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Abstract 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma kan bidra till stora hälsoproblem, att tidigt drabbas 

ökar risken för fortsatt övervikt genom hela livet. Det hälsofrämjande arbetet på 

samhällsnivå, av en mängd olika aktörer är oerhört angeläget i kampen mot övervikt 

och fetma.  

Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka hälsofrämjande riktlinjer 

förskolorna har att rätta sig efter. Samt belysa om och hur förskolan arbetar praktiskt, 

hälsofrämjande för att förebygga övervikt och fetma hos barn. Ytterligare var syftet att 

kartlägga kunskapsnivån i förskolans arena inom området övervikt och fetma. 

Metod: Detta är en kvalitativ uppsats med en empirisk förankring där 

semistrukturerade intervjuer av fyra stycken förskolerektorer i Kristianstad kommun 

har utförts, vårterminen 2012.  

Resultat: Förskolorna har inte någon utarbetad strategi i arbetet mot övervikt och 

fetma. Förskolpersonalen samtalar och förespråkar goda levnadsvanor och matvanor 

för barnen, men utan utbildning eller kompetens inom området. I förskolans läroplan 

eller i skollagen finns heller inget stöd för arbete mot övervikt och fetma. I läroplanens 

mål står dock att förskolan ska främja barnens hälsa och välmående och 

Livsmedelsverket talar om att maten är en central del för människans välmående och 

hälsa.    

Slutsats: Förskolan är en arena som möter många människor, barn och vuxna. På 

förskolans arena finns därför möjlighet att nå ut till och inspirera många människor. I 

ett sådant idag, stort problem som övervikt och fetma är arbete på många olika håll i 

samhället angeläget. Resultatet i studien understryker ett behov av samarbete mellan 

vuxna människor som på något vis har möjlighet att påverka barnens liv. Hos 

förskolecheferna i studien finns intresse för barns hälsa, livsstil och vitalitet. De vill 

barnen det allra bästa men utifrån resultatet av intervjuerna är det synligt att 

kompetens inom området är litet och baserat på förskolepedagogernas eget intresse 

och erfarenhet.  
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   Förord 

 
Människans hälsa är något som alltid har intresserat mig. Anledningen till att 

rapporten handlar om just barn är för att denna, som jag vill påstå, utsatta grupp har 

själva ingen möjlighet att påverka sin levnad och vitalitet. Jag anser att föräldrar och 

andra viktiga personer i barnens liv bär ett stort ansvar för att ge dessa individer så 

goda förutsättningar för livet i nutid och framtid som möjligt. Att tidigt drabbas av en 

övervikt kan leda till en rad olika konsekvenser. Idag finns kunskapen och alla 

förutsättningar men uppenbarligen är det något som saknas. Jag har undersökt en 

liten del i det stora pusslet för en hälsosammare värld. Jag hoppas att jag kan lägga 

min pusselbit och bidra med något på resans gång, i kampen mot övervikt och fetma. 

Tack till Jonas Arvidsson för inspiration och vägledning. Tack Hanna Sepp för god 

handledning. Tack till förskolecheferna som ställt upp på intervjuer, Eva Nordahl, Ing-

Marie Malmström, Ingrid Stiber och Ylva Fasth.   
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Inledning 
 

Till att börja med kan en definition av övervikt och fetma vara på sin plats, enligt 

World Health Organisation (WHO, 2012) kan övervikt och fetma mätas med hjälp av 

BMX (body mass index). BMI är resultatet av en persons vikt i kilogram dividerat med 

längden i meter i kvadrat. Ett BMI över 25 innebär att personen har en övervikt, över 

30 klassas i kategorin fetma. Detta mått är framtaget för vuxna och kan vara 

problematiskt att använda hos barn på grund av att de utvecklas och växer på olika 

sätt och i olika takt. En standardmodell för barns växtkurva finns framtagen, denna 

tillsammans med BMI kan vara hjälpsamt för att mäta övervikt och fetma hos barn 

enligt WHO (2012). 

Examensarbetet handlar om och hur förskolan arbetar praktiskt mot fenomenet 

övervikt och fetma hos barn, samt att ta reda på om det finns några riktlinjer i arbetet. 

Vidare vill studien belysa om det finns någon kunskap eller andra förhållningssätt 

kring fenomenet på förskolan.  Övervikt och fetma är ett stort problem i dagens I-

länder. Idag lider fler människor av övervikt än undervikt i (WHO, 2011). I Sverige 

beräknas vart femte barn vara överviktigt (Sjöberg et al, 2011). I samhället är det 

framförallt sjukvården och vården som jobbar mot övervikt och fetma. För att minska 

problematiken och främja folkhälsan bör arbetet vara preventivt, att undvika att folk 

blir överviktiga över huvud taget. Alltså bör arbetet träda i kraft innan behov av 

sjukvård blir aktuellt. Att bli av med befintlig övervikt eller fetma handlar om att 

förändra en livsstil (Andersson Forsman, 2010). Eftersom att förekomsten av övervikt 

och fetma idag är hög bör även behandling prioriteras men kanske på andra och fler 

arenor än i sjukvården. I arenor på en mer samhällelig nivå för att träffa så många i 

befolkningen som möjligt och för att komma åt dem som inte söker sjukvård 

(Andersson Forsman, 2010; Ortega Porcel, 2008).     

Bakomliggande orsak till val av undersökningsområde var således att se hur 

hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma ser i en del av samhället ut utanför 

sjukvården. En verksamhet som når ut till många relevanta individer är just förskolan. 

Barn bör tidigt introduceras i en hållbar och hälsosam livsstil eftersom att 

livsstilsmönster är svåra att förändra. En ohälsosam livsstil kan alltså medföra 

livslånga konsekvenser (Ortega Porcel, 2008). Förhoppningen med undersökningen 

är att bidra med en intressant synvinkel i folkhälsoarbetet mot övervikt och fetma. 

Preventivt arbete, kunskap och mer krut bör kanske läggas på verksamheter som 

faktiskt möter hela befolkningen som förskolan, skolan och äldreomsorgen att där 

kunna påverka och motivera till en hälsosam livsstil. Ytterligare en anledning är 

författarens stora intresse av beteendevetenskap, hälsa, mat och måltid. En fråga 

värt att fundera över är, varför äter människan fel när hon har kunskapen och alla 

förutsättningar för att äta rätt? 
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Bakgrund 
 

Övervikt generellt i världen och Sverige 

 

Att växa från barn till vuxen är en lång resa med snabb tillväxt och maximal 

utveckling. Under resans gång upplevs bland annat biologiska, emotionella och 

sociala förändringar. Beteendemönstret och den adapterade livsstilen kan ha 

livslånga konsekvenser för hälsa och livskvalitet (B Ortega Porcel, 2008). Övervikt 

har mer än fördubblats runt om i världen sedan 1980-talet (WHO, 2011). I början av 

1990-talet, cirka 10-20 år efter USA, började övervikten sätta fart i Sverige och på två 

decennier fyrfaldigades fetmaförekomsten hos barn och den fördubblades hos vuxna 

(Haartman, Sundblom, Schäfer-Elinder, 2009). Kroppens energibalans påverkas av 

energi in (matintag) och energi ut (metabolism). I dagens samhälle där maten är 

energität och användning av mänsklig muskelkraft i vardagen minskar kan det vara 

svårt att upprätthålla energibalansen (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). År 2010 

var nära 43 miljoner barn överviktiga runt om i världen. Övervikt och fetma är den 

femte ledande dödsorsaken, idag dör fler människor av övervikt än av undervikt 

(WHO, 2011).  I Sverige är vart femte barn överviktigt. Detta visar en undersökning 

som gjorts på 4 600 stycken 7-9 åriga skolbarn från hela Sverige, resultaten visade 

att 17 % av barnen är överviktiga, varav 3 % feta (Sjöberg et al, 2011). 

Ökning av regelbunden fysisk aktivitet hos individer kan vara ett svar på hur 

övervikt och fetma kan minska men har också visat ha andra starka effekter på fysisk 

och psykisk hälsa. Risk för hjärt-kärlsjukdom, slaganfall, vissa cancerformer, typ 2-

diabetes, benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och fetma minskar 

(Lennernäs & Wiberg, 2006; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  Kortsiktiga effekter 

av fysisk aktivitet är bland annat förbättrad koncentrationsförmåga, självförtroende, 

kondition och sömn (Lennernäs & Wiberg 2006). Övervikt och fetma har kommit till 

att betecknas som en folkhälsosjukdom och kräver bred ansats som inte bara 

omfattar behandling utan också preventionsarbete riktat mot hela befolkningen. 

Samaktion mellan många i samhället krävs som åtgärd i arbetet mot fetma och 

övervikt (Andersson Forsman 2010). I kampen mot övervikt och fetma bör insatser 

också anpassas individuellt med långsiktiga och livslånga mål för att förändra den 

ohälsosamma livsstilen (Nowicka & flodmark, 2006).  

 

 

Hälsorisker och konsekvenser av övervikt och fetma 

 

Barnfetma är kopplat till allvarliga hälsoproblem i vuxen ålder, tillexempel ökad 

dödlighet i hjärtkärlsjukdom, ökning av tjocktarmscancer hos män och artrit hos 

kvinnor, högt blodtryck, diabetes, mag-tarmproblem samt ortopediska problem 

(Nowicka & Flodmark 2006; B Ortega Porcel, 2008). Andersson Forsman (2010) 
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skriver att övervikt och fetma leder förutom till sjukdom även till stora kostnader i 

samhället. Ohälsa är beräknat till en kostnad på 120 miljarder kronor per år i Sverige. 

Konstaterat är också att barn som tidigt blir feta riskerar att redan i tonåren drabbas 

av följdsjukdomar, som tidigare nämnt, ökad risk för sjuklighet, typ 2-diabetes, 

metabolt syndrom och vissa cancersjukdomar. Riskerna är större ju tidigare fetman 

utvecklas. Barn med fetma har sämre livskvalitet och får mindre chanser att forma 

sina liv självständigt efter egna önskemål och förutsättningar. Dessa barn med 

övervikt eller fetma riskerar också att utveckla låg självkänsla och psykiska problem, 

behandling bör därför starta i 5-6 årsåldern. Vad som krävs för att minska fetman är 

samordnade hälsofrämjande insatser för att främja och utveckla en god kroppslig och 

psykisk hälsa (Andersson Forsman, 2010). Fysisk inaktivitet, matvanor och livsstil är 

stora bidragande faktorer till den rådande ohälsan och i sin tur samhällskostnaden 

(Folkhälsopolitisk rapport, 2010). Ett övergripande folkhälsomål i Sverige är ”att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (ibid, s.28). I folkhälsorapporten beskrivs det att för att uppnå målet 

behövs sektorsövergripande engagemang och ansvarstagande, aktörerna ska finnas 

på nationell, regional och lokal nivå. Viktigt är att dessa samvekar. För att förhindra 

övervikt och fetma i samhället måste fokus ligga på levnadsvanor, så som matvanor 

och vanor för fysisk aktivitet (B Ortega Porcel, 2008).   

Övervikt och fetma ökar som tidigare nämnt risken för många följdsjukdomar. 

