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ABSTRAKT 

Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilka situationer barn själva uttrycker att de 

mår bra samt undersöka när föräldrar och pedagoger upplever att barn mår bra på 

förskolan.  Metoden som använts är en kvalitativ undersökning, intervjuer har gjorts med 

barn i femårsåldern och med föräldrar och pedagoger på två olika förskolor. Resultatet 

visar att barn upplever att de mår bra när de leker, denna uppfattning delas också av 

föräldrar och pedagoger i barnens närhet. För barnen är det viktigt med vänner och 

social samspel för sitt välbefinnande. Undersökningen visar också att pedagogerna i sin 

planering och med sitt sätt att tillrättalägga verksamheten ger möjlighet till KASAM och 

tillfälle till Flow. Undersökningen visar även att barn mår bra när de får vara med och 

bestämma och när de får utmaningar i sin utveckling och sitt lärande. I det hela visar 

resultatet att föräldrar och pedagogers uppfattning om barns välbefinnande stämmer bra 

överens med barns egen uppfattning om när de mår bra. 
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1  INLEDNING 

 

"Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår 

dåligt. Det kan vara för lite av det goda. Ibland behöver vi 

fylla på med sådant som gör oss nöjda och glada” (Ellneby 

2011). 

 

På senare år har barn och ungdomars psykiska hälsa särskilt uppmärksammats. Enligt 

Socialstyrelsens hälsorapport (2009) är det många barn och ungdomar som mår allt 

mer psykiskt dåligt trots att vi lever i ett välfärdsland. Regeringen känner en stark 

oro inför denna utveckling och vill satsa mer forskning inom området eftersom de 

anser att den psykiska och fysiska hälsan hos barn har betydelse under hela livet. I 

förskolans styrdokument Lpfö 98 (Skolverket 2010) kan man läsa att i förskolans 

uppdrag ligger att erbjuda en rolig, trygg och lärorik miljö där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. I förskolans uppdrag ligger även att sträva efter att varje 

barn utvecklar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

I Barnkonventionen finns inskrivet att alla barn har rätt att ”åtnjuta bästa uppnåeliga 

hälsa” (Gustavsson 2011:176)  och att ”konventionsstaterna erkänner barnets rätt till 

vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder” (2011:180). Allt 

arbete med barn måste genomsyras av barnkonventionens uttalande och finns också 

som grund i förskolans läroplan. 

I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket 2010) skrivs på flera ställen om och hur 

förskolan ska ge barnen möjlighet att leka. Barnen ska möta engagerade vuxna som 

ser varje barns välbefinnande som sitt mål. I ett av utvecklingsmålen skrivs att barn 

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

välbefinnande”(Skolverket 2010:10).  Förskolan skall också erbjuda en verksamhet 

och miljö som ger barnen trygghet, glädje och kunskap. 

I arbetet med barn är det viktigt att ofta fråga sig ur vems perspektiv man som vuxen 

ser på barnen och deras förehavanden menar Løkken (1995). Det är oftast de äldre 

barnen som språkligt kan berätta och förklara genom sitt språk. Vuxna tar ofta 

genom sin teori och erfarenhetsbakgrund, till sitt eget perspektiv när de ser på barns 

handlande. Enligt Løkken (1995) är detta inte tillfredställande när man vill veta barns 

åsikt. Barn måste dels få komma till tals och dels måste man som vuxen förstå att ett 
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barns svar inte kan generaliseras till att gälla för alla barn. Tiller skriver ”Barnen är 

de experter vi måste rådfråga om hur de har det och hur de uppfattar saker och ting” 

(Løkken 1995:14). Deras svar kan inte vara heltäckande utan måste tolkas som bitar 

ur deras verklighet.        

Holmgren i Bremberg och Eriksson (2010) menar att förskolan är en viktig arena 

eftersom den främjar både psykisk och fysisk hälsa. Dessutom menar författarna att 

pedagogiken på förskolan har direkta gynnsamma effekter på barns hälsa och 

utveckling. Pedagogiken som erbjuds ska vara barncentrerad vilket innebär att 

lärarna till stor del utgår från barnens initiativ och fri lek och vänskap ska ha stort 

utrymme. På förskolan har även barnen möjlighet att knyta an till andra vuxna 

utanför familjen. 

Vi är två blivande förskollärare som är intresserade av förskolebarnens livsstil, hälsa 

och välbefinnande. De få undersökningar som finns om förskolebarns välbefinnande 

(Nyberg 2010, Jakobsson 2006) utgår inte från när förskolebarnen själva uppfattar att 

de mår bra, utan det är föräldrar eller andra institut som står för denna information. 

Vi vill med denna undersökning bidra med att lyfta fram vad förskolebarnen själva 

upplever som välbefinnande – med deras ord ”att må bra”. Detta kan ge 

förskolepersonal en insikt om vad barn uppfattar som kvalitet i sin vardag och 

framför allt vad som ger ett välbefinnande hos barnen. Vi är också intresserade att få 

veta vad föräldrar och pedagoger i barnens närhet har för åsikter om barnens 

välbefinnande.  

I vår undersökning vill vi inta barns perspektiv av ”att må bra” och sätta det i relation 

till hur pedagoger och föräldrar tänker om barns välbefinnande. Eftersom vi arbetar 

på förskolor med olika förutsättningar och inriktning tror vi att arbetet kan få en 

intressant spännvidd i undersökningen, en förskola är privat och arbetar med 

utomhuspedagogik som inriktning och en kommunal förskola som arbetar mot att få 

Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg från stiftelsen Håll Sverige Rent. I det arbetet 

ingår förutom natur och miljö även frågor om hälsa och välbefinnande för en hållbar 

utveckling. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

2.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka i vilka situationer barn själva upplever att de 

mår bra på förskolan och i vilka situationer barn mår bra enligt föräldrar och 

pedagoger. Vi vill även undersöka om det finns skillnader i vad barnen säger och vad 

de vuxna anser. 

 

 

2.2 Frågeställning 

I vilka situationer upplever barn att de mår bra på förskolan? 

I vilka situationer mår barnen bra på förskolan, enligt föräldrar? 

I vilka situationer mår barnen bra på förskolan, enligt pedagoger? 

Finns det någon skillnad i vad barnen tycker och vad de vuxna anser?  

 

 

2.3 Begreppsdefinition 

I rapporten används orden må bra och välbefinnande i betydelsen av känslan av 

psykiskt välbefinnande som utrycks med ord som roligt, glädje, nyfikenhet och 

intresse för det enskilda barnet. 

Vi benämner alla som arbetar med barnen för pedagoger. Här ingår barnskötare och 

förskollärare. 
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3 BAKGRUND 

 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

Antonovsky (2005) tar upp i en studie om hälsa och välbefinnande att en av de 

största svårigheterna var att definiera ordet välbefinnande. De flest förekommande 

orden är livstillfredsställelse, livsmod och lycka. Dessutom konstaterar han att det är 

svårt att mäta människors uppfattning om sitt välbefinnande i förhållande till andra 

människor och hur olika välbefinnande definieras i olika situationer.  

Medin och Alexandersson (2000) definierar i sin litteraturstudie begreppen hälsa och 

hälsofrämjande. Begrepp som allt mer används i olika måldokument på lokal, 

nationell och internationell nivå men som författaren påpekar sällan definieras. Hälsa 

är ett svårdefinierat begrepp, men Medin och Alexandersson kunde se tre olika 

kategorier i sin litteraturstudie. Kategori 1 svarade på ”Vad är hälsa”, kategori 2 

hade en blanddiskussion om vad hälsa är och strategier för att uppnå hälsa medan 

kategori 3 snarare svarade på frågan om ”hur hälsa kan uppstå”, än vad hälsa är. 

Inom kategori 1 finner Medin och Alexandersson (2000) två tydliga inriktningar, den 

biomedicinska samt den humanistiska. Den biomedicinska tar upp hälsa endast som 

frånvaro av sjukdom medan den humanistiska tar upp hälsa inte bara som en motpol 

till sjukdom utan även ur ett perspektiv av välbefinnande hos individen. Inom det 

humansiktiska perspektivet innebär det att hälsa och välbefinnande kan vara väldigt 

individuellt beroende på att vi människor är komplexa varelser. Vi kan vara vid god 

hälsa trots sjukdom och vi kan må dåligt trots att vi är friska. Situationer där vi 

känner välbefinnande kan snabbt förändras beroende på olika yttre och inre 

händelser.  

Inom den humanistiska inriktningen kan man bl. a träffa på teorier som att hälsa 

handlar om att individen kan nå upp till sina vitala mål, hälsa är en optimal balans 

mellan kropp, själ och ande, hälsa som en definition av att individen har en känsla av 

sammanhang (Medin & Alexandersson 2000). 

Lindblad och Lindgren (2009) skriver också att det är svårt att beskriva hälsa – 

ohälsa. Det negativa med sjukdomar, olyckor och skador är lättare att mäta och 

redovisa. Hälsa är en personlig subjektiv upplevelse och det gör att man som 
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människa kan må bra trots både sjukdom eller skada. Hälsa menar de, har tre 

komponenter - den fysiska, psykiska och sociala delen som påverkar vår upplevelse 

av vår hälsa. 

I boken föreläggs tesen att vi behöver ett visst mått av ohälsa för att se och uppskatta 

vår goda hälsa. ”Om inte det onda funnes – skulle då det goda finnas?” (Lindblad & 

Lindgren 2009:71). Att må bra ställs alltså i motsats till ohälsa och kanske måste 

man ha mått dåligt för att förstå hur det känns att må bra. 

Författarna menar också att barn och ungdomar skall ställas inför utmaningar för att 

få känna tillfredställelsen över att ha klarat av dem. Samtidigt som kroppens 

stresshalter ökar inför utmaningar så sjunker de igen vid möjlighet till återhämtning. 

För att motverka och skapa återhämtning efter utmaningar och stress finns olika 

individuella aktiviteter inom kultur, sport och musik. 

Lindblad och Lindgren (2009) skriver att de började skriva en bok om barns hälsa 

men hamnade gång på gång i samhällets syn på hälsa och ohälsa. Deras slutsats är att 

barns ohälsa i mångt och mycket handlar om våra värderingar och attityder. 

