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Abstrakt 

Boija, L & Stark Isaksson, M. (2013) Förskolans arbete med barns fysiska hälsa – En 

enkätundersökning om tre förskolors arbete med barns fysiska hälsa. Examensarbete i 

pedagogik 15hp. Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i 

Gävle. 

Barns hälsa är ett stort område som alltid diskuteras på olika sätt. Trötta, stressade, 

överviktiga och med koncentrationssvårigheter är de ord som ofta beskriver dagens 

barn och unga. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna på berörda 

förskolor anser sig ha tillräcklig kunskap, tillgång till lokaler och andra förutsättningar 

för att ge barnen tillfälle till planerade fysiska aktiviteter. Fysiska aktiviteter är 

beroende av pigga, koncentrerade och inte stressade barn för att minimera skador vid 

lek och annan aktivitet. För att nå dit brukar kosten komma på tal vilket har gjort att vi 

även valt att lägga lite fokus på att se över livsmedelsverkets riktlinjer och de 

pedagogiska måltiderna. Vi valde att göra kvantitativa enkätundersökningar med hjälp 

av 31 pedagoger i två olika kommuner för att få svar på våra frågor. Resultatet visar på 

deras likheter och olikheter i arbetet med fysisk aktivitet inom förskolorna. Resultatet 

pekar även på att skillnader finns på utövandet av planerade fysiska aktiviteter 

beroende på om pedagogerna anser sig ha tillgång till anpassade lokaler. Vidare visar 

även resultatet att måltiderna skiljer sig åt på de olika förskolorna. 

Nyckelord: Pedagogik, förskola, fysisk hälsa. 
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1. INLEDNING 
Fysisk hälsa är ett ämne som diskuteras flitigt just nu, det kommer kontinuerligt nya 

bantningsmetoder, teorier och tips på hur man bäst träna. Diskussionerna tar även upp 

hur vår hälsa påverkar den ekonomiska utvecklingen i samhället. En rapport som 

världshälsoorganisationen (WHO) har skrivit visar att bättre hälsa bland befolkningen 

kan minska fattigdom (Världshälsoorganisationen, 2001). Oftast handlar diskussionerna 

om den vuxna delen av befolkningen och allt för ofta glöms barnen och i synnerhet barn 

i förskolan bort i denna viktiga fråga. Många studier pekar på att barn som är 

överviktiga löper större risk att också vara överviktiga i vuxen ålder. Med anledning av 

att många av våra vanor grundläggs i tidig ålder så är det viktigt att barnen, redan i 

förskoleåldern, får kunskap och vägledning för att kunna utveckla goda levnadsvanor. 

De allra flesta barn tillbringar större delen av dagen på förskolan därför är det viktigt att 

förskolans personal kan ge barnen så bra förutsättningar som möjlig för att få goda 

levnadsvanor. Mot bakgrund av detta kan det noteras att det inte har utförts så många 

studier av barns fysiska aktivitet i förskolan.  

Det ingår i förskolans uppdrag att lägga en god grund för barnens livslånga lärande. Som 

en del i lärandet ska förskolan sträva efter att barnen får fysiska utmaningar som tränar 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Genom de fysiska utmaningarna 

ges de möjlighet att bli mer medvetna om sitt eget välbefinnande. Förskolans miljö ska 

vara planerad så att den uppmuntrar barnen till att använda sin egen förmåga till fantasi 

och kreativitet i lek och lärande. Utomhusvistelsen ska vara planerad så att barnen har 

möjlighet till lek både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010). 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa; ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.” 

(Världshälsoorganisationen, 2006).  Enkätundersökningen kommer att fokusera på om 

förskolan arbetar med barns fysiska hälsa genom frågeställningar om deras planerade 

fysiska aktiviter och om de har pedagogiska måltider. 3 förskolor med olika 

förutsättningar har undersökts vad gäller lokaler och placering då detta kan påverka 

förskolornas möjligheter till att jobba med planerad fysisk aktivitet på förskolan. 

Förskola 1 ligger centralt, lokalerna är små och inte anpassade efter barnens 

rörelsebehov. Förskola 2 är en nyöppnad och nybyggd förskola som ligger centralt, 

lokalerna är öppna och det finns särskilda rörelserum. Förskola 3 ligger i en annan 

kommun på en mindre ort, där är avdelningarna separerade på så vis att de äldre 

barnens lokaler ligger i skolan och de yngre barnen har egna lokaler. På 

småbarnsavdelningarna finns tillgång till rörelserum och de äldre har tillgång till 

skolans gymnastiksal.  
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2. BAKGRUND 
 

Detta kapitel beskriver de faktorer som rör barns hälsa och ger en bakgrund om hur 

fysisk aktivitet och näringsintag kan påverka hälsan.  

I 2.1 förklarar vi olika begrepp som vi har använt i arbetet. 2.2 Barns hälsa beskriver vi 

olika faktorer som kan påverka hälsan, detta för att ge en bild av vad hälsa är. I 2.3 Barns 

fysiska utveckling ger vi en bakgrund av vikten av fysisk aktivitet för barns fysiska 

utveckling. I 2.4 skriver vi om barns motoriska utveckling i förhållande till fysisk 

aktivitet. I 2.5 Barn & fysisk aktivitet beskriver vi effekterna av barns fysiska aktivitet. 

2.6 i denna punkt beskriver vi hur den fysiska aktiviteten påverkar hälsan hos barnen. 

2.7 Livsmedelsverkets riktlinjer. Här presenterar vi vad livsmedelsverket har för 

riktlinjer vad gäller näringsinnehåll i de olika måltiderna på förskolan. I 2.8 Förskolans 

roll har vi skrivit om hur förskolan kan påverka barnens hälsa.  

2.1 BEGREPPSDEFINITION 
Arbete har fokuserat på barns fysiska hälsa, I detta fall syftas fysisk hälsa på sambandet 

mellan en god kosthållning och rörelse för att upprätthålla ett fysiskt välbefinnande hos 

barnen. I denna rapport beskrivs rörelse som den planerade, strukturerade rörelse som 

barnen erbjuds inomhus under förskolans vardagliga verksamhet. Livsmedelsverket har 

rekommendationer om vad och när barn behöver äta så med en god kosthållning syftar 

vi på att barnen får den näringsriktiga mat de behöver anpassad efter dess ålder. 

(Centrum för tillämpad näringslära, 1996) Med pedagogisk verksamhet menar vi all den 

tid pedagogerna ägnar åt planerad pedagogisk verksamhet eller när pedagogerna 

medvetet arbetar med de pedagogiska målen. I undersökningen tar vi också upp 

pedagogiska måltider. Pedagogiska måltider är då måltiderna blir integrerade i det 

pedagogiska arbetet på så sätt att pedagogerna äter tillsammans med barnen. Enligt 

Nahikian-Nelms (1997) gör detta att pedagogerna får möjlighet att påverka barnens 

inställning till mat. 