Dock anses den största konsekvensen vara psykosociala problem det kan röra sig 

om utanförskap, lägre kompetens inom atletiska aktiviteter och sämre självkänsla 

(Schwimmer, Burwinkle & Varni 2003). I mätningar på barn och ungas livskvalitet kan 

man se, i ytterligare en studie, att feta har sämre hälsorelaterad livskvalitet än 

normalviktiga. I studien har man tittat på sömn, fysisk- och social funktion samt 

psykosocial funktion i relation till BMI. Studien visar att feta barn har livskvalitet 

liknande de med diagnosen cancer. Författarna i studien skriver att läkare, föräldrar 

och lärare måste informeras om sänkningen av hälsorelaterad livskvalitet hos kraftigt 

överviktiga barn och rikta insatser för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar. I 

en studie gjord i USA, som pågått under en 22 års period, 1980-2001, på förskolbarn 

kan man se att förekomst av övervikt ökar kraftigt hos små barn och hos spädbarn. 

Tidig övervikt ökar risken för övervikt och fetma under resten av livet. Ökningen sker 

framförallt hos medelklassfamiljer (Kim, et al, 2006).  Överviktsproblematiken i 

samhället är ett högst aktuellt ämne utifrån hälsoperspektiv, fysiskt som psykiskt men 

också ur ekonomiska och etiska betraktelsesätt.     

 

 

Vad orsakar övervikt och fetma?  

 

En minskning av vardagsmotion skulle kunna vara en del av förklaringen till den 

ökande förekomsten av övervikt och fetma. Andelen barn och ungdomar med en 
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stillasittande livsstil har visats öka samtidigt som deltagande i föreningsaktiviteter har 

ökat (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Dagens generation barn lever mycket av 

deras tid inomhus. Pojkar och flickor spenderar i genomsnitt 7,5 respektive 4,3 

timmar per dag framför datorn (Faskunger, 2007). Faskunger skriver vidare att när 

barnen börjar i skolan, första klass, halveras den fysiska aktiviteten. Nedgången är 

större bland flickor än pojkar.  Utvecklingen av minskad fysisk aktivitet i kombination 

med dåliga kostvanor leder till att förekomst av övervikt och fetma ökar. Man anser 

att samhällsgrupper har underskattat och försummat barnens möjlighet till rörelse och 

lek utomhus. Det förekommer att förskolor och skolor inte har någon gård där barnen 

kan leka, författaren beskriver att lek har många fördelar. Förutom att leken i sig är att 

betrakta som en fysisk aktivitet sänker också leken stress, ger glädje och motivation 

till att lära. Om barn skulle bli mer aktiva skulle bland annat motoriken påverkas 

positivt men också inlärningsförmågan, skolmognad, social kompetensutveckling, 

koncentrationsförmåga, minskad sjukfrånvaro, förbättrad hälsa och välbefinnande 

(Faskunger, 2007). Skolbarn rekommenderas till 60 minuter medelintensiv rörelse 

per dag. I hela Europa har idrottstimmarna i skolan minskat. Sverige ligger på plats 

24 av 25 på mängden idrottstimmar med cirka en timme i veckan (Sollerhed, 2006). 

  I en studie (Mangrio, Lindström & Rosvall, 2010) om barn och övervikt har det 

visats tydliga samband mellan överviktiga fyraåringar och överviktiga eller feta 

föräldrar.  Att mamman röker eller utsätts för passiv rökning under graviditeten har 

också visat öka risken för övervikt hos barnet, hög födelsevikt anses också öka 

risken. Amning kan däremot fungera förhindrande. Studien visar på vikten av tidiga 

livsfaktorer i utvecklingen av barnets övervikt och fetma, därmed sätts fokus på 

betydelsen av tidiga riktandeinsatser (Mangrio, Lindström & Rosvall, 2010). En 

anledning till ökad förekomst av övervikt och fetma i världen beror på obalans i 

energiintag och energiförbrukning hos individen. För lite fysisk aktivitet och 

vardagsmotion i kombination med ökad konsumtion av energität mat med mycket fett 

och socker och för lite näringsinnehåll samt kostfibrer (Abrahamsson et al, 2008; 

WHO, 2011). Relativt många skolbarn anses överlag erhålla dåliga matvanor, många 

hoppar över frukosten och/eller lunchen för att ersätta måltiden med gatuköks- eller 

kioskbesök (Abrahamsson et al. 2008). Enligt WHO (2011) kan en anledning till ökad 

förekomst av övervikt och fetma bero på miljö- och samhälleliga förändringar 

tillsammans med brist på politiska åtgärder inom sektorer som hälsa, jordbruk, 

transport, stadsplanering, livsmedel, distribution, marknadsföring och utbildning. 

Abrahamsson et al.(2008) skriver att ärftlighet står för 50 % av orsakerna till fetma. 

Det gäller inte enbart genetik utan också livsstil, attityder, fysisk aktivitet och 

matvanor som är en del av det sociala arvet. 

 

 

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola 
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För behandling av fetma i 4-10 årsåldern rekommenderas behandling med 

pedagogiska metoder i förskolan och skolan, riktad undervisning för att öka 

kunskapen om fenomenet (Nowicka & Flodmark 2006). Det är viktigt att ett 

behandlingsprogram kommer igång före puberteten då hormonsättningen gör så att 

övervikten blir mer svårbehandlad. Barn i förskolan lär i grupp, i förskoleåldern lär sig 

barnen många färdigheter. Att lägga till i förskolans arbete att främja en hälsosam 

livsstil, rörande kost och motion för barnen finns goda förutsättningar för påstår 

författarna. Förskolebarn är vana att tillgodogöra sig nya kunskaper och tar gärna 

efter de vuxna. Överviktiga barn behöver inte känna sig utpekade eftersom att alla 

barn kan ha nytta av att lära en mer hälsosam livsstil. Nowicka och Flodmark (2006) 

skriver att mer forskning krävs om exakt vilken metod som bör användas för 

gruppbehandling av övervikt och fetma i förskoleåldern. Författarna beskriver att de 

av egen erfarenhet upplevt positiva effekter av familjeterapi med barn i förskoleåldern 

och föräldrar samt i samverkan med förskolan vid behov. Familjen är mycket viktig för 

barnet. Föräldern kontrollerar barnets miljö genom att tillexempel bestämma vad för 

mat som köps hem och vad, hur och när barnet ska äta. Föräldrarna påverkar 

barnets livsstil även när det kommer till fysisk aktivitet, om de till exempel uppmuntrar 

barnet till att cykla eller gå till skolan. De bestämmer också barnets tillgång till pengar 

och därmed barnets möjlighet till att själv köpa godis eller annat. Familjen är grunden 

för barnets psykologiska utveckling och central för att avgöra barnets livskvalitet. 

Familjeterapi har använts vid många olika beteendemässiga och känslomässiga 

problem hos barn. En av behandlingarna som visat goda resultat är familjeterapi vid 

övervikt och fetma. Behandlingen bör alltid anpassas efter individuella behov. 

Författarna beskriver att det framförallt är viktigt att jobba preventivt med övervikt och 

fetma och att det kanske är avgörande för hur problemet ska hanteras på sikt. Det 

finns behov för både prevention och behandling av övervikt och fetma (Nowicka & 

Flodmark, 2006). Viktigt är att barnet inte själv känner ansvar för övervikt eller fetma. 

I en rapport från SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, 2002) skriver 

dem att familjeterapi är att föredra då barnen själva inte kan ta ansvar för sina mat- 

och motionsvanor. 

Begreppet hälsa kan beskrivas enligt följande, ”Hälsa förutsätter således både 

tillgång till resurser och förmåga att tillgodogöra sig dessa resurser” (Bremberg, 1990 

s.35). För att en människa ska hålla sig frisk behöver hon tillfredsställa ett antal 

grundläggande behov av mat, vatten, skydd mot kyla samt värme, faror i miljön och 

social kontakt. Skolans hälsofrämjande arbete ligger i att utveckla individens 

kompetens men skolan erbjuder också en säker miljö och skolmat. Det är viktiga 

resurser, men skolans huvudansvar är att utveckla kompetenser. Dock har skolan en 

stor möjlighet att främja goda hälsovanor om kost och motion. Många levnadsvanor 

grundläggs i uppväxtåren. Barn och ungdomar tillbringar cirka 20 000 timmar i skolan 

och därför har skolan stor möjlighet att påverka och förbättra folkhälsan. Ett bra 
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exempel är hur minskningen av tobaksanvändande hos unga människor minskat 

sedan 1970-talet, då tobaksundervisningen intensifierats (Bremberg, 1990). 

Kost- och motionsvanor går att påverka och förändra i skolmiljön men det är 

ovanligt att enbart skolundervisning ger effekt vid förekomst av övervikt eller fetma. I 

framgångsrika fall har undervisning i klassrum kombinerats med andra insatser. 

Praktisk och teoretisk undervisning i skolan om riktning för eleven att göra 

hälsosamma livsmedelsval har ändock visat god effekt (Bremberg, 1990). För att 

främja och öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen bör man sträva efter att 

skapa vardagsmiljöer med aktiviteter som tilltalar barn och vuxna. Mycket arbete med 

beteendeförändring krävs (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).   Under förskolan är 

det ultimat att arbeta för att motverka övervikt och fetma då barn i utvecklingsåldern 

lägger grunden för sina mat- och aktivitetsvanor.  Föräldrar har också mer kontroll 

över barn i förskolålder än i skolåldern (Kuhl, Clifford & Stark, 2011). I en rapport av 

Karolinska institutets folkhälsoakademi (2010) formulerar sig författarna enligt 

följande:  

 

Förskoleåldern är en tid då många vanor och attityder grundläggs. De rutiner 

och vardagliga upplevelser som barn får i denna ålder blir lätt de som barnet 

jämför allt nytt med. Smakupplevelser och rörelseglädje i barnaåren har därför 

stor inverkan på våra val i vuxen ålder. (s.2). 

 

Tillräckligt med bevis finns för att se barns nedsatta hälsotillstånd i form av 

negativ- fysisk, psykologisk och emotionella upplevelser i relation till fetma och 

övervikt. Tillståndet visar på det akuta behovet för åtgärder med effektiva 

behandlingsprogram för dessa barn (Kuhl, et al, 2011). De stora skillnader som finns 

hos individer för den egna personliga hälsan och hälsobeteendet handlar bland annat 

om sociodemografiska faktorer som är svåra att förändra. I en förändringsprocess av 

ett ogynnsamt beteende krävs av individen viljan att möta problemen. Hos vuxna 

krävs också en stor dos motivation och känslomässig och kognitiv bedömning av 

hälsoproblemen (Andersson, 2009).  

Friska barn är en metod som tagits fram av Karolinska institutets folkhälsoakademi 

(2010) för att främja barns mat- och rörelsevanor i förskolan. Syftet är att bland annat 

utveckla förebyggande åtgärder. I rapporten beskriver de att cirka hälften av alla 

vuxna i Sverige är överviktiga och 20 % av barnen. Förekomsten av övervikt skiljer 

sig hos olika grupper i samhället. Socioekonomiska skillnader, i resurssvaga grupper 

är övervikten mer omfattande. En stor folkhälsouppgift är att minska dessa skillnader. 

Då barn spenderar mycket tid i förskolan är det en utmärkt arena att angripa. I 

metoden Friska barn bygger forskning på vuxnas inflytande på barns mat- och 

rörelsevanor, om bland annat lärare som förebilder och om teorier om lärande i 

organisationer. För att lyckas med en förändring i hälsofrämjande arbete krävs en 

hög grad av engagemang från ledning och personal. Djup delaktighet på chefsnivå, 
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de bör ta ledning över projektet. I rapporten friska barn (2010) skriver författarna att 

det går att förändra arbetet på förskolor i en mer hälsofrämjande riktning. Förskolans 

uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande, förskolan ska se till barns olika 

behov och förutsättningar. 