 

 

3.2 Socioekonomiska faktorer 

Bing (2003) skriver om hur synen på barn och deras hälsa har ett samband med den 

ekonomiska utvecklingen. Många kartläggningar görs för att hitta barn som ligger i 

riskzonen men detta menar författaren är en risk i sig, eftersom man då gör insatser 

för vissa grupper och medan andra grupper förbises. Bing (2003) menar vidare att 

insatser som görs för flertalet individer oavsett riskgrupp bidrar till att de sämst 

ställda får den högsta vinsten men att även andra grupper får del av insatserna vilket 

gagnar alla oavsett vilken grupp man tillhör. Ur detta perspektiv menar Bing (2003) 

att sätta in insatser för barns framtida hälsa är en osäker faktor, vill man förbättra 

barns livsvillkor är det för att barnen ska ha det bra och må bra just nu. Då är det 

också nya frågor som ska till. ”… vad ska till för att barn skall trivas och känna sig 

glada och delaktiga idag.” Barn som alla andra samhällsmedborgare har rätt att ta del 

av samhällets gemensamma resurser. 
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3.3 Hållbar Utveckling 

I arbetet med den hållbara utvecklingen tillskrivs varje individ rätten till ett värdigt 

liv. Detta sker med arbete inom de tre principerna om ekonomisk, miljömässiga och 

sociala förhållanden (Björneloo 2007). För att barn ska kunna växa upp och bli goda 

världsmedborgare behövs att de i tidiga år får en grundtrygghet och en bra 

självkänsla. Inom dessa sociala aspekter på hållbar utveckling finns kunskapen om 

sin egen hälsa och livsstil. Om man själv i unga år har formulerat sitt välmående är 

det lättare att känna igen det senare i livet. Kunskapen om den hållbara utvecklingen 

och att leva sitt liv med de förutsättningar som finns är viktigt att förmedla i 

förskolan för barns fortsatta förståelse för väldens resursfördelning. För att förstå sin 

egen situation är det bra för barn att få reflektera över sitt välmående (Björneloo 

2007).  

    

3.4  Vänskap 

En av förutsättningarna för god hälsa är vänskap hävdar Bing (2003). Vänskap är när 

man delar närhet, upplevelser och den ger skydd, hjälp och mod.  I förhållandet finns 

ömsesidig respekt men hos barn kan det även finnas en viss accepterad maktkamp. 

Vänskap är viktig hos både vuxna och barn. Barn berättar att de vågar mer om de har 

sällskap med en vän och detta ger en ökad självkänsla. I vänskapen kan barn också 

uttrycka sina tankar och känslor vilket ger en ökad kunskap om andras känsloliv. 

”Enligt Damon är vänskap en av de viktigaste erfarenheterna även för de minsta 

barnen” (Bing 2003:154). Genom att ge och ta i leken visar barn varandra ömsesidig 

påverkan och detta grundlägger en tidig moral för dem. I sin vänskap upplever de att 

de har samma status och makt och detta ger tillsammans med omgivningens kultur 

deras barndomsmoral som i sin tur ökar barnets välbefinnande (Bing 2003). 

3.5 Känslor 

Känslor och hälsa är tätt sammanflätade menar Bing (2003). Känslor utvecklas och 

nyanseras under barnets första år. Känslorna får fler och fler nyanser och nyanserna 

får sinnliga upplevelser och kan sorteras in i barnets känsloregister. När barn väl kan 

sätta ord på sina känslor blir de lättare att känna igen och då kan de också diskuteras. 

Denna känslopedagogik tar tid och är till stor hjälp för barnets fortsatta emotionella 

utveckling. I detta sammanhang måste nämnas att vuxna ibland tar till sin 
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definitionsmakt vilket innebär att vuxna bestämmer vad som är viktigt och riktigt och 

inte tar hänsyn till att barnet har oerfarna känslor och inte lika nyanserat förhållande 

till sina känslor. ”På så vis berövar man barnen rätten att känna som de känner”(Bing 

2003:226).  
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4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Vi har sökt efter tidigare forskning i området genom att gå in på Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog och tittat i databaser så som DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 

och Libris Uppsök (nationell bibliotekssökning) och i referenslistor i litteratur om vi 

använt oss av. Vi har även varit inne på Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se, våra 

sökord har varit hälsa, välbefinnande, ohälsa, stress. Forskningen vi hittar bygger på 

enkäter till barn som är äldre, föräldrars och andra vuxnas åsikter och 

faktasammanställningar om sjukdomar och annan ohälsa. 

4.1 Tidigare forskning 

Vi har inte hittat någon forskning som riktar sig direkt till när förskolebarn upplever 

att de mår bra. Däremot finns det en del forskning på barns hälsa och välbefinnande 

som är gjord på skolbarn både i Sverige och internationellt. Mycket av forskningen 

handlar om barns ohälsa (Lindblad & Lindgren 2009) och hur det har samband med 

barns socioekonomiska tillhörighet (Bing 2003). Forskningen som finns tar även upp 

vad skolbarnen upplever som viktiga delar för att må bra (Jakobsson 2006). 

Lindblad och Lindgren (2009) har satt barn och ungdomars hälsa i fokus. De 

försöker på olika sätt förklara varför flera olika undersökningar visar på att barn och 

ungdomar mår sämre och sämre. Siffrorna visar att de lider av oro, magont och 

sömnbesvär. Eftersom det inte finns så mycket undersökningar där förskolebarn 

svarar själva har man frågat deras föräldrar om deras barns hälsa, föräldrarna svar 

tyder på att de yngre barnen mår bättre ju yngre de är. Det är svårt för barn att 

uttrycka sin mening om sin hälsa och de visar oftast sin olust genom olika sätt att 

hantera mat och ätande, detta eftersom det är det enda de egentligen har kontroll över 

(Lindblad & Lindgren 2009).  

I rapporten Förskolebarns hälsa och välbefinnande (Nyberg 2010) redovisas hur 

barnens föräldrar funderar över hur mat, sömn och fysisk aktivitet påverkar deras 

barns liv. Författarna låter föräldrar reflektera över frågeställningar de själva 

formulerat och låter sedan forskare svara på frågorna inom de nämnda områdena. 

Rapporten tar också upp de riktlinjer och rekommendationer som ges ut av olika 

svenska myndigheter. Rapporten är sedan en sammanställning av denna dialog och 

forskarnas svar.    

http://www.fhi.se/
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I rapporten Barn, miljö och hälsa (Jakobsson 2006) skickades det ut en enkät till barn 

i Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län där föräldrar skulle svara. Frågorna 

fokuserar på allmänt hälsotillstånd, familjesituationen och utsatthet för buller och 

luftföroreningar. För tolvåringarna fanns vissa frågor de själv skulle svara på som 

hur de trivdes i skolan, deras möjlighet av utevistelse och hur mycket de såg på TV 

och spelade TV-spel. I rapporten redovisas också hur mycket barn utsätts för radon, 

solljus, tungmetaller och organiska miljögifter i olika delar av 

undersökningsområdet.   

Resultatet visar på att de allra flesta föräldrarna bedömer att deras barns allmänna 

hälsotillstånd som gott eller mycket gott men att ca 15 % av tolvåringarna uppfattas 

av föräldrarna som oroliga och nedstämda. Rapporterna (Nyberg 2010, Jakobsson 

2006) visar att de allra flesta barn har en god miljö och goda möjligheter för att må 

bra.   

Den grupp som mår sämst i åldern 12-16, när det gäller välbefinnande, är unga 

flickor i årskurs 9 enligt Socialstyrelsens rapport (2009), barn i årskurs 5 mår 

däremot bra och inga skillnader på deras välbefinnande har uppmärksammats jämfört 

med för 15 år sen. 

I en artikel av Kostmann & Nilsson (2012) redovisas resultatet från en tidigare 

undersökning i två skolor i Västra Götaland 2008.  Studien gjordes genom intervjuer 

av nio till elvaåriga barn som fick svara på vilka faktorer som fick dem att må bra. 

Resultatet visar att barn svarar att relationen med familjen och kompisar var 

viktigast.  
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5 TEORIAVSNITT 

I vår studie använder vi oss av två teorier som används när det gäller hälsa och 

välbefinnande nämligen KASAM och flow. Utifrån innebörden i KASAM begreppen 

resonerar vi kring barns samspel och lek. Flow ställer vi i förhållande till barns lek.  

 

5.1 KASAM 

Att känna känslan av sammanhang (KASAM, Känslan Av SAMmanhang) i termer 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) 

förklaring till att man trots motgångar och svårigheter finner att livet är värdefullt.  

Begriplighet förklaras med att man förstår sammanhanget och stuktur av problem 

eller händelser. Hanterbarhet är när man vet hur man ska hantera situationen, själv 

eller med vilka resurser man kan räkna med. Meningsfullhet har en känslomässig 

innebörd av det som för en människa är viktigt att engagera sig i. Att se krav som en 

utmaning istället för börda.  Mycket av den kaotiska värld vi möter kan bemästras 

med hjälp av att vi tidigt i livet förstått och upplevt att olika hotfulla situationer 

kommer att lösa sig samt vetskapen om att vi med egen eller de närmastes kraft kan 

lösa situationen. I leken skapar barn sammanhang, hanterbarhet och begriplighet åt 

tidigare händelser som de behöver bearbeta, Öhman (2011) menar att leken är barns 

främsta självuttryck, barn leker det som de varit med om och det som intresserar dem 

för stunden. De provar olika roller och försöker skapa mening i den värld de lever i. 

Dessutom menar Öhman (a.a) att leken också har ett egenvärde i det att den ger 

välmående och bidrar till barns hälsa. I leken kan barn skapa mening och 

begriplighet i det som händer, i leken kan barnen även skapa en känsla av att de har 

kontroll över det som händer. Denna känsla av kontroll menar Antonovsky (2005) 

ger människor välmående och en starkare livsmotivation. 

Genom att lösa problem och gå igenom utmaningar får vi kunskap och erfarenhet 

som vi tar med oss i livet. Människor som har denna inre kunskap är bättre rustade 

att genomlida kriser och motgångar och upplever en bättre hälsa (Antonovsky 2005). 

Leken är en viktig del i barnens vardag framhäver Öhman (2011) genom leken kan 

barnen hitta ett välbefinnande. När barn får frågan om varför de leker svarar de att 

det är för att det är roligt. I leken finner barnen en slags glädje eller tillfredställelse 
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och fastän barn leker otäcka händelser som de varit med om förknippar de ändå leken 

med att den är rolig (a.a). 

 

Antonovsky (2005) menar också att barn som har föräldrar med stort KASAM leder 

sitt barn till samma livsinställning genom sitt sätt att fostra och att utmana sitt barn. 

Bremberg och Eriksson (2010) skriver också att en viktig faktor för barns välmående 

är att föräldrar tar sig tid, bryr sig om sina barn och lyssnar. Barn upplever att det 

viktigaste för dem är att ha en god relation till sina närmaste.  För att beskriva hur 

familjens situation i samhället förändras säger Dencik i Bing ”Vi har en gammal 

karta för en ny terräng”(Bing 2003:171). Detta innebär att familjen får nya 

funktioner och gamla förhållningsregler måste bytas ut. Familjen blir en plats där 

barn och vuxna tillsammans hämtar kraft, inspiration och bekräftelse. Den gamla 

synen med makt, lydnad och skydd är på väg att bytas ut men många gamla osynliga 

attityder och värderingar finns kvar som påverkar föräldrars sätt att uppfostra sina 

barn. I familjen finns också tillfälle till rekreation och vila, tillfällen att reflektera 

över olika händelser och känslor som ger känslan av att höra tillsammans och att få 

hjälp helt i överstämmande med KASAM . Upplevelsen av att bli sedd, förstådd och 

accepterad av de vuxna i ens närhet är en viktig förutsättning till en god självkänsla, 

som är en del av att må bra. 

 

5.2 Flow 

När barn leker och är uppslukade av sin lek kan det beskrivas i termer av Flow. 