2.2 BARNS HÄLSA  
När man talar om hälsa delar man oftast in det i tre olika inriktningar, fysisk, psykisk och 

social hälsa. Men de tre delarna påverkas ofta av varandra. (Osnes, Skaug, & Eid Kaarby, 

2012) Den fysiska hälsan förknippas ofta med koordinationsförmåga, kroppsuppfattning 

och motorik. Den psykiska hälsan förknippas oftast med sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ångest. Ibland kan viss värk som 

exempelvis magvärk och huvudvärk kopplas till den psykologiska hälsan. Den sociala 

hälsan påverkas av familjeförhållanden och andra samhälleliga grupperingar. Enligt 

Socialstyrelsen mår de svenska barnen fysiskt bra. Socialstyrelsen (2013) anser att 

problemet med den psykiska ohälsan är större bland barn och unga. Samtidigt 

rapporteras det från många håll att andelen överviktiga barn ökar i världen och även 

andra sjukdomar som kommer av ett för inaktivt leverne (Adair, 2008). I en studie som 

utfördes mellan år 2003-2008 på 10-åringar i 5 svenska skolor, kunde man se att 
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andelen överviktiga barn minskade som ett resultat av ett aktivt arbete mot att 

motverka fetma bland barnen. (Lager, 2009) 80 procent av de barn som är överviktiga i 

7 års ålder förblir det upp i tonåren (Haartman, 2003). Regelbunden fysisk aktivitet 

motverkar inte bara övervikt och andra sjukdomar utan främjar även barnens 

självkänsla och minskar risken för psykisk ohälsa (Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 

2009).  

Hälsobegreppet har kommit att bli viktigare på den senaste tiden med olika 

träningsformer och bantningsdieter som följd. Några viktiga förutsättningar för att 

bibehålla en god hälsa är: 

 Bra kost- och motionsvanor. 

  Kunskap om hur man undviker att bli sjuk och skada sig.  

 God självtillit.  

 Goda sociala relationer. 

(Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, & Ågren, 2010, s. 23) 

Fysisk aktivitet bidrar till ökad självkänsla och minskar mängden av stresshormoner i 

kroppen. (Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 2009) I det stressade samhälle vi lever i idag 

så är det viktigt att kunna hantera stor mängd information och kunna urskilja och 

sortera bort det som är mindre viktigt för oss. För att kunna sitta stilla och ta till sig 

information så att man kan göra ett rimligt val behövs fysisk aktivitet. Med anledning av 

detta så är det viktigt att börja lära barnen redan på förskolan om det viktiga i att värna 

om sin hälsa. (Wikland, 2007) 

I dagens samhälle har välfärden och livsvillkoren blivit bättre. Allt fler människor blir 

gamla och färre barn föds, vilket resulterar i att hela befolkningen blir äldre. 

Människorna blir också mer överviktiga och det stillasittande arbetslivet ökar (Wikland, 

2007). För att kunna motverka sjukdomar och andra problem som kan uppkomma med 

åldern så behövs det kunskap om hur man bäst förebygger skador och bibehåller sin 

fysiska kapacitet. Ekonomiskt sett så vill inte landet ha sjuka, trötta och oengagerade 

arbetare. För att kunna bygga upp en stark generation som orkar längre då även 

befolkningen blir äldre så behövs det mycket tid och kunskap om hur vi bäst tar hand 

om vår hälsa på alla sätt.  

Hälsa är även beroende av faktorer som resurser, där är stora barngrupper och trånga 

lokaler i förskola och skola ett exempel. Även familjernas ekonomiska situation kan 

påverka barns hälsa där vinterkläder eller gympakläder kanske inte kan prioriteras. Det 

finns många studier som pekar på att barn i familjer med sämre tillgång på resurser har 

sämre hälsa. De familjer med god tillgång på resurser har ofta en rik fritid där de kan 

välja fritidsintressen medan de med sämre ekonomiska resurser inte kan välj (Bing, 

2003). Där är förskolan en viktig del i att den sociala statusen familjen har, inte ska 

påverka barnens utbud och möjligheter att tillförskaffa sig kunskaper. Det finns studier 

som tar upp de sociala skillnader som påverkar den fysiska hälsan för barn i Sverige. De 
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studierna påvisar att det i genomsnitt är 60 procent av de barn som har fysiska 

hälsoproblem som också är mindre socialt gynnade i samhället. Studierna visar även på 

att det är 70 procent vanligare med psykiska problem bland de mindre socialt gynnade 

barnen. Av all ohälsa som barnen har, kan inte mindre än 20- 40 procent direkt förklaras 

av barnens sociala bakgrund (Bremberg & Eriksson, 2010) . 

2.2.1 BARNS FYSISKA UTVECKLING 
Den fysiska utvecklingen för barn och unga är under ständig förändring. Utvecklingen 

påverkas av både mognad och erfarenhet. Barn behöver få positiva fysiska utmaningar 

för att utvecklas. Eftersom den fysiska utvecklingen är beroende av barnets mognad så 

behövs det anpassade aktiviteter efter mognad. Styrka, uthållighet, snabbhet och 

rörlighet är några av de fysiska egenskaper vi strävar efter att uppnå. De minsta barnen 

tränar dessa egenskaper genom sin naturliga lek i olika miljöer där exempelvis klättring, 

gungning och att åla sig genom trånga utrymmen ingår. Det är därför viktigt att även 

små barn har tillgång till gott om utrymme för att röra på sig (Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000). 

 Generellt sett så går den fysiska utvecklingen snabbast under de första levnadsåren för 

att sedan avta när man blir vuxen. Alla går igenom samma utvecklingssteg även om de 

inte sker samtidigt. Det är därför svårt att avgöra ett barns ålder då det kan vara upp till 

två år före eller efter sin faktiska ålder. Längd och kroppsproportioner förändras mycket 

de första åren för att sedan avta vid två- tre årsåldern. Vid sexårsåldern ökar sedan 

tillväxten så pass att mycket fysisk aktivitet behövs för att utvecklas vidare. 

Sexåringarna har svårt att hinna uppfatta att armar och ben växt så fort och blir därför 

ofta klumpiga (Langlo Jagtøien, Hansen , & Annerstedt, 2002).  

Skelettet hos barn är mjukt och elastiskt i jämförelse med vuxnas, det gör att skelettet 

klarar av fall och andra kollisioner i vardagen. Skelettet kan ge en bra bild av hur långt 

barnet kommit i sin mognad och fysiska utveckling. Skelettet växer på längden fram till 

16-17 års ålder men kan anpassas och utvecklas fram till 20 års ålder. Barn har oftast en 

naturligt bra rörlighet som de tränar genom lek och genom vardagliga situationer. Det 

kan dock ske i tidig ålder att barn får nedsatt rörlighet genom för lite allsidig 

rörelseaktivitet eller inaktivitet. (Langlo Jagtøien mfl, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2.2.2 BARNS MOTORISKA UTVECKLING 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skriver att motorik är all form av rörelse som vi 

gör, för att vi ska kunna göra en rörelse så krävs det att hjärna, muskler och 

nervsystemet sammarbetar. Ett nyfött barn har ett flertal medfödda reflexer som hjälper 

barnets nervsystem att få igång nervinpulserna som göra att barnet när de uppnått en 

viss mognadsnivå kan lära sig viljebestämda rörelser. Ett exempel på dessa reflexer är 

gripreflexen i händer och fötter, om man sticker in ett finger i barnets hand från 

lillfingersidan så griper barnet tag i fingret, lika så om man trycker med ett finger mot 

barnets fotsula så gör foten en griprörelse. Reflexerna är viktiga för att de hjälper till att 

stimulera barnet till rörelse, när barnet uppnått en viss mognad övergår reflexerna till 

att vara viljemässiga rörelser. (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000) 

Vidare skriver Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) att allteftersom barnet mognar och 

hjärnan, musklerna och nervsystemets sammarbete utvecklas så utvecklas barnet 

motoriskt. Motorisk utveckling innebär att barnen förändrar sina rörelser från enkla 

motoriska rörelser till mer avancerade rörelser. Utvecklingen sker stegvis allteftersom 

barnet mognar men det krävs övning och erfarenheter. När barnen börjar gå istället för 

att krypa är det en kvantitativ motorisk utveckling, det vill säga att barnet får en ny 

färdighet. Efter att barnet lärt sig gå lär de sig att springa, detta är en kvalitativ motorisk 

utveckling, vilket betyder att de vidareutvecklar en färdighet.  