Begreppet hälsofrämjande skola är något som skolverket behandlar och 

rekommenderar till att arbeta med. I skolans hälsoarbete finns tre nivåer att utgå ifrån 

som riktlinjer. 1. Främjande: Alla ska trivas i skolmiljön, ha möjlighet att växa och 

utvecklas. Eleven ska känna sig värdefull, få optimism och framtidstro. Skolan ska ha 

gott samarbete med föräldrar och detta bör skapas tidigt. 2. Förebyggande: Lärare 

ska sikta in sig på särskilt utsatta grupper av elever som är speciellt utsatta och 

samarbeta med dessa föräldrar. 3. Åtgärdande: När den utsatta eleven behöver akut 

stöd/behandling/vård krävs samarbete med andra relevanta aktörer (Skolverket, 

2011). Olika byggstenar för en hälsofrämjande skola är bland annat att skolan ska 

uppmana till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Ett gott samarbete mellan 

elever och mellan personal även med hemmet och samhället (folkhälsan, 2012).    

Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity är en offentlig organisation i USA.  

Centret arbetar med att förbättra världens kost, förebygga fetma och stoppa 

diskriminering av feta och överviktiga personer. Rudd Center vill fungera som en 

ledare i att bygga ett brett samstånd för att ändra kost och aktivitetsmönster. Centret 

är en ledande forskningsinstitution och central för resurser som bidrar till förståelse 

av de komplexa krafter som påverkar hur människan äter och hur överviktiga och feta 

stigmatiseras samt hur man kan förändra detta. Målet ska nås med vetenskaplig 

forskning och samverkan med viktiga aktörer inom media, näringsliv och myndigheter 

(Rudd Center, 2012). Rudd Center beskriver att hittills finns lite forskning och 

fetmaförebyggande insatser som gjorts på förskolor. Centret har lanserat ett projekt 

om kost och välbefinnande i barnomsorgen med riktlinjer för förskolan:  

 

 Erbjud hälsosamma måltider och snacks inklusive mycket grönsaker, frukt och 

fullkornsprodukter. 

 Använd inte mat som belöning.  

 Begränsa socker- och fett konsumtion. 

 Främja fysisk aktivitet, särskilt genom lek med fokus på att ha kul. Stimulera barnens fantasi 

och glädje. 

 Uppmana barnen till att vara aktiva hela dagen, genom musik, dans och skaparanda. 

 Lär ut sunda matvanor genom demonstrering av sund kost och ett sunt ätarbeteende. 

Uppmuntra till att smaka på nya livsmedel och delta i fysisk aktivitet. Låt barnen öva på att inte 

äta föremål som står framför barnen på bordet, som chips, läsk, godis eller kaffe. 

 Främja en sund kroppsuppfattning genom att stödja, acceptera och behandla alla lika. 

Behandla inte barn olika på grund av deras kroppsstorlek eller form.  

 

I organisationen finns också en hemsida för föräldrar, Rudd Roots Parents. Där 

finns information till föräldrar om bland annat skolmaten om livsmedelslagstiftningen 

och om förändringar inom det egna distriktet samt hur man kan bli en skolmatsexpert. 
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WellSAT (Wellness School assasment Tool) är en metod för skolans policys. Det är 

ett onlineverktyg för utvärdering av skolans kvalitet på hälsoarbetet, där bedöms: 

Näringslära, nutritionspromotion, fysisk aktivitet, idrott och skolmåltider. Avsedda 

användare av databasen för bedömning av skolhälsans kvalitet är vårdpersonal, 

skoldistrikt, administratörer och medlemmar särskilt personer som tänkt verkställa 

policyn och forskare.  

Jämfört med den Svenska skollagen där det står att skolmaten ska vara näringsriktig 

(skolverket, 2010). För mer jämförelse mellan Yale Rudd Center och Sverige har 

livsmedelsverket (2012) formulerat råd för måltiden i förskolan:  

 

Bra principer för maten i förskolan: 

 Servera frukt och grönt till varje måltid. 

 Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck. 

 Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång per månad. 

 Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig. 

 Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro. (Livsmedelsverket, 2012). 

Livsmedelsverkets råd är till för att främja hälsosamma matvanor, genom stöd till alla 

som arbetar med maten i förskolan. Råden är baserade på barnens näringsbehov.  

 

 

Skollag och läroplan  

 

Ett nyinstiftat begrepp i skollagen, sedan 2010, är elevhälsa (Skolverket, 2012). 

Lagen säger att man ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skolan och 

förskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar 

lärande, utveckling och hälsa. Eleverna ska under förskoleklasstiden erbjudas minst 

tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller. På skolan ska det finnas personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses, skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska vara tillgängligt för 

alla behövande elever. Personalen som finns på skolan ska ha den kompetens som 

krävs för elevhälsan, att passa elevens behov (skolverket, 2012).  

Förskolechefens ansvar som pedagogisk ledare för all personal inom förskolan är 

ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i 

läroplanen och uppdraget i dess helhet samt har vederbörande ansvar för förskolans 

kvalitet (Skolverket, 2010). I läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) beskriver 

man att ”Förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande” (s.5). I samarbete med 

hemmet ska barnen ges goda förutsättningar för att utvecklas till goda 

samhällsmedlemmar. Föräldrar och familjer ska få stöd från förskolan i dess ansvar 

att fostra barnet med uppgift att samarbeta med föräldrarna för att varje barn ska 
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utvecklas efter sina egna förutsättningar.  En viktig förutsättning från personalen är 

att kunna samspela och kommunicera med föräldrar och barn för att få förtroende. 

Framförallt för att alla barn, även de med svårigheter ska ha samma möjligheter som 

andra barn att erfara framsteg, övervinna svårigheter och att känna mening och 

tillhörighet i gruppen. Förskolan ska uppmuntra till lek och aktivitet. Föräldrarna ska 

ha möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.   

 

 

Föräldrarollen i främjande av en god livsstil för barnen i samarbete med förskolan 

 

Barns livsstil har förändrats markant under de senaste decennierna, med ökad 

övervikt och fetma som följd. En studie har undersökt föräldrars perspektiv av 

faktorer, hos 3-6 åriga barns livsstil, rörande matvanor och fysisk aktivitet 

(Stenhammar, 2011). I studien har man tittat på barns fysiska aktivitet, matvanor, 

sömn, dator- och TV-användning samt föräldrarnas upplevelse av bland annat stress 

i föräldrarollen.  Föräldrarnas inställning var att deras barn borde ha en hälsosam 

livsstil, men de upplevde att det inte blev så i verkligheten. Mängden aktivitet hos 

barnen varierade beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Föräldrarna 

förklarande att de bär huvudansvaret för deras barns livsstil. Föräldrarna beskrev 

svårigheter för att främja en hälsosam livsstil för deras barn det rörde sig om, 

tidsbrist, ekonomiska resurser eller detta i kombination. Det stöd som föräldrar 

preciserade var mer undervisning i hälsa och idrott riktat till barnen och utökning av 

hälsosam mat i förskolan. I studien identifierades samband mellan föräldrastress och 

barns BMI, övervikt framför allt men även undervikt. Föräldrarna i undersökningen 

ansåg att deras barn borde ha en sundare livsstil än vad de har. Författarna beskriver 

ett behov av ökad förståelse för föräldrars situation, det är skillnad i föräldrars 

inställning och vad som klaras av att upprätthålla i vardagen gällande barns 

matvanor. Många föräldrar känner sig stressade och önskar forum för att få stöd och 

kunna ventilera svårigheter, både i nätverk med professionell vägledning och med 

andra föräldrar. Förskolan och barnhälsovård kan bidra för att underlätta för föräldrar 

att uppnå en hälsosam livsstil. Förskolan skulle kunna agera som forum för föräldrar 

för att diskutera frågor med förskolepedagoger som stöd. Barnhälsovården skulle 

kunna bistå med expertis vid tillexempel föräldramöten. Barnsjuksköterskan måste ha 

utrymme att ta upp livsstilsfrågan i samband med hälsobesök (Stenhammar, 2011). 

Redan 1982 gjordes en studie där barn och ungdomar fick genomgå ett 

viktminskningsprogram, resultatet visar att efter programmet gick många barn upp 

den förlorade vikten igen. Författarna trycker på vikten av att implementera 

omfattande överviktsbehandling i skolan, att det skulle ge goda förutsättningar för 

stora viktminskningar hos överviktiga och feta skolbarn då man kan arbeta 

kontinuerligt med problemet (Brownell & Kaye 1982).  
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Syfte 
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka hälsofrämjande riktlinjer 

förskolorna har att rätta sig efter. Samt belysa om och hur förskolan arbetar praktiskt, 

hälsofrämjande för att förebygga övervikt och fetma hos barn. Ytterligare var syftet att 

kartlägga kunskapsnivån i förskolans arena inom området övervikt och fetma. 

 

Metod och material  
 

 

Design 

 

En kvalitativ studie med empiriska undersökningar i form av intervjuer av fyra stycken 

förskolechefer har utförts. Den kvalitativa metoden används just för att få förståelse 

av förskolechefers erfarenheter av arbetet i hälsofrämjande riktning mot barn- 

övervikt och fetma, med syftet att undersöka hur det ser ut i förskolans värld. 

Metoden är lämplig då problemet som undersökts förankras i just en social värld och 

viljan är att få förståelse för denna. Kvalitativ metod siktar på att nå ökad förståelse 

om ett visst fenomen med betoning på holistiska analysmetoder, målet är inte att 

kartlägga ytliga trender, mönster och korrelation (Mason, 1996).  

 

 

Datainsamling och urval 

 

Urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de arbetade som förskolechef på en 

förskola i Kristianstad kommun. Personerna kontaktades per telefon och hittades på 

kommunens hemsida, de som intervjuades var de som visade intresse av att 

medverka. Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes med fyra olika 

förskolechefer. Kvale (1997) skriver i sin lärobok, om antalet intervjuade är stort blir 

det svårt att göra en djupare tolkning av dessa. Vanlig kritik är att det inte går att 

generalisera på grund av för få intervjuade personer, ett annat sätt att se detta på är 

att man bör göra ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att generalisera. 

Intervjuerna genomfördes utifrån intervjuguide, se bilaga 1 och de spelades in. 

Tiden för intervjuerna var cirka 30 minuter. Den valda semistrukturerade metoden 

motiveras för att lära kanna och se världen från den intervjuades ögon. Det 

centralaste sättet för att samla etnografisk fakta1 är genom att se och lyssna (Ely, et 

                                            
1
 Etnografisk fakta ”… omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande 

forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och processer.” (www.ne.se, 

2012) 

http://www.ne.se/
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al, 1993). Genom samtalet lär vi känna andra människor, vi får reda på erfarenheter, 

känslor och förhoppningar om den värld personen lever i. Forskningsintervjun är ett 

samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale, 1997). 

Strukturerade intervjuer har i förväg ett definierat fenomen som önskas 

undersökas men forskningsfrågan är bred, det som önskas undersökas är den 

sociala verkligheten som antas existera objektivt. Vid öppna intervjuer och riktat 

öppna intervjuer ges respondenten möjlighet att resonera fritt, den tillfrågade 

beskriver sin bild av verkligheten. Intervjun ger data som beskriver den subjektiva 

verkligheten (Lantz, 2007). Semistrukturerade intervjuer är en blandning av dessa, 

öppna frågor ställdes utifrån en intervjuguide med bestämd ordning och med 

spontana följdfrågor för att få ökad förståelse. Så som, hur menar du då? Kan du 

utveckla det? För ytterligare information i rapporten användes även litteratur i form av 

vetenskapliga rapporter, studier, avhandlingar, läroböcker, webbsidor och databaser. 