Enligt Csíkszentmihályi (1996) är våra bästa ögonblick när vi fysiskt och psykiskt 

utnyttjar vår kapacitet till det yttersta för att åstadkomma något svårt och efterlängtat. 

Flow eller flöde är en känsla av absolut koncentration som efteråt ger en känsla av 

lycka. Det är något vi själva får att hända och det är personligt för var och en av oss. 

Csíkszentmihályi (1996) menar att flow är universalt eftersom resultat visar att flow 

beskrivs på samma sätt över hela välden. Han beskriver också flow som en handling 

som något vi vet vi klarar av men där vi måste koncentrera oss och använda all vår 

kunskap. Uppgiften har klara mål och vi får omedelbar feedback. Öhman (2011) 

menar att man i barns lek kan se de grundläggande förutsättningarna för Flow.  I 

leken skapar barn sin egen lagom svåra utmaning som de koncentrerar sig för att 
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lösa. Under lekens gång ger den omedelbara återkopplingen barnen 

glädjeupplevelser. När de lekt klart känner de en känsla av kontroll och 

tillfredställelse av att ha löst uppgiften med sin egen kompetens. Handlingen 

engagerar oss så att vi känner att vi har kontroll över situationen och inte tänker på 

annat. Tankar på oss själva försvinner och efteråt har ändå jaget blivit stärkt och till 

sist har vår känsla för tid förändras. Bakhtin och Gadamer i Øksnes (2011) menar 

även de att leken, är en här och nu situation för barnen, den skapar glädje och 

försätter barnen i en ”feststämning”. Barnen glömmer tid och rum och känner ett 

lyckorus. Öhman (2011) refererar till Guss som menar att lekens egenvärde ligger i 

att den alstrar må – bra - känslor. Barnen ler och skrattar med varandra innan leken 

startar. Upplevelsen av leken är det som skapar välbefinnande och gemenskapen med 

vännerna förhöjer lusten i leken.  

Flow ger upplevelser av nya upptäckter och högre prestationsnivåer för den enskilde 

utövaren. Csíkszentmihályi (1996) har undersökt familjens möjlighet att ge barn 

flow. Han såg att tydlighet i föräldrarnas förväntningar på sina barn och att deras 

intresse för sina barns upplevelser och känslor gav barnen större förutsättningar till 

flow. Andra förutsättningar var att barn fick flera valmöjligheter med vidhängande 

konsekvenser, de upplevde stor tillit och trygghet i sin familj och att de utsattes för 

olika utmaningar. Dessa fem drag gav en uppväxt med stora förutsättningar för att 

uppleva flow. 
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6 METOD 

I detta kapitel redogör vi för val av metodansats och datainsamlingsmetod, dessutom 

tar vi upp metodkritik samt forskningsetiska principer.  

6.1 Val av metodansats 

Samhällsvetenskaplig forskning kan enligt Bryman (2011) delas in i kvantitativ och 

kvalitativ forskningsstrategi. Skillnaden mellan dessa två strategier kan i stora drag 

beskrivas med att den kvantitativa strategin utgår från den naturvetenskapliga 

forskningens undersökningsformer med faktiska objektiva mätningar som ligger till 

grund för analysen. Den kvalitativa strategin utgår snarare från individens ord och 

mätningen blir mer subjektiv, metoden tittar på hur individen tolkar sin sociala 

verklighet som är under ständig förändring. Denna förändring är beroende av 

individens skapande och konstruerande förmåga av sin omvärld och individens ord 

om hur den upplever sin sociala situation blir grunden för analysen. I en kvalitativ 

undersökning, undersöks ett textmaterial som grundar sig på individers berättelser 

för att sedan söka efter mönster och sammanhang som sen tolkas och belysas i 

förhållande till litteraturen i analysen (Bryman 2011). Valet av kvalitativ 

forskningsstrategi föll naturligt eftersom vi i vårt examensarbete bl. a var ute efter att 

inta barns perspektiv av att må bra. Vi ville att barnen med egna ord skulle berätta 

när de mådde bra för att ringa in i vilka situationer som barn upplevde psykisk 

välbefinnande. Kvalitativ forskningsstrategi passade även in i syftet att förstå hur 

pedagoger och föräldrar tänkte kring välbefinnande hos barn på förskolan.  

 

6.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att få in data till vår undersökning. I en 

kvalitativ undersökning är intervjuer är ett bra sätta att samla in data på eftersom man 

även kan se intervjun som ett samtal. Den blir inte strikt i sin utformning och 

intervjupersonen kan fritt prata om hur de upplever sin situation (Bryman 2011). När 

det gällde föräldrar och pedagoger använde vi oss av papper och penna för att 

anteckna det de sa. För intervju med barn krävdes det andra förberedelser dessa tar vi 

upp i följande underrubrik. 
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6.2.1 Barnintervjuer 
Vid en barnintervju (Doverborg & Pramling 1995) ska vi som vuxna hjälpa barnet att 

hitta sin upplevelse och därifrån hjälpa det att tänka vidare. Genom att 

uppmärksamma olika händelser i barnets vardag hjälper vi barnet att reflektera över 

sina handlingar. För att få den optimala situationen ska de praktiska arrangemangen 

med lugn plats, diktafon och placering med ögonkontakt vara ordnad. Intervjun skall 

inledas med förklaring om vad som skall göras och hur det ska ske. Det sociala 

kontraktet (Doverborg & Pramling 1995) med att skapa en förtroendefull relation 

genom småprat är också något som måste göras innan man startar med 

intervjufrågorna. Intervjuerna med barnen ägde rum i för barnen välkänd plats i 

förskolan, detta för att göra samtalet så avstressat som möjligt. Material och diktafon 

visades och diskuterades. Vi spelade in barnintervjuerna för att koncentrera oss på 

samtalet med barnen. Vi tog även med penna och anteckningsblock om vi skulle 

behöva anteckna annat som inte inspelningen fick med t.ex. vilka känslor som barn 

uttryckte genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. För att skriva ett socialt kontrakt 

(Doverberg & Pramling 1995) inleddes intervjuerna med att barnet fick välja penna 

och skriva sitt namn på ett intervjupapper eller att rita på ett papper men ”glada och 

ledsna gubbar”. Dessa papper var inget material som vi tänkte använda eftersom det 

mer skulle vara ett sätt för oss att få barnen att känna sig delaktiga i intervjun.  

 

Løkken och Søbstad (1995) menar att det ställer speciella krav på barnintervjuer 

eftersom det finns en viss skeptisk inställning till den metoden. Dock finns det 

tillfällen när denna metod kan ge viktig information menar författarna och hänvisar 

till Bae i Løkken och Søbstad (1995) som menar att vi vuxna ofta lägger ett 

vuxenperspektiv på barn och deras behov. Genom att intervjua barn kan vi vuxna 

ändra på våra förutfattade meningar om vad som rör sig i barnens huvud och på så 

vis inta ett barns perspektiv. I intervjusituationen lät vi barnen få gått om tid för att 

tänka och svara själva för att verkligen få deras perspektiv.     

6.3 Urval 

Vi valde att genomföra vår undersökning på våra förskolor för att vi känner barnen 

och lättare kan förstå deras svar samt att vi känner personalen. Detta menar vi gjorde 

det lättare och snabbare för att ska skriva det sociala kontrakt (Doverborg & 

Pramling 1995) som behövs för att få tillförlitliga intervjusvar. En annan anledning 
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till att vi valde våra egna förskolor är att vi såg att det kunde ge ett brett underlag, 

eftersom förskolorna skiljer sig åt, både i organisation och i geografisk placering. 

Den ena förskolan A har en utomhuspedagogisk inriktning och drivs som ett 

personalkooperativ. Den ligger i ett mindre samhälle utanför två stora städer där 

många av barnens föräldrar arbetar. Den mesta tiden tillbringas ute i trädgården och i 

olika naturområden i närheten. Två gånger i veckan, från april till oktober, tillbringar 

avdelningarna dagen i en närbelägen skog där också maten serveras. Förskolan har 

två avdelningar med 18 barn i åldern 1-5 på varje avdelning.  

Den andra förskolan B ligger i en mellan stor stad och bostadsområdet består av både 

villor och lägenheter. Minst en dag i veckan är de ute i naturen och beger sig då ut 

till en liten skog eller närområdet som är varierad med äng, grönområden, stor damm 

och lekplatser. Det mesta av verksamheten sker inomhus. Förskolan är stor och har 

fyra avdelningar, på varje avdelning går det 21 barn i åldern 1-5 år. 

Vi valde att intervjua sexton barn mestadels femåringar eftersom de har kommit så 

långt i sin språkutveckling att de förstår våra frågor och kan svara på dem. Yngre 

barn har också ett rikt känsloliv men kan inte sätta ord på och beskriva känslor så 

bra. Eftersom barn under sin uppväxt blir duktigare och duktigare på att 

systematisera sina erfarenheter och se samband (Doverborg och Pramling 1995) är 

det lättast att intervjua de barn som kommit längst med denna systematisering. 

Tyvärr fick vi ta bort en intervju då barnet genomgående svarade vet inte. Urvalet av 

barn är representativt för kön och ålder i åldersspannet fyra till fem år på tre 

förskoleavdelningar.  

Vi valde att intervjua barnens föräldrar samt nio slumpvalda pedagoger på 

förskolorna och en kock. Några av föräldrarna har fått intervjuas per telefon eller per 

brev eftersom deras barn gått på sommarledigt. Sammanlagt fick vi in 10 svar av 16 

som var planerat. Vi anser att det är tillräckligt för att få en bild av hur föräldrar 

tänker om sina barns välbefinnande i förskolan 

Anledningen till att vi valde kocken var att vi var intresserade av att höra vad kocken 

svarade på våra frågor eftersom hon ser barnen och verksamheten från en annan 

synvinkel. Kocken är ofta ute på avdelningarna och småpratar med barnen. I dessa 

situationer där kocken är ute med barnen ser vi kocken mer som en pedagog. 
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6.4 Tillvägagångssätt 

På förskola A gjordes intervjuerna utomhus vid ett bord som är känt för barnen där 

kom och gick andra barn. På utomhusförskolan var det vackert väder och alla barn 

lekte utomhus. För att barnen skulle känna sig bekväma var det naturligast att sitta 

vid ett avskilt bord i trädgården.  På förskola B gjordes intervjuerna i ett avskilt rum 

inomhus. Rummet används mest av de stora barnen, i rummet finns lego och annat 

material och det går att stänga om sig. Rummet är en plats där intervjuer med barn 

brukar ske. Intervjuerna gjordes under förmiddagen då de övriga barnen lekte 

inomhus.  

 

På båda förskolorna användes samma material under intervju tillfällena. 

Intervjufrågor, mobiltelefoner som fungerar som diktafoner, papper och penna för att 

föra anteckningar. Material till barnen som består av ritpapper, färgpennor, papper 

med glada och ledsna gubbar på. Under intervjutillfället fick barnen eget papper och 

penna för att de skulle känna sig delaktiga och själva kunna rita eller skriva det de 

ville, av erfarenhet visste vi att det kan lätta upp stämningen under intervjun. Barnen 

fick välja om de ville använda materialet och det ville de allihop. 