Den motoriska utvecklingen delas upp i två delar, den grovmotoriska och den 

finmotoriska. Grovmotorik är stora rörelser så som att springa och hoppa det är rörelser 

där man använder de stora muskelgrupperna. Finmotoriska rörelser är mindre rörelser 

som är mer precisionskrävande rörelser med händer, ansikte och fötter (Langlo 

Jagtøien, mfl, 2002). 

Den motoriska utvecklingen påverkas av barnets mognad, erfarenheter och den yttre 

miljöstimuleringen. Det krävs att barnet övar och att miljön runt omkring tillåter barnet 

att i en trygg miljö få prova på, och få erfarenheter för att de ska lära sig (Langlo 

Jagtøien, mfl, 2002). 

En automatiserad rörelse är en rörelse som vi kan göra utan att tänka på hur vi ska göra 

den. För att en rörelse ska bli automatiserad, så krävs träning och upprepning av en 

viljestyrd rörelse. (Osnes, Skaug, & Eid Kaarby, 2012) När rörelserna är automatiserade 

blir det lättare att göra rörelser som kräver en högre grad av koordinationsförmåga. 
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2.3 FYSISK AKTIVITET 

2.3.1 BARN OCH FYSISK AKTIVITET 
Fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor är viktigt för alla människor, vi behöver 

röra på oss för att må bra och minska risken för sjukdomar. Barn behöver röra på sig för 

att utvecklas och må bra, allteftersom de utvecklas motoriskt får de möjlighet att 

utforska och förstå sin omvärld. Rörelse är inte bara viktigt för den fysiska utvecklingen, 

träning påverkar också koncentrationsförmågan, inlärningsförmågan och ger barnen 

större sociala möjligheter. (Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 2009) 

Barn, precis som alla andra, behöver fysisk aktivitet, men för barn är det viktigt att det 

är roligt, att de får positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Så att de vill röra på sig och att 

de själva känner att de mår bra av det. Barnen måste ges möjlighet till fysisk aktivitet 

där de får röra på hela kroppen och energiförbrukningen ökar väsentligt. För barnen blir 

det naturligt att röra på sig genom leken, de behöver inte uppleva en fysisk aktivitet som 

en fysisk aktivitet utan det kan vara så att det får sin dagliga fysiska aktivitet genom 

leken. Exempelvis så ser vi vuxna på cykling som en fysisk aktivitet men för barnen kan 

det vara en del av en lek, på så sätt får barnen positiva upplevelser av att vara aktiv.  

Wikland (2012) skriver att barn som rör sig varje dag mår bättre, sover bättre och får ett 

jämnare och bättre humör. Det är bra om det fysiska aktiviteterna sker både inomhus 

och utomhus. Utomhus har barnen större möjligheter till rörelse som kräver stort 

utrymme för tillexempel springa, cykla eller klättra. Enligt Wikland (2012) så blir barn 

som vistas mycket utomhus inte sjuka lika ofta som barn som vistas mycket inomhus. 

Det skiftande underlaget utomhus bidrar till att utmana barnen i sin motoriska 

utveckling. De skiftade årstiderna gör att barnen får olika erfarenheter av att göra 

samma sak, att springa på sommaren är lättare än att springa på vintern då man har mer 

kläder, det är halt och man inte alltid ser hur underlaget är, då lär sig barnen att anpassa 

springningen efter underlaget vilket leder till en kvalitativ motorisk utveckling. 

2.3.2 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ HÄLSAN 
I vårt moderna samhälle har många ett stillasittande jobb vilket gör den fysiska 

aktiviteten viktigare. Genom fysisk aktivitet bygger vi upp muskler och får en bättre 

kondition vilket leder till att vi får mer ork över till de vardagliga sysslorna. En aktiv 

livsstil kan bidra till att minska risken för bland annat:  

 Hjärt- och kärlsjukdomar 

 Högt blodtryck 

 Diabetes typ 2 

 Övervikt 

 Benskörhet 

 Psykiska sjukdomar 

(Huitfeldt mfl, 2010) (Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 2009) 
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Det räcker med 30 minuters fysisk aktivitet om dagen för att det ska påverkan hälsan på 

ett positivt sätt men ju mer tid vi ägnar åt rörelse ju mer positiva effekter har det. Fysisk 

aktivitet bidrar bland annat till att förbättra/förstärka: 

 Hjärta 

 Syreupptagning 

 Muskler 

 Kondition 

 Ork 

 Blodtrycket 

 Immunförsvaret 

 Inlärningsförmåga 

 Koncentrationsförmågan 

 (Huitfeldt mfl, 2010) (Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 2009) 

 2.4 LIVSMEDELSVERKETS RIKTLINJER 
Om barnen ska orka leka och lära är det viktigt med både fysisk aktivitet och bra 

kosthållning. Det finns tydliga riktlinjer beträffande innehåll och mängd i varje måltid 

för förskolan. Frukost, lunch och mellanmål är de måltider som erbjuds på förskolan och 

livsmedelsverket har rekommendationer för ett anpassat näringsinnehåll efter ålder och 

måltid. 

Livsmedelsverket har tillsammans med svenska kommunförbundet och Stockholms läns 

landsting skrivit riktlinjer för barnomsorgens måltider som kan vara till hjälp för 

förskolorna då de planerar hur många måltider som ska serveras samt vad och hur 

mycket som ska serveras vid varje måltid. (Centrum för tillämpad näringslära, 1996)  

2003 gjorde livsmedelsverket en undersökning som visade att barn får i sig för mycket 

mättat fett, socker och salt. Detta på grund av att de äter för mycket godis och godsaker 

och för lite frukt och grönt. Många barn är överviktiga men många gånger beror det inte 

på att de äter för mycket utan att de äter fel, de får i sig fel näringsämnen vilket leder till 

övervikt. (Hurst koivistoi, Ohlander, Björck, Edberg, & Lantz, 2003) 

Enligt livsmedelsverkets näringsrekommendationer så ska det totala dagliga intaget 

delas in på tre huvudmål, frukost, lunch och middag och några mellanmål. Frukosten ska 

innehålla 20-25 % av det dagliga intaget kalorier, lunchen 25-35% och middagen 25-

35%. De små barnen (1-2 år) kan inte äta så mycket och behöver därför äta oftare, 2-2 ½ 

timme mellan måltiderna är lagom. De större barnen kan ha 3-3 ½ timmes mellanrum 

mellan måltiderna. (Hurst Koivistoi, mfl, 2003) 
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2.5 FÖRSKOLANS ROLL 
Levnadsvanor grundas i tidig ålder och därför är det viktigt att barnen får en bra grund.  

