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Abstrakt 
Preschool, a healthpromoting arena. 
A qualitative study on preschool teachers descriptions of their practice around 
health and well-being in relation to the preschool curriculum. 
 
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv 
på sitt uppdrag som formulerats i den nya läroplanen 2018, vad gäller barns hälsa 
och välbefinnande. Frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån är: ”hur 
tolkar förskollärare läroplanens skrivningar om barns hälsa och välbefinnande” och 
”hur beskriver förskollärare att de nya formuleringarna skulle kunna omsättas i 
förskolans praktik?” Det teoretiska ramverket som används för att analysera 
resultatet är det läroplansteoretiska perspektivet med fokus på de teoretiska 
begreppen transformeringsarena och realiseringsarena. Data består av 
semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare. I resultatet framkommer det att 
förskollärarna anser att de har en viktig roll i barns skapande av en hälsosam livsstil. 
Detta genom att vara goda förebilder i barns rörelsevanor och kostvanor i förskolan. 
Genomförandet skiljde sig däremot åt hos förskollärarna. Den största skillnaden är 
hur den pedagogiska måltiden tas tillvara på. En slutsats är att förskollärarna tycks 
ha svårt att förklara hur de tolkar förskolans uppdrag som rör hälsa och 
välbefinnande. Förskollärarna gav ofta istället svar direkt i form av exempel från 
deras vardag i verksamheten och inte hur de tolkade begreppen. Undersökningen 
behövs för att bidra med kunskap om hur förskollärare idag transformerar och 
beskriver hur de skulle kunna realisera förskolans uppdrag om hälsa och 
välbefinnande.  

Nyckelord 
Hälsa, välbefinnande, förskolans läroplan, transformeringsarena, realiseringsarena, 
fysisk aktivitet och pedagogisk måltid. 
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1 Inledning 
Den här undersökningen är ämnad att bidra med kunskap om förskollärares 
tolkningar (transformeringsarena) av läroplanens formuleringar 
(formuleringsarena) om hälsa och välbefinnande samt hur de beskriver att de skulle 
kunna omsätta (realiseringsarena) dessa skrivningar i praktiken. Begreppen i 
parenteserna beskrivs i kapitel fem som belyser undersökningens teoretiska 
ramverk, det läroplansteoretiska perspektivet.  
 
Läroplanen är ett dokument som är knutet till sin tid och kontext (Vallberg Roth, 
2016). Läroplanen för förskolan uppdateras 2018 och träder i kraft juli 2019 för att 
anpassas efter dagens samhälle (Arnevik, 2017). Studier visar att barn idag har en 
mer stillasittande livsstil än vad barn hade förr (Ekblom & Nilsson 2000). Samtidigt 
som barn är mer stillasittande idag än någonsin visar media information om att 
ätstörningar kryper ner i åldrarna. Granzell (2015) menar att det kan bero på olika 
faktorer, bland annat medias bild av människokroppar och ärftliga faktorer. I och 
med det tycks det som att förskollärare står inför en svår uppgift att ge barn i 
förskolan bästa möjliga förutsättningar för att utveckla en hälsosam livsstil. Å ena 
sidan om förskollärare lägger för mycket fokus på hälsa och välbefinnande kan det 
finnas risk för att väcka något som kan leda till ätstörningar, å andra sidan om 
förskollärare inte arbetar medvetet med hälsa och välbefinnande ges barnen inte 
förutsättningar att utveckla en hälsosam livsstil i förskolan. 
 
I Läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande” (Skolverket, 2018b, s.7). Förskolan har en betydande roll i att se till att 
barns välbefinnande, hälsa och utveckling stödjs (Skolverket, 2018a). I förskolan 
har förskollärare möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam 
livsstil hos barn genom den pedagogiska verksamheten (a.a.). Pedagoger har en 
viktig roll i att vara goda förebilder och vägvisare för barn i förskolan (Aspelin, 
2016). Pedagoger kan inte tala om hur barn ska göra eller leva sina liv, men vuxna 
bör finnas där som stöttande förebilder och på så vis ge dem förutsättningar för att 
lyckas i livet (a.a). Skolverket (2016) beskriver i avsnittet ”Måluppfyllelse i 
förskolan” vikten av att förskolan ska erbjuda barn dagliga rutiner och en miljö som 
ska stimulera till nyfikenhet, lärande och utveckling och också erbjuda dem omsorg 
och trygghet under sin tid på förskolan.  
 
Det finns riktlinjer för hur förskollärare ska arbeta i förskolan vilket ger en viss 
vägledning i förskollärares arbetssätt och vad arbetet ska innehålla 
(Skolinspektionen, 2016). Det finns däremot inga konkreta beskrivningar för hur 
förskollärare ska genomföra det pedagogiska arbetet (a.a.). Tolkningarna av 
läroplanens mål och riktlinjer kan tolkas olika och därav kan det pedagogiska 
arbetet se olika ut. Det har väckt intresse hos oss för att undersöka hur förskollärare 
idag tolkar uppdraget som behandlar hälsa och välbefinnande samt hur de säger att 
de skulle kunna omsätta det i den dagliga praktiken. Undersökningen är av relevans 
eftersom hälsa och välbefinnande är aktuellt i dagens rådande samhälle.  



 

2(32) 
 

 

1.1 Begreppsdefinition 
Förskollärare/ pedagog 
I undersökningen används både begreppen förskollärare och pedagog för att inte 
vilseleda tidigare studieresultat. Studier som benämner personal i förskolan med 
annan beteckning än förskollärare har vi valt att benämna som pedagoger i 
undersökningen, eftersom vi inte med säkerhet kan säga att de är förskollärare. 
Respondenterna i undersökningen är legitimerade förskollärare och benämns som 
det.. 
 
Pedagogisk måltid 
I undersökningen används begreppet pedagogisk måltid i likhet med 
livsmedelsverkets beskrivning av den pedagogiska måltiden. Det är ett 
betydelsefullt tillfälle där pedagoger kan ge barn möjlighet till en positiv och 
naturlig inställning till kost, samtidigt som barn och vuxna äter tillsammans 
(Livsmedelsverket, 2016).  
 
Fysisk aktivitet 
I undersökningen används begreppet fysisk aktivitet i likhet med hur Hassmén och 
Hassmén (2005) beskriver fysisk aktivitet. De beskriver fysisk aktivitet som 
kroppsrörelser som ökar kroppens energiomsättning. Det handlar såväl om motion 
som utförs i hälsofrämjande syfte som om vardagliga aktiviteter, såsom att ställa sig 
upp och sätta sig ned. Fysisk aktivitet kan ske när och var som helst under dagen 
(a.a.).  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras en beskrivning av förskolans läroplan och hur 
förskolans läroplan har förändrats över tid vad gäller hälsa och välbefinnande. För 
att undersöka hur förskollärarna tolkar och beskriver hur de skulle kunna omsätta 
förskolans uppdrag om hälsa och välbefinnande så krävs först en förståelse för hur 
förskolans läroplan har förändrats inom området.  

2.1 Beskrivning av förskolans läroplan 
År 1996 blev förskolan en del av utbildningsväsendet och förskolan fick sin första 
läroplan 1998 (Persson, 2014). Läroplanen för förskolan måste förstås i relation till 
samhällets avsikt med läroplanen (Wahlström, 2015). Hur väl vad som faktiskt sker 
i verksamheten och vad som är formulerat i läroplanen stämmer överens med 
varandra avgör när förändring av den aktuella läroplanen behöver göras. Är 
skillnaden av formuleringarna och vad som görs för stora krävs en förändring av 
läroplanen (a.a.). Förskolan regleras av skollagen och läroplanen som beskriver 
värdegrunden, förskolans uppdrag samt vilka mål och riktlinjer det finns att sträva 
mot i förskolan (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Alla som arbetar i 
förskolan idag ska organisera verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. 
Barn ses idag som subjekt och aktiva i sina egna lärprocesser och sitt egna menings- 
och kunskapsskapande (Persson, 2014). Enligt läroplanen ska verksamheten utgå 
från ett helhetsperspektiv för barn och deras behov, där omsorg, utveckling och 
lärande ska bilda en helhet. I läroplanen anges också vilket ansvar som ligger på 
förskolläraren i verksamheten samt vilket ansvar som ligger på arbetslaget och 
förskolechefen (a.a.). Skolverket (2017) skriver att det viktigaste för att hålla en god 
kvalité i förskolan är att personalen är utbildad och har kompetens inom sitt yrke. 
De poängterar vidare att det är förskollärarens ansvar att se till att arbetet utförs 
enligt strävandsmålen i läroplanen (a.a.). 

2.2 Förändringar av förskolans läroplan över tid, vad gäller barns 
hälsa och välbefinnande 

Förskolans läroplan förändras över tid i takt med hur samhället förändras för att 
anpassas efter rådande förhållanden. Det är det som påverkar vilket innehåll 
förskolans undervisning ska omfattas av (Wahlström, 2015). Läroplanen för 
förskolan kan ses som förskolans formuleringsarena (Linde, 2017). Begreppet 
formuleringsarena beskrivs mer i undersökningens teoretiska ramverk i kapitel fem.  
 
Barn som rör på sig varje dag ges större möjlighet att ta till sig undervisningen 
(Skolverket, 2018a). I dagens samhälle rör sig inte alla barn i den utsträckningen 
som de borde göra enligt Skolverket (a.a.). Med bland annat det som bakgrund gav 
regeringen Skolverket i uppdrag att se över förskolans tjugo år gamla läroplan 
(Regeringskansliet, 2016). Förskolans uppdrag som rör hälsa och välbefinnande 
anpassas efter det aktuella samhället (a.a.). Den 1 juli 2019 träder en förtydligad 
läroplan i kraft för förskolan. Ser man tillbaka på föregående läroplaner och jämför 
med den nya kan man i samtliga revideringar utläsa i läroplanernas strävandsmål att: 
  
 Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar 
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 sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 
 samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 
 och sitt välbefinnande, (Skolverket, 1998 s. 13, 2010  
 s. 10, 2016 s.9, 2018b s. 13). 
 
Strävandsmålet finns kvar även i den nya läroplanen, då tillsammans med fler 
riktlinjer i förskolans uppdrag som rör hälsa och välbefinnande. I tidigare 
revideringar var nedanstående formulering i förskolans uppdrag den enda som rörde 
barns välbefinnande. 
 
 Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet,  
 utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan 
 (Skolverket, 1998 s. 8, 2010 s. 5, 2016 s. 5).  
 