 

Vår utgångspunkt var att fråga barnen vad de gjorde när de trivdes och mådde bra. Vi 

menar att det är bättre att fokusera på det positiva och genom att tolka barnens svar 

se hur de själva uppfattar sitt välmående. För att konkretisera vilken känsla vi talade 

om började intervjun med ett kort samtal om känslor som glad, nöjd och lycklig. 

Sedan har vi övergått till våra intervjufrågor. När barn har svarat ”jag vet inte” har vi 

inte pressat dem på ett svar samt att vi tydligt har sett på barnens agerande när de har 

svarat klart. Vi har även varit lyhörda för barnens spontana kommentarer för att 

sedan föra in dem i den planerade intervjun. Ett av våra utvalda barn ville inte 

intervjuas själv utan kände sig tryggare om det fick vara tillsammans med ett annat 

barn vilket resulterade i att dessa barns svar liknade varandras men är inte identiska.   

Vid föräldraintervjuer har några intervjuer skett personligt, några per telefon och 

ytterligare några genom att skicka hem frågeformulär. Att intervjuerna med 

föräldrarna ser olika ut beror på att några föräldrar har varit stressade vid hämtning 



17 

 

eller har haft svårt att komma vid avsatt tid. När vi intervjuat föräldrarna har vi först 

bett föräldern svara på vad deras barn mår bra av på förskolan. Därefter har vi bett 

dem att kommentera barnens svar på när de mår bra. Sista frågan handlade om 

förälderns tankar på vad förskolan gör för att deras barn ska må bra.  

Pedagogerna har intervjuats när det varit lugnt i barngruppen och möjlighet till 

avskildhet har uppstått och deras svar har antecknats på pappret där intervjufrågorna 

stod. Några intervjuer har gjorts genom skriftliga frågor, pedagogerna har själva 

skrivit ner sina svar. De har fått svara på i vilka situationer de tror barnen mår bra 

och om de utgår från barns välmående i sin planering. Frågan om pedagogerna utgår 

från barns välmående i sin planering är för att få in ett perspektiv till på pedagogers 

tankar om barns välbefinnande.  

 

6.5 Utformning av intervjuguide 

Den första intervjufrågan (se bilaga 1) var tänkt att vara ett försök att få barnet att 

förstå och känna efter vilken känsla vi ville prata om. Svaret var inte så viktigt utan 

det viktiga var att få känna in känslan med lite småprat. Intervjufråga två var 

utformat så att barnen i största allmänhet skulle kunna berätta om när de upplevde att 

de mådde bra. Den centrala frågan var intervju nummer 3, den fokuserade på 

situationer i förskolan. Den sista frågan om vad fröknarna ska göra för att barnen ska 

må bra gjordes för att vi ville få fram fler perspektiv på barns upplevelser av att må 

bra situationer. 

 

Pedagogernas frågor var utformade så att vi fick svar på, i vilka situationer de trodde 

att barnen mådde bra och om de tänkte på barnens välbefinnande i sin planering av 

aktiviteter och verksamhet, och i så fall hur det visade sig i planeringen. Föräldrarnas 

frågor handlade om när de upplevde att deras barn mådde bra på förskolan. De har 

också fått ge kommentarer till vad deras barn har svarat när de mår bra. Vi har även 

frågat föräldrarna om vad de ansåg att förskolan gör för att deras barn ska må bra. 

 

6.6 Analys och bearbetning  

Vår analys och bearbetning började med att intervjuerna av barnen lyssnades av och 

relevant information för studien antecknades. Intervjusvaren från föräldrar, barn och 
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pedagoger lästes upp och därefter satte vi oss ner och diskuterade vad var och en såg 

för mönster i svaren. Vi diskuterade vilka olika teman som kom fram i svaren, 

därefter skrev vi rubriker som passar in på respektive tema. Forskaren kan utifrån 

samtalet och relevans till sin studie vaska fram den information som han är ute efter 

(Bryman 2011).  

 

6.7 Metodkritik 

Bryman (2011) menar att trovärdigheten i en studie beror på om det som sägs 

verkligen är en sanning, det som berättas ska även ska tolkas av forskaren vilket 

medför att det aldrig kan bli en helt objektiv tolkning av verkligheten. I intervjuerna 

med föräldrar och pedagoger känner vi att trovärdigheten är ganska stor, diskussioner 

om bans välbefinnande inte är något nytt för föräldrar och pedagoger utan den finns i 

vardagen. När det gäller intervjuer med barn kan det bli mer komplicerat. Intervjun 

underlättas om barnet har tillit till den som intervjuar och att intervjuaren har ett 

genuint intresse av vad barnet har att säga. Men även om tilliten finns kan den få en 

motsatt verkan då barnet kan identifiera sig med intervjuaren och svara som barnet 

tror att intervjuaren vill (Løkken & Søbstad 1995).   

Nackdelen med att intervjua barn i femårsålder är att de inte har så många ord att 

beskriva sina med känslor med. Vi kan aldrig få en exakt bild av barnets tillstånd 

men vi kan i alla fall genom att tolka flera barns svar, dra slutsatser om vad många 

barn anser är må bra situationer. Tolkningen kan även styrkas genom att tolka 

barnets upplevelse genom dess egen berättelse, förälderns förklaring av den specifika 

händelsen samt föräldrar och pedagogers åsikter om i vilka situationer barnen mår 

bra. Eftersom vi båda arbetar tillsammans med respektive barn vi intervjuade och 

känner dem väl har vi större möjlighet att dels förstå barnens svar och dels förstå det 

sammanhang barnen berättar om. Vi menar vi har den subjektiva förförståelse som 

den kvalitativa forskningsstrategin förutsätter (Bryman 2011) för att förstå resultatet 

genom att vara en del av barnens vardag. 

Vid ett tillfälle har två barn intervjuats samtidigt eftersom det ena barnet inte ville 

vara med ensamt men gick med på en dubbelintervju. När man ser på svaren är de 

överensstämmande men inte lika och det är det mest dominanta barnets svar som är 
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vägledande. Här menar vi likt Doverborg och Pramling (1995) att barnen ser 

varandras svar som upphov till nya tankar och funderingar.    

6.8 Forskningsetiska överväganden 

Innan vi började intervjuerna skickade vi ut medgivandeblanketter (se bilaga 2) till 

barnens föräldrar. I dessa finns uppgifter om oss och vårt syfte med undersökningen. 

Det finns också uppgifter om hur vi kommer arbeta med intervjuerna och hur den 

slutliggen ska redovisas. Vi har garanterat att inga namn ska nämnas. Samtliga 

tillfrågade föräldrar har lämnat sitt godkännande. Före och under intervjuerna har vi 

frågat om barnen vill medverka och deras svar har respekterats. Alla tillfrågade barn, 

pedagoger och föräldrar ville medverka.  I resultatdelen har barnens och föräldrarnas 

namn kodats och till all publicering kommer alla namn att bytas ut. 

De etiska principerna från Vetenskapsrådet som Bryman (2011) talar om är kravet på 

information, samtycke, anonymitet(konfidentiell) samt informationsutnyttjande. 

Genom att informera föräldrarna om intervjuerna och få deras skriftliga medgivande 

samt att fortlöpande under samtalens gång fråga barnen om deras medverkan, har vi 

uppfyllt kraven för information och samtycke. När vi intervjuat barnen har vi fått 

medgivande från barnen att få berätta om barnens må bra situationer för föräldrarna.  

I det fortsatta arbetet finns kravet att inte avslöja namn eller på annat sätt röja någons 

identitet samt att endast använda intervjuer och resultat till forskningsändamålet. De 

namn som finns med i studien är därför fingerade. Vidare har vi valt att inte benämna 

kocken enskilt utan ser kocken som en i arbetslaget och därmed som en av 

pedagogerna för att försäkra om anonymitet. 
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7 RESULTAT 

7.1 När upplever barn att de mår bra? 

I vårt resultat finns svar på våra frågor om barns välbefinnande. Barnens personliga 

upplevelser om när de mår bra samt i vilka situationer föräldrar och pedagoger anser 

att barnen upplever välbefinnande på förskolan. I var även upp skillnader och 

likheter mellan vad barnen svarar och vad de vuxna anser.       

 

7.1.1 Frilek 

Utifrån intervjusvaren är leken en central del av barns uppfattning om när de mår 

bra. Barnen beskriver olika sorters lekar där de ibland leker själva eller tillsammans 

med andra. De allra flesta barn uttrycker att de mår bra när de leker tillsammans med 

andra barn. Många barn nämner rolleken -mamma, pappa, barn leken.  

Leka mamma pappa barn med Sandra och Bea. Vi leker länge.  

Här kan man utläsa att de tycker om leken och att det är något som de kan göra 

länge. 

Andra lekar som barnen nämner är regellekar. De regellekar som nämns är 

kurragömma, olika bollspel, tjuv och polis och springlekar. Dessa lekar har sin grund 

i regler men de tolkas fritt av barnen i leksituationen. 

Jag lekte med David och Stefan. Vi gömde oss bakom det höga gräset 

och vi blev inte hittade.  

När de säger att de är ensamma har de oftast presterat något som t ex slagit 

kullerbytta och i andra svar nämner barn att de leker själva med leksaker, skapar och 

bygger. Några få barn vill att vuxna ska leka med och spela spel med dem. Att leka 

med ett annat barn eller en vuxen beskrivs bara hälften så ofta som att leka med 

många barn. 

 

7.1.2 Vänner 

När barn berättar om när de tycker det är roligt, i den benämning att de mår bra, är 

det när de får leka med kompisar. Tio barn av de tolv intervjuade barnen berättar om 

vilka de upplever som sina vänner och hur roligt det är att få leka med dem. 
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Tillsammans med kompisarna leker de familjelekar eller tidigare upplevda händelser. 

Flera barn berättar om händelser där man tillsammans med sina kompisar busar ihop 

och söker spänning. Ett barn uttrycker rent spontant om att hon tycker om sina 

kompisar. Två barn påpekar att det är av betydelse att få leka länge med sin/sina 

kompisar.  

Det är jätte roligt att leka med Viktor. Vi leker transformers. 

Leka med Susanne, leka mamma, pappa och barn. För att hon leker 

med mig hela dan. 

Jag lekte med David och Stefan. Vi gömde oss bakom det höga gräset 

och vi blev inte hittade. 

Jag tycker om mina kompisar. 

 

7.1.3 Lek ute eller inne 

På förskolan som bedriver ut utomhuspedagogik beskriver barnen oftast sina må bra 

situationer ute och på förskolan som både har verksamhet inne och ute beskriver 

barnen oftare sina må bra situationer inne. Några barn nämner sinnliga lekar utomhus 

som att gunga, gömma sig i det höga gräset, cykla och springa fort och andra berättar 

om att sinnliga aktiviteter inne som att måla, rita och dansa.    

7.1.4 Att få bestämma 

I barnens svar kan man också uppfatta att barnen mår bra av att leka fritt och själva 

få bestämma vad de ska leka med. På frågan om vad de vuxna ska göra för att barnen 

ska må bra svarar en del barn att barn ska bestämma och vuxna ska trösta och plocka 

fram material. Ett annat barn berättar stolt att efter frukost får hon själv bestämma 

vad hon ska leka.  