Databaserna som användes för att finna referenser var, http://scholar.google.se/, 

http://libris.kb.se/, http://hkr.summon.serialssolutions.com/ och www.google.com. De 

sökord som främst användes var: barn/children + övervikt/overweight + 

fetma/obesitas + förskola/preschool + skola/school.     

 

 

Genomförande och analys 

 

I telefonsamtalet i kontakt med intervjupersonerna förklarades studiens syfte samt 

tidomfång för intervjun, cheferna bestämde själva när och vart mötet skulle ske. 

Intervjuerna ägde rum på chefens kontor på deras egen förskola. Alla fyra 

förskolechefer är chef för två olika förskolor vardera, med olika antal barn och 

avdelningar samt personal på skolorna. I förskolan går barn som är mellan 1-6 år. 

Ljudinspelningen av samtalet transkriberades, analyserades och tolkades med 

metoden kvalitativ bearbetning och tematisering av materialet. Analysprocessen 

började med noggrann läsning av det insamlade materialet tills funna begrepp och 

teman formulerats med vidare hjälp av sortering och kategorisering. Färgpennor 

användes för de olika teman och mönster. Detta formulerade till slut resultatet av 

undersökningen, i svar på olika temarubriker. Resultatet vid intervjuer ligger mycket 

på respondenterna, intervjun kan fånga många personers olika erfarenheter. Den 

kvalitativa forskningens förståelseform är förenad med en alternativ syn på social 

kunskap, att tolka meningsfulla teorier (Kvale, 1997). Den öppna och riktat öppna 

intervjun ger data som är sammanhangsbestämt eller kontextuellt bestämda, 

intervjun ger möjlighet att förstå individens placering av ett fenomen i relation till 

inifrån bestämt omgivande sammanhang. Den strukturerade intervjun ger 

intervjuaren möjlighet till uppfattning om frågornas meningsfullhet för respondenter 

(Lantz, 2007).  

 

http://scholar.google.se/
http://libris.kb.se/
http://hkr.summon.serialssolutions.com/
http://www.google.com/
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Etiska aspekter 

 

Målet med forskningen var att ta fram trovärdig och relevant kunskap som är viktig för 

samhällsnyttan och individen. Individer kommer inte att kränkas eller utsättas för 

fysisk eller psykisk skada (Kvale, 1997; Patel & Davidson, 2011). Tre etiska aspekter 

av forskarrollen, som Kvale (1997) beskriver, är det vetenskapliga ansvaret – att 

forskningsprojektet bringar kontrollerad kunskap värd att veta, relationen till 

undersökningspersonerna – får inte störa datainsamlingen och forskarens oberoende 

– opartisk forskning. Några etiska behandlingar i form av informationsbrev eller 

samtyckesblanketter har i detta fall ansetts vara irrelevant då förskolecheferna själva 

anses besitta den kompetens och vetskap om att eventuell känslig information kan 

framkomma i ett resultat.    

 

 

Resultat 
 

Förskolechefernas erfarenheter av barnövervikt och fetma 

 

Allmänt uttrycker sig samtliga respondenter att övervikt och fetma i samhället är ett 

stort problem. De tycker att många idag, i blandade åldrar bär på en övervikt. En av 

förskolecheferna förklarade följande: 

 

”Det är ju jobbigt för barnen om de har fetma eller är överviktiga, jag tror att det är 

väldigt viktigt att börja tidigt i åldrarna, att ge dem en så sund livsstil man kan. Både 

när det gäller mat och att man rör på sig mycket”.  

  

Konsumtionen i samhället har ökat vad gäller, chips, godis, läsk säger en av 

cheferna och uttrycker sig att hon blir lite skrämd av hur siffrorna har ökat. Hon anser 

att det är viktigt att man grundlägger goda matvanor för barn och att man minimerar 

sötsaker och snask. En annan informant säger att en anledning till övervikt och fetma 

kan vara att föräldrarna har svårt att stå emot, att barnen bestämmer vad som ska 

ätas, att de vill ha godis i affären, hon säger att föräldrarna egentligen bara vill sina 

barn väl. Barnen får troligen alltför ofta som de vill. En av cheferna beskriver att 

skolan inte har problem med övervikt utan tvärt om kan det röra sig om ett motsatt 

problem, att barnen inte vill äta, det kan handla om invandrarbarn där mycket mat 

kan kännas främmande. Hon beskriver också att det kan komma barn med 

chipspåsar med sig på morgonen till hennes förskola. Hon berättar att en anledning 

till detta kan vara att föräldrarna inte orkar stå emot samt kulturella skillnader. Att 

levnadsförhållandena ser annorlunda ut i andra länder, en somalisk kvinna hade 
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uttryckt sig till en av cheferna att Sverige är jättebra, det enda negativa med Sverige 

är att man måste ta hand om sitt barn själv, i Somalia lever man ofta i kollektiv med 

delat ansvar för barnen förklarar förskolechefen.  

De intervjuade säger att de inte har haft problem med överviktiga eller feta barn. 

En av personerna tror att det kanske förekommer i högre ålder, efter förskolan. En 

annan säger att av 160 barn är det ingen som är jätteöverviktig, lite runda men det 

springer dem i regel av sig. Det är viktigt att jobba för att barn inte ska bli för kraftiga. 

”Vi måste få ordning på deras hälsa”, säger en av förskolecheferna. Hon förklarar 

vidare att hon vill undvika att barn ska bli mobbade på grund av att de är för kraftiga. 

 

 

Vad är en hälsofrämjande skola? 

 

Två chefer förklarar att en hälsofrämjande skola handlar om mat och att barnen ska 

förstå vikten av att vara ute och ha roligt och leka. Samt att hålla god hygien. En 

tredje förskolechef förklarar att en hälsofrämjande skola tänker på både kort och lång 

sikt, vad som är bra just nu och på vilket sätt. Hur förskolan kan påverka och vad ger 

det för resultat på lång sikt. Hon menar att man ska tänka och arbeta på så vis med 

matvanor, rörelse och motion, att kombinera detta. Viktigt är att prioritera aktiviteter, 

lek och rörelse.  

Den fjärde förskolechefen förklarar att en hälsofrämjande skola är när det 

hälsosamma tänket genomsyrar i verksamheten. Att man lever det man talar om och 

att man inte bara fokuserar på barnen utan också på sig själv. Hon berättar om att 

när hon jobbade som lärare på en skola vann den skolan ett pris, guldhjärtat från 

Kristianstad kommun. Hon säger att de hade jättemycket aktiviteter och stora projekt. 

Hon anser att det är viktigt med matvanor och rörelse men det mentala är centralt.  

 

”En hälsofrämjande skola är ju när det här tänket genomsyrar verksamheten att 

man har mycket fysisk aktivitet man äter, ser till att det serveras mycket nyttig mat 

och att man pratar mycket om det här. Och gärna involvera föräldrar, det tror jag är 

viktigt för att det ska riktigt slå igenom”.   

 

På frågan om förskolecheferna anser att det finns utrymme att arbeta med en 

hälsofrämjande skola, svarar en respondent: 

 

”Ja absolut det finns det, det är ett val man gör tycker jag. Vill man det finns det 

verkligen utrymme”.  

 

Alla chefer tycker att det finns utrymme för arbetet med en hälsofrämjande skola. 

Att de själva väljer vad som prioriteras i arbetet på förskolan.  
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Hur ser det hälsofrämjande arbetet ut på förskolan, mot övervikt och fetma? 

 

En förskolechef säger att hennes båda förskolor jobbar lite hälsofrämjande. De har 

en hälsofrämjande inriktning och många i personalen är själva fysiskt aktiva. Alla 

förskolechefer beskriver att de gjort stora förändringar sedan kommunen infört en 

kostpolicy2. En förändring som alla beskriver är att de tagit bort glass och liknande 

vid firande av barns födelsedagar. Förr hade föräldrar alltid med sig glass för att fira 

men idag är det inte tillåtet. Istället firar man med frukt. En av cheferna beskriver att 

de hittar på andra roliga saker så att det blir en speciell dag. Att barnet får sitta i en 

guldstol och får välja frukt och bjuda sina kompisar. En annan chef menar att man 

kan fira på många olika sätt att man inte behöver förknippa firandet med tårta, kakor, 

godis och glass. Att på sitta på en speciell stol, duka fint och sjunga för barnet och 

kanske ge en present är ett bra alternativ.  Alla chefer förklarar att föräldrarna inte får 

ta med något sött till förskolan. Alla chefer säger också att det inte är några barn som 

efterlyser eller saknar glass, bland barnen har förändringen inte varit några problem. 

En av respondenterna förklarar att de hade startat igång ett hälsotänk på förskolan 

redan innan kostpolicyn förankrades. De talade då om hur ofta man åt glass och 

tårta, en av förskolans prioriteringar var sunt levande, rörelse och motion. Hon 

berättar att föräldrarna ibland kom med tårta som inte alla barn kunde äta på grund 

av tillexempel allergier. Alla chefer beskriver att en rolig upplevelse fungerar minst 

lika bra för att fira att ett barn fyller år.  

Alla förskolechefer berättar att förut fick barnen godis vid påsk och jul, men så är 

det inte nu. Dem får frukt, kanske en skumtomte vid jul. En annan chef säger att det 

är jätteviktigt att de inte ger barnen fel mat. De försöker ge barnen en mycket 

hälsosammare livsstil. Två förskolechefer förklarar att förut åts mycket krämer gjorda 

på pulver till mellanmål på förskolan men nu görs endast riktiga krämer, inte på 

pulver. Det förekommer nästan inget socker över huvud taget längre. En förskola 

erbjuder nattis för barn, att de kan sova över på helger. Förut hade man godis på 

lördagar men nu erbjuds frukt istället. Ibland kan barnen få popcorn.  

En av intervjupersonerna beskriver att de har en diskussion om vad deras egen 

hälsopolicy är på förskolan. Alla sötsaker är bortplockade, om det infaller en 

sockerdag serveras till exempel pannkakstårta med bananer och grädde istället för 

sylt, för att undvika socker. Hon menar att de hela tiden tänker på hur det ska vara för 

barnen och att de undviker onyttig mat. 

En chef beskriver något som heter det pedagogiska året, där de valt att arbeta 

utifrån ett hälsotema. Under vissa delar av detta år gör de riktiga satsningar på hälsa 

                                            
2
 Kristianstads kommuns kostpolicy: 

http://kristianstad.se/upload/BarnUtbildning/centrala/Maltidspolicy%20110411.pdf 

http://kristianstad.se/upload/BarnUtbildning/centrala/Maltidspolicy%20110411.pdf
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för barnen. Det kan handla om utomhusaktiviteter, promenader, dem har en 

skräpdag där barnen är ute och hjälper till att plocka upp skräp. Alla förskolor i 

undersökningen lägger mycket vikt vid utevistelse och barnen är ute varje dag. Två 

chefer nämner att de har fått ett Grönt flagg-certifikat och då hade dem jobbat med 

temat hälsa och livsstil. De talar om att de bland annat har sätt till så att det finns 

möjlighet för barnen att utveckla sin motorik ute. En av cheferna förklarar att på 

hennes båda förskolor finns ett rörelserum inomhus dit går hela barngruppen minst 

en gång i veckan.  

Enligt en av cheferna kan förskolan påverka barnen mycket beroende på vad dem 

serverar för mat, att få in grönsaker och frukt i vardagen. Att samtala om mat. Alla 

förskolechefer utrycker sig att förskolan har en stor roll i kampen mot övervikt och 

fetma. Ingen förskola beskriver att de haft speciellt mycket problem med övervikt eller 

fetma, och att de följer kostpolicyn. En chef förklarar att de har en genomtänkt 

strategi för vad de serverar för mat. 