Formuleringen ovan finns längre inte kvar i den nya uppdaterade läroplanen. I den 
nya versionen har det tillkommit tydligare formuleringar under rubriken ”förskolan 
uppdrag” om begreppen hälsa och välbefinnande. 
  
 Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett 
 sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och  
 välbefinnande (Skolverket 2018b s.7). 
 
 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje  
 och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva  
 När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil  
 är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att  
 barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.   
 Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor  
 och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt  
 utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt  
 för hållbar utveckling (Skolverket 2018b ss. 9-10).  
 
I förskolans läroplan finns nu en större del formulerat i förskolans uppdrag än 
tidigare som rör barns hälsa och välbefinnande. Utifrån läroplanen som ett politiskt 
dokument tycks det bero på den aktuella kontexten av dagens samhälle som råder.  

  



 

5(32) 
 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv 
på sitt uppdrag som formulerats i den nya läroplanen 2018, vad gäller barns hälsa 
och välbefinnande. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

§ Hur tolkar förskollärare läroplanens skrivningar om barns hälsa och 
välbefinnande? 
 

§ Hur beskriver förskollärare att de nya formuleringarna skulle kunna omsättas i 
förskolans praktik? 
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4 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras för studien relevant forskning som gjorts inom 
området. För att underlätta för läsaren är kapitlet uppdelat i underrubrikerna: 
”sökord”, ”förskollärares tolkning av uppdraget som rör hälsa och välbefinnande” 
samt ”förskollärares arbete med hälsa och välbefinnande”.  

4.1 Sökord 
I sökandet av tidigare gjorda studier inom området har följande sökord använts: 
preschool teachers, attitudes, health, perception, child, physical activity, preschool 
och kindergarten. Vid sökandet gjordes begränsningen att inte använda studier 
gjorda innan 2005 för att den tidigare forskningen skulle vara aktuell. Det tycktes 
finnas begränsat med svenska studier om hur förskollärare tolkade och omsatte 
förskolans uppdrag till praktiken, dock fanns flera internationella studier som kunde 
ställas i relation till undersökningen. Varför det gjordes skillnad på internationella 
studier och svenska studier var för att förskoleverksamheterna skiljde sig åt, därför 
kunde det ibland vara svårt att sätta internationella resultat i relation till svensk 
förskoleverksamhet. Det centrala innehåll som studierna visade på var att hälsa och 
välbefinnande tycktes innebära fysisk aktivitet, hälsosam kost och att personalen 
upplevde att de behövde mer kunskap inom områdena.  

4.2 Förskollärares tolkning av uppdraget som rör hälsa och 
välbefinnande 

I en studie gjord i Singapore undersöktes förskollärares syn på vikten av 
förskolebarns deltagande i fysiska aktiviteter (Nonis, 2005). Det framkom tydligt i 
studien att de tillfrågade ansåg att fysisk aktivitet är viktig för barn, men att man 
inom förskolan bör bli bättre på att erbjuda fysiska aktiviteter. Vidare ansåg 
förskollärarna att det behövdes tillgängliga resurser och kunskaper för att det ska bli 
möjligt att erbjuda det i förskolan. Studien visade även att förskollärarna ansåg att 
genom att barn fick möjlighet att utöva fysisk aktivitet kunde de utveckla sin 
självkänsla, självförtroende och självdisciplin. Det framkom samtidigt att det fanns 
förskolor som medverkade i studien som inte prioriterade fysisk aktivitet även om 
förskollärarna egentligen ansåg att det var viktigt. Där prioriterades istället 
akademiska kunskaper som var skolförberedande. Förskollärarna argumenterade för 
att fysisk aktivitet inte fanns med i deras läroplan och att det inte fanns några 
resurser eller tillgångar till sporthallar (a.a.).  
 
Studier från USA visade att lärare uppfattade att barn idag inte rör på sig i den 
utsträckning som de borde göra (Derscheid, Umoren, Kim, Henry Zittel, 2010; 
Lanigan, 2013). Det är ett växande globalt hälsoproblem och det stillasittande som 
råder i dagens samhälle kan leda till tidig övervikt och fetma (Derscheid et al. 
2010). Övervikt och fetma kan ge ökad risk för följdsjukdomar i form av 
exempelvis diabetes. Studien berörde förskollärares uppfattningar och kunskaper 
om förskolebarns fysiska aktiviteter (Derscheid et al. 2010). De undersökte även 
förskollärarens roll inom området. Det framkom att förskollärare hade en viktig roll 
i att försöka förhindra det växande hälsoproblem som råder kring stillasittandet, 
genom att dagligen genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med barn i förskolan. 
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Forskarna visade vidare att förskollärarna som deltog i studien upplevde att barn 
idag äter mycket snabbmat hemma. Det tycktes påverka barn i förskolan eftersom 
de inte vågade smaka på maten, då barn inte var bekanta med kosten som erbjöds. 
Förskollärarna ansåg att det låg i deras ansvar att stödja barn i deras hälsosamma 
vanor. Förskollärarna ansåg att de var med och la grunden för barns livslånga 
utveckling av deras hälsa och välbefinnande (a.a.).  
 
Studier från både USA och Ghana visade på liknande resultat om pedagogers 
uppfattning om fysisk aktivitet trots att länderna hade olika socioekonomiska 
förutsättningar (Sevimli-Celik & Johnson, 2013; Sofo & Asola, 2015). Den största 
andelen av pedagogerna ansåg att de hade för lite kompetens inom det fysiska 
aktivitetsområdet och önskade mer kompetensutveckling inom det. Det var endast 
ett fåtal som erbjudits kompetensutveckling i området och det var de pedagogerna 
som kände sig säkra nog till att hålla i dessa aktiviteter (a.a.). Sevimli-Celik och 
Johnsson (2013) studie synliggjorde även att om barn inte själva tog initiativ till 
fysisk aktivitet så var det pedagogernas uppgift att hjälpa till och skapa tillfällen för 
fysisk aktivitet i verksamheten där barn hade möjlighet att utvecklas.  

4.3 Förskollärares arbete med hälsa och välbefinnande 
En studie gjord i USA visade att om barn gavs möjlighet att utöva fysisk aktivitet i 
tidig ålder gavs de möjlighet till att utveckla en positiv attityd till fysisk aktivitet 
som de bär med sig senare i livet (Stork och Sanders, 2008). Studier i Finland som 
undersökt dynamiken av fysisk aktivitet i förskolan visade att förskolläraren hade en 
viktig roll i barns motoriska utveckling. Studien visade på att det inte bara var med 
förskollärarens hjälp som barn var aktiva utan de var även aktiva i fira leken 
tillsammans med andra barn (Reunamo, Hakula, Saros, Lehto, Kyhälä & Valtonen, 
2013). Dessutom framkom i studien att ju mer engagerade barn och förskollärare 
var i aktiviteterna, desto mer fysisk aktivitet och rörelseglädje bidrog aktiviteten till. 
Dock framkom det i studien att barn idag inte var tillräckligt fysiskt aktiva i 
förskolan (a.a.). 
 
En studie gjord i Kanada visade att för många barn är förskolan deras första kontakt 
med regelbunden fysisk aktivitet (Lu & Montagues, 2016). Studiens resultat visade 
att det är viktigt att förskolan ger förutsättningar för goda möten med fysisk aktivitet 
så att barn ges möjlighet att utveckla en positiv bild av fysisk aktivitet. Mötena med 
fysisk aktivitet i förskolan skulle vara meningsfulla och roliga för barn. Det 
synliggjordes att barn som hade stillasittande vanor var mer benägna att få 
stillasittande vanor senare i livet, än barn som hade en aktiv livsstil. Beteenden som 
var etablerade hos barn innan de var sex år var svåra att förändra. I studien framkom 
det att med tanke på vilken potential förskolan hade att ge barn förutsättningar för 
att utveckla goda livsstilsvanor borde personalen i förskolan ta tillvara på det (a.a.). 
I linje med Stork och Sanders (2008) studie som visade att för att hjälpa barn att bli 
fysiskt aktiva i sin livsstil så krävdes att barns upplevelser innehöll lärande om olika 
fysiska färdigheter, att personalen hade kunskap om fysisk aktivitet och att fysisk 
aktivitet var en del av verksamheten. 
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Barns hälsa borde inte lämnas åt slumpen utan vuxna bör aktivt ge barn goda 
förutsättningar för att utveckla en hälsosam livsstil (Stork & Sander, 2008). I linje 
med det visade en annan studie som nyligen gjordes på Nya Zeeland på positiva 
effekter hos barn när förskollärare var medvetna om hur de kunde arbeta med fysisk 
aktivitet i förskolan (McLachlan, Smith, McLaughlin, Ali, Conlon, Mugridge & 
Fosters, 2017). Studien undersökte vilken betydelse fysisk aktivitet i tidig ålder 
hade. Resultatet visade att det var av betydelse att förskollärare hade förståelse för 
vilken inverkan förskollärarna kunde ha på barns inställning till fysisk aktivitet 
(a.a.). Lu och Montague (2016) har gjort en studie som undersökte aktuella frågor 
om fysisk aktivitet. Syftet med studien var att bidra med kunskap om fördelar med 
fysisk aktivitet i tidig ålder och vägledning om hur arbetet med fysisk aktivitet i 
förskolan kunde se ut. Deras studie visade i likhet med McLachlan et al. (2017) att 
förskollärare borde ta tillvara på de möjligheter de hade att påverka barns 
levnadsvanor positivt. Stedt, Pape, Kramer, Liersch, Werning & Walter (2014) har 
gjort en studie som undersökte i vilken utsträckning olika förhållanden och 
beteendemönster kunde påverka barns hälsosamma levnadsvanor. Resultatet visade 
att eftersom barn spenderar många timmar i förskolan så borde fysisk aktivitet vara 
en del av den dagliga verksamheten för att främja hälsosamma levnadsvanor.  
 
Utöver studier som visade på vikten av fysisk aktivitet hos barn ansåg även 
pedagoger att pedagogisk måltid borde tas tillvara för att undervisa om kost. Det 
framkom i en studie att pedagoger ansåg att barn borde inkluderas i vilken kost som 
serverades på förskolan för att de skulle bli motiverade till att äta det som serverades 
(Derscheid et al. 2010). Vidare beskrev studieresultatet att pedagogerna önskade att 
de fick mer utbildning för att kunna ta tillvara på måltidssituationerna på ett bra sätt. 
Att matsituationen inte bara blev en trevlig pratstund utan att man också samtalade 
om vad som åts och vilken påverkan olika livsmedel kunde ha på kroppen. 
Pedagogerna i studien menade att tillfällena kunde tas tillvara på bättre om 
kompetensutveckling gavs (a.a.).    