Efter frukost får jag bestämma, då vill jag vara i legorummet, bygga 

med klossar, göra matematik eller läsa. 

Ett annat barn kan ge uttryck för hur det känns när fröknarna bestämmer. 

  Vet inte, lite tråkigt när fröknarna bestämmer. 

 

7.1.5 Utmaningar 

Barnen ger också utryck av att de mår bra av utmaningar. Flera barn mår bra av att 

utmanas av uppgifter som att måla, pussla och ha matematik.  
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För att jag tycker om konst. Jag vill lära mig att måla med olika färger 

och fint. Det vill jag lära. 

Ett barn berättade i sin må bra situation om glädjen över att ha övervunnit sin rädsla 

för att mata fåren. Några barn nämner också fysiska utmaningar som att spela boll, 

cykla, gå armgång och slå kullerbytta som situationer där de mår bra. 

När jag kunde slå en kullerbytta första gången. 

7.2 När anser föräldrarna att barnen mår bra? 

I föräldrarnas svar har vi fått förklaring av barnens må bra situationer vilka har gett 

oss en bredare förståelse om vad barnet menade. Vi fick svar från 10 föräldrar och 

dessa svar var mycket samstämmiga.  

 

7.2.1 Lek 

Bland de svar vi fått menar föräldrarna att de uppfattar att deras barn mår bra när de 

leker. Det svarar sju av tio föräldrar först i sina svar. I deras svar uppfattar vi det så 

att lek generaliserat till en sysselsättning som barn gör tillsammans.   

Det viktiga tycker jag att Stina får leka med kompisarna och ha roligt.  

Nils mår bra när han får leka med kompis. 

 

 

7.2.2 Ha roligt 

Föräldrarna påpekar också att för att barn ska må bra ska de ha roligt. Aktiviteter 

som de tror att barnen tycker är roliga är att träffa kompisar, få vara med om 

utflykter och andra upplevelser samt att få uppmärksamhet. Dessutom har föräldrar 

uppfattningen av att barn mår bra av att syssla med aktiviteter som de utmanas av 

som att skriva bokstäver, göra mönster och att lära sig om djur och natur. Någon 

förälder menar också det är bra för barn att utmanas av att göra saker de inte vill. 

Leo tycker det är roligt och spännande med bokstäver men det ska inte 

vara ett tvång. 

Han berättar med glädje om hur han upplever saker i naturen ex. att 

hitta grodyngel. 

… och ibland låter dem göra saker de inte gillar men som är bra för 

dem. 
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7.2.3 Omsorg 

På frågan vad förskolan gör för att barnet ska må bra nämns ett bra välkomnande på 

morgonen, särskilt omhändertagande när förälder inte mår bra, trygghet och en bra 

stämning bland personal och trivsel på förskolan, utomhuslek samt att personalen ser 

till varje barns behov. Någon nämner en säker miljö, social träning, kontinuitet bland 

personal och vikarier, inga avbrott i barnens lek och att vuxna äter tillsammans med 

barnen. 

Det är alltid välkomnande när vi kommer och det känner jag är tryggt. 

Pedagogerna verkar trivas tillsammans och det smittar över på barnen. 

För mig innebär välbefinnande att här finns glädje, trygghet, 

pålitlighet, tillit och att barnen tränas socialt vilket är viktigt.   

 

 

7.3 När anser pedagogerna att barn mår bra? 

 

7.3.1 Lek 

Pedagogerna ser att barnen mår bra när de leker. De menar att leken är en viktig del 

för barnens välbefinnande och att man bör ge leken utrymme och respektera den. 

Det är viktigt att vi vuxna inte bryter av leken och att inte blanda sig 
i allt för mycket. T.ex. är det viktigt att ha ett sammanhang och 
observera. När pågår leken? Så att vi inte bryter av. 

 

En pedagog menar att i leken kan barn koppla samman här och nu med tidigare 

upplevelser och att det ger tid för reflektion vilket är viktigt för barns välbefinnande. 

 

Generellt tror jag att barn mår bra när de får leka (fri lek) i skogen. Då 

delar de med sig av sina funderingar och deras tänkande blir kreativt. 

Ofta funderar de över det som händer här och nu och kopplar över till 

vad som har hänt tidigare och får då egna reflektioner. 
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7.3.2 Vänskap 

Flera pedagoger nämner vikten av att barnen har en vän, någon att leka med för att 

må bra. En pedagog menar att vänskap är så viktig för barns välbefinnande att man 

bör observera och hjälpa barn som är utanför att hitta en vän. 

Barnen mår även bra i sin relation till kompisar. Att ha en vän 
betyder så mycket! Någon som väntar på dig och vill leka… Försöker 
tänka och planera när man märker att någon är lite ”utanför” 
kompisarna. Hjälpa dem att finna en vän. 

 

7.3.3 Ha roligt 

En annan aspekt som tas upp av alla pedagoger när det gäller att må bra är att ha 

roligt. Situationer som pedagogerna tar upp när barn har roligt är när barnen fritt får 

välja vad de ska leka, roligt förknippas även med att barnen får tillgång till varierad 

miljö och att de inte ska tvingas in i aktiviteter som de inte finner intressanta. 

När jag planerar aktiviteter tänker jag på att barnen ska lära sig något 

och att det skall vara roligt och då leder det indirekt till barnens 

välmående. 

 

7.3.4 Bli sedd och hörd 

Nästan alla pedagoger i undersökningen menar att det är viktigt att barn känner att de 

blir sedda och hörda för att de ska må bra.  

Jag tror barnen mår bra av att vi ser dem och är tillsammans med dem. 

När vi engagerar oss och lyssnar på dem. 

 

Detta gäller i både vardagssituationer och i planerad verksamhet. För att barnen ska 

bli sedda och hörda är det bra att de delas in i mindre grupper menar ett flertal 

pedagoger. 

Aktiviteter planeras utifrån barns glädje och att de tycker att det är 
roligt, att de är intresserade och att vi lyssnar på barnen. 

 

7.3.5 Kontakt med de vuxna 

Relationen mellan barn och vuxna är också något som flertalet pedagoger tar upp när 

det gäller barns välbefinnande. Barnen ska kunna känna tillit till pedagogerna och 
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känna att de kan få det stöd de behöver. Barn behöver vuxna som kan ta det lugn och 

verkligen lyssna och ge fysisk kontakt.  

Jag tror att barnen mår bra när de vuxna sitter stilla, har tid och 

pratar. Närkontakt. 

När barnen får lite egentid med en pedagog. 

Men barn kan också behöva vuxna att ha roligt med och till med busa ihop menar en 

annan pedagog. 

Tycker att det är viktigt att barnen känner tillit och trygghet och att 

det är ok till att få kramar, att man kan busa och ha roligt ihop. 

 

7.3.6 Struktur och rutiner 

Två pedagoger tar upp betydelsen av struktur och rutiner i vardagen och menar att 

det är bra för barnens välbefinnande att dagen är förutsägbar. Plötsliga förändringar 

och ovetskapen om vad som ska hända kan skapa oro menar de. 

Vilken struktur man har på dagen är viktigt. Den ska vara trygg och 
förutsägbar. Barnen ska veta vad som händer underdagen. Händer 
saker snabbt som man inte hänger med på blir barnen oroliga. Det är 
något man måste lägga kraft på. 

 

 

7.3.7 Tid 

Ett antal pedagoger menar att barnen behöver tid för att må bra. Tid för att få leka, 

tid för att få avsluta pågående aktivitet, tid med vuxen och tid i rutinsituationer. Barn 

mår inte bra av stress och att bli påskyndade menar en pedagog. 

Jag tror att barnen hade mått bättre om ambitionen hade plockats ner på en 

lägre nivå… Barn mår bra av att få ta det lugnt i alla rutinsituationer som 

påklädning, toalettbesök inte höra att de ska skynda på. De måste få tid att 

leka klart. Men det är bra att ha tråkigt ibland 

 

7.3.8 Utmaningar 

Utmaningar är en viktig del i att må bra anser en övervägande del av pedagogerna 

som vi intervjuat. Utmaningar ska finnas i leken, planerad verksamhet och inomhus 
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och utomhus. Att få lära sig nya saker och känna att man kan är bra för självkänslan, 

man växer som individ och detta gör att barn mår bra hävdar pedagogerna. 

”Försöker att tänka på att ge barnen rätt utmaningar och så att barnen 

känner att de växer, lär sig och ta ansvar för sig.[…]För när barnen 

känner att de kan, vågar … växer självförtroende. 

”Ja jag tänker mycket på barnens välbefinnande när jag planerar 

verksamhet. Jag vill att barnen ska upptäcka, tillägna sig kunskap i 

aktiviteterna för att komma vidare i sina tankar och att få ny 

erfarenhet. 

 

7.4 Skillnader och likheter i barnens och föräldrarnas svar  

I resultatet ser vi att barn och föräldrar inte direkt talar om samma faktorer när 

barnen berättar om situationer när de mår bra. Många av barnen berättar om speciella 

situationer när de har mått bra. De flesta föräldrar svarar att deras barn mår bra när 

de leker och specificerar leken med att barnet lekt med kompisar, att de skapar, 

gungar eller pysslar. Barnen svarar alltså med en konkret situation och föräldrarna 

svarar mer kategoriskt i vilka situationer som barnen mår bra i.  

När vi ber föräldrarna om en kommentar till barnets berättelse kan de i de allra flesta 

fall berätta att barnet har berättat om just den händelsen hemma. Men ingen har 

uppfattat den som en speciell händelse barnet kopplar till välmående.  Det vi kan se 

är att de flesta barn och föräldrar nämner att leka som en må bra faktor men de har 

olika definitioner av ordet.  

Att ha roligt är en faktor för att må bra svarar både barn och föräldrar. Föräldrar 

definierar i sina svar vad som är roligt som att träffa sina kompisar, vara med på 

utflykter och att utmanas.   

Två föräldrar skriver att barnen mår bra av att komma till förskolan vilket inget barn 

svarar. Föräldrarna svarar också med att tala om förskolans omsorg som faktorer för 

välmående. Dessutom talar de om att personalens samarbete och trivsel speglas i 

barngruppen. I barnens svar ser vi hur de förutsätter att deras vardag fungerar och de 

kommenterar bara när något går fel.  
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7.5 Skillnader mellan vad barn säger och pedagoger anser    

7.5.1 I leken 

Pedagogerna ser att barn mår bra när de leker och svarar att de försöker tillrättalägga 

verksamheten på olika sätt så att den ska tillfredställa barnens välmående. Barnen 

själva menar att de kan leka själva bara de får mat.  

Fröknarna ska ge barnen mat pannkakor och barnen ska leka själva. 

Flera barn tycker om att leka med sina fröknar på förskolan. Detta finns det 

pedagoger som har uppmärksammat och att dessa stunder kan leda till välmående 

hos barnen. 

Fröknarna ska göra roliga grejor, leka lekar som biltvätten. Det är 

roligt när fröknarna leker. 