Många barn tillbringar större delen av dagen på förskolan och därför är det viktigt att 

förskolan kan ge barnen så bra förutsättningar som möjlig för att få goda levnadsvanor. 

Inomhusmiljön har av naturliga skäl begränsningar för större fysisk aktivitet. Där 

behövs mer organiserade rörelsetillfällen. Att vara ute påverkar barnens hälsa på flera 

positiva sätt, bland annat så blir smittspridningen mindre eftersom barnen inte är lika 

tätt inpå varandra som då de är inomhus, och de ges större möjligheter till att röra sig 

fritt.   

På förskolans utegård är det viktigt att miljön lockar barnen till att röra på sig, prova på 

olika saker, utmana sig själva, samtidigt så ska utegården vara en plats där barnen kan 

känna sig trygga. Utegården bör vara planerad så att barnen blir stimulerade till att 

använda alla sina sinnen till att utforska miljön runt omkring sig. Det ligger på den 

pedagogiska verksamhetens ansvar att alla barn rör på sig och blir aktiverade även då 

de är utomhus. Utevistelsen och fysisk aktivitet är inte automatiskt sammankopplat så 

det är viktigt att personal och utomhusmiljön lockar barnen till att vilja röra på sig.  

År 2008 gjordes en undersökning för att se hur fysisk aktiva barnen var då de var 

utomhus, och om de blev mer fysiskt aktiva då det placerades ut material på gården som 

lockade till rörelse. Barnen gjorde stillasittande aktiviteter 49,33% av tiden då de var 

utomhus, 32,27% lätt aktivitet, 13,76% måttlig aktivitet och 4,54 % intensiv aktivitet. 

Enligt Hannon & Brown (2008) kunde de tydligt se att den stillasittande aktiviteten 

minskade och alla tre aktivitetsnivåerna ökade efter att föremålen hade placerats ut. 

Den här undersökningen visar att pedagogerna kan påverka barnens aktivitetsnivå på 

ett ganska enkelt sätt, genom att förända utemiljön, göra något nytt, gör barnen nyfikna 

och upptäcktslystna.  

På många förskolor bli barngrupperna större och lokalerna är inte anpassade efter 

storleken på barngrupperna. Enligt Haartman (2003)så leder stora barngrupper och 

små lokaler ofta till att barnen uppmanas att göra stillasittande aktiviteter. Innemiljön 

på förskolan är ofta präglad av behov såsom bord för att äta måltider och tomma rum 

där det går att lägga madrasser för vila. Ofta möbleras det för att dämpa ljud och 

motverka spring inne. I inomhusmiljö är det mest lämpligt att ägna sig åt 

rörelseaktiviter som inte kräver så stort utrymme så som att, göra kullerbyttor, klättra i 

ribbstolar, dans och sånglekar. (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000) 

Då det är många barn som äter 3 måltider på förskolan varje dag så har förskolan stora 

möjligheter att påverka barnens matvanor på ett positivt sätt. På förskolan erbjuds 

barnen frukost, lunch och mellanmål vilket sammanlagt blir att förskolan ska ge barnen 

65-70% av det dagliga näringsinnehållet. (Centrum för tillämpad näringslära, 1996) 

Därför är det viktigt att rätt mat med rätt näringsinnehåll serveras på förskolan. 

Planeringen för när måltiderna ska serveras måste utgå ifrån barnens behov och inte 

efter vad som passar personalen bäst, det får inte vara för lång tid mellan måltiderna. 
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Små barn kan inte äta så mycket och därför blir mellanmålets innehåll extra viktigt. 

Barnen vill göra som de vuxna och det är därför viktigt att de har bra förhållningsätt vid 

måltiderna. Pedagoger som äter tillsammans med barnen har stora möjligheter att 

förmedla en positiv attityd till mat. I en studie som gjordes 1997 kom de fram till att en 

pedagogs optimala uppförande vid måltider är; pedagogen sitter med vid måltiderna, 

äter samma mat som barnen, barnen får ta mat själva, inte stressar barnen att äta, 

uppmuntra barnen till att prova smaka på all mat som serveras men inte tvinga dem, 

mat ska inte användas som straff, uppmuntran eller tröst. (Nahikian-Nelms, 1997)  

2.6 PROBLEMFORMULERING 
Barn och fysisk aktivitet är ett ganska omtalat ämne i dagens samhälle. Barn som rör sig 

för lite eller har för många fritidsintressen, som äter fel kost och som blir som resultat av 

detta blir trötta, okoncentrerade, stressade eller överviktiga. Dessa barn och unga utgör 

ett problem för samhället då forskning pekar på att ett osunt leverne i unga år oftast 

fortgår upp i vuxen ålder. (Adair, 2008) För att kunna motverka eller påverka detta 

försämrade beteendemönster måste samhället börja med att lära barnen vikten av att ta 

hand om sin hälsa redan på förskolan. Ett av målen i läroplanen för förskolan är att 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande.” (Skolverket, 2010, s. 12) 

3. SYFTE  
Genom att jämföra tre olika förskolor studeras här om förskolorna arbetar med barnens 

fysiska hälsa. Syftet med vår undersökning är att ta reda på om de berörda pedagogerna 

anser att det är förskolans uppgift att arbeta med barns fysiska hälsa och om de gör det. 

I undersökningen studeras om förskolornas förutsättningar vad gäller lokaler och 

pedagogiska måltider påverkar pedagogernas arbete med barns fysiska hälsa.  

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 Finns det någon planerad fysisk aktivitet på förskolorna? 

 Anser pedagogerna att det är förskolans uppgift att arbeta med fysisk hälsa för 

barnen? 

 Påverkas förskolornas arbete med fysisk aktivitet av deras förutsättningar?  

 Har förskolorna pedagogiska måltider? 
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4. METOD 
Eftersom vi är intresserade av hur stor andel som anser sig arbeta med fysisk hälsa i 

förskolorna valde vi att använda oss av en kvantitativ studie med enkäter för att kunna 

täcka in ett så stort antal svarande som möjligt. Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors 

(2009) så används en kvantitativ studie främst för att finna mönster eller samband 

mellan de olika undersökningsobjekten, som i detta fall innebär förskolorna. Vi gjorde 

en enkät med 17 frågor om den fysiska aktiviten i förskolans verksamhet, matsituationer 

och om eventuella styrdokument rörande fysisk hälsa. Vi valde tre förskolor som vi 

känner till av olika anledningar och som vi tror är olika i form av inriktning, läge och 

med olika grad av kulturella barngrupper. För att ta kontakt med förskolorna så ringde 

vi respektive gick till förskolorna för att fråga förskolechefen om de ville vara med i vårt 

examensarbete genom att svara på våra enkäter. När de svarat ja så fick alla pedagoger 

varsin enkät att fylla i anonymt för att få de ärligaste svaren. En anonym 

enkätundersökning ansågs vara lättast för de svarande då vissa frågor gällde egna 

uppfattningar och tyckande. 