4.4 Sammanfattning 
Det framkommer i presenterade studier att det var viktigt att förskolan erbjöd fysisk 
aktivitet och hälsosam kost, eftersom barn idag spenderar mycket tid där. Det 
framkommer också att personalens inställning till barns hälsa och välbefinnande var 
av betydelse då det påverkade barns utveckling av hälsa och välbefinnande. Vilken 
inställning personalen hade till barns hälsa och välbefinnande, samt vilken kunskap 
de hade var också av betydelse för barns utveckling. Hälsa och välbefinnande 
verkade i vissa fall komma i skymundan för skolförberedande ämnen eftersom 
pedagoger tycktes prioritera det mer, trots att pedagoger ansåg att hälsa och 
välbefinnande var ett viktigt område. Den här undersökningen har som avsikt att 
bidra med kunskap om hur förskollärare i Sverige ser på sitt uppdrag vad gäller 
barns hälsa och välbefinnande som formulerats i den nya läroplanen 2018. 
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5 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras det läroplansteoretiska perspektivet och Lindes (2017) 
beskrivning av formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan, 
vilket kan vara ett sätt att tolka det läroplansteoretiska perspektivet utifrån. Det är 
dessa teoretiska begrepp som används för att analysera empirin i undersökningen.  

5.1 Läroplansteoretiskt perspektiv 
Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv kan läroplanen förstås som ett samlat 
dokument med teorier om vad kunskap är och vad det betyder att kunna något 
(Wahlström, 2015). Läroplansteori kan förstås som ett sätt att försöka få förståelse 
för utbildningens mål samt hur innehåll och metodik påverkas av samhället. 
Läroplanen formas av det aktuella samhället och förändras över tid i takt med 
samhället (Vallberg Roth, 2016). Läroplansteori handlar om vad det finns för 
lärande i utbildningen samt vad som anses vara viktigt att lära och varför. Det 
behandlar även vad det är som påverkar innehållet som lyfts fram som giltig 
kunskap. Det berör också vad läroplanen förmedlar, hur lärare tolkar skrivningarna 
samt hur det genomförs i utbildningen. Läroplansteori kan förstås utifrån arenorna 
formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena (Linde, 2017). 
Nedan beskrivs arenorna enskilt för att synliggöra hur dessa begrepp har använts för 
att analysera empirin i undersökningen. Det läroplansteoretiska perspektivet är 
relevant för undersökningen i och med att arenorna transformerings- och 
realiseringsarenan undersöks. Läroplanens formuleringar utgör formuleringsarenan 
och förskollärarens tolkningar utgör transformeringsarenan. Hur förskollärare 
beskriver att de omsätter sina tolkningar av läroplanen till handling i den dagliga 
praktiken hamnar inom realiseringsarenan. Formuleringsarenan är relevant för 
undersökningen då undersökningen utgår från formuleringsarenan för att undersöka 
hur förskollärare beskriver att de transformerar och hur de skulle kunna realisera 
det som är formulerat i den nya läroplanen som rör hälsa och välbefinnande. 
Formuleringsarenan det vill säga förskolans läroplan finns beskriven i 
undersökningens bakgrund. 

5.1.1 Formuleringsarena 
Formuleringsarenan avgör undervisningens innehåll på högre nivå då 
huvudaktörerna på formuleringsarenan är regeringen och riksdagen (Linde, 2017). 
Läroplanen är ett formulerat dokument som påverkar hur läraren planerar och 
genomför sitt pedagogiska arbete i den dagliga verksamheten. Det som inte finns 
formulerat i läroplanen kan ses som icke önskvärt inom undervisningen (a.a.). 
Begreppet formuleringsarena används för att förstå och se sambanden mellan 
begreppen transformerings- och realiseringsarena i den här undersökningen.  

5.1.2 Transformeringsarena 
Transformeringsarena beskriver Linde (2017) är den arena där professionella inom 
yrket tolkar och konkretiserar formuleringsarenan. Transformeringsarenan är alltså 
den arena där lärare tolkar läroplanen och gör det till sitt eget utifrån sina tolkningar. 
Eftersom varje lärare gör sin tolkning av formuleringsarenan görs det tillägg och 
fråndrag utefter hur läraren tolkar formuleringarna. Förskolans läroplan i 
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kombination med lärares tolkningar av den påverkar hur undervisningen formas 
(a.a.). Begreppet transformeringsarena används i den här undersökningen för att 
tolka hur förskollärare transformerar förskolans läroplan. 

5.1.3 Realiseringsarena 
Realiseringsarenan är den arena där förskollärare omsätter sina tolkningar av 
formuleringsarenan till praktiken (Linde, 2017). I realiseringsarenan fokuseras 
kommunikationen och aktiviteten i undervisningen. Formuleringsarenan formar 
lärares arbete (a.a.). Begreppet realiseringsarena används i undersökningen för att 
skapa förståelse för hur förskollärare beskriver hur de skulle kunna omsätta sina 
tolkningar av den nya läroplanen till praktiken. 
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6 Metod 
I följande kapitel presenteras val av metod, val av respondenter, genomförande, 
bearbetning av empiri, validitet och reliabilitet, etiska ställningstaganden och 
metoddiskussion.  

6.1 Val av metod 
Undersökningens genomförande gjordes enligt en kvalitativ metod. Kvalitativ 
metod handlar främst om att samla in ingående data i form av ord (Denscombe, 
2018). Det handlar även om att ställa öppna frågor med möjlighet till 
kompletterande följdfrågor för att komma åt en persons uppfattningar och 
beskrivningar (Kihlström, 2014). I undersökningen användes semistrukturerade 
intervjuer med ljudupptagning för att generera data. Att spela in intervjuer är att 
föredra då man på det viset får med allt som respondenten säger (Kihlström, 2014). 
Intervjuaren kan då höra sina egna frågor som ställs samt vilka följdfrågor som 
uppkommer (a.a.). Metoden valdes för att söka svar på undersökningens 
frågeställningar vilka var: ”hur tolkar förskollärare läroplanens skrivningar om 
barns hälsa och välbefinnande?” och ”hur beskriver förskollärare att de nya 
formuleringarna skulle kunna omsättas i förskolans praktik?” Semistrukturerad 
intervju innebär att intervjuaren har förberett frågor som ska behandlas under 
intervjun men är öppen för olika vändningar inom ämnet utifrån vad respondenten 
uttrycker i intervjun (Denscombe, 2018). Semistrukturerade intervjuer skiljer sig 
från vanliga samtal eftersom det har ett bestämt fokus där intervjuaren bestämmer 
riktningen på samtalet och ser till att det håller sig inom ramarna för det planerade 
ämnet (Kihlström, 2014). Intervjufrågor ska inte vara samma sak som 
frågeställningar i en undersökning utan intervjufrågorna ska svara upp till 
undersökningens frågeställningar genom öppna frågor (a.a.). Som intervjuare är man 
intresserad av vad respondenten säger och fokus ligger på att sträva efter djupa 
ingående svar (Denscombe, 2018).  

6.2 Val av respondenter 
Urvalet av respondenterna gjordes genom bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 
innebär respondenter som är lättillgängliga och finns i närheten (Denscombe, 2018). 
Anledningen till att lättåtkomliga respondenter valdes till undersökningen berodde 
främst på den korta tidsramen för undersökningen samt att respondenterna skulle 
kunna känna trygghet i att delta då de visste vilka vi var. Respondenterna var sju 
förskollärare mellan 35-57 år fördelat på fem olika förskolor. Alla var verksamma i 
samma medelstora kommun i södra Sverige. Vissa respondenter var ifrån samma 
förskola men de arbetade alla på olika avdelningar. Förskollärarna hade varit 
verksamma i yrket alltifrån 1-20 år. 

6.3 Genomförande 
Respondenterna kontaktades via ett informationsmail1 cirka två veckor innan 
intervjuerna genomfördes. Intervjuerna genomfördes under en vecka i december vid 
olika tidpunkter beroende på vilka möjligheter förskollärarna hade att gå̊ ifrån 

                                                             
1 Bilaga 1 - informationsmail 
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verksamheten. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive förskola för 
att på så sätt undvika att bli avbrutna eller påverkade av yttre störande faktorer. Det 
är fördelaktigt att planera genomförandet av intervjuer så att man kan genomföra det 
ostört för att inte bli avbrutna av yttre faktorer (Denscombe, 2018). Intervjuerna 
startades med att förskollärarna fick bekräfta att de var bekväma med att intervjun 
spelades in. Frågan hade redan ställts i informationsmailet till respondenterna. 
Varför frågan ställdes igen var för att försäkra oss om att förskollärarna hade tagit 
del av informationen i informationsmailet samt att de gavs ytterligare möjlighet att 
ta ställning till om de ville delta eller inte. De inledande frågorna till förskollärarna 
var uppvärmningsfrågor för att få igång samtalet. Uppvärmningsfrågorna berörde 
vad de hette, hur länge de arbetat inom yrket, hur länge de hade varit på den 
förskolan de är idag samt hur gamla barnen var som de arbetade med idag. 
Uppvärmningsfrågor behövs vid intervjuer för att få respondenten bekväm och 
avslappnad (Kihlström, 2014). Det blev extra viktigt med uppvärmningsfrågor 
eftersom ljudupptagning användes vid intervjuerna. Personer kan bli stressade och 
hämmade av vetskapen om att deras röst spelas in men att det brukar släppa efter en 
kort stund (Kihlström, 2014). Det är också viktigt att låta respondenten få gott om 
tid på sig att svara på frågorna och att tystnad och funderingar under intervju är 
något positivt. Tystnad och funderingar tyder på att den man intervjuar verkligen 
funderar över sitt svar och inte bara slänger ur sig de intervjuaren vill höra lite 
snabbt (a.a.). Med det som utgångspunkt förbereddes förskollärarna på att avsätta 
ungefär 30-40 minuter till intervjun, för att det skulle finnas gott om tid att 
genomföra den. Intervjuer ska inte stressas igenom men intervjuer bör heller inte ta 
mer än en timme för att respondenten ska orka hålla fokus (Kihlström, 2014).  
 