I vårt resultat ser vi att barn och vuxna svarar att barn mår bra när de leker. Att leka 

definieras olika av barn och vuxna men vi kan konstatera att svaret på våra 

frågeställningar är att barn mår bra när de leker  

 

7.5.2 Vänskap 

Skillnaden i svaren hos pedagoger och barn handlar om att pedagogerna ser att 

vänskap är viktig för barn och försöker hjälpa till så att alla har någon att leka med. 

Medan barnens svar handlar om att de mår bra när de redan har en vän och de leker. 

Flera barn nämner inte vänner med namn utan vi tolkar det så att de alltid har någon 

eller några att leka med.  

Flera av barnen uttrycker att de mår bra genom att leka med en namngiven kamrat.    

Vad tycker du om att göra på förskolan? Leka med E  

Vad leker ni då?  Ibland leker vi mamma pappa barn.  

Varför är det så bra? Vi leker. 

 

För barn är det viktigt att ha andra barn att leka med och de vuxna ser hur viktigt det 

är för barnen och känner en skyldighet att hjälpa till när vänner saknas.  
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7.5.3 Ha roligt 

Att ha roligt är något som alla tre grupperna nämner. Kanske var det så att barnen 

redan förutsatte att må bra situationen skulle vara en rolig händelse eftersom vi 

beskrev känslan av att må bra med orden nöjd och glad när vi intervjuade så de 

utvecklar inte vad som är roligt. Pedagogerna planerar utifrån att det ska vara roligt 

för att fånga barns uppmärksamhet. 

 

 

7.5.4 Bli sedd och hörd 

I många av pedagogernas svar kan man se att det är viktigt att barn blir sedda och 

hörda både i planeras verksamhet och i vardagssituationerna. 

Barn utrycker själva känslan av att bli sedda och hörda genom att vuxna ska vara 

närvarande i deras dag lyssna och att ställa tillrätta saker som har blivit fel.  

Lyssna på mig när jag berättar. 

Trösta en och göra en glad. Inte säga Haha det var ju roligt (när man 

slår sig). 

Att bli sedd och hörd är ett tillfälle när man mår bra svarar barn och vuxna fast med 

olika ord. Vuxna ser till att barn får tillfälle att bli sedda och hörda i den mindre 

gruppen medan barn uttrycker att det är när vuxna lyssnar och gör dem glada. 

 

  

7.5.5 Kontakt med vuxna 

I relationen mellan barn och vuxna svarar de vuxna med att barn behöver lita på sina 

vuxna och ha roligt tillsammans med dem och barn vill känna tillit i samvaro med 

sina pedagoger.  

Ett barn uttrycker att det är skönt att vuxna bestämmer men vill ändå vara med och 

bestämma om sin egen lek. 

Det blir inte bra när barn ska bestämma bara när de ska gunga. 

I svaren ser vi att barn och vuxna har olika uppfattning om vuxnas roll i förskolan. 

Många barn vill leka och bestämma själv. Andra barn vill ha vuxna att leka med, att 
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de ska plocka fram material men framför allt att finnas tillhands. De vuxna svarar att 

deras roll är att finnas för att stödja, utmana och svara för omsorgen.     

 

 

7.5.6 Stuktur och rutin 

I några pedagogers svar står att barnens välmående är beroende av att de har en 

vardag som är förutsägbar utan plötsliga förändringar som skapar oro.  

Barnen uttrycker i flera intervjuer att vuxna behövs när något blivit fel. Om bara det 

finns en bra struktur på vardagen klarar barnen av att leka själva. 

Fröknarna ska säga till (vid kiv och bråk). Trösta när någon blivit 

ledsen 

Ta hand om skadade ta reda på allt som hänt och göra det bra.  

I fråga om stuktur i vardagen har barn och pedagoger samma uppfattning men barn 

uttrycker det genom att kommentera vad som händer när rutinerna bryts 

 

7.5.7 Tid 

Vi har inte sett några likheter eller skillnader i svaren om tid eftersom barnen inte har 

svarat att de är stressade. Några av pedagogerna har talat om hur viktigt det är för 

barnen att få leka klart men det har ingen av barnen nämnt.  

 

 

7.5.8 Utmaningar 

Utmaningar är ett ord som pedagogerna använder men inget av barnen. Ett barn 

menar att det är bra för barnen om fröknarna tar med barnen på utflykter. Kanske är 

utflykter en beskrivning för olika utmaningar som barn utsätts för när de kommer 

utanför förskolans staket.  

Ta med barn på utflykter 

De vuxna har en mycket klar uppfattning om vad som krävs av vardagen för att 

barnen ska må bra genom förutsägbara rutiner, gott om tid och rätt utmaningar.  
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8 ANALYS 

I denna del ordnar vi utifrån resultatet av våra frågeställningar svaren i olika teman. 

De teman analyserar vi med vårt teoretiska perspektiv samt annan relevant litteratur 

som beskriver vilka förutsättningar som barn behöver för att uppnå välbefinnande. 

 

8.1 KASAM 

I barnens upplevelser och svar om när de mår bra ses känslan av sammanhang 

KASAM. För att må bra vet barnen att de med egen kraft eller med andras hjälp kan 

klara av olika utmaningar eller svårigheter. Detta benämns som hanterbarhet och 

innebär vetskap om att problem löser sig med deras egen kraft eller andras hjälp 

(Antonovsky 2005). I barnens svar finns det nämnt flera gånger att vuxna ska finns 

där för att ta hand om och hjälpa till när det går fel som att styra upp bråk eller ta 

hand om skadade. 

KASAM finns i barnens lek genom att resultatet av leken blir meningsfull. Det 

innebär att de känner mer kunskap och erfarenhet efter sin upplevelse i leken som 

stärkt deras självförtroende eller gett dem nya kunskaper (Antonovsky 2005). I 

intervjuerna berättar barn om att de upplevde att de mådde bra när de bemästrade nya 

kunskaper och färdigheter. 

I leken skapas mening åt egna upplevelser tillsammans med andra, det blir ett sätt att 

skapa den kontroll och begriplighet som KASAM förutsätter (Antonovsky 2005). 

Barnen känner att de behärskar situationen och detta ger dem ett välbefinnande. 

Barnen berättar om hur de i leken genomlever tidigare upplevelser men att det nu är 

de som regisserar händelsen.  

I pedagogernas svar får vi fram deras uppfattning om hur de tänker sig att barnens 

vardag på förskolan skall vara det allra bästa. Pedagogerna menar att det i barnens 

vardag ska finnas mycket som är förutsägbart och ordnat så att de i lugn och ro kan 

ägna sig åt att leka. Detta ger barn den begriplighet som Antonovsky (1996) ser som 

en av de tre förutsättningarna för KASAM. I pedagogernas svar ser vi att bakom bra 

lekförutsättningar för barnen finns en förutsägbar vardag med rutiner och regler. 

Flera av pedagogerna svarar att det är viktig för barnen att få leka klart vilket visar på 
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en förståelse för att barnen mår bra av att leka. En pedagog svarar att när arbetslaget 

är samspelt och fokuserat på verksamheten avspeglas detta i barngruppens 

välbefinnande. 

 

8.2 Flow 

I alla barnens svar finns leken i form av upplevelse, kreativitet eller social samvaro. 

Barn gillar att vara tillsammans och de har fullt upp med olika saker att göra. Ser 

man vilka förutsättningar Csíkszentmihályi (1996) beskriver för flow/flöde är de 

flesta tillgodosedda genom barnens berättelser. ”Flöde är karakteristiskt för lek, 

kreativitet och estetiska aktiviteter, även om det också kan förekomma i helt 

vardagliga situationer”(Øksnes 2011:87). Det är i leken barnen utnyttjar sin optimala 

kompetens, har kontroll över situationen och får därmed känslan av att de bemästrar 

situationen som barnet precis hade klarat att gå armgång för första gången. 

Csíkszentmihályi menar också att vi ständigt söker efter situationer för att öka vårt 

välmående, kunskap och kontroll. Detta ställer krav på att ha vissa kunskaper och att 

man utnyttjar dem till sitt yttersta. Ett barn berättar om att kunna cykla så fort att inte 

hans pedagog kan ta honom. 

Andra förutsättningar för flow är ett klart mål och en omedelbar feedback. Båda 

dessa förutsättningar fanns i ett svar från ett fotbollsspelande barn. Målet var att 

spela fotboll och att vinna med 8 – 0 var en härlig feedback.   

När barn har flow i leken upplever de att tiden försvinner. När ett barn berättar om 

sin kompis som vill leka ända till mellanmål kan det tolkas som han har varit med 

om detta förr och vill gärna upprepa denna lek som skall vara länge. Och barnen som 

leker hela dagen med varandra måste känna flow flera gånger eftersom de inte 

tröttnar på sin lek. 

För ett barn var det flow att åka rutschkana. Barnets känsla av kontroll stärktes och 

upplevelsen gav feedback vilket gjorde det roligt att försöka igen kanske på ett lite 

mera avancerat sätt. 
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I flera upplevelser uttrycker barn flow genom skapande och kreativitet. De utnyttjar 

sin kunskap, har kontroll över situationen och har ett klart mål. De får en omedelbar 

feedback när penseln rör sig över pappret eller de utrycker en känsla i sin dans.  

Resultatet för barnens lek är enligt Csíkszentmihályi (1996)  att upplevelsen stärker 

självförtroendet. Under själva upplevelsen försvinner självkänslan men återkommer 

efteråt och är då förstärkt. Klein i Csíkszentmihályi (1996) skriver att barn vet 

instinktivt att söka efter flow och att längtan efter ”flowtillståndets eufori” finns med 

oss hela livet.  

 

8.3 Barns lek, vänskap och socialt samspel 

I sina svar berättar barn allra mest om sin lek med andra barn. Bara i frågan om vad 

pedagogerna ska göra vill några barn leka med sina fröknar. Resten av barnen vill ha 

sina fröknar som garanter för att få leka i lugn och ro. Leksaker ska plockas fram, 

ordning ska upprätthållas och vuxna ska finnas tillgängliga för lek, spel och samtal. I 

de vuxnas svar kan vi se att även de upplever att de ser ett välbefinnande hos barnen 

när de får leka. De tycker att en viktig del av verksamhetsplaneringen ligger i att ge 

tid och utrymme för lek och att inte avbryta den. I leken kan barnen bearbeta och 

koppla samman här och nu med tidigare upplevelser och kan då reflektera över olika 

händelser, det gör att de mår bra. Öhman (2011) menar att leken har ett egenvärde 

där barnen känner en glädje och tillfredsställelse. Gadamer i Øksnes (2011) likställer 

leken med att barnen upplever en ”feststämning” i vilket barnen glömmer tid och 

rum och känner ett lyckorus.   