I arbetet i ett specifikt fall vid övervikt eller fetma har ingen förskola en färdig plan 

för hur de arbetar, men alla beskriver att de samtalar och samarbetar med 

föräldrarna till barnet. Det kan vara besvärligt om föräldrarna inte själva anser att det 

är ett problem. En förskolechef säger att hon inte anser att det är förskolans bit att ta 

om ett barn har en kraftig övervikt, att det ligger på sjukvården. Hon säger att BVC får 

ta det. I skolan samarbetar skolhälsovården och skolan mer och där kan de göra mer 

tillsammans.  En annan chef tror att gången i arbetet vid ett fall av övervikt eller fetma 

börjar med att en pedagog som känner oro kontaktar förskolechefen och diskuterar. 

Då kan man tillsammans lägga upp en strategi, för hur man ska gå vidare i samtal 

med föräldrar. Det är något som man ska diskutera och ta tag i och hjälpas åt att 

förhandla om att stötta barnet och förändra kostvanorna, förklarar hon. En tredje chef 

säger att man kan tänka på att barnet inte äter för mycket av tillexempel smörgåsar 

som kanske inte är så bra och att få barnet att äta mer allsidigt. Den fjärde beskriver 

att de jobbar tillsammans med köket och mot BVC. Att köket tar kontakt med 

kostenheten och får hjälp med hur de ska laga specialmat till det överviktiga barnet. 

Mat med mindre kalorier men som ser lika dan ut. De har en kontaktyta som de 

jobbar tillsammans med och själklart med föräldrarna också, säger hon.  

 

 

Samarbeten och samtal med föräldrar 

 

En av förskolecheferna säger att de inte bedömer själva om barnen lider av övervikt 

eller fetma. De har i sådana fall kontakt med BVC. Förskolan kan ta upp problemet 

vid ett föräldrasamtal och därefter komma överens om en plan, att de tillsammans 

kanske ska se över hur mycket barnet äter. De har ett nära samarbete med BVC och 

ringer varandra. De kan tillexempel komma överens med BVC att ta upp 
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överviktsproblem vid deras träff med familjen och att förskolan gör det också, utan att 

familjerna vet om detta. På så sätt kommer informationen från två håll.  

En av cheferna beskriver att alla föräldrar vid ett tillfälle blivit inbjudna till ett 

informationsmöte om nyttig och onyttig mat3. Men det var tyvärr inte många föräldrar 

som dök upp ifrån deras område, hon tror att det berodde på rädsla att inte förstå 

språket. På den förskolan finns många invandrare, de försöker ha ett gott samarbete 

med föräldrarna. Förskolechefen förklarar att föräldrarna ofta kommer och frågar om 

recept på olika maträtter. Hon anser att förskolan kan påverka barnens hälsosituation 

mycket genom samtal med föräldrarna. Hon förklarar också att förskolan har ett nära 

samarbete med öppna förskolan som ligger i närheten, dit kommer en dietist 

emellanåt. En i personalen har varit och samtalat med dietisten för att få lite 

information att sprida på förskolan. Alla förskolor beskriver att vid problem som de 

behöver hjälp med angående barns hälsa konaktar de BVC.  

En respondent förklarar att om de märker att ett barn inte mår bra, försöker de 

samtala och informera föräldrarna. Först funderar de själva på förskolan varför barnet 

inte mår bra, det kan handla om att barnen ofta är jätte hungriga och då istället för att 

ta fram mat till barnen kontaktas föräldern och man frågar om barnet fått mat 

ordentligt. Ett vanligt svar är att barnet inte ville äta, chefen förklarar att det inte är 

frågan om vad barnet vill.  Hon menar att en av förälderns största ansvar är att ge 

barnet mat ordentligt. Det kan hända att föräldern får komma och hämta sitt barn, om 

barnet inte klarar av att delta i verksamheten. Hon förklarar också att samtalet med 

föräldrar kan vara svårt, det kan vara svårt att få förståelse.  

En förskolechef säger att om vikten skulle påverka barnets utveckling på något 

sätt kan man samtala om det under utvecklingssamtal med föräldrarna för att höra 

hur dem ser på det. Hon anser också att problemet kan handla om okunskap hos 

föräldrar. BVC borde egentligen vara dem som kontaktar föräldrarna om viktproblem. 

En annan respondent förklarar att om de upptäcker ett oroväckande problem kring ett 

barns hälsa så måste föräldrar och pedagoger samarbeta. Då kanske man diskuterar 

barnens matvanor och frågar hur barnet äter hemma. Ibland kommer det från 

föräldrar att förskolan ska sätta stop, att barnen inte får äta för mycket. I 

kommunikationen med föräldrar handlar det mycket om pedagogerna, viktproblem 

kan tas upp i samband med om det eventuellt går ut över barnens motorik. Det är 

känsliga ämnen och man måste vara försiktig och inte såra föräldern. Det är bra om 

information och samtal även kommer från BVC, förklarar hon.  En annan respondent 

säger att personalen på förskolan kan diskutera hur man ska göra för att informera 

föräldrar om man känner en oro för barnets vikt. Det är viktigt att vara förberedd och 

gå igenom vad som ska sägas och hur. Det är viktigt att inte skuldbelägga 

föräldrarna, det är inte lätt att ta upp synpunkter på barnets vikt.  

                                            
3
 Denna dialog slutade i en rapport: http://hkr.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:408664  

http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:408664
http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:408664
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En förskolechef anser att samarbetet med föräldrar kan bli bättre, att de kan 

involvera föräldrarna mer i verksamheten. En annan förskolechef förklarar att de har 

föräldramöten på förskolan, och att de ibland har haft en kostkonsulent med på 

föräldraråd som då har informerat om mat. Hon förklarar att vid hämtning och 

lämning möter man föräldrarna och då pratar pedagogerna med dem. För att bland 

annat förbättra samarbetet med föräldrar anordnar dem, förklarar två förskolechefer, 

ett litet lopp att springa för barnen och deras föräldrar. En annan förskolechef 

beskriver att de har ett gott samarbete med föräldrarna, speciellt när det kommer till 

mat. De försöker få föräldrarna att förstå att de vill barnen det allra bästa. De kommer 

med råd för hur de kan få barnen att smaka mer mat hemma. Vid inskolning av 

invandrarbarn frågar förskolan vad barnen ätit tidigare. Det händer att barn som 

kommer till förskolan enbart har ammats, då får de långsamt vänja barnen vid mat 

och då krävs stort samarbete med föräldrarna. Att de provar och gör samma sak 

hemma.  

 

 

Matvanor och fysisk aktivitet 
 

Alla fyra chefer beskriver att matstunden är jätteviktigt. De serverar både frukost, 

lunch och mellanmål. Alla barn sitter i mindre grupper, fyra-fem barn med en 

pedagog. De är ett utmärkt tillfälle till att samtala om mat, de pratar mycket om annat 

också och förklarar att det är en utmärkt lärandesituation. En respondent säger att 

det är viktigt att göra måltiden till en lugn situation där barn och vuxna kan 

kommunicera med varandra. En chef säger att de kan prata om vad för mat som är 

nyttig eller mindre nyttig, att det blir ett naturligt samtal. Alla chefer förklarar, för att 

uppmuntra till goda matvanor serveras utifrån kostpolicyn varierad mat på förskolan 

och pedagogernas uppgift är att få barnen att äta av allt och de flesta tycker inte att 

det brukar vara några svårigheter. På en av skolorna där det är invandrartätt kan det 

vara svårt på grund av att mycket mat är främmande för barnen.  

En av förskolecheferna förklarar, vad gäller olika matvanor i dagens samhälle 

spelar kultur och ursprung stor roll. Kommer man från andra kulturer där man kanske 

inte har allt det söta lika lättillgängligt som det är i Sverige. Blir det kanske att man 

bär med sig Coca Cola och mjuka bullar hem från affären. Det är svårt att få 

föräldrarna att förstå att de bör ändra på kosten, säger hon.  På förskolan märker 

dem att barnen gillar hårt bröd och vi försöker då förklara det för föräldrarna. Hon 

förklarar att de försöker propagera hälsosammare matvanor.   

Vid måltiden kan barn ha olika behov, tillexempel allergier, av religiösa skäl eller 

att vissa ska äta mer eller mindre än andra. Förskolecheferna upplever inte att det är 

ett stort problem. Barnen är vana vid detta. En förskolechef beskriver dock ett 

problem, ett motsatt problem till övervikt och fetma. För pedagogerna kan det ibland 

kännas problematiskt om en förälder bestämt, att hanns/hennes barn, i detta fall ett 

väldigt magert barn bara får äta en smörgås eller en portion mat. Pedagogen märker 
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att barnet är hungrig men föräldrarna är rädda för att barnet ska lägga på sig en 

övervikt och vill att personalen ska sätta stopp. Det kan vara väldigt svårt att hantera 

för personalen, förklarar förskolechefen.   

På frågan vart det finns kunskap om vad goda matvanor är svarar en respondent 

att det finns mycket allmän kunskap. Att folk idag är ganska medvetna teoretiskt men 

att det kan vara svårt att få in det i praktiken. Det finns mycket kunskap i samhället 

men det är inte alla människor som tar till sig denna menar hon. Hon säger också att 

om det finns ett hälsointresse hos personalen så köper man sådana tidningar till 

personalrummet. Hon anser att kunskapen för vad goda matvanor är kan bli mycket 

bättre. En annan förskolechef vet inte riktigt, men hon förklarar att kunskapen bör 

finnas hos personalen på förskolan, eftersom att de jobbar med detta och med 

barnen. Hon förklarar sedan att kunskapen finns hos kostenheten och hos 

kökspersonalen och i deras fortbildningar. En tredje förskolechef förklarar att 

information för vad goda matvanor är finns på internet samt i böcker som de läser för 

barnen. Hon säger att numera finns allt på internet. Den fjärde förskolechefen säger 

att informationen kommer från kostorganisationer och kanske från förvaltningen och 

socialstyrelsen. Hon säger att kunskapen om vad goda matvanor är finns i oss själva: 

 

”... annars är det nog hur vi själva lever med vår hälsa hur vi diskuterar, vi vuxna, 

det du själv är fostrad i. Hur du har det själv.”   

 

På alla förskolor är barnen ute och leker varje dag. De förklarar att personalen 

försöker stimulera så att barnen har roligt när de är ute och leker, en förskolechef 

förklarar att de försöker utveckla verksamheten för att leken ska bli spännande och 

för att barnen ska kunna klättra, cykla och leka olika lekar. Alla chefer förklarar också 

att det inte är några problem att få barn att röra sig ute, men det hänger mycket på 

pedagogerna att rörelse går att leka fram.  

Två chefer beskriver att rörelse är ett prioriterat område, att utevistelsen är mycket 

viktig. Att de varje vecka går med barnen i olika omgångar till skogen för att leka. En 

av dessa förklarar också att de försöker ha en så attraktiv gård som möjligt.  

 

 

Vem bär ansvaret för barns hälsa gällande övervikt? 

 

Alla förskolechefer enas om att det är föräldrarna som bär det största ansvaret för 

barnens hälsa gällande övervikt och fetma. Att föräldrarna ansvarar för vad barnen 

stoppar i sig.  De säger också att förskolan har ett ansvar, att ansvaret är delat. En 

intervjuperson säger att hon tror att förskolan är viktig men förskolan kan inte göra 

allt, familjen har mycket ansvar för barnens liv. En annan förklarar att om ett barn har 

övervikt beror det i regel inte på att de äter fel i förskolan, hon tror att det handlar om 
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vad de äter hemma eller att de kanske har anlag för sjukdomar, många saker kan 

påverka. En förskolechef tycker samma sak och säger:  

 

”Okej att vi skippar glassen här på förskolan och att dem får frukt här, men de är ju 

inte här så himla mycket tid. Frågan är vad de äter sen när dem kommer hem och 

vad dricker dem framförallt?”   