Intervjuerna genomfördes med väl förberedda intervjufrågor2 för att söka svar på 
undersökningens frågeställningar. Det finns både för och nackdelar med att inte 
skicka ut intervjufrågorna i förväg (Denscombe, 2018). Det beror på vad 
intervjuaren är ute efter för typ av svar. Om intervjuaren skickar ut frågorna i förväg 
har respondenten tid att formulera sitt svar utifrån vad respondenten tror att 
intervjuaren vill veta. När inte frågorna skickas i förväg får intervjuaren möjlighet 
att komma åt de spontana svaren hos respondenten (a.a.). Det var ett medvetet val i 
undersökningen att inte i förväg skicka intervjufrågorna till respondenterna, 
eftersom att undersökningens syfte var att bidra med kunskap om hur förskollärare 
tolkar och beskriver hur de skulle kunna omsätta förskolans uppdrag som rör hälsa 
och välbefinnande till praktiken.  

6.4 Bearbetning av empiri 
Bearbetning av kvalitativ data är inte en enkel process (Malmqvist, 2014).  
Det krävs att den som genomför undersökningen fördjupar sig i tidigare forskning 
och noga granskar den insamlade empirin utifrån olika perspektiv för att komma 
fram till en systematisk analys (a.a.). I den här undersökningen analyserades empirin 
utifrån en kvalitativ analys. Kvalitativ analys är fördelaktigt att använda när 
undersökningar vill nå djupgående svar inom ett relativt begränsat område inom 
komplexa sociala situationer (Denscombe, 2018). Ordagranna transkriptioner 

                                                             
2 Bilaga 2 - intervjufrågor 
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gjordes av intervjuerna av det som var av relevans för att besvara undersökningens 
frågeställningar. Ett sätt att spara tid vid kvalitativa analyser är att göra 
överväganden av att endast transkribera det som är i direkt betydelse för att kunna 
besvara frågeställningarna (Malmqvist, 2014). Vid analysen skrevs 
transkriptionerna ut, klipptes i delar och sorterades in under två huvudteman utifrån 
undersökningens frågeställningar. I undersökningen kallades huvudtemana i 
resultatet för: ”förskollärarnas transformeringar av förskolan uppdrag om barns 
hälsa och välbefinnande” och ”förskollärarnas beskrivningar av hur uppdraget om 
barns hälsa och välbefinnande skulle kunna realiseras.” Intervjufrågorna var 
utformade för att svara upp mot frågeställningarna.  
 
När uppdelningen inom huvudtemana var klar markerade vi med olika färger i 
transkriberingarna där varje färg stod för olika kategorier inom varje huvudtema. 
Tillvägagångssättet användes för att sedan göra resultatet överskådligt för läsaren. 
Malmqvist (2014) förklarar att genom att presentera resultat i olika teman blir det 
lättare för läsaren att utläsa resultatet. Varje tema bör då innehålla återkommande 
uppgifter från empirin.  
 
Den här undersökningen analyserades utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. I 
den systematiska analysen användes de teoretiska begreppen transformerings- och 
realiseringsarena. På så vis bidrog undersökningen med kunskap om hur 
förskollärare tolkade och hur de beskrev att de skulle kunna omsätta förskolans 
uppdrag som rör hälsa och välbefinnande till praktiken, utifrån ett 
läroplansteoretiskt perspektiv.  

6.5 Validitet och reliabilitet 
Det finns olika kriterier att uppnå för att en undersökning ska anses vara valid 
(Allwood & Eriksson, 2018). Kvalitativa studier kan vara svåra att säkerhetsställa 
validiteten i eftersom det inte är säkert att man får samma resultat om man utför 
studien vid ett annat tillfälle (Denscombe, 2018). Eftersom det handlar om en social 
arena där människor lever och människor inte är konstanta utan förändras och 
påverkas av omgivningen (a.a.). Det är av vikt att forskare är medvetna om att det 
kan finnas flera sätt att tolka ett fenomen på (Dovermark, 2014). Det är därför av 
betydelse att forskaren ställer sig kritisk till den insamlade empirin och ifrågasätter, 
kontrollerar samt kopplar empirin till teori. Att forskningen kritiskt granskas av 
andra forskare är också av betydelse för att stärka validiteten i en studie (a.a.). Det 
man kan göra vid undersökningar för att stärka validiteten är ställa studiens resultat 
mot tidigare studier (Denscombe, 2018). I undersökningen användes relevant 
tidigare forskning i diskussionen där den ställdes mot empirin för att öka validiteten 
i undersökning. För att stärka reliabiliteten i undersökningen valdes att intervjua sju 
förskollärare på fem olika förskolor. Ingen av förskollärarna tillhörde samma 
arbetslag. Ovan har det tydligt förklarats vilken metod som använts, hur analys av 
empirin genomförts och hur olika beslut har fattats genom undersökningsprocessen. 
Reliabiliteten i en studie ökar genom att forskaren tydligt beskriver vilken eller vilka 
metoder som har använts i studien och hur analysen har gått till (Denscombe, 2018). 
Forskaren redogör för vilka beslut som kan ha påverkat vad studien kommit fram till 
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för resultat. Läsaren ska kunna följa undersökningsprocessen och därigenom få en 
känsla av reliabilitet (a.a.). 

6.6 Etiska ställningstaganden 
I undersökningen togs det hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetik som 
innehåller olika kodexar. Kodexar är en samling av etiska regler för vad en forskare 
bör ta hänsyn till innan ett påbörjande av en studie, även vad som ska bör tas till 
hänsyn till under och efter studiers genomförande (Vetenskapsrådet, 2017). 
Kodexarna innefattar etiska regler om hur forskaren ska informera och få samtycke, 
minimera olika risker och designfrågor samt krav på publicering och hantering av 
material (a.a.). 
 
Krav att informera- innebär att personerna som medverkar i undersökningen blir 
informerade om undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Förskollärarna 
som deltog i intervjuerna blev tillfrågade via ett informationsmail om de ville delta i 
undersökning. Informationsmailet innehöll information om oss som skulle 
genomföra intervjun, syftet med undersökningen samt att intervjun skulle spelas in 
med ljudupptagning.  
 
Krav att samtycka- innebär att personerna som medverkar i undersökningen själva 
bestämmer över om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2017). I 
informationsmailet som skickades till de tillfrågade förskollärarna framkom det att 
förskollärarna själva fick ta ställning till om de ville delta i undersökningen eller 
inte. Genom att de fick information om vad undersökningen skulle handla om och 
att den skulle spelas in kunde förskollärarna sedan i lugn och ro ta ställning till om 
de ville delta i undersökningen eller inte. Det var först när de återkom till oss att de 
ville delta som vi kom överens om tid och plats för intervjun.  
 
Undvikande av risker och designfrågor- innebär att empirin som samlas in i 
undersökningen behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). Det går inte att 
garantera de medverkandes absoluta anonymitet. Men försiktighetsåtgärder kan 
vidtas så att inte de medverkandes identitet kan avslöjas (Denscomb, 2018). I 
informationsmailet informerades förskollärarna om att empirin skulle behandlas 
konfidentiellt och raderas efter att undersökningen var klar. I undersökningen har 
det använts fiktiva namn för att minimera chansen att kunna röja förskollärarnas 
identitet. Valet att använda könsneutrala namn gjordes för att minimera chanserna 
för att röja de medverkandes identiteter. 
 
Publicering och förvaring av material - betyder att empirin som samlas in endast 
används till det som utlovats (Vetenskapsrådet, 2017). Förskollärarna som deltog i 
intervjuerna informerades i informationsmailet att den insamlade empirin från 
intervjuerna endast skulle användas till den aktuella undersökningen.   
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6.7 Metoddiskussion  
I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer som metod. 
Semistrukturerade intervjuer är lämpliga att använda när syftet är att undersöka 
komplexa och subtila fenomen, exempelvis när man ska undersöka människors 
åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2018). 
Undersökningens syfte var att bidra med kunskap om förskollärarens perspektiv på 
sitt uppdrag som formulerats i den nya läroplanen 2018, vad gäller barns hälsa och 
välbefinnande. Därför ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en passande 
metod för undersökningen. Semistrukturerade intervjuer med ljudupptagning är en 
tidskrävande metod (Denscombe, 2018). Metoden kan också skapa en obekväm 
situation för den som blir intervjuad då respondenten kan känna obehag i situationen 
(a.a.). Skulle det istället används webbaserade enkäter hade tid kunnat sparats och 
förmodligen nått ut till fler förskollärare, vilket också skulle kunnat ökat validiteten 
på undersökningen eftersom fler förskollärare säger något. Förskollärarna hade då 
också kunnat svara på enkätsfrågorna under omständigheter som kändes bekväma 
för dem. Vid enkäter svarar respondenten ofta det som den tror att den ska svara 
(Denscombe, 2018), vilket inte kanske skulle ge en rätt bild av förskollärares egna 
tolkningar som var syftet med vår undersöka.  
 
Vid intervjuerna som genomfördes fick förskolläraren välja tid och plats för 
intervjun. I och med det fick förskollärarna möjlighet att känna sig bekväma med 
tidpunkten på dagen samt att den valda platsen var bekväm och igenkänd för dem. 
På så vis gavs goda förutsättningar för att genomföra intervjun på ett 
tillfredsställande sätt för respondenten. Valet gjordes att intervjua en förskollärare i 
taget för att komma åt den enskildes tankar och inte att de skulle påverkas av någon 
annans svar. Fördelar med personliga intervjuer är att de är relativt lätt att arrangera 
i jämförelse med gruppintervjuer, då det bara är intervjuaren och respondenten som 
behöver komma överens om en tidpunkt som passar båda parterna (Denscombe, 
2018). En annan fördel med personliga intervjuer är att intervjuaren har möjlighet 
att uppfatta personens uttryck under intervjun. En ytterligare fördel med den här 
metoden är att under transkriptionsprocessen är det lätt för intervjuaren att urskilja 
vem som säger vad (a.a.). Hade andra teoretiska utgångspunkter använts vid 
analysen av empirin hade tolkningen av empirin förmodligen sett annorlunda ut. 
Varför just begreppen  transformerings- och realiseringsarena valdes var för att vi 
ansåg att de var begrepp som passade för att tolka undersökningens resultat.  
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7 Resultat 
I följande kapitel presenteras undersökningens resultat. Resultatet presenteras i två 
huvudteman där det ena huvudtemat består av förskollärarnas transformering och 
det andra temat består av hur förskollärarna beskriver att de skulle kunna realisera 
förskolan nya uppdrag som rör barns hälsa och välbefinnande. Huvudtemana 
efterföljs med kategorier som är baserat på respondenternas svar utifrån 
intervjufrågorna. Resultatet förtydligas genom exemplifieringar i form av citat. I 
slutet av varje huvudtema presenteras en analys där de teoretiska begreppen 
transformeringsarena och realiseringsarena används. Respondenternas namn under 
citaten är könsneutrala och fiktiva för att skapa största möjliga konfidentialitet. 