4.1 URVAL 
Förskola 1 och 2 ligger i samma kommun och förskola 3 ligger i en annan kommun. Alla 

förskolorna har barn mellan 1-5 år dock på delade avdelningar efter ålder. 3 förskolor 

valdes ut som vi på förhand tror har olika förutsättningar för arbetet med barns fysiska 

hälsa eftersom de ligger i olika miljöer. En montessoriförskola i centrum, en nybyggd 

förskola i centrum och en förskola som ligger på en mindre ort. 

Förskola 1 är en montessoriförskola med ca 90 inskrivna barn och med 15 pedagoger 

uppdelade på 5 avdelningar varav 2 är småbarnsavdelningar, förskolan ligger centralt. 

På förskolan finns inga specifika rörelserum. Rummen är små och lokalerna är trånga. 

Förskola 2 är en nystartad mångkulturell förskola med ca 80 barn inskrivna med 15 

pedagoger som är uppdelade på 2 avdelningar, även denna förskola ligger centralt. På 

förskolan finns det ett rörelserum på varje avdelning anpassat för lek och 

rörelseaktiviteter. Det är stora rum där det finns plats för lek och rörelse. 

Förskola 3 har ingen specifik inriktning och de har ca 60 inskrivna barn med 13 

pedagoger uppdelade på 4 avdelningar. Varav 1 är storbarnsavdelning och ligger i 

skolans lokaler, denna förskola ligger på en mindre ort med närhet till skog och natur.     

På förskolans småbarnsavdelning finns en stor lekhall där det går att utföra aktiviteter 

när den inte är fylld med möbler. Rummen för övrigt är ganska små och fyllda med saker 

som inbjuder till stillasittande aktiviteter. På den större avdelningen finns inget specifikt 

rörelserum men rummen är ganska stora och öppna. Den större avdelningen ligger i en 

skola med tillgång till idrottshall. 
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4.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
När vi utfört vår undersökning har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som är fyra stycken 

(Vetenskapsrådet, 2000). Informationskravets princip innebär att den eller de som ska 

delta blir informerade om hur det ska gå till, av vem materialet skall användas och till 

vad samt att de har rätt att avbryta om så önskas. Det kravet uppfylldes genom att prata 

med en pedagog på varje förskola där vi presenterade oss och informerade om allas 

rättigheter samt vad arbetet gällde och avsågs användas till. Samtyckeskravet gäller för 

att alla ska få godkänna att de vill delta i undersökningen uppfylldes genom att ge ut 

enkäter som var frivilliga att besvara. Konfidentialitetskravet avser att ingen personlig 

information ska kunna tydas i studien uppfylldes genom att använda anonyma enkäter 

där ingen sådan information finns. Förskolorna nämns heller inte vid namn eller med 

annan information som går att spåra till dem. Nyttjandekravet har vi använt oss av 

genom att ingen information har använts för annat ändamål än denna undersökning. 

(Vetenskapsrådet, 2000) Genom att använda denna metod med enkäter ges 

pedagogerna en större chans att svara ärlig då enkäterna är anonyma.  

4.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Inriktningen har varit att jämföra tre olika förskolor. Eftersom antalet förskolor är 3 så 

kan det inte antas att resultatet gäller för andra förskolor. För det anser vi att det hade 

krävts en större undersökningsgrupp, vi kan jämföra och diskutera resultatet i 

förhållande till de 3 förskolor som var med i undersökningen. Vi kan trotts detta bidra 

med att ge en bild av hur det kan se ut på förskolorna och hur mycket förskolornas 

förutsättningar och attityder påverkar deras arbete. Bjereld, Demker och Hinnfors 

(2009) beskriver begreppet validitet som hur mycket man undersöker det man valt att 

undersöka. Det vill säga att validiteten är högre ju noggrannare vi undersöker det som vi 

ville undersöka. Eftersom vi fokuserat endast på att undersöka de frågor som utgjort 

vårt syfte så är validiteten relativt hög. Vidare skriver Bjereld mfl (2009) att reabilitet 

mäts i hur man utför undersökningen, alltså om undersökningsmetoden passar bra så 

att man kan få fram svaret på frågeställningarna. Då en enkätundersökning valdes så 

utformades frågorna efter de svar som efterfrågade, därav anses reabiliteten vara hög. 
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5. RESULTAT  
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. En tabell visar svarsfrekvensen 

för varje fråga för att underlätta att se resultatet och den eventuella skillnaden mellan 

förskolorna. På en del frågor är svaren uppdelade efter vilken åldersgrupp pedagogerna 

jobbar i för att kunna se eventuell skillnad även där. Efter varje tabell kommer en 

sammanfattning av resultatet på frågan. Alla frågor som fanns med på enkäten är inte 

redovisade i resultatet då dessa frågor inte ansågs väsentliga för syftet.  Enkäten i sin 

helhet finns som bilaga till detta dokument. 

På förskola 1 lämnades 15st enkäter ut och erhölls 12st svar. Av dessa var 4 från 

pedagoger på småbarnsavdelningar och 7st från pedagoger som jobbar med 3-5 åringar. 

På förskola 2 lämnades 15st enkäter ut och erhölls 11st svar. Av dessa var 5 från 

småbarnsavdelningen och 6st från 3-5års avdelningen.  

På förskola 3 lämnads 13st enkäter ut och erhölls 8st svar. Av dessa var 5st från 

småbarnsavdelningarna och 3st från 3-5års avdelningen. 

Totalt lämnades 43st enkäter ut och erhölls 31st svar. Så här ser svarsfördelningen ut 

uppdelad i förskola och på vilken åldersgrupp pedagogerna jobbar i; 

 Antal svarande uppdelad på förskola och i vilka åldersgrupper de arbetar i. 

 

 

5.1 FÖRSKOLLÄRARNAS SYN PÅ ARBETET MED FYSISK HÄLSA 
Vår första fråga var Vad innebär hälsa i förskolan för dig? 25 av 31 pedagoger svarade att 

barnen ska få vara ute mycket, röra på sig och att de får näringsriktig mat. Hälften av alla 

pedagoger skrev också att hälsa i förskolan för dem innebar att barnen ska må bra. De 

två kommande frågorna ställde vi för att se om pedagogerna själva anser att de har 

tillräcklig kunskap om och fokus på hälsa och rörelse på förskolan. 
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 Tycker du att du har tillräckligt med kunskap för att förmedla kunskaper om hälsa 

och välbefinnande till barnen på förskolan? 

 

23 av 31 pedagoger anser att de har tillräcklig kunskap om hälsa för att kunna förmedla 

det till barnen. 10st av de som svarat ja har även tillagt att de vill ha löpande fortbildning 

och att man aldrig kan få för mycket kunskap. De har även tillagt att den kunskap de har 

är på en enkel nivå fast bättre än ingen. De pedagoger som svarat nej på frågan har också 

angett att de vill ha mer fortbildning inom ämnesområdet. På förskola 1 är det 7 

pedagoger av 12 som anser att de har kunskap om ämnet. På förskola 2 är det 8 

pedagoger av 11 som tycker att de har kunskap om ämnet. På förskola 3 tycker samtliga 

pedagoger att de besitter tillräcklig kunskap inom området. 

 Anser du att det är förskolans uppgift att arbeta med hälsa/rörelse för barnen? 