 

En förskolechef delar upp ansvaret i olika nivåer. Hon förklarar att delvis är 

ansvaret på samhället - vad skapar vi för förutsättningar i samhället, vad tillåter vi och 

vad tillåter vi inte, hur gör livsmedelsbutikerna med placering av varor, godiset vid 

kassorna kanske kunde haft en annan placering för att underlätta för barnfamiljer. 

Hon säger att det är många som är involverade. Det ligger ett stort ansvar på 

föräldern att skapa en bra miljö och ett sunt leverne för sitt barn. Tillexempel att 

reagera på övervikt, föräldrarna har möjlighet att diskutera på BVC och där få vidare 

information. Förskolan har också ett ansvar.  

 

”Jag känner att alla har ett delat ansvar, men samtidigt när man säger delat ansvar 

säger man att någon ska, det är inte alltid att den här någon existerar”. 

 

 

Riktlinjer 

 

Samtliga respondenter förklarar att de har stor möjlighet att påverka deras arbete i 

förskolan men att de har riktlinjer att förhålla sig till och rätta sig efter. En chef 

förklarar att de finns olika policys och styrdokument som är grundläggande i deras 

arbete. Det finns också skollagen och läroplanen. I läroplanen finns mål som 

förskolan stävar efter att nå. Alla chefer nämner snart i intervjun att de har en 

kostpolicy att rätta sig efter, denna är skapad av kommunens kostenhet och kostchef. 

En av de intervjuade förklarar att hon har jättestor möjlighet att påverka sitt arbete, att 

det handlar om vad hon fokuserar på, vad hon tycker är viktigt. Hon har tillexempel 

startat en hälsogrupp på båda hennes förskolor.  En chef förklarar att verksamheten 

är matmässigt helt beroende av kommunens kostenhet, alla deras inköp och all mat 

styrs därifrån. Hon säger att hon får förlita sig på att de får bra kost, att den är väl 

sammansatt och att matsedeln är genomtänkt och välutformad så att barnen får i sig 

det nyttiga som de behöver. Och att allt onyttigt är bortplockat som tillexempel 

pulverkrämer. Andra riktlinjer som förskolecheferna beskriver är att de ska följa 

läroplanen, det står att de ska få barnen att må bra på förskolan. Det står inte 

ingående om kostråd.  

 

Kompetens och kunskap i förskolan 
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Två förskolechefer har hälsogrupper i personalen på deras förskolor. En förskolechef 

förklarar att detta innebär att de diskuterar hälsofrågor både rörande vuxna och hur 

de överförs till barnen.  Pedagogernas hälsogrupper jobbar hälsofrämjande. Gruppen 

gör olika aktiviteter ihop, det kan vara något som kommunen bjuder på tillexempel ett 

lopp eller spinning-aktivitet. De hittar på lite olika saker för att själva må bättre. Den 

andra chefen som driver en hälsogrupp förklarar att en bulletin i arbetet är ”Skåne 

lyfter” där uppmanas alla förskolor att göra någon aktivitet, utav förvaltningschefen. 

På den ena förskolan har man bland annat haft föreläsningar från företaget Vital som 

undervisat om kost och motion. I personalen på den förskolan är många själva väldigt 

engagerade och fysiskt aktiva. Det finns ett riktigt intresse av hälsa.  

En förskolechef förklarar att arbetsmiljöenheten som jobbar med företagshälsa 

erbjuder utbildningar för hälsogrupper. På en förskolechefs två förskolor har 

hälsogrupperna fått gå en sådan utbildning och de kan senare dela med sig av den 

kunskap de får till andra på förskolan. De har regelbundet sådana utbildningar som 

varar i tre dagar. Där talar de jättemycket om allt som har med hälsa att göra. 

Förskolechefen säger att hon gått utbildningen två gånger. Hon anser att de har 

ganska bra utbildning inom hälsa. 

En andra förskolechef förklarar att de jobbar med kompetensutveckling i 

förskolans prioriterade områden och just nu är inget om hälsa prioriterat. Personalen 

utbildas efter behov. Det kan också handla om individuella behov för personalen det 

kan vara om, näringsriktig mat eller på vilket sätt maten serveras och vad de bör 

tänka på i måltidssituationen så att de förmedlar ett positivt budskap till barnen, men 

för tillfället är det fokus på annat.  

De två andra cheferna säger att det är kökspersonalen som utbildas inom kost-

områden.  Ena förklarar att de i personalen har varit inbjudna till utbildning om hälsa 

men att de inte har haft tid. De har jobbat mycket med annat tillexempel andra mål 

som politiker satt upp om hur de kan nå målen för utveckling av språk, matematik och 

hur de bättre kan lära barn att lära.   En förskolechef förklarade att hon har 

hälsopedagoger, en på varje förskola som har gått en utbildning tillsammans med 

henne.  

Alla förskolechefer förklarar att pedagogerna och vuxna profiler i barnens liv 

påverkar mycket. En förskolechef talar om att pedagogernas påverkan är stor samt 

personalens inställning och vad som förmedlas till barnen är väsentligt. En chef 

förklarar att, vad gäller barns rörelse är pedagogernas inställning viktig, om de själva 

tycker att rörelse är viktigt kanske de är mer aktiva i barnens lek. Det kan skilja en hel 

del mellan olika pedagoger. Vissa kanske står vid sidan om berättar hon. En annan 

respondent förklarar att efter införd kostpolicy har även förskolpersonalen förbättrat 

sina matvanor i personalrummet. En förskolechef säger att stora förändringar gjorts 

men ibland äter dem tårta, men hon beskriver att dem har gjort stora förändringar. En 

förskolechef beskriver att de har mycket diskussioner i personalgruppen om hur de 
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gör med barnen. Att dem kan påverka mycket. Hon förklarar att det är viktigt att 

vuxna föregår med gott exempel.  

 

 

Vad kan förskolan bidra med i kampen mot övervikt och fetma 

 

En förskolechef säger att de kan påverka om de bara vill. Att det är lättare att 

påverka i förskolan än i senare i skolan. Alla chefer tror att dem kan bidra och 

påverka. En av cheferna förklarar: 

 

 ”För att det här ska få en riktig genomslagskraft så måste både familjen och hemmet 

och förskolan och skolan samverka. Självklart kan enstaka påverka, jag tror att de 

ställningstaganden man gjort i familjen för vad man äter och dricker och när avgör 

mycket”.  

 

Hon tror att skolan kan bidra men att familjen är viktigast. En förskolechef säger att 

de bör ta del av ny forskning om vad som orsakar övervikt och fetma, för att kunna 

förbättra deras arbete. En annan förskolechef sammanfattar och säger att de måste 

få barn att röra på sig så mycket som möjligt och se till att barnen inte äter för mycket 

mat som är fettbildande. Det är viktigt att göra barnen medvetna att småbarn inte 

själva kan inse vad de bör äta. Därför måste man stötta dem och deras föräldrar. 

Vissa föräldrar är inte så insatta, förklarar hon. En tredje chef säger att det är viktigt 

att försöka få in goda matvanor i förskolan och att ha en öppen dialog om det. Att få 

det som en naturlig del att tala om kostvanor precis som de pratar om lek. Hon säger 

att det är viktigt att dem ser alla delar i deras arbete på förskolan:  

 

”Barnen är på förskolan ganska många år, från ett till sex år. Men det är inte bara en 

enhet som påverkar barnen, det är föräldrar, kompisar, släktingar det är många 

sammantaget som kanske ger olika budskap och det är svårt för barnet att själv ta 

ställning och veta vad han eller hon bör rätta sig efter”.  

 

Fjärde förskolechefen säger att det är viktigt att förskolan står för det nyttiga och 

aktiva och att de inte erbjuder sötsaker. Att uppmuntra till rörelse samt att prata om 

varför det är så bra och om varför det är så viktigt. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
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Den empiriska undersökningen av fyra förskolerektorer var i relation till syftet med 

rapporten. Urvalet av respondenter var passande men intressant hade varit att 

jämföra dessa med intervjuer av förskollärare. Mestadels för att se om det som 

förskolechefer förklarar stämmer överens med förskollärares erfarenheter av det 

praktiska arbetet i förskolan. Att i undersökningen granska vad för sorts mat som äts 

på förskolan till frukost, lunch och mellanmål hade troligen också visat intressanta 

och relevanta resultat. På grund av att allt tar sin tid och allt har sina tidsramar var 

detta inte möjligt, kvalitet före kvantitet. 

Intervjuerna som genomförts erhöll god och relevant information för bearbetning 

och tolkning till rubriken resultat. Antalet intervjuade i undersökning var relativt få, fler 

intervjuer kanske kunde givit ett bredare perspektiv i resultatet samt eventuellt ett 

annorlunda resultat. Resultatet som framkommit i undersökningen är dock av värde 

för att belysa hur det ser ut i förskolans arena i Kristianstads kommun. Förskolor i 

Sverige har samma skollag och läroplan att förhålla sig till och Livsmedelsverkets råd 

är också riktat till alla förskolor i Sverige. Att se hur en liten grupp anpassar sig efter 

dessa kan vara intressant för vidare forskning inom området barnövervikt och fetma.  

Att ha i åtanke är att författaren som utförde intervjuerna är oerfaren för denna typ av 

undersökningsmetod. På grund av detta fördjupade sig författaren och förberedde sig 

väl med hjälp av metodböcker. Boken Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken (Ely et 

al, 1993) innehåller tips och tillvägagångssätt för att genomföra en intervju av hög 

kvalitet. Intervjuguiden formulerades med noggrannhet och eftertänksamhet och var 

till gott stöd för inramning av temat och syftet under intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in och därför kunde författaren koncentrera sig helhjärtat på respondenten 

utan att tillexempel behöva föra anteckningar. Det viktigaste sättet för att finna 

etnografisk fakta är genom att se och lyssna, att lyssna och bibehålla koncentration 

är inte alltid helt enkelt. Pålitlighet som kvalitativ forskare innebär att 

forskningsprocesserna utförs korrekt, att resultaten stämmer överens med 

respondenternas upplevelser. Tolkningen har därför genomförts med stor 

eftertänksamhet och objektivitet (Ely et al, 1993).   

Undersökningens empirinära ansats ligger inom humanvetenskapen, då objektet 

som studerats är den medvetna människans beteende (Patel & Davidsson, 2011). 

Vidare skulle modellen kunna vara inom sociologins Grounded Theory (GT). 

Kännetecken för den kvalitativa ansatsen GT är tillexempel att syftet med en sådan 

studie är att förstå mänskliga sociala processer, beteenden och handlingar. 

Datainsamlingsmetoden är ofta i form av intervjuer och resultatet analyseras genom 

att kategorisera och forma begrepp (Patel & Davidsson, 2011).  