7.1 Förskollärarnas transformeringar av förskolans uppdrag om barns 
hälsa och välbefinnande 

I det här temat presenteras förskollärarnas transformeringar av förskolans uppdrag 
om hälsa och välbefinnande, så som det är formulerat i läroplanen 2018.  

7.1.1 Hälsa och välbefinnande  
En förskollärares tolkning till varför det hade tillkommit skrivelser i förskolans 
uppdrag om hälsa och välbefinnande var för att det är ett hälsoproblem med 
stillasittande idag. 
 
 Jag tror att dessa skrivelser har kommit in i läroplanen på 
 grund av att det är ett stort hälsoproblem med att vi sitter  
 mer stilla i vår vardag nu än innan. Åker man alltid vagn 
 och sitter mycket framför paddan så orkar man ju inte lika 
 mycket tror jag, mot en som rör sig aktivt i sin vardag (René). 
 
Tre av förskollärarna beskrev att hälsa och välbefinnande innebar att man rörde på 
sig regelbundet. Två av dem förklarade att kost och att röra på sig hängde ihop för 
att på så vis utveckla hälsa och välbefinnande. En annan förskollärare associerade 
hälsa och välbefinnande med behovsstegen, där de grundläggande behoven behövs 
tillgodoses först för att sedan kunna tillgodose andra behov.  
  
 Man kan tänka utifrån behovsstegen. Äta sig mätt, sova  
 och duga som man är. Och få röra på sig (René). 
 
En annan förskollärare uttryckte att hälsa och välbefinnande även innefattade glädje. 
 
 Det är nog att kost, fysisk aktivitet och glädje hör ihop för 
 att må bra (Charlie). 
 
Förskolläraren som förebild 
Det framkom i intervjusvaren att förskollärarna tolkade att det var deras uppgift att 
vara goda förebilder i barnens skapande av en hälsosam livsstil, både när det kom 
till kost och fysisk aktivitet.  
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 Man vill ju ge barnen goda hälsovanor. Men samtidigt är  
 det viktigt att vi som förebilder har i åtanke att ätstörningar  
 kryper ner i åldrarna och därför bör vi tänka på att inte 
 skuldbelägga barnen på något vis. Men ändå vill vi ju ge 
 förutsättningar för att utveckla en god livsstil (Kim). 
 
Att må bra 
Ett återkommande svar av samtliga förskollärare var att de uppfattade hälsa och 
välbefinnande som att må bra. Flera förskollärare uttryckte att det handlade om att 
man skulle trivas både som vuxen och barn i förskolan och på så sätt skapades ett 
gott och trivsamt klimat. Charlie uttryckte att: 
 
 Välbefinnande för ett barn tror jag är att man blir sedd och  
 lyssnad på. Att man mår bra och tycker att det är roligt. (Charlie) 

7.1.2 Näringsriktiga måltider 
Alla förskollärarna menade att näringsriktiga måltider innebar att maten var 
ekologisk, närproducerad och lagad från grunden. Flera respondenter uttryckte att en 
näringsrik måltid innebar att man fick till sig alla delar som en kost borde innehålla.  
 

Det kanske inte är alla barn som får den bästa kosten hemma  
 men att de här på förskolan får många mål mat under dagen  
 och att de även har rutiner här (Charlie). 
 
Det framkom att förskollärarna ansåg att det var av betydelse att följa 
tallriksmodellen. 
 
 Viktigt att det ska innehålla alla delar. Protein, kolhydrater,  
 grönsaker och frukt. Helt enkelt balanserad kost. Likaså 
 att maten är ekologisk och närproducerad (Kim).  
 
En förskollärare berättade att hen tyckte att det var viktigt att göra maten lustfylld 
för barnen så att de skulle våga testa nya saker. En annan nämnde betydelsen av hur 
maten presenterades för barnen, hen förklarade att det var viktigt att det såg 
tilltalande ut eftersom man ofta ”äter med ögat”. 

7.1.3 Rörelse och fysisk aktivitet   
Ett återkommande svar hos förskollärarna var att de ansåg att det var viktigt att röra 
på sig och att det var deras uppgift att ge goda förutsättningar för det. Det var bara 
en förskollärare som belyste att barn som precis har lärt sig gå tränar varje sekund 
på förskolan.  
 Allt är ju träning för ett litet barn som precis lärt sig att  
 gå. Exempelvis att ta sig upp på en stol eller hämta något  
 på hyllan (René). 
 
När barn utforskar miljön och hur sin kropp fungerar i relation till miljön, när barn 
precis lärt sig gå tränar barn sin fysiska förmåga hela tiden ansåg förskolläraren. 
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Vad förskollärarna la för betydelse i begreppet fysisk aktivitet skiljde sig till viss 
del. Tre av förskollärarna förklarade att för dem betydde att vara fysisk aktiv att 
man rörde på kroppen och blev varm. Exempel på fysiska aktiviteter som uppgavs 
var cykla, klättra, springa och dansa. En förskollärare menade i likhet med de tre 
andra att fysisk aktivet innebar att röra kroppen och bli varm men hen poängterade 
att fysisk aktivitet också kunde vara att nå något som stod uppe i hyllan eller att 
klättra upp på en stol. 
 
 En fysisk aktivitet tänker jag kan vara att bli svettig, men 
 så behöver det ju inte vara. En fysisk aktivitet kan ju vara att 
 klättra upp på stolen när man är liten eller att klä på sig när man 
 ska gå ut. Bygga med lego kan vara en fysisk aktivitet. Rita kan  
 vara en annan. Men jag tror att man tänker att jag tror att man måste
 bli svettig. Var går gränsen för fysisk aktivitet? (René). 
 
Rörelseglädje 
Samtliga förskollärare gav uttryck för att begreppet rörelseglädje innebar att det 
skulle vara roligt att röra på sig. En förskollärare förklarade att för att det skulle vara 
roligt att röra på sig så måste man orka, annars blev det inte roligt. Alla förutom en 
förskollärare förknippade rörelseglädje med att röra sig till musik.  
 

Det ska vara roligt att röra på sig men det behöver inte alltid  
 ske till musik, rörelseglädje kan vara att springa runt och ha  
 roligt tillsammans med sina kompisar (René). 

 
Motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
Motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga förklarade samtliga handlade 
om kroppen och förståelsen för hur man förhåller sig till sin omgivning. En 
förskollärare berättade att kroppsuppfattning också handlade om att man var 
medveten om vad man hade för kroppsdelar och vad de kunde användas till.  
 

Jag tänker att kroppsuppfattning är att man ska veta  
vart man är i förhållande till saker, tex. under, över eller  
rumsuppfattning (Charlie). 
 

De framgick av samtliga att motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmågan 
gick nära hand i hand med varandra. En förskollärare uttryckte att man behöver ha 
en kroppsuppfattning för att kunna koordinera kroppen i olika miljöer.  

7.1.4 Analys  
Transformeringsarenan är arenan där läraren tolkar det som är formulerat i 
läroplanen (Linde, 2017). Formuleringsarenan är den arena där läroplanen utformas 
av regering och riksdag (a.a.). Utifrån transformeringsarenan där förskollärarna 
transformerar formuleringsarenan uppfattades att förskollärarna tolkade att de 
skulle vara goda förebilder för barnen, för att på så vis ge dem goda förutsättningar 
att utveckla förståelse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Det verkade som att 
förskollärarnas tolkningar om hur det förmedlades till barnen var genom att erbjuda 
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bra mat på regelbundna tider samt erbjuda fysisk aktivitet dagligen. 
Transformeringen av begreppet näringsrik måltid föreföll lika hos samtliga 
förskollärare. Begreppet näringsrik måltid tycks vara ett begrepp som förskollärarna 
var överens om hur det skulle transformera.  
 
Fysisk aktivitet transformerade samtliga förskollärare till att det innebar att vara 
utomhus, röra på sig och få kroppen varm. Här tycktes det dock finnas ytterligare en 
tolkning av begreppet fysisk aktivitet hos en förskollärare. Utifrån 
transformeringsarenan gjordes tolkningen att det fanns en viss spänning i 
förskollärarens transformering av begreppet fysisk aktivitet, eftersom 
förskollärarens transformering å ena sidan föreföll som att fysisk aktivitet innebar 
att röra på kroppen för att bli varm, å andra sidan som att det också kunde handla 
om vardagliga rörelser. Det kunde här tydligt urskiljas olika transformeringar av ett 
och samma begrepp. Begreppet rörelseglädje tycktes förskollärarna transformera 
likvärdigt, eftersom samtliga gav uttryck för att det handlade om att ha roligt och 
dansa till musik. Överlag tycktes förskollärarna transformera begreppen motorik, 
kroppsuppfattning och koordinationsförmåga liknande. Men en förskollärare 
uttryckte också att kroppsuppfattning även innebar att ha kunskap om vad kroppens 
olika delar heter, vilket var ytterligare en transformering av begreppet. 

7.2 Förskollärarnas beskrivningar av hur uppdraget om barns hälsa 
och välbefinnande skulle kunna realiseras 

I det här temat presenteras hur förskollärarna uttryckte att de skulle kunna realisera 
läroplanens nya formuleringar om hälsa och välbefinnande. Förskollärarnas 
beskrivningar uttrycktes genom att beskriva hur de arbetade med hälsa och 
välbefinnande idag. 

7.2.1 Ta tillvara på vardagliga situationer 
Förskollärarna gav uttryck för att de inte medvetet planerade särskilda aktiviteter 
med barnen för att ge barnen möjlighet att utveckla en hälsosam livsstil. En 
förskollärare uttryckte att hen ansåg att skolförberedande ämnen fick mer plats i 
deras verksamhet. Däremot uttryckte samtliga att de tog tillvara på vardagliga 
situationer för att ge barnen dessa förutsättningar. Exempel på fysisk aktivitet i 
vardagen som framkom av förskollärarna var cykla, klättra, springa, dansa, klä på 
sig ytterkläderna, gå i trappor, åka rutschkana, gunga, gå hinderbana och ”rocka 
rockring”.  

Helt ärligt arbetar vi inte medvetet med detta idag. Det har 
 kommit i skymundan för skolförberedande ämnen istället 
 och utmanande lärandet som det är mycket fokus på idag.  
 Men jag tror att vi kommer arbeta mer medvetet kring detta nu 
 när det står mer tydligt i den nya läroplanen (Kim). 