 

Det är ingen av pedagogerna som inte tycker att det är förskolan uppgift att arbeta med 

hälsa och rörelse. De flesta har tillagt att mycket av ansvaret för att ge barnen en bra 

grund av goda vanor också ligger på föräldrarna och att alla vuxna i barnens närhet är 

förebilder. Några har också tillagt att de tolkat läroplanen som att det är deras ansvar att 

arbeta med hälsa och rörelse.  
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5.2 FYSISK AKTIVITET I FÖRSKOLAN 
De här frågorna är ställda för att få veta om pedagogerna arbetar med hälsa och rörelse 

på förskolorna. Vi vill även veta om pedagogerna anser att de arbetar är tillräckligt med 

hälsa och rörelse, eller om de vill arbeta mer med ämnet. 

 Arbetar ni aktivt med hälsa och rörelse på er förskola? 

 

På förskola 1 svarade 3 av 12 pedagoger att de arbetar aktivt med hälsa och rörelse på 

förskolan. På förskola 2 svarade 5 av 11 pedagoger att de arbetar aktivt med hälsa och 

rörelse. På förskola 3 svarade 6 av 8 pedagoger att de arbetar aktivt med fokus på hälsa 

och rörelse på förskolan. 

I en jämförelse på skillnaden mellan barngrupperna baserad på ålder kan vi också se att 

det är ett större antal pedagoger som anser att de arbetar aktivt med hälsa och rörelse i 

de yngre barngrupperna än bland pedagogerna som arbetar i de äldre barngrupperna. 

 Arbetar ni aktivt med hälsa och rörelse på er förskola? (Svaren uppdelade efter 

vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar i och oavsett vilken förskola.) 
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 Skulle du vilja ha mer fokus på hälsa och rörelse på er förskola? 

 

På förskola 1 vill 7 pedagoger av 12 ha mer fokus på hälsa och rörelse på förskolan. På 

förskola 2 är det 4 pedagoger av 11 som skulle vilja ha mer fokus på hälsa och rörelse på 

förskolan. På förskola 3 är det 3 av 8 pedagoger som svarat att de vill ha mer fokus på 

hälsa och rörelse på förskolan. 

Merparten av de som svarade nej till att ha mer fokus på hälsa och rörelse på förskolan 

är de pedagoger som arbetar i de äldre barngrupperna och som vi kunde se i föregående 

fråga så var det färre av de pedagogerna som svarade att de jobbade aktivt med hälsa 

och rörelse än pedagogerna i de yngre åldersgrupperna.  

 Skulle du vilja ha mer fokus på hälsa och rörelse på er förskola? (Svaren uppdelade 

efter vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar i och oavsett vilken förskola.) 
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5.3 PLANERAD RÖRELSEAKTIVITET 
För att få reda på hur aktiva pedagogerna är i planerandet av fysisk aktivitet för barnen 

ställde vi dessa frågor. Vi ville också få reda på om pedagogerna anser att utrymmet och 

tillgången till andra rörelseanpassade lokaler är tillgängligt för dem.  

 Har ni planerade rörelseaktiviteter varje vecka? 

 

14 av pedagogerna anser att de inte har planerade rörelseaktiviteter varje vecka. 10st 

anser att de har planerade rörelseaktiviteter ibland, och 7st säger att de har planerad 

rörelseaktivitet varje vecka.  

På förskola 1 är det endast 1 av 12 som anser att de har någon form av planerad fysisk 

aktivitet varje vecka. På förskola 2 är det också endast en pedagog av 11 som anser att 

de har fysisk aktivitet inplanerad varje vecka. På förskola 3 är det 5 pedagoger av 8 som 

säger att de har planerad fysisk aktivitet varje vecka, varav alla från 3-5 årsavdelningen 

svarar att de har fysisk aktivitet varje vecka. 50 % av alla pedagoger som jobbar med 3-5 

åringar anser att de inte har planerade rörelseaktiviteter varje vecka. 

 Anser du att det finns tillräckligt med utrymme för att kunna genomföra fysisk 

aktivitet inomhus på förskolan? 
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På den här frågan svarade 14st att ytan räcker till för de aktiviteter som de vill att 

barnen ska få göra inomhus. 5 svarade till viss del och att det går att anpassa 

aktiviteterna till lokalerna. På förskola 1 är det 3 av 12 pedagoger som anser att 

utrymmet på förskolan räcker till för att kunna genomföra fysisk aktivitet. På förskola 2 

är det 10 av 11 pedagoger som anser att utrymmet räcker till. På förskola 3 är det endast 

1 av 8 pedagoger som anser att de har utrymme för att kunna genomföra fysisk aktivitet 

på förskolan. 

 Finns det tillgång till andra rörelseanpassade lokaler i er närhet? 

 

Enligt tabellen så har förskola 1 minst tillgång till andra rörelseanpassade lokaler, där är 

det enbart 2 av 12 pedagoger som anser att de har andra lokaler att tillgå och en av 

dessa tycker att de används ibland. På förskola 2 säger 9 pedagoger av 11 att det finns 

tillgång till andra lokaler fast alla säger att de inte använder sig av dessa. På förskola 3 

säger alla pedagoger att de har tillgång till andra lokaler och att de används.  

5.4 MÅLTIDER PÅ FÖRSKOLAN 
För att få en bredare bild av hur kosten är en viktig del i hälsoarbetet frågade vi även 

några frågor om hur måltiderna ser ut. 

 Äter du som pedagog samma mat som barnen? 
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17 av 31 pedagoger äter samma mat som barnen ibland. På förskola 3 äter alla samma 

mat som barnen men med variation genom att välja det vegetariska alternativet. Många 

svar är grundade på att de äter pedagogiska måltider ca 7 gånger i månaden och att de 

då äter samma mat som barnen. 

 Äter du som pedagog tillsammans med barnen? 

 

19st har angett att de äter tillsammans med barnen. Även här har många angett ibland 

som svarsalternativ och angett de pedagogiska måltiderna som orsak.  

På förskola 3 äter samtliga pedagoger tillsammans med barnen varje dag. På förskola 2 

har 9 pedagoger av 11 svarat att de äter tillsammans med barnen. På förskola 1 är det få 

som äter tillsammans med barnen utom när de har pedagogiska måltiderna. 

Vi ställde också frågan Kan ni som pedagoger påverka maten på något sätt? På förskola 1 

svarade alla nej, de får maten levererad från Sodexo, men att de kunde påverka tillbehör 

så som sallad och grönsaker. På förskola 2 har de egen kock så där har de större 

möjligheter att påverka maten och de har även matmöten så de kan förmedla till kocken 

vilka maträtter som fungerar och vilka som inte gör det. På förskola 3 svarade 

pedagogerna att de inte kan påverka maten så mycket, de säger till om det är någon 

maträtt som barnen inte alls tycker om men det är kommunen som bestämmer 

matsedeln.  
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6. DISKUSSION 

6.1 SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRELSE AV RESULTAT 
På förskola 2 svarade 8 av 11 pedagoger att de anser sig ha tillräcklig kunskap om hälsa 

och rörelse (tabell 2). På förskola 3 tyckte alla pedagoger att de hade goda kunskaper 

som de kan förmedla till barnen. När man jämför det med förskola 1, där 41 % av 

pedagogerna svarade att de inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper inom ämnet, kan 

man anta att arbetet med fysisk hälsa är ett mer kontinuerligt ämne på förskola 2 och 3 

än på förskola 1, och på frågan om de jobbar aktivt med ämnet kunde vi också se att det 

var så (tabell 4). Frågan om pedagogerna anser sig ha tillräckliga kunskaper är en 

tolkningsfråga och det beror på vad man anser att goda kunskaper inom ämnet är. Men 

eftersom alla pedagogerna på förskola 3 svarat att de har kunskap så antar vi att det är 

ett ämne som de känner sig bekväma i, vilket troligtvist leder till att det är ett ämne som 

de jobbar med kontinuerligt vilket också visade sig i kommande frågor. 