Vänskap är viktig för barn och deras trivsel på förskolan. Flera barn nämner sina 

vänner med namn och kopplar må bra situationer till lek med dem. Andra barn 

berättar om situationer med andra barn där leken är viktigare än namngivna 

kamrater. Men vetskapen om att det alltid finns någon att leka med finns 

underförstådd. Vänskap och att ha kompisar att leka med är viktigt del för att barnen 

ska må bra menar pedagogerna. De menar att det är viktigt att hjälpa barn att hitta en 

vän om man ser att någon står utanför. Det är värdefullt för barnens välbefinnande att 

det finns någon som väntar på en och som man kan leka med. Bing (2003) hävdar att 

i vänskapen hittar barnen skydd, hjälp och mod när något går på tok men vänskapen 
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ger också närhet och upplevelse. Dessutom vågar barn mer tillsammans med en vän 

vilket ökar deras självkänsla och välbefinnande. 

Många av barnen berättar om mamma, pappa, barn lek i sina må bra situationer. Det 

är en lek som har en välkänd utgångspunkt men som det också går att utveckla 

efterhand som lekens deltagare kommer på nya idéer. Familjens funktion har ändrats 

(Bing 2003) och kanske är det en trygghet för barnen att leka familjeliv för att 

praktiskt förstå familjens funktioner. 

I leken och vänskapen övar barnen upp socialt samspel. Bremberg och Eriksson 

(2010) menar att barn upplever goda relationer som något av det viktigaste för sitt 

välbefinnande. 

 

8.4 Barncentrerad pedagogik 

I pedagogernas svar kan man se hur de genom olika handlingar tillrättalägger 

verksamheten och har barnens bästa för ögonen. Som det står i barnkonventionen 

(Gustavsson 2011) ger de barnen rätt till lek och rekreation genom att göra det tryggt 

och glädjerikt genom olika insatser. Att ha en fast struktur men ändå se varje barns 

behov. Pedagogerna svarar att de vill ge barnen en bra vardag genom att anpassa 

verksamheten och material efter barnens utvecklingsnivå och intresse. De vill ge 

barnen tid att leka och inte stressa dem i rutinsituationer som påklädning och 

toalettbesök. Att få leka utomhus ses också som en må bra situation för barn.   

Från läroplanen Lpfö98 (Skolverket 2010) ser vi hur pedagogerna i sina svar vill 

tillgodose varje barns bästa genom att sträva mot verksamhet i mindre grupper, att ge 

barn individuella utmaningar och att låta det vara roligt.  

I flera svar ser vi hur pedagogerna utgår från barnens idéer för att initiera aktiviteter 

och lek vilket är en del av den barncentrerade pedagogiken (Bremberg & Eriksson 

2010). Detta överensstämmer också med barnens syn på att få vara med och 

bestämma för att må bra. Flera pedagoger svarar att de utgår från att barnen ska må 

bra i sina aktiviteter och en pedagog säger att hon planerar aktiviteter efter barns 

glädje.  En annan pedagog svarar att hon planerar aktiviteter så att barnen lär olika 

saker utan att de vet om det.  
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9 DISKUSSION 

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka barns välbefinnande på 

förskolan från barns perspektiv. Därför var det naturligt att utgå från barnens egna 

upplevelser av må bra situationer på förskolan. Vi ville också undersöka i vilka 

situationer barnen mår bra, enligt de vuxna i barnens närhet. Vi ville även se om det 

fanns skillnader i barns upplevelse av må bra situationer och i vad de vuxna menade 

var må bra situationer för barnen. Resultatet som vi fått fram kommer vi att knyta till 

teorierna KASAM och flow samt relevant litteratur som vi tagit upp. 

 

9.1 Barns upplevelser av välbefinnande på förskolan 

Resultatet visar att alla barn själva tycker att de mår bäst när de får leka. Helst vill de 

leka tillsammans med kompisar men ibland finner de också ett välbefinnande i 

ensamlek.  Detta styrks av föräldrarnas kommentarer på vad de upplever att deras 

barn mår bra av. Barnen nämner ofta namnen på barn de leker med vilket tyder på att 

de ser kompiskap som en del i sitt välbefinnande. Öhman (2011) menar att leken är 

en del av barns vardag och att de i leken finner glädje och tillfredsställelse. Vi menar 

att lek är förutom en glädjekälla, en drivkraft för barnen att utforska sin omvärld, ett 

forum för sin sociala kompetens och en plats för kreativitet och rekreation. I leken 

kan barnet ensam eller tillsammans med vänner få möjlighet att uppnå KASAM och 

flow.  

KASAM uppnås genom känslan av sammanhang i termer av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005). Öhman (2011) framhäver att 

barnet i leken kan hitta mening och begriplighet i det som händer och att de upplever 

en känsla av kontroll. Barn kan leka otäcka händelser men när leken är avslutad 

kommer de stärkta ur leken, med känslan av att de med egen kraft eller med hjälp av 

andra kan lösa problem. Därför menar vi att det är viktigt att pedagoger värnar om 

barnens lek och inte avbryter den i onödan, om leken avbryts kanske barnet inte 

hinner få det avslut som han/hon önskar och då berövar man barnet känslan av 

kontroll som är en av förutsättningarna för att uppnå KASAM. I vår undersökning 

berättar barn om att de bl.a. tycker om att leka mamma, pappa och barn eller leker 

tidigare upplevda händelser, detta styrker att barn måste få avsluta sin lek så att den 
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inte avbryts mitt i en handling som de inte hunnit få ett slut som de känner sig nöjda 

med. 

Enligt Csíkszentmihályi (1996) når vi ett psykiskt välbefinnande när vi fysiskt och 

psykiskt maximalt utnyttjar vår kapacitet för att uppnå något eftertraktat. Detta 

kräver koncentration, motivation och känslan av att målet är nåbart. Aktiviteten kan 

beskrivas som ett flöde eller flow där tiden upphävs, den som upplever känslan av 

flow märker inte av tiden förrän målet är uppnått och känslan av lycka infinner sig. 

Denna känsla av flow eller flöde kan barn uppleva i sin lek. Öhman (2011) och 

Gadamer i Øksnes (2011) menar att barn i leken känner en lagom utmaning och ett 

tydligt mål. I leken försätts barn i ett glädjerus, tiden står still och ett välbefinnande 

infinner sig. Det är i denna situation som vi menar att barn har möjlighet till 

rekreation eftersom barnet sjunker in i en form av meditation för att sedan känna 

glädje och tillfredsställelse av att ha nått sitt mål. Detta styrks också av barnens svar 

och deras kommentarer visar att de vill lära sig nya saker och att de känner glädje 

och ökat självförtroende när de lyckas. 

Undersökningen visar även på att barn tycker att de mår bra när de får vara med att 

bestämma och påverka sin vardag. De upplever att det blir tråkigt när pedagogerna 

bestämmer. Självklart kan inte barn bestämma allt, det måste finnas trygga vuxna 

som kan visa vägen, men barn har rätt till sin integritet för att skapa en god 

självkänsla. Björneloo (2007) lyfter fram att det behövs en god självkänsla för att 

kunna växa upp och kunna ta ett personligt ansvar, får barn tidigt identifiera sitt 

välmående är det lättare att känna igen det senare i livet. Genom att göra barnen 

delaktiga och låta deras röst bli hörd menar vi att barns integritet respekteras, även 

om de inte alltid får sin vilja igenom förstår barn att det de känner och säger är värt 

att lyssnas på och då ökar också självkänslan. 

Då undersökningen gjordes i två förskolor med olika utgångslägen en privat förskola 

som bedriver utomhuspedagogik och en kommunal förskola, ser vi i barnens svar att 

det inte är i huvudsak om man är ute eller inne som man hittar stunder av 

välbefinnande. Detta tolkar vi som att det inte enbart är den fysiska miljön som 

skapar välbefinnande utan det är rätten av att få vara en egen individ med rätt att 

leka, bli lyssnad på, vara delaktig, ha en varierad miljö, rätt till egna intressen samt 

förstående pedagoger. Detta menar vi är en grundläggande rättighet som barn har och 
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att förskolan är en arena där barns rättigheter ska tas tillvara. Detta påstående får vi 

stöd för i så väl förskolans läroplan (Skolverket 2010) som Barnkonventionen 

”konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder” (Gutavsson 2011:180). 

 

9.2 Föräldrars åsikter om när deras barn upplever 

välbefinnande 

Resultatet visar att föräldrarna tycker att deras barn mår bra av att ha någon att leka 

med samt att deras barn ska har roligt. När föräldrar pratar om att barn har roligt är 

det tillsammans med kompisar och när förskolan ordnar utflykter. De menar också 

att barn mår bra av att få nya utmaningar och lära sig om djur, natur, räkna och 

bokstäver så länge barnen finner det intressant och roligt. I föräldrarnas svar drar vi 

slutsatsen av att föräldrar idag mer och mer ser till barnens bästa utifrån vad deras 

barn själva uppfattar som roligt. Denna slutsats stärks av Dencik i Bing (2003) som 

menar att föräldrar idag för sitt barns talan och den gamla synen på makt, lydnad och 

skydd är på väg att planas ut. 

Omsorgsbiten är något som föräldrarna påpekar som viktigt för barns välbefinnande. 

Mottagandet av barnen vid lämning ser föräldrar som speciellt viktigt, barnet ska 

känna sig välkommet. Dencik i Bing (2003) menar att det är i familjens omsorg som 

barnet kan känna sig trygg och stärkt. Att få ett gott bemötande av pedagogerna 

menar vi skapar trygghet hos föräldrarna som återspeglas hos barnen. Som vi ofta 

säger inom förskolan, trygga föräldrar skapar trygga barn. Dessutom menar föräldrar 

att barnen mår bra av atmosfären på förskolan är positiv, kända vuxna som ser 

barnen och ger dem en säker miljö, socialträning och respekterar barnens lek. Är 

personalen i harmoni med varandra återspeglas det i barnens välbefinnande. Dencik i 

Bing (a.a) menar att barn behöver känna sig sedda, förstådda och accepterade av 

vuxna i deras närhet. På förskolan påstår vi att det är pedagogerna som är de ”vuxna i 

barnens närhet” därför håller vi med föräldrarna om att det är viktigt att arbetslaget är 

i harmoni med varandra för att lägga fokus på barnen. 
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9.3 Hur pedagoger tänker på välbefinnande i verksamheten 

Undersökningen visar att alla pedagoger anser att leken är den viktigaste faktorn för 

barns välbefinnande. I leken menar de kan barn hitta vänner, öva upp sitt sociala 

samspel och bearbeta och dela med sig av tidigare upplevelser, faktorer som de 

menar är avgörande för att barn ska må bra. Pedagogerna säger att delaktighet och en 

varierad miljö är något som de erbjuder barnen. De vill att barnen ska komma till tals 

och att miljön ska vara varierad så att alla barnen kan hitta något som de finner är 

roligt och spännande att leka med. Vi vill påstå att pedagogernas tankar om 

verksamheten och hur de tillrättarlägger dagen för att barnen ska må bra utgår från en 

barncentrerad pedagogik. Denna pedagogik utgår från att man tar tillvara barnens 

initiativ, intresse och lek som Holmgren i Bremberg och Eriksson (2010) tar upp som 

de menar har direkta gynnsamma effekter på barns hälsa och utveckling.    