 
En förskollärare ansåg att det blev meningsfullt för barnen om man tog tillvara på 
barnens vardag. Hen lät barnen göra saker själv eftersom på så vis ansåg hen att 
barnen gavs möjlighet att träna och utveckla sin fysiska förmåga. Två förskollärare 
uttryckte att genom att gå i trappor på förskolan gavs barnen möjlighet att träna sin 



 

20(32) 
 

 

motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga i vardagen. 
  

Det blir mycket småträning i vardagen. Vi har en trappa till  
förskolan på sex steg. Där märker man när dom lär sig gå  
de här stegen själva (Billie). 

 
Utomhus 
Samtliga förskollärare förklarade att barnen erbjöds att utveckla sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning naturligt när de var utomhus dagligen. 
Två av dem berättade om deras utemiljöer som de tyckte utmanade barnen i deras 
utveckling av motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Eftersom det 
inte fanns några leksaker på gårdarna fick barnen använda sin fantasi i en naturlig 
miljö, en omgivning med backar, stenar, träd och plankor. 
 
 Gården! den är helt fantastisk! Vi har inga leksaker mer än 
 sandleksaker. Sen finns bara saker som naturen erbjuder. 
 Barnen klättrar på stenar, går balansgång, klättrar i träd eller  
 på rep. Leker i sandhögen eller bestiger berg. Barnen får  
 använda sin fantasi för att utveckla dessa begrepp (Alex). 
 
Samtliga förskollärare ansåg att det var utomhus som majoriteten av den fysiska 
aktiviteten skedde, vilket de också associerade till grovmotorik. Det var endas en 
förskollärare som poängterade att det även kunde förekomma finmotorik utomhus, 
hen förklarade att det kunde ske när barnen exempelvis lekte i sandlådan med 
sandleksaker. Övriga förskollärare uttryckte att det framförallt var inomhus som 
finmotorik och lugnare lekar fokuserades. Det talades då om målande, pärlande och 
pysslande. Den fysiska aktivitet som uttrycktes som okej inomhus var dans till 
musik. 

7.2.2 Planerade fysiska aktiviteter  
Trots att förskollärarna gav uttryck för att de inte medvetet planerade aktiviteter för 
att främja barnens utveckling av hälsa och välbefinnande så framgick det ändå att 
det planerades olika fysiska aktiviteter. Två förskollärare berättade att den planerade 
aktivitet som barnen erbjöds i fysisk aktivitet på deras förskolor var ”Miniröris”. 
”Miniröris” utgår från en CD-skiva med rörelsemusik som barn och vuxna 
tillsammans gjorde rörelser till. De poängterade att de var med barnen och deltog i 
de aktiviteter som barnen erbjöds för att på så vis ge barnen möjlighet att utveckla 
ett intresse för det. 
 
 Är vi med på lekarna, visar vi ett intresse att det är roligt 
 då smittar det av sig till barnen (Mika). 
 
En annan förskollärare berättade att hen brukade göra hinderbanor tillsammans med 
barnen. Hen gav uttryck för att det var ett sätt att erbjuda barnen på avdelningen 
möjlighet att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga.
  

Att man gör hinderbana, man ska ta sig upp och ner och  
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över, här får man med hela sin kroppsuppfattning. Man måste  
höja benet för att komma över. Och ducka med huvudet för  
att komma under (Billie). 

 
Samtliga förskollärare belyste att de erbjöd barnen att utveckla sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom att de genomförde planerade 
skogsutflykter och även besökte förskolornas närmiljöer. Här pratade förskollärarna 
om att barnen fick träna på att gå promenader i olika terränger vilket de tycktes anse 
som utmanande för barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

7.2.3 Lite påverkan på kosten i förskolan 
Två förskollärare berättade att de hade matråd på sina respektive förskolor och att 
det var det enda tillfälle som de tyckte de hade möjlighet att vara med och påverka 
kosten som serverades. 
 
 Vi har matråd tillsammans med kokerskan och barnen.  
 Sen kan vi inte påverka så mycket på matsedeln. Då det  
 bestäms högre upp vad som ska serveras. Men vi har fått  
 lite nya grönsaker som vi önskade på matrådet (Mika).  
 
Generellt för alla förskollärare som deltog i intervjuerna var att de uttryckte att de 
inte arbetade aktivt med kost tillsammans med barnen i verksamheten. 
Förskollärarna uttryckte att de inte hade möjlighet att påverka vilken kost som 
serverades i förskolan utan att de fick förlita sig på kommunens råd och beslut.  

7.2.4 Pedagogisk måltid  
Samtliga förskollärare benämnde betydelsen av rutiner. De uttryckte att de i 
förskolan erbjöd barnen rutiner i vardagen med regelbundna mattider där frukost, 
frukt, lunch och mellanmål serverades vid bestämda klockslag. Förskollärarna 
förklarade att det var viktigt att äta tillsammans med barnen för att förmedla goda 
kostvanor.  
 Jag tycker att det är självklart att vi äter tillsammans med  
 barnen. De ska kunna se att vi äter samma mat som dom  
 stoppar i sig. För barn gör inte som vi säger, de gör som  
 vi gör (Billie).  
 
Det framkom att samtliga förskollärare ansåg att barnen skulle välja minst en 
grönsak att lägga på tallriken vid måltidssituationen. Förskollärarna uppmuntrade 
alltid barnen till att smaka på maten, men om de inte tyckte om det så tvingades dem  
inte äta upp. Vikten av att vuxna tänkte på hur de samtalade om mat framför barnen 
poängterades.  
 
 Man ska inte säga tillexempel usch vilken äcklig  
 soppa utan att man håller sig positiv i sitt uttryck  
 (Andrea). 
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 Idag serverades det pizzagratäng. Jag tycker det är viktigt  
 att man smakar på maten innan man säger att man inte tycker om. 
 Vi lyfte fram hur det smakade och barnen fick berätta (Mika). 
 
Samtalen som utspelades vid den pedagogiska måltiden beskrev samtliga 
förskollärare var bland det viktigaste på hela dagen. Det var där förskollärarna ansåg 
att barn och vuxna på ett naturligt och lugnt sätt kunde samlas och samtala med 
varandra. Vad de uttryckte att man skulle samtala om under den pedagogiska 
måltiden skiljde sig däremot åt, vilket presenteras nedan.  
 
Samtal om kosten vid den pedagogiska måltiden 
Två av förskollärarna utryckte att samtalet under den pedagogiska måltiden var ett 
tillfälle att ta tillvara på för att samtala om maten. 
 
 Det är jätteviktigt. Jag tycker man får in så mycket under 
 samtalet. Man pratar om maten och hur den smakar. Och  
 även vad maten kommer ifrån. Jag tror man har en stor  
 påverkan som pedagog om vad man lägger fokus på om det 
 som barnen pratar om under måltiden (Charlie). 
 
Förskollärarna uttryckte att de samtalade om maten både under matsituationen och 
innan själva måltiden för att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för mat och 
hur det kunde påverka deras hälsa och välbefinnande. De beskrev också att de 
presenterade maten innan måltiden för barnen genom att visa vad som skulle 
serveras upplagt på en tallrik.  
 
 Att vi pratar om maten, barnen har precis visat att de vet  
 vad vitkål är. Eftersom vi har pratat om och visat vitkål. För 
 innan trodde dom att allt grönt är sallad (Charlie).  
 
Samtal efter barns intresse vid den pedagogiska måltiden 
Två andra förskollärare ansåg däremot att samtalet under måltiden kunde handla om 
nästan vad som helst utifrån vad barnen var intresserade av.  
 
 Det är den bästa stunden på hela dagen. Jag tycker  
 det är jättekul och härligt att både prata mat och vad  
 man äter och hur dom ser på det som hänt under dagen  
 (Mika). 
 
En förskollärare pratade om att hen utgick ifrån barnens intressen under samtalen 
vid den pedagogiska måltiden. Förskolläraren menade att hen då kunde se varje barn 
lättare. 
 
Samtal om skolförberedande ämneskunskaper 
Tre förskollärare förklarade att de tyckte att samtalet under måltiden var ett tillfälle 
för lärande om matematik, språk och att sammanfatta förmiddagen. En av dem 
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poängterade att samtalet under matsituationen inte behövde innebära att man 
samtalade om maten man åt.  
 

Det är jätteviktigt. Där får man in all matematik och 
 språk. Och sitta och summera förmiddagen. Det finns 
 jättemycket lärande. Men nej ska jag vara ärlig så pratar vi  
 aldrig om mat (Alex). 

7.2.5 Förskollärarnas uttryckta metoder för att ge barn möjlighet att skapa 
intresse för kost 

Samtliga förskollärare gav först uttryck för att de inte arbetade aktivt med kost 
tillsammans med barnen. I vidare samtal framkom det trots det olika arbetssätt om 
kost tillsammans med barnen i förskolan, vilket presenteras nedan. 
 
Väcka och ta tillvara på barns intresse för kost 
Ett sätt att föra samtal om kost tillsammans med barn var att ha temaarbeten utifrån 
barns visade intresse och mognad. En förskollärare beskrev att de haft ett sådant 
temaarbete där de utgått ifrån barnens intresse för kost.  
 
 Vi har arbetat med moroten ett helt år utifrån barnens  
 intresse. Vi gjorde morotschips, morotsglass, morotsjuice,  
 morotsröd och tittat på olika sorters morötter. Och pratade  
 om varför det är bra för kroppen. Jag tror att det är jätteviktigt  
 med kosten och framförallt hur man inspirerar barnen i frågan 
 (Charlie).  
 
En annan förskollärarna förklarade att hen läste böcker tillsammans med barnen 
som handlade om kost. 
 
 Det finns mycket bra böcker man kan kika i  
 tillsammans med barnen och prata runt. Det är  
 så jag brukar göra (Andrea). 
 
Göra barnen delaktiga 
Samma förskollärare som berättade om temaarbetet om moroten förklarade också att 
de hade bakat med olika sorters huvudingredienser såsom kikärtor, rödbetor och 
pumpa. Hen förklarade att genom att barnen fick smaka och utforska smakerna så 
gavs barnen möjlighet att utveckla en förståelsen för olika sorters mat och varför det 
var bra för kroppen. 
 
En av förskollärarna som prioriterade skolförberedande samtalsämnen under den 
pedagogiska måltiden berättade att när de var iväg på utflykt fick barnen däremot 
vara med och tillaga maten på muurikkan och samtidigt samtalade de då om maten 
som lagades. Murrikka är en slags stekhäll som placeras över öppen eld för att laga 
mat på. 
 Det gör vi inte så mycket alls här faktiskt mer än när vi är 
 iväg och lagar mat i stormkök och på muurikkan för då får barnen 
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 vara med och tillaga maten tillsammans med oss och då pratar  
 vi om det men inte annars (Alex). 
 