 

 

Resultatdiskussion 
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Resultatet i undersökningen visar att förskolecheferna anser att hälsofrågor är viktiga 

i förskolans arbete. De arbetar delvis med hälsofrågor till exempel genom att de 

lägger stor vikt vid utevistelse och aktivitet hos barnen, det är diskussioner om mat 

och matvanor hos barnen och glass och sötsaker är borttaget och får inte förekomma 

på förskolan. Rådet från livsmedelsverket (2007) är att helt ta bort sötsaker i 

förskolan eller att tillåta det högst en gång i månaden. De är tydligt att 

förskolechefernas intresse om barnens levnadsvanor gällande mat och rörelse är 

stort men inom förskolan saknas kunskap och kompetens i området hälsa, kost/mat 

och näringslära. I rapporten Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007) ska 

ansvarfördelningen av förskolans mat och måltid delegeras utav kommunen. De 

beskriver att det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning i kommunens organisation 

och att dessa i sin tur delegerar uppgifter. Det står också att berörd personal ska ha 

tillgång och möjlighet till att utveckla sin kompetens inom området mat och måltid.  

Alla fyra intervjuade förskolechefer förklarar att arbetet i förskolan med olika 

prioriterade områden styrs framförallt av deras eget förhållningssätt och attityd. Att 

utifrån deras egna värderingar och erfarenheter formas verksamhetens praktiska 

arbete. Politiker kan sätta upp vissa områden som bör prioriteras och läroplanen har 

uppsatta strävans mål i förskolans arbete, en förskolechef förklarade att politiker har 

styrt deras arbete mot språkutveckling och matematik och därför fanns inte utrymme 

för arbete och fortbildning av personalen med hälsa och matvanor. 

Informanterna talar mycket om vikten av att lägga grunden för goda levnadsvanor 

för barnen på förskolan. De menar då huvudsakligen vanor för mat och rörelse samt 

allmänt goda levnadsvanor. Alla chefer förklarar att en hälsofrämjande skola är en 

skola som levererar just detta. Förskolecheferna förklarade i intervjun att genom 

utökning av utevistelse, rörelse och aktivitet förbättras levnadsvanor. Vad gäller 

maten och matvanor förklarar de att de under måltiden kan samtala om maten, om 

vad som är nyttigt och inte. De uttryckte sig som så att måltiden är en utmärkt 

lärande situation där de kan samtala om kost naturligt och avspänt. Vilket visar att 

det finns utrymme för hälsofrämjande arbete i förskolan, det som saknas är 

kunskapen för detta. En förskolechef förklarar att det som sägs i teorin måste ut i 

praktiken. Hon menar att ofta vet man hur man ska leva, men att det är svårt att 

förankra och leva ut detta i verkligheten. Förskolecheferna enades också om att de 

måste få med föräldrarna i samma tänk, att föräldrar behöver informeras om vad 

goda matvanor och levnadsvanor är. En förskolechef förklarade att föräldrar inte alltid 

är så insatta. Alltså visar resultaten att förskolepersonalen saknar kunskap inom 

området mat och måltid och dessa i sin tur anser att föräldrarna också saknar 

kunskap.    

Resultatet visar också att pedagogernas och annan förskolepersonals 

personlighet, erfarenheter, värderingar, kunskap och intresse verkar påverka barnens 

situation. Tillexempel om pedagogen anser att rörelse är viktigt ser de till att barnen 

rör sig mycket. För att ge barnen goda matvanor visar resultatet att pedagogerna 



 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se                           

30 

 

framförallt förmedlar egna erfarenheter. På frågan vart kunskap för goda matvanor 

finns svarar de fyra förskolecheferna att idag finns en stor allmän kunskap hos 

människor, samt att internet finns som kunskapskälla och att det också finns hos 

kommunens kostenhet men att den bör finnas hos personalen på förskolan. Med 

andra ord finns ingen kunskap om vad goda matvanor är hos personalen på 

förskolan. Eftersom att förskolepersonalen, som cheferna i intervjuerna beskriver, lär 

ut barnen vad goda matvanor är samt att de försöker inspirera föräldrar till att 

anamma goda matvanor bör kompetens för detta finnas hos personalen. En studie 

visar att det under förskolan är ultimat att arbeta för att motverka övervikt och fetma 

då barn i utvecklingsåldern lägger grunden för sina mat- och aktivitetsvanor (Kuhl, 

Clifford & Stark, 2011). Men för att lägga en god grund för barnen i förskolan bör 

kompetens finnas. 

Vid vissa förskolor i undersökningen har det förekommit att en kostkonsulent 

medverkat på föräldramöten, en förskola har ett samarbete med en öppnaförskola 

där en dietist ibland besöker. Två förskolechefer beskriver att de har hälsogrupper 

där personalen fått gå en tredagarsutbildning om hälsa. I grunden är kunskapen som 

diskuteras och förmedlas från förskolepersonalen mestadels baserad på deras eget 

intresse och ställningstagande om vad bra och dålig, nyttig eller onyttig mat och 

levnadsvanor är för något. Förskolecheferna talar mycket om vikten av att förmedla 

goda mat- och rörelsevanor till barnen, men kunskapen för vad detta är, eller vart 

kunskapen om detta ska finnas erbjuds det inga riktlinjer för i skolplan eller läroplan. 

Krav om utbildning för detta arbete finns inte heller. Förskolecheferna nämner att 

personalen i förskolan talar med föräldrarna om goda matvanor. En uttrycker sig som 

så att de försöker propagera för goda matvanor. Men utan kunskap och kompetens.  

I en rapport av Karolinska institutets folkhälsoakademi (2010) står det att 

förskoleåldern är en tid då många vanor grundläggs dessa vanor har stor inverkan på 

individernas val i vuxen ålder.  

I förskolans arbete verkar olika kommunala aktiviteter och projekt kunna motivera 

för att jobba mer med hälsa och fortbildning inom området. Informanterna talar om 

olika projekt de deltagit och ska delta i där de kan vinna priser och bemärkelser. Två 

av förskolorna nämner att de har Grön Flagg - Certifikat, Grön flagg är ett verktyg för 

pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i sin dagliga drift 

och undervisning. I arbetet kan man välja ett tema att jobba efter, en av förskolorna 

jobbar med hälsa och livsstil (Håll Sverige rent, 2012). Att det erbjuds utbildningar 

inom området hälsa, livsstil och mat och måltid verkar också väcka intresse för att 

utveckla det hälsofrämjande arbetet i förskolan.  

Tidigt i intervjuerna tar förskolecheferna upp kommunens kostpolicy, måltidspolicy. 

De anser att kostpolicyn är bra och de tycker också att maten är bra, nyttig och 

variationsrik. En förskolechef uttrycker att de måste förlita sig på kostpolicyn, att 

maten de äter är nyttig hon säger att den är beräknad och utarbetad av experter 

inom området. Det är också kommunens kostenhet som bestämmer vad förskolan 
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ska köpa in för livsmedelsvaror och vad som ska serveras till frukost och mellanmål. 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun står för en utarbetad 

måltidspolicy. I denna står det bland annat att förskola och skola har möjlighet att 

påverka barnens livsstil med bra matvanor men att hem och familj har det 

grundläggande ansvaret. Måltidspolicyn är framtagen från intentionerna i 

Livsmedelsverkets råd. Det står också att maten är näringsrik, god och omväxlande, 

att skolan och förskolan står för en hälsofrämjande arena som främjar en sund 

livsstil. Det står även om kompetens, att hög kompetens ger säker mat och att 

regelbunden kompetensutveckling sker för personal som hanterar livsmedel (Barn- 

och utbildningsförvaltningen, 2011). Kompetens och kompetensutveckling för de som 

hanterar livsmedel ingår i måltidspolicyns krav, men inte för dem som samtalar och 

lär ut om maten, om vad som är nyttigt. Livsmedelsverket har tagit fram ett material 

Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007) I verket beskrivs det att många 

personer är avgörande för främjandet av goda matvanor i förskolan, det handlar om 

beslutsfattare i kommunen, kostchefer, upphandlare, förskolechefer, kökspersonal, 

pedagogisk personal och föräldrar. Mat och måltid beskrivs som centrala i våra liv. 

Att de är avgörande för vår hälsa. Det står också att bra mat och fysisk aktivitet gör 

barnen pigga och de får lättare att lära. 

”All den personal som hanterar livsmedel och deltar i måltidsverksamhet har behov 

av kunskap och kompetensutveckling som det är viktigt att tillgodose.” Citerat från 

Bra mat i förskolan (s.9, 2007). I resultatet från intervjuerna talar två av 

förskolecheferna om att personalen på förskolan inte går någon fortbildning inom mat 

och måltid, enbart kökspersonalen utbildas inom kostområdet. De två andra 

förskolecheferna har, som nämnts innan, hälsogrupper som gått utbildningar. Ena 

chefen beskriver att hennes två hälsogrupper gått en tredagarsutbildning om allt om 

hälsa. En måltidspolicy och matsedel är framtagen och näringsberäknad för att 

tillgodose barnens behov men pedagogerna på förskolan som förmedlar verbalt om 

vad som är goda matvanor och varför till både barn och deras föräldrar saknar 

kompetens inom området, detta resultat stämmer även överens med andra studier 

(Sepp, 2002). I Sepps (2002) studie visade resultatet att förskolpersonal hade en klar 

bild av den pedagogiska måltiden, att det innebar att hjälpa och stödja barnen att 

klara sig själva och att vara en god förebild. Personalen ansåg att förskolan 

tillfredställde barnens kostbehov men de kände tvivel mot föräldrarna.  Trots att 

förskolan har brist på kunskap om mat och nutrition trodde de i förskolan i studien att 

de var bättre rustade än föräldrarna för att utbilda barn om mat och matvanor.  

I en Norsk undersökning där föräldrar till överviktiga barn intervjuats visar resultatet 

att föräldrarna känner sig ambivalenta (Sulheim Haugstvedt et al, 2011). De upplevde 

gemensamt att de var oroliga för stigmatisering av deras barn, de vill skydda sina 

barn, de känner sig osäkra vad gäller att sätta gränser, de kände sig ifrågasatta om 

deras föräldraskap, de visade acceptans för deras barns situation men de önskade 

samtidigt en förändring vilket är svårt att förmedla till sitt barn. Att vara förälder till ett 
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överviktigt barn kan vara svårt, att älska sitt barn för hur han/hon är och samtidigt 

behöva förändra henne/honom. Författarna förklarade att mer forskning om hur 

föräldrar ska mötas med respekt och i att vägleda dem till att bli mer medveta om 

deras situation behövs samt i hur föräldrar själva kan hitta sin egen lösning på deras 

egna individuella problem. Studien visar att föräldrar behöver mer kunskap, 

vägledning och färdighet om hälsa och livsstil. Rådgivning för familjen verkar 

behövas. Föräldrarna i studien hade stor oro för barnets livskvalitet och förmåga att 

passa in i och accepteras av samhället, en oro för hur föräldern själv påverkade sitt 

barn med sin egen attityd och beteende gent emot barnets självuppfattning. 

Föräldrarna var inte direkt oroade för barnets övervikt i sig utan för barnets livskvalitet 

i övrigt (Sulheim Haugstvedt et al, 2011).  I en annan studie om föräldrars beteende i 

relation till överviktiga barn visar resultatet att genom att föräldrarnas beteende kring 

mat, mat som serveras i hemmet samt när, påverkar barnets vikt. Författarna vill att 

föräldrars medvetenhet och kunskap om konsekvenser av barns matvanor ska 

utvecklas. De menar att oroliga och medvetna föräldrar kommer att söka vägledning 

och stöd för att ge sina barn goda matvanor och god kost (Clark et al, 2007).   

I resultaten från intervjuerna av förskolechefer är det tydligt att cheferna är måna 

om barnens hälsa och livsstil. Förskolecheferna har många synpunkter på vad en 

hälsofrämjande skola är och hur de bör jobba och komma ut med information till 

berörda om detta men förskolepersonalens kunskap, som intervjusvaren visar, är 

baserade på personalens eget intresse och erfarenhet och inte kunskap från 

utbildning eller fortbildning inom området. I resultatet visas även utifrån intervjuerna 

av förskolechefer, som i Sepps (2002) studie, att förskolecheferna känner ett ansvar 

att informera föräldrarna om mat och livsstilsvanor, förskolecheferna uttryckte att 

föräldrarna inte var tillräckligt insatta, att de inte hade intresse eller kunskap.  