På förskola 3 svarade 6 av 8 att de arbetar kontinuerligt med ämnet och på förskola 1 

svarade 3 av 12 att de gjorde det, kanske kan det bero på att 5 av pedagogerna anser sig 

ha bristande kunskaper i ämnet. På förskola 2 svarade 5 av 11 pedagoger att de jobbar 

aktivt med hälsa och rörelse och resten svarar att de jobbar med det ibland (tabell 4). På 

frågan om pedagogerna på förskola 2 har planerade rörelseaktiviteter för barnen varje 

vecka svarade 1 pedagog ja, 8 svarade nej och 2 ibland (tabell 8). Det var alltså fem 

pedagoger som svarade att de jobbar aktivt med hälsa och rörelse men bara en som 

svarade att de hade planerade rörelseaktiviteter varje vecka. 

7 pedagoger på förskola 1 vill att det ska arbeta mer med ämnet (tabell 6), vilket skulle 

kunna förklara att det bara är 1 som har svarat att de har planerade rörelseaktiviter 

varje vecka. Det skulle kunna bero på de bristande möjligheterna till rörelseanpassade 

lokaler speciellt då vi kan se att förskola 3 som har god tillgång till rörelseanpassade 

lokaler också har planerade rörelseaktiviteter varje vecka. De flesta pedagogerna på 

förskola 1 tycker inte att de har utrymme att genomföra fysiska aktiviteter inomhus på 

förskolan och de har inte heller tillgång till andra rörelseanpassade lokaler i närheten 

vilket kan försvåra de planerade rörelse aktiviteterna. Alla pedagoger på förskola 3 har 

uppgett att de har tillgång till andra rörelseanpassade lokaler och att de används vilket 

förmodligen underlättar arbetet för att främja barnens fysiska hälsa. 10 av pedagogerna 

på förskola 2 tycker att de har tillräckligt med utrymme för att kunna genomföra fysiska 

aktiviteter inomhus och 9st svarade att de har tillgång till andra rörelseanpassade 

lokaler i närheten. Men att ha tillgång till andra lokaler behöver inte vara ett måste för 

att arbetet med den fysiska aktiviteten ska fungera.  

Vid måltiderna på förskola 1 är det minst en pedagog som äter tillsammans med barnen 

varje dag. 9 av 11 pedagoger på förskola 2 svarade att de äter samma mat som barnen 

och att de äter tillsammans med barnen.  Alla pedagoger på förskola 3 äter tillsammans 

med barnen och de äter samma mat som barnen. (Tabell 11 och 12) 
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6.2 DISKUSSION  
8 av 31 pedagoger ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap om hälsa och rörelse för att 

kunna föra det vidare till barnen på ett bra sätt. Alla pedagogerna tyckte att det var 

förskolans uppgift att jobba med hälsa och rörelse men många skrev också att det 

största ansvaret låg på föräldrarna. Detta är något som också Haartman (2003) kommit 

fram till i sin studie.   

Föräldrar och förskolepersonal är överens om att huvudansvaret för att 

lära barnen bra mat- och rörelsevanor ligger hos föräldrarna. Dock är 

den långa tiden barnen tillbringar på förskolan en faktor som man anser 

ökar förskolepersonalens ansvar för att lära barnen bra vanor. 

(Haartman, 2003, s. 6) 

Vi anser att om man inte har kunskap och känner sig bekväm med ett visst ämne så 

ägnar man sig inte så mycket tid åt det utan istället kanske man väljer att ägna sig åt 

annat, mer bekant för en själv.  I förskolans uppdrag ingår det att lägga en god grund för 

barnens livslånga lärande. (Skolverket, 2010) För att förskolan ska lyckas med det målet 

krävs det att förskolärarna känner sig trygga och kunniga i många olika ämnesområden, 

det är upp till förskollärarutbildningen och pedagogen själv att se till så att man har 

kunskapen man behöver för att kunna föra det vidare till barnen. Men ofta krävs det 

också fortbildning inom olika ämnen där pedagogerna kan få uppdatera sina kunskaper 

eftersom det hela tiden kommer nya idéer och teorier som kan leda till att arbetsätt 

utvecklas och förbättras. 

Trots att alla pedagoger svarat att de anser att det är förskolans uppgift att jobba med 

hälsa och rörelse så var det endast 7 pedagoger som svarade att de hade planerad fysisk 

aktivitet varje vecka, ändå var det 14 stycken som ansåg att de har utrymme på 

förskolan för att utföra fysiska aktiviteter. På förskola 2 tycker 10 av 11 pedagoger att de 

har tillräckligt med utrymme för fysiska aktiviteter inomhus på förskolan och 9 av 11 

tycker att de har tillgång till andra rörelseanpassade lokaler men att de inte används. 

Vilket vi av resultatet kan anta att pedagogerna tycker att deras utrymme på förskolan 

är bra och anpassat efter barnens rörelsebehov. Barns motoriska utveckling kräver 

handling som utvecklas till det bättre genom övning. De motoriska egenskaper vi 

besitter är inlärda och tränade genom att genomföra samma rörelser flera gånger 

(Osnes, mfl, 2012). På förskola 3 tycker 1 av 8 att de har tillräckligt med utrymme för att 

kunna genomföra planerad fysisk aktivitet inomhus på förskolan. Eftersom de har 

tillgång till andra rörelseanpassade lokaler som de använder så anser de att deras jobb 

med barnens fysiska hälsa är tillräckligt. Pedagogerna som jobbar i den äldre 

åldersgruppen använder sig av andra lokaler för att kunna ha planerade rörelseaktiviter 

varje vecka. De som jobbar på småbarnsavdelningarna säger att de använder sig av 

andra lokaler ibland.  

På förskola 1 svara 7 av 12 pedagoger att det inte finns utrymme i lokalerna för fysisk 

aktivitet och 10st svarar att de inte har tillgång till andra rörelseanpassade lokaler. 
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Pedagogerna på förskola 1 har också svarat att de inte jobbar särskilt aktivt med hälsa 

och rörelse vilket skulle kunna vara ett resultat av de begränsade utrymmena. Haartman 

(2003) anser att utrymmesbrist och stora barngrupper begränsar barnens 

rörelsemöjligheter inomhus på förskolan. Fråga 2 ”Arbetar ni aktivt med hälsa/rörelse 

på er förskola” (tabell 3) kan tolkas på olika sätt av svarspersonerna beroende på vad 

man tycker att ordet aktiv innebär i sammanhanget, en person kan tycka att en timmes 

fokus på rörelse i veckan är aktivt arbete med ämnet medan en annan kan tycka att det 

krävs tre timmar för att kunna säga att det är aktivt arbete. Det kan också bero på vad 

förskolärarna anser att hälsa och rörelse är. Det är samma antal pedagoger som anser 

att de arbetar aktivt med hälsa och rörelse på förskolan som vill ha mer fokus på ämnet. 