Fyra av fem förskolor hade odlingslådor på förskolegården där de odlade olika örter, 
grönsaker, bär och potatis. De som arbetade med odlingslådor uttryckte att det var 
ett sätt att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för mat samt en förståelse 
för vart maten vi köper i affären kommer ifrån. 
 

En av våra uppgifter kan vara att ge barnen möjlighet att  
 förstå vad saker och ting kommer ifrån exempelvis att de  
 vet att potatis odlar vi och att skinka kommer ifrån grisen  
 (René). 
 

Förskollärarna gav uttryck för att arbetet med odlingslådorna var en metod för att 
göra barnen delaktiga i sin utveckling för sin förståelse för kost. 

7.2.6 Ett kvitto på barnens förståelse av hälsa och välbefinnande 
Förskollärarna förklarade att de var svårt att se om barnen hade förstått hur 
näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil kunde påverka deras 
hälsa och välbefinnande. Vad de ansåg att de kunde få som kvitto på barnens 
förståelse var de små kommentarerna i vardagen.  
 

Det får man lite kvitto på när de säger -moroten är bra för då 
 blir man frisk. Eller när dom säger -när man går ut flyger 
 basiluskerna iväg. Det är bara dom små kommentarerna från 
 barnen (Charlie). 
 
Överlag uttryckte förskollärarna att det var genom kommentarerna i vardagen som 
de upplevde att de kunde se att barnen hade förstått.  

7.2.7 Analys 
Realiseringsarenan är arenan där förskollärarna omsätter sina tolkningar av 
läroplanen till praktiken (Linde, 2017). Alla förskollärarna gav uttryck för att de 
skulle kunna realisera förskolans nya uppdrag om barns hälsa och välbefinnande 
genom att ta tillvara på vardagliga situationer. Förskollärarna verkade realisera 
läroplanens mål som är formulerat om att barn ska ges möjlighet att utveckla 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, genom att de erbjöd barnen 
att vara fysiskt aktiva utomhus dagligen.  
 
Med utgångspunkt i realiseringsarenan där förskollärarna omsätter sina 
transformeringar av formuleringsarenan till praktiken uppfattas intervjusvaren som 
att förskollärarna ansåg att motorik handlade om fin- och grovmotorik. Utifrån 
utsagorna tycktes det som att finmotorik framförallt associeras med aktiviteter 
inomhus och grovmotorik framförallt associeras med aktiviteter utomhus. Dock gav 
en förskollärare uttryck för att hen realiserade finmotorik till aktiviteter både inne 
och ute medan övriga förskollärare realiserade begreppet till lugnare aktiviteter 
inomhus. Utifrån resonemangen som förskollärarna förde om motorik, 
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koordinationsförmåga och kroppsuppfattning tolkades det som att de realiserade 
begreppen olika. De fördes både resonemang om att motorik, koordinationsförmåga 
och kroppsuppfattning utvecklades naturligt i barnens vardag utomhus men även att 
det erbjöds planerade aktiviteter för att utveckla dessa förmågor.  
 
Skillnaden i förskollärarnas realiseringar av begreppet rörelseglädje var att två 
förskolor erbjöd en planerad dansaktivitet tillskillnad från de andra förskolorna som 
utryckte att rörelseglädje var en spontan aktivitet, ofta dans till musik. Därför 
gjordes tolkningen att realiseringen av rörelseglädje skiljde sig åt. 
 
Resultatet visade på att förskollärarna inte realiserade den pedagogiska måltiden på 
liknande sätt mer än att samtliga ansåg att samtalet med barnen var mycket viktigt. 
Därav kan utläsas att förskollärarna transformerade läroplanen på olika vis, det kan 
vara en möjlig förklaring till att förskollärarna realiserade den pedagogiska 
måltiden olika. Att vara goda förebilder tycktes vara lätt för förskollärarna att 
realisera eftersom de verkade ha lätt att förklara hur de gjorde samt att de 
realiserades liknande av samtliga förskollärare. Utsagorna tydde på att 
förskollärarna var överens om att det var svårt att se om deras realiseringar hade lett 
till att barnen hade utvecklat förståelse för att fysisk aktivitet, näringsriktiga 
måltider och en hälsosam livsstil kunde påverka deras hälsa och välbefinnande. De 
tycktes också överens om att de tecken som tydde på att barnen hade förstått var de 
små kommentarerna i vardagen från barnen. 
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8 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras intressanta delar av undersökningens resultat ställt i 
relation till den tidigare presenterade forskningen. I fokus för diskussionen står 
förskollärarnas transformeringar och förskollärarnas möjliga realiseringar. 
Avslutningsvis ges förslag till nya intressanta forskningsområden och vad vår studie 
förhoppningsvis kan inspirera till.  

8.1 Förskollärarnas transformeringar 
Ett intressant resultat som framkommer i undersökningen är att förskollärarna inte 
ger uttryck för att de behöver mer kunskap inom fysisk aktivitet. Resultatet i 
undersökningen visar på skillnad mot tidigare forskning, då resultat från USA, 
Ghana och Singapore visar att förskollärare önskar mer kompetens inom fysisk 
aktivitet för att kunna undervisa inom det (Sevimli-celik & Jonson, 2013; Sofo & 
Asola, 2015: Nonis, 2005). Trots att det är olika typer av länder med olika 
förskoleverksamheter. En tolkning till varför dessa länder önskar mer kompetens 
inom området skulle kunna vara att deras förskoleverksamheter ser annorlunda ut 
mot den svenska. De kanske har en mer skolliknande förskoleverksamhet där de 
sitter mer stilla och har lektioner till skillnad från den svenska förskolan. Vad är det 
som gör att respondenterna i vår undersökningen inte ger uttryck för att de är i 
behov av mer kompetens inom fysisk aktivitet?  
 
Resultatet visar i likhet med tidigare forskning att förskollärarna tycks anse att 
fysisk aktivitet är en del i att utveckla en hälsosam livsstil. Förskollärarna i 
undersökningen anser dock att det är något som sker naturligt i barnens dag vilket 
inte tidigare forskning tyder på. En tolkning till varför förskollärarna inte anser att 
de behöver mer kompetens inom fysisk aktivitet kan vara att de anser att det sker 
naturligt för barn och därför inte något de behöver ha speciella kunskaper om. Till 
skillnad från tidigare forskning där det inte framkommer att fysisk aktivitet är något 
som barn får till sig genom deras lek naturligt. Genom att jämföra tidigare forskning 
med undersökningen kan olika tolkningar göras av varför resultatet i 
undersökningen skiljer sig mot tidigare forskning. En tolkning utifrån det 
läroplansteoretiska perspektivet är att pedagogerna i de internationella studierna 
transformerar begreppet fysisk aktivitet annorlunda mot respondenterna i vår 
undersökning. I USA, Ghana och Singapore tycks begreppet fysisk aktivitet 
transformeras till att det ska vara planerade aktiviteter tillsammans med en utbildad 
förskollärare inom fysisk aktivitet. Förskollärarna i den här undersökningen tycks 
däremot transformera fysisk aktivitet till barns naturliga lek ute på förskolegården 
dagligen. I likhet med undersökningens resultat visar en finsk studie att barn i 
förskolan är fysiskt aktiva i leken (Reunamo et al. 2013). Tolkningen till att vårt 
resultat stämmer överens med finskt studieresultat gällande fysisk aktivitet i fria 
leken är att svensk förskola är mer lik den finska, än förskolorna i USA, Ghana och 
Singapore.  
 
Resultat från Singapore tyder på att förskollärare prioriterar skolförberedande 
ämnen framför fysisk aktivitet (Nonis, 2005). Förskollärarna ger uttryck för att en 
anledning till varför de inte genomför fysisk aktivitet är att de inte står skrivet i 
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deras riktlinjer (a.a.). Även i föreliggande undersöknings resultat beskriver några 
förskollärare att de i vissa situationer prioriterar skolförberedande ämnen där det 
istället kanske hade fallit sig mer naturligt att utöva planerad fysisk aktivitet eller 
samtala om näringsriktig måltid. Ett skäl till det skulle kunna vara att det i tidigare 
läroplaner inte funnits några tydliga formuleringar som berör fysisk aktivitet och 
näringsriktig måltid. Med det som utgångspunkt kan en slutsats vara att 
förskollärarna/ pedagogerna i vare sig vår eller tidigare studier därför har kunnat 
transformera begreppen eftersom det inte varit formulerat i riktlinjerna.  
 
Ett annat intressant resultat som framkommer i undersökningen är att förskollärarna 
tycks ha svårt att beskriva hur de transformerar olika delar av läroplanen. 
Förskollärarna svarar med exempel från hur de gör i praktiken istället för att 
beskriva hur de tolkar olika begrepp. Förskollärare har begränsat med planerings- 
och reflektionstid. Den begränsade tiden för reflektion av läroplanen skulle kunna 
vara en bidragande orsak till varför förskollärarna tycks ha svårt att beskriva sina 
transformeringar av läroplanens formuleringar. Skolförberedande ämnen tycks 
prioriteras, tolkningen görs att det skulle kunna bero på att det är det som har varit 
tydligast framskrivet i förskolans läroplan tidigare, och därför har förskollärare lagt 
mer fokus på det. Även i tidigare forskning framkommer det att skolförberedande 
ämnen prioriteras eftersom det är tydligast formulerat även i deras riktlinjer (Nonis, 
2005). En ytterligare förklaring till varför förskollärarna i undersökningen har svårt 
att beskriva sina tolkningar av olika begrepp i läroplanen skulle kunna vara att 
läroplanen ännu inte har trätt i kraft och de har därför inte fått chansen att bekanta 
sig med de nya formuleringarna.  