Det framgår i resultatet att en del pedagogerna menar att det är betydelsefullt att ge 

barn struktur och en förutsägbar vardag för att inte skapa oro hos barn. Barn behöver 

veta vad som ska hända och vad som förväntas av dem för att de ska känna sig 

trygga och må bra hävdar pedagogerna. Pedagogernas svar visar att de har en stor 

kunskap om hur de ska tillrättalägga dagen och miljön för att barnen ska må bra. 

Nämnda förutsättningar som pedagogerna tar upp menar vi är avgörande för barnens 

välbefinnande eftersom detta har paralleller med KASAM. Genom att strukturera 

upp dagen skapar pedagogerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för 

barnen i deras vardag som vi menar är avgörande för barns hälsa om man ser det 

utifrån KASAM. 

Pedagoger är angelägna om att barn ska ha roligt på förskolan visar undersökningen. 

När barn har roligt mår de bra, det roliga ska genomsyra hela verksamheten så väl 

som barns egna val av aktivitet och lek som den planerade verksamheten som 

pedagogerna erbjuder. När pedagogerna planerar aktiviteter utgår de från vad de tror 

att barnen ska tycka är roligt och som ger en lagom utmaning. Pedagogernas 

beskrivning om att de vill erbjuda en verksamhet utifrån vad barnen tycker är roligt 

och som ger en lagom utmaning stämmer överens med Csíkszentmihályi (1996) 

beskrivning av flow. I det roliga kan barn känna engagemang, koncentration och 

upphäva tidsuppfattning och genom att de vuxna ger barnen en lagom utmaning kan 

barnen upptäcka nya saker som ökar deras prestationsnivå. Barn ska ha roligt på 

förskolan är vår åsikt eftersom det gynnar barns hälsa och lärande. I Lpfö 98 
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(Skolverket 2010) får vi bekräftat att pedagoger ska erbjuda en lustfylld verksamhet 

då det står att förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik där omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet. 

9.4 Skillnader och likheter i svar från barn, föräldrar och 

pedagoger. 

I vår studie anser vi inte att vi kan se större skillnader på när barn upplever att de mår 

bra och när barn mår bra enligt de vuxna i barnens närhet. De skillnader vi ser i 

svaren hos barn, föräldrar och pedagoger är att barnen svarar med att berätta om 

situationer direkt tagna ur deras vardag och vad vi kan tolka som nyss upplevda. 

Föräldrar svarar med mera allmänna vedertagna uttryck som lek, ha roligt och 

omsorg medan pedagoger också använder pedagogiska uttryck som verksamhet, 

utmaning och stuktur. Svar som handlar om tid, utmaningar och uppmärksamhet 

visar större skillnader. Den stora likheten i svaren mellan barn och vuxna är att vi får 

svaret barn mår bra när de leker. Dessutom ser vi att barn och vuxna oftare har 

liknande svar när de talar om socialt samspel som omsorg, lek, vänskap och kontakt 

med vuxna. Vi vågar påstå att mycket har hänt i hur man ser på barn av idag. De 

vuxna i vår undersökning besitter mycket kunskap om när barn mår bra och som 

Dencik i Bing (2003) skriver så håller mycket av de gamla synsätten på barn att 

bytas ut även om det finns spår av vissa värderingar så tycks ändå vår undersökning 

visa att den gamla lydnads kultur som funnits håller på att suddas ut. Vi menar att vår 

undersökning visar på att barn av idag inte ses som objekt utan som subjekt av de 

vuxna och vi kan se att barnens önskemål överensstämmer med vad pedagogerna 

menar var viktiga förutsättningar för barns välbefinnande. 

 

9.5 Pedagogiska implikationer 

I vår undersökning ser vi att lek är det ord som de flesta barn, föräldrar och 

pedagoger använder i sina berättelser om må bra situationer. Ordet lek är svårt att 

exakt definiera men vi har hittat förklaringar av barnens må bra situationer i 

litteraturen och är övertygade om att de har haft en minnesvärd och euforisk 

lekupplevelse 

Resultatet av denna undersökning kommer vi att ha nytta av i vårt fortsatta arbete 

som förskollärare genom att veta att barnen själva upplever att de mår bra när de 
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leker. De leker själva, leker med sin kompis eller med andra barn och de vill att vi 

vuxna ska finnas i närheten för att hjälpa och stödja. Vi kommer också bättre förstå 

vad barn upplever i sina lekar och hur de vill att miljön runt deras lekar ska 

arrangeras för att bli till stunder av välbefinnande. Med hjälp av undersökningen och 

våra teorier KASAM och flow har vi fått en större förståelse varför det är viktigt att 

ge barn utrymme för lek och att inte avbryta den. KASAM och flow ger barn i deras 

lek möjlighet till stunder av rekreation, mening, hanterbarhet, begriplighet och när 

barn får leka färdigt kommer ”jaget” att stärkas och ett välbefinnande infinna sig. 

Vi tar också med oss kunskapen om hur viktigt det är att tillrätta lägga verksamheten 

så att den blir förutsägbar, meningsfull och hanterbar för att skapa KASAM som är 

en förutsättning för barns välbefinnande. Har vi en grundstruktur i verksamheten så 

menar vi att barn klarar av oförutsedda händelser som kan påverka barns trygghet, vi 

vill påstå att barn lättare kan återhämta sig då de känner att dagen är förutsägbar och 

att där finns vuxna som kan stödja och hjälpa.  

En annan aspekt av vår studie som vi kommer att ta med oss är hur viktig barns 

delaktighet är, att bli sedd, hörd och bekräftad är en del i att få en god självkänsla. 

Det är inte alltid barn kan få som de vill men man kan visa förståelse för barns 

önskan, bekräfta det och ge en förklaring till varför det inte kan få sin vilja igenom. 

Genom en god självkänsla kommer barnen så småningom kunna ta motgångar men 

också ta bra beslut som rör dem och andra, detta menar vi kan ge en hållbar 

utveckling. 

 

9.6 Fortsatt forskning 

I den reviderade Lpfö 98 (Skolverket 2010) ligger fokus på lärande där matematik, 

naturvetenskap och teknik lyfts fram. Om nu barn enligt dem själva, föräldrar och 

pedagoger mår bra av att leka är det intressant att undersöka hur man kan skapa en 

balans i barns lek och lärande. Hur kan lek och lärande hamna i harmoni med 

varandra för att skapa välbefinnande och inte stress och ohälsa? 



40 

 

10 REFERENSLISTA 

 

Antonovsky, Aaron (2005): Hälsans mysterium. 2 utgåvan. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Bing, Vibeke (2003): Små, få och fattiga – om barn och folkhälsa. Lund: 

Studentlitteratur. 

Björneloo, Inger (2007): Innebörder av hållbar utveckling. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothuburgensis.  

Bremberg, Sven & Eriksson, Lilly (2010): Investera i barns hälsa. Statens 

folkhälsoinstitut och Gothia Förlag AB. 

Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

Csíkszentmihályi, Mihály (1996): Flow – den optimala upplevelsens psykologi. 

Första pocketutgåvan. Stockholm: Natur och Kultur.  

Doverborg, Elisabet & Pramling, Ingrid (1995): Att förstå barns tankar – Metodik för 

barnintervjuer. Andra upplagan. Stockholm: Liber. 

Ellneby, Ylva (2011): Må bra i förskolan. Sveriges Utbildningsradio. 

Gustavsson, Lars H (2011): Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jakobsson, Kristina (2006): Barn, miljö och hälsa: rapport från Skåne, Blekinge, 

Halland och Kronobergs län 2006. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län 

Kostmann & Nilsson (2012): Children's Perspectives on Health: What Makes 

Children Feel Good According to Themselves?  International Journal of 

Education Vol.3 No 1 June 2011 Hämtat från 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/view/914 [2012-09-

27] 

Lindblad, Frank & Lindgren, Carl (2009): Välfärdslandets gåta – Varför mår barnen 

inte lika bra som de har det? Stockholm: Carlssons Bokförlag. 

Løkken Gunvor & Søbstad Frode (1995): Observation och intervju i förskolan. 

Lund: Studentlitteratur 

Medin, Jennie & Alexandersson, Kristina (2000): Begreppen Hälsa och 

hälsofrämjande- en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. 

Nyberg, Maria (2010): Förskolebarns hälsa och väbefinnande: dialoger med 

föräldrar till förskolebarn, Kristianstad kommun: mat & måltid - sömn & 

dygnsrytm - fysisk aktivitet. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

Socialstyrelsen (2009): Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Skolverket(2010): Läroplan för förskolan Lpfö98. Stockholm: Fritzes 

Öhman, Margareta (2011): Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber. 

Øksnes, Maria. (2011): Lekens flertydighet. Stockholm: Liber. 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/view/914
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/view/914
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/view/914


41 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Barnen 

Berätta för mig om hur det känns (inne i dig) när du mår riktigt bra.(När känner du 

dig lycklig, nöjd och glad?) 

Kan du berätta för mig om en gång när du mådde riktigt bra. Vad gjorde du då? 

Berätta om en gång du mådde du bra på förskolan? Varför var denna 

situation/stunden så bra? 

Vad tycker du att fröknarna ska göra för att du skall må bra? 

 

 

Pedagogerna 

I vilka situationer upplever du att barnen mår bra på förskolan?  

När du planerar verksamhet och aktiviteter utgår du då utifrån tanken att barnen ska 

må bra?  

Om ja, hur tänker du då? 

 

 

Föräldern 

I vilka situationer upplever du att ditt barn mår bra på förskolan? 

Be föräldern kommentera barnets berättelse. 

Vad gör förskolan för att ditt barn ska må bra? 

Finns det något du vill att förskolan skall göra för att öka ditt barns välbefinnande? 
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Bilaga 2 

Till föräldrar med barn på förskolan… 

 

Vi heter Charlotte Claesson och Roxana Dimovski och studerar till lärare i förskolan 

(förskollärare) på Linnéuniversitetet i Växjö. Under sommaren 2012 kommer vi att 

arbeta med vårt examensarbete och vill då undersöka barns upplevelser om sin hälsa 

och då speciellt den positiva delen – välmående. 

För att få kunskap om barnens uppfattning och tankar om sin hälsa kommer vi att 

genomföra ett antal barnintervjuer. Vi kommer att spela in/anteckna det barnet säger 

för att kunna bearbeta detta i det kommande examensarbetet. Arbetet kommer att 

redovisas dels i en skriftlig rapport samt dels muntligen inför andra studenter, 

opponenter och lärare. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att inga 

namn på individer eller förskola kommer att framgå och att eventuella namn är 

påhittade. 

I samband med att vi intervjuar ditt barn hoppas vi att du som förälder kan hjälpa oss 

med en kommentar om ditt barns vistelse på förskolan. 

För att använda insamlat material behöver vi föräldrars samtycke. 

Vi tackar på förhand för er medverkan till att vi kan genomföra detta examensarbete. 

Med vänlig hälsning 

Charlotte Claesson och Roxana Dimovski 

 

Eventuella frågor besvaras: 

Telefon: Charlotte Claesson xxxxxxx 

Telefon: Roxana Dimovski xxxxxxx  

 

 

Jag godkänner att mitt barn intervjuas. 

 

……………………………………………… 

 

 