Det är också ett stort antal pedagoger som svarat ibland och vet ej på frågorna. Om det 

beror på att de inte har intresse av ämnet eller inte vet vad de vill är oklart. De som 

svarat ibland kan även tolkas på olika sätt då vi inte vet om det gäller temaveckor eller 

om de tycker att de arbetar med det vardagligen ibland. 

Enligt Langlo Jagtøien (2002) är sexåringar i stort behov av fysisk aktivitet genom att de 

har en stor tillväxt period då. Eftersom den sker vid olika tidpunkter för alla barn så 

behöver den fysiska aktiviteten snarare öka än minska vid högre åldrar. Enligt de 

svarsresultat vi fått så minskar den planerade fysiska aktiviteten när barnen blir äldre.  

87 % av alla pedagoger svarade ja eller ibland på frågan om de jobbar aktivt med hälsa 

och rörelse. 50 % av pedagogerna som jobbar med 3-5 åringar svarade att de inte har 

planerade rörelseaktiviteter varje vecka och det är mindre än 38 % av de pedagogerna 

som säger att de vill jobba mer med ämnet. Det verkar alltså inte vara något som de 

prioriterar i sitt arbete, trotts att det på många håll diskuteras hur viktig rörelse är för 

barnen. Rörelse är inte bara viktig för den fysiska utvecklingen, träning påverkar också 

koncentrationsförmågan, inlärningsförmåga och ger barnen större sociala möjligheter. 

(Riksidrottsförbundet, utgåva 7, 2009) Men av resultat kan vi anta att pedagogerna 

tycker att deras planerade verksamhet räcker och att barnen får den dagliga fysiska 

aktivitet som de behöver.  

Alla pedagoger förutom en har svarat ja eller ibland på frågan om de äter tillsammans 

med barnen och 54 % har svarat att de äter samma mat som barnen. Livsmedelsverket 

anser att förskolan har stora möjligheter att skapa goda och hållbara matvanor för 

barnen och ge de kunskaper om en hållbar livsstil genom att även integrera måltiderna i 

den pedagogiska verksamheten. Vidare anser livsmedelsverket att de pedagogiska 

luncherna är viktiga för att måltiden ska bli en positiv upplevelse och ge barnen en 

naturlig inställning till mat. (Livsmedelsverket, 2013) 
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6.3 SAMMANFATTNING 
Genom att jämföra tre olika förskolor ville vi studera om förskolorna arbetar med 

barnens fysiska hälsa. Syftet med vår undersökning var att ta reda på om pedagogerna 

anser att det är förskolans uppgift att arbeta med barns fysiska hälsa och om de gör det. 

Vi ville också undersöka om förskolornas förutsättningar vad gäller lokaler och 

pedagogiska måltider påverkar pedagogernas arbete med barns fysiska hälsa. Vi 

använde oss av fyra frågeställningar som var; Finns det någon planerad fysisk aktivitet 

på förskolorna? Anser pedagogerna att det är förskolans uppgift att arbeta med fysisk 

hälsa för barnen? Påverkas förskolornas arbete med fysisk aktivitet av deras 

förutsättningar? Har förskolorna pedagogiska måltider? 

Sammanfattningsvis kan vi se att förskola tre har bättre förutsättningar för att jobba 

med barns fysiska hälsa än vad förskola 1 har, vilket också visade sig i resultatet där vi 

kunde se att pedagogerna på förskola tre är mer nöjda med sitt arbete med barnens 

fysiska hälsa. Resultatet tyder på att förskola 1 är den förskola som har sämst 

förutsättningar för arbetet med fysiska aktiviteter eftersom de själva anser att de saknar 

både kunskap och utrymme. 

Alla pedagoger i vår undersökning tycker att det är förskolans uppgift att arbeta med 

hälsa och rörelse men i sammarbete med föräldrarna. Det vi kan se av resultatet är att 

14 pedagoger svarade att de arbetar aktivt med hälsa och rörelse och 13st svarade att de 

gör det ibland vilket ger en bild av att de arbetar, mer eller mindre, med hälsa för barnen 

i förskolan. Det var bara på en av förskolorna som det var några pedagoger som svarade 

att de inte arbetar aktivt med hälsa och rörelse. 

Alla pedagoger förutom en svarade ja eller ibland på frågan om de äter tillsammans med 

barnen. För att kunna ge barnen ett bra förhållningssätt till måltiderna så har förskola 3 

bäst förutsättningar där alla pedagoger äter tillsammans med barnen varje dag.  
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BILAGA 
 

Undersökning om barns 
hälsa i förskolan 

Syfte: Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad förskolorna har för 
inställning/mål med arbetet kring fysisk hälsa. 

 

Linn Boija och Maria stark Isaksson 

Högskolan i Gävle 

 

 

 

  

Under hösten skriver vi vårt examensarbete och skulle vara tacksamma om ni ville svara på några 
frågor som kommer att vara grunden för vårt arbete.  



 

Vilken utbildning har du? 

Vilken åldersgrupp arbetar du i? 

1. Vad innebär hälsa i förskolan för dig? 

 

 

2. Arbetar ni aktivt med hälsa/rörelse på er förskola? 

 

JA  NEJ  IBLAND 

 

Kommentarer: 

 

 

3. Skulle du vilja ha mer fokus på hälsa/rörelse på er förskola? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentarer: 

4. Hur många timmar per dag är ni ute? 

 

 

5. Har ni planerade rörelseaktiviteter varje vecka? 

JA  NEJ  IBLAND 

Kommentarer: 

 

6.  Anser du att det finns tillräckligt med utrymme för att kunna genomföra fysisk aktivitet 

inomhus på förskolan? 

JA  NEJ  TILL VISS DEL 

Kommentar: 

 

7. Finns det tillgång till andra rörelseanpassade lokaler i er närhet? 

JA  NEJ 

Kommentarer: 

 

8. Om ja är det något som ni utnyttjar? 

JA  NEJ  IBLAND 

 



 

9. Äter du som pedagog samma mat som barnen? 

JA  NEJ  IBLAND 

Kommentar: 

10. Äter du som pedagog tillsammans med barnen? 

JA  NEJ  IBLAND 

Kommentar: 

 

11. Kan ni som pedagoger påverka maten på något sätt? 

JA  NEJ  TILL VISS DEL 

Kommentar: 

 

12. Serveras det söta/sockrade livsmedel på er förskola vid exempelvis födelsedagar eller annat 

som förekommer varje vecka/månad? 

JA  NEJ  ALDRIG 

Kommentar: 

 

13. Anser du att det är förskolans uppgift att arbeta med hälsa/rörelse för barnen? 

JA  NEJ  VET INTE 

Kommentar: 

 

14. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att förmedla kunskaper om hälsa och 

välbefinnande till barnen på förskolan? 

JA  NEJ 

Kommentar: 

 

15. Vad har er förskola för målsättningar vad gäller hälsa? 

 

 

 

 

 



 

16. Finns det något styrdokument som ger någon riktlinje för hur ni ska arbeta med barns hälsa 

och vad säger de? 

 

 

 

 

17. Egna kommentarer 

 

 