8.2 Förskollärarnas realiseringar 
Ett spännande resultat som vi upplever framkommer i undersökningen är att 
förskollärarna först uttrycker att de inte arbetar aktivt med aktiviteter som handlar 
om kost i förskolan. Men när intervjuerna sedan fortsätter beskriver förskollärarna 
ändå ett flertal olika arbetssätt där de inkluderar barnen i kosten. Det finns en studie 
som visar att barn blir motiverade att våga smaka nya saker och äta kosten som 
serveras på förskolan om de får vara delaktiga i arbetet med kosten (Derscheid et al. 
2010). En tolkning till varför förskollärarna inte först tänker på att de arbetar med 
kost tillsammans med barn kan vara att arbetet med kosten tillsammans med barn 
kommer utifrån barns intresse. Fokus med aktiviteten utifrån förskollärarnas 
perspektiv kanske framförallt är att utmana barn i deras intresse. En tolkning till 
varför förskollärarna utgår från barns intresse kan vara att det står formulerat i deras 
läroplan. Eftersom det inte tidigare funnits någon tydlig formulering om hur 
näringsriktiga måltider och fysisk aktivitet ska bilda en helhet i barns dag, för att ge 
barn möjlighet att utveckla förståelse för att det kan påverka deras hälsa och 
välbefinnande, i och med det görs tolkningen att förskollärarna inte tidigare kunnat 
utgå från läroplanen för att planera arbetet med kosten i verksamheten. Det kan vara 
en anledning till att de istället utgått från barns intresse. 
 
Ett annat intressant resultat i undersökningen är hur förskollärarna uttrycker att de 
tar tillvara på den pedagogiska måltiden. Tidigare forskning tyder på att den 
pedagogiska måltiden bör tas tillvara på för att undervisa barn om kost (Derscheid et 
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al. 2010). I likhet med tidigare forskning så beskriver några förskollärare i 
undersökningen att det är självklart att ta tillvara på den pedagogiska måltiden för 
att undervisa om kost. Till skillnad från andra respondenter i undersökningen som 
talar om att den pedagogiska måltiden är ett tillfälle att samtala om vad som helst 
utifrån barnens intresse. Ytterligare andra respondenter uttrycker att den 
pedagogiska måltiden är ett tillfälle att samtala om skolförberedande ämnen. Med  
tidigare forskning i relation till undersökningens resultat görs tolkningen att endast 
ett fåtal respondenters uttryckta realiseringar stämmer överens med tidigare 
forskning. En tolkning är att förskollärarna känner att de har för lite kompetens i 
området kost för att ta tillvara på dessa samtalssituationer vid den pedagogiska 
måltiden. De väljer därför att lägga fokus på sådant barnen vill samtala om utifrån 
deras intresse eller väljer de ämnen som de själva känner sig trygga i. 
 
Ytterligare ett intresseväckande resultat som framkommer i undersökningen är att 
förskollärarna tycks anse att barn får sitt behov av fysisk aktivitet tillgodosett genom 
utevistelsen på förskolegården dagligen. Utsagorna förefaller sig som att fysisk 
aktivitet inte är något som behövs planeras av förskollärarna, utan sker naturligt i 
barns lek utomhus. Tidigare forskning från Finland visar att barn i finländska 
förskolor inte rör på sig i den utsträckningen som de borde göra (Reunamo et al. 
2013). Undersökningens resultat i relation till den finska studien tycks motsäga 
varandra i det avseendet, eftersom respondenterna uttrycker att de erbjuder barnen 
fysisk aktivitet dagligen och tycks anse att det är tillräckligt för att tillgodose 
barnens behov av fysisk aktivitet. Detta tycks tala emot en ny studie som visar på 
positiva effekter hos barn när förskollärare är medvetna om hur de arbetar med 
fysisk aktivitet i förskolan (McLaclan et al. 2017). Hur kan det komma sig att 
förskollärarna i föreliggande undersökning inte tycks anse att det är av betydelse? 
Det skulle kunna bero på att förskollärarna inte har vetskapen om vilka positiva 
effekter ett medvetet arbete med fysisk aktivitet kan ha på barns hälsa och 
välbefinnande samt vilken betydelse det kan ha för barnens inställning till fysisk 
aktivitet. 
 
Däremot överensstämmer Reunamos et al. (2013) studie med undersökningens 
resultat i avseendet att förskolläraren har en betydelsefull roll i barns motoriska 
utveckling. Då förskollärarna i undersökningen ger uttryck för att de anser att det är 
viktigt att erbjuda barn möjlighet till att utveckla detta genom att vara utomhus och 
utöva fysiska rörelser. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån undersökningen har det framkommit två möjliga intressanta framtida 
forskningsområden.  
 

• Ett skulle kunna vara att komplettera föreliggande undersökning med 
observationer för att på så viss studera hur förskollärarna faktiskt realiserar 
formuleringsarenan och inte bara hur de beskriver de skulle kunna göra det.  

 
• En annan fortsatt forskning skulle kunna vara, i och med att förskolans nya 

läroplan inte är giltig än utan träder i kraft först sommaren 2019, att göra 
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om samma undersökning en gång till om några år. Då för att se om det har 
skett någon förändring i hur förskollärare transformerar och beskriver sina 
realiseringar av förskolans uppdrag om hälsa och välbefinnande. Det skulle 
bli spännande att se om det skulle ge samma resultat när de har fått 
möjlighet att bearbeta formuleringarna under en längre period. 

8.4 Pedagogiska implikationer 
Vi hoppas med den här undersökningen inspirera förskollärare att vilja arbeta med 
hälsa och välbefinnande medvetet i förskolan eftersom det har framkommit i 
tidigare forskning att det har stor påverkan på barns framtid. Med den här 
undersökningen bidrar vi med kunskap om hur förskollärare idag transformerar och 
hur förskollärare beskriver hur de skulle kunna realisera förskolans uppdrag om 
hälsa och välbefinnande.  

Vad undersökningen är ämnad att bidra med kunskap om är bara ett litet exempel på 
hur förskollärare tolkar och omsätter förskolans läroplan. Förskolans läroplan är ett 
styrdokument som behandlar många olika delar som ska ingå i förskolans 
verksamhet. Men i den här undersökningen studeras endast en avgränsad del som 
berör hälsa och välbefinnande. Tolkningar och omsättningar av förskolans 
formulerade läroplan görs dock av samtliga delar av förskollärare dagligen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Informationsmail 
Hej!  
Våra namn är Sabina Frid och Jonna Hagman. Vi läser just nu sista och sjunde 
terminen på förskollärarprogrammet på Linneuniversitet i Kalmar. Nu är 
det äntligen dags för oss att skriva vårt examensarbete och kan se slutet på denna 
resa. Vårt examensarbete kommer handla om hälsa och välbefinnande i förskolan i 
relation till förskolans läroplan.   
  
Vi skulle uppskatta om du vill vara med och delta i en intervju som spelas in via 
ljudupptagning och tar ungefär 30-40 minuter. Vi kommer överens om en tid så 
kommer vi ut och träffar dig på din förskola om det finns möjlighet för det eller om 
du hellre vill ses någon annanstans så anpassar vi oss efter det.  
 
Intervjun kommer genomföras under v. 49, 3–7/12–2018 och vi anpassar oss helt 
efter när du har tid.  
 
Det är självklart helt frivilligt att delta i vår undersökning. Vi kommer hantera 
materialet konfidentiellt och använda fiktiva namn i arbetet. Intervjuerna kommer 
endast att användas till vårt examensarbete och det insamlade materialet kommer att 
raderas när vi är klara med vårt examensarbete.  
  
Om du inte vill delta i vår undersökning så kanske du känner någon 
annan förskollärare som du tror vill vara med? Har du tips på någon du tror vill delta 
i vår undersökning får du gärna tipsa oss om det eller be dem att kontakta oss.  
 
Har du några andra frågor eller funderingar gällande vår undersökning vänligen hör 
av dig. 
 
Vi skulle vara tacksamma om du hörde av dig oavsett om du vill delta i 
undersökningen eller inte. 
  
Med vänliga hälsningar  
Sabina Frid xxxxxxx@student.lnu.se 
Jonna Hagman xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Handledare: Marina Wernholm xxxxxxx@lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Uppvärmningsfrågor 

- Vad heter du? 
- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du varit verksam i yrket? 
- Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 
Ett mål som har funnits i läroplanen sedan den trädde i kraft 1998 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,” 

- Hur tänker du kring begreppet motorik? 
- Vad innebär att barn ges möjlighet till att utveckla sin 

koordinationsförmåga? 
- Vad betyder kroppsuppfattning för dig? 
- Vad innebär förståelse för sin egen hälsa och välbefinnande? 

 
- Hur erbjuder ni möjligheteter för barn att utveckla motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning hos er? 
 

Nu i den nya läroplanen står det i förskolans uppdrag att: ”Utbildningen ska ge 
barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för 
att vara fysiskt aktiva” med det som utgångspunkt undrar vi: 

- Vad betyder rörelseglädje? 
- Vad betyder det att vara fysiskt aktiv för dig? 
- Vad innebär intresse för fysisk aktivitet? 

 
- Hur erbjuder ni fysisk aktivitet?  Kan du ge några exempel på aktiviteter? 

Vilken roll anser du att ni har i det? 
- Hur anser du att ni bidrar till att barnen får möjlighet att utveckla 

rörelseglädje? 
 
Det står även att: ”När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil 
är en naturlig del i barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur 
detta kan påverka hälsa och välbefinnande” med det som utgångspunkt undrar vi hur 
du ser på: 

- Vad innebär näringsriktiga måltider? 
- Vad innebär det att barnen förstår? 
- Hur tänker du kring begreppet hälsa? 
- Vad betyder välbefinnande för dig? 

 
- Vilka metoder använder du för att förmedla goda kostvanor för en hälsosam 

livsstil? 
- Hur ser arbetet med näringsriktiga måltider ut? 
- Hur ser du på samtalet som sker vid den pedagogiska måltiden? 
- Kan du berätta om någon specifik situation under den pedagogiska måltiden 

där ni samtalar om maten på tallriken? 
- Hur ger ni barnen möjlighet under de pedagogiska måltiderna att utveckla 

förståelse för maten dom äter? 



 

3(3) 
 

 

- Ge exempel på fysisk aktivitet som är en naturlig del i barnens dag. 
- Ge exempel på när en hälsosam livsstil är en naturlig del i barnens dag. 
- Hur upplever du att barnen visar att de har förstått att fysisk aktivitet, 

näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil påverkar deras hälsa och 
välbefinnande? 

 
Det är också formulerat att: ”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att 
utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på 
så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för 
hållbar utveckling” med det som utgångspunkt undrar vi hur du ser på: 

- Vad innebär att barn utforskar hälsa och välbefinnande? 
- Vad innebär att utmana barns intresse för hälsa och välbefinnande?  
- Vad innebär att stimulera barns intresse för hälsa och välbefinnande? 

 
Avslutningsfråga 
Hur skulle du sammanfatta din förskolas arbete med barns hälsa och välbefinnande? 
 
 