I verket Bra mat i förskolan (2007) står det att förskolan inte bör servera sötsaker 

oftare än en gång i månaden. De fyra intervjuade förskolechefer förklarar att de har 

tagit bort glass och liknande helt och bytt ut detta mot frukt. Föräldrarna får inte ta 

med något att bjuda på vid födelsedagar utan de på förskolan anser att de kan fira på 

andra sätt. Förskolorna kämpar också för att få bort all onyttig mat, alla fyra 

intervjupersoner nämnde att de tagit bort pulverkrämer. I skriften står också att 

måltiden och maten i förskolan och skolan är mycket viktig och att vuxna individer 

ska fungera som goda förebilder. Olika tips är utformade för den pedagogiska 

måltiden, ett av tipsen lyder: 

 

Bordssamtalen kan handla om smaker, dofter, färger och konsistens, varifrån maten 

kommer och vad som händer med den i kroppen, varför man behöver olika sorters 

livsmedel och om maten på tallriken. Måltiden är ett tillfälle att lära känna olika 

livsmedel och matkulturer – både kulturer som är nya i Sverige och landets egna 

kulturkretsar med variationer. (s.20)  
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Att beskriva vad som händer med maten i kroppen kan vara problematiskt utan 

kunskap om detta. Vidare står också att barnen får öva på att äta lagom mycket men 

de ska bestämma själva hur mycket de ska äta. Som direktiv till personalen och 

pedagogerna på förskolan som ska praktisera detta finns bland annat 

tallriksmodellen, den talar dock inte om några proportioner men den talar om 

fördelningen. Vidare står det om samtalet med föräldrar, att personalen i förskolan 

bör diskutera alla aspekter om mat, de rekommenderar i skriften att personal från alla 

arbetsområden i förskolan bör delta i föräldrasamtalen minst en gång.  

Som tidigare nämnts i rubriken Bakgrund om det nyinstiftade begreppet i 

skollagen, elevhälsa, Står det att man ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i 

skola och förskola (Skolverket, 2012). Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. En studie om barns 

livskvalitet visar att barn med övervikt och fetma upplever sämre hälsorelaterad 

livskvalitet och denna likartat som barn med diagnosen cancer (Schwimmer, 

Burwinkle & Varni 2003). Författarna i studien trycker på att läkare, lärare och 

föräldrar måste informeras om detta och insatser för att förbättra hälsan hos barn bör 

införas. Vidare i skollagen om elevhälsa står det att skolan ska ha personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses, skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska vara tillgängligt för 

alla behövande elever. Personalen som finns på skolan ska ha den kompetens som 

krävs för elevhälsan, att passa elevens behov. (skolverket, 2012).  

I livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan (2007) nämns också att ansvaret för 

barnens matvanor är fördelad. Samma sak anser förskolecheferna i intervjuerna de 

tycker gemensamt att ansvaret framförallt ligger hos föräldrarna men att förskolan 

också spelar en stor roll, då informanterna anser att barnen spenderar mycket tid på 

förskolan.  De tycker att ansvaret är delat mellan föräldrar, förskola och samhälle. I 

en studie om föräldrars perspektiv av förskolbarns livsstil beskriver författarna ett 

behov av ökad förståelse för föräldrars situation, det är skillnad i föräldrars inställning 

och vad som klaras av att upprätthålla i vardagen gällande barns matvanor. Många 

föräldrar känner sig stressade och önskar forum för att få stöd och kunna ventilera 

svårigheter, både i nätverk med professionell vägledning och med andra föräldrar. 

Förskolan och barnhälsovård kan bidra för att underlätta för föräldrar att uppnå en 

hälsosam livsstil, för dem själva och deras barn. Förskolan skulle kunna agera som 

forum för föräldrar för att diskutera frågor med förskolepedagoger som stöd. 

Barnhälsovården skulle kunna bistå med expertis vid tillexempel föräldramöten 

(Stenhammar, 2011). 

I skriften Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007) finns riktlinjer och praktiska 

råd för vad som bör ingå i de olika måltiderna som förskolan erbjuder, samt hur ofta 

och hur mycket de bör servera från olika livsmedel. För den intresserade finns råd 

och hjälp att själv tillgodogöra sig kunskap inom området mat och måltid åtminstone 

om det som tidigare nämnts mängden mat i gram, fördelning utifrån tallriksmodellen 
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och hur ofta barnen bör äta. Återigen ligger ansvaret på individen att själv 

tillgodogöra sig med kunskap. Problematiskt är att följa dessa råd med mängden mat 

när, som tidigare nämnt, barnen själva ska få bestämma hur mycket de ska äta. Hur 

går det ihop när föräldrarna, som intervjuerna visar, kan ge förskolan direktiv för att 

sätta stopp efter en smörgås eller en portion för att de är rädda att barnet ska gå upp 

i vikt? Resultatet från intervjun och med stöd från annan forskning, samt i granskning 

av skollagen och läroplanen kan en stor kunskapslucka och ett stort forskningsbehov 

synas. Inom området förskolans mat och måltid med en hälsoinriktning. För det första 

på grund av att det inte finns några riktlinjer i varken skollag eller läroplan om mat 

och måltid. Ändå beskrivs detta som viktiga och centrala delar av våra liv i 

Livsmedelsverkets råd (2007).   

Skolverket driver ett projekt som heter förskolelyftet II, en satsning som pågår 

under år 2012-2014. Satsningen ligger på fortbildning av förskollärare och 

förskolechefer för att öka dess kompetens och därmed främja förskolans 

måluppfyllelse. Tre fortbildningskurser som erbjuds är: 1. Leda och organisera det 

systematiska kvalitetsarbetet. 2. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

förskolans kvalitet. 3. Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i 

förskolan. Det är ingen fokus på området matvanor i fortbildningarna. Skolverket 

skriver om anledningen till förskolelyftet II:  

 

Förskollärarna har fått ett tydligt ansvar för det pedagogiska innehållet i 

verksamheten. De har också ansvar för att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära. Regeringen bedömer därför att 

förskollärare behöver ökad kunskap och förstärkt specialpedagogisk kompetens. 

Förskolechefen har ett övergripande ansvar för att systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. För att kunna leva upp till 

skollagens och läroplanens krav bedömer regeringen att förskolechefer och 

förskollärare i förskolan behöver ytterligare möjligheter att utveckla sin kompetens.  

 

Från resultatet av intervjuerna har förskollärarna mer ansvar än så, de har också 

ansvar för att förmedla goda levnadsvanor, inom mat, hälsa och fysisk aktivitet hos 

barnen, de bör också förmedla och motivera föräldrarna att delta i detta. Dessa 

ansvarsbitar kan vara tunga att bära speciellt utan stöd från läroplanen och 

skolverket och skollagen och värt att återigen nämna, utan kunskap. Förskolan bär 

på många uppdrag, i läroplanen (skolverket, 2010) står det om förskolans uppdrag. 

Kortfattat beskrivs bland annat att förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande, 

förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I samarbete med hemmen ska 

barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

främjas. Förskolan ska vara stöd till föräldrar i deras uppfostring av barnen. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnen och att få föräldrars 

förtroende är viktigt. Alla barn ska ges samma förutsättningar oavsett bakgrund, 
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funktionsnedsättningar eller liknande. Alla barn ska trivas, utvecklas, växa, 

stimuleras, uppmanas till att leka samt visa respekt för allt levande. Läroplanen har 

många mål, riktlinjer och krav på förskolan. I en studie som tidigare nämnts, 

(Schwimmer, Burwinkle & Varni 2003), gjordes en undersökning om överviktiga 

barns livskvalitet. De kom fram till att livskvaliteten hos överviktiga barn är lika med 

densamma som hos cancersjuka. Kanske råder en allmän brist i samhället för 

kunskap om överviktens och fetmans konsekvenser för barn. Om övervikt ger låg 

livskvalitet bör aktivt behandling och preventionsarbete mot övervikt och fetma vara 

högst aktuellt i förskolan och skolan, med tanke på läroplanens strävans mål för 

trygga och lyckliga barn.  

Ingen av informanterna nämner att de har problem med övervikt hos barnen på 

förskolan, de har inte heller en strategi för hur de skulle gå tillväga med ett barn som 

är överviktigt eller fet. De har alla hypoteser om att ett sådant arbete skulle involvera 

och kräva ett samarbete mellan föräldrar, BVC och förskolan för att förändra och 

åtgärda. En förskolechef säger att det finns barn som är lite mulliga men att de som 

regel springer av sig detta med åldern. En av informanterna förklarar att det 

förekommer motsatta problem till övervikt, att vissa barn inte äter tillräckligt. Att 

förespråka goda matvanor för barnen är alltså viktigt ur alla synpunkter. En studie 

visar att idag är vart femte barn överviktigt i Sverige (Sjöberg et al, 2011).  Dagens 

generation barn lever mycket av deras tid inomhus. Pojkar och flickor spenderar i 

genomsnitt 7,5 respektive 4,3 timmar per dag framför datorn. När barnen börjar i 

skolan, första klass, halveras den fysiska aktiviteten (Faskunger, 2007). Kanske är 

det därför de på förskolan upplever att de inte har så många överviktiga eller feta 

barn. BVC, barnavårdcentralen, är frivilligt för föräldrar att ha kontakt med, deras 

uppdrag att fungera som ett stöd för familjer. På BVC kan du göra hälsokontroller för 

att se att barnet utvecklas och växer som det ska. Du kan få råd om amning, mat och 

sömn och allt som har med barnets hälsa att göra (vårdguiden, 2010). Inom BVC 

saknas dock kunskap om hälsa rörande mat, kost och livsstil. Det är en stor del i 

sjuksköterskors arbete på BVC att ge matråd samt råd för rörelse och allmänt om 

hälsa, till alla barn och deras föräldrar som besöker och BVC är en arena som nästan 

alla förskolebarn besöker minst en gång om året (Thafvelin, 2008). Även i denna 

arena ges råd och vägledning om hälsa rörande kost och fysisk aktivitet utan 

kompetens och kunskap. Förskolecheferna och förskolorna, som intervjuerna visar, 

förlitar sig på BVC:s kunskap inom området. Förskolecheferna beskriver ett 

samarbete med BVC i hälsofrågor rörande framförallt kost men också för fysisk 

aktivitet.      

Förskolecheferna anser att de har gjort stora förändringar de två senaste åren, 

sedan kostpolicyn trädde i kraft, främst i form av minimering av sötsaker vid firande 

av födelsedagar. I en undersökning av livsmedelsverket (Enghart et al, 2003) där 

man tittat på barns matvanor deltog totalt 2495 barn, i tre olika grupper, fyraåringar 

och barn från årskurs två och fem. 17 - 23 % av barnen var överviktiga och 1-4 % 
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feta. Generellt åt barnen för mycket socker, mättade fettsyror och salt. 

Sockerkällorna var framförallt, läsk, saft, godis och sötade mejeriprodukter. Barnen åt 

i genomsnitt söta livsmedel två till tre gånger om dagen och det uppgjorde cirka 25 % 

av barnens totala energiintag. De åt för lite frukt och grönsaker, för mycket 

korvmåltider. Studien visade inga stora skillnader mellan barn från olika 

socioekonomiska grupper. De i studien beskrevs önskvärda skillnader i 

matvaneförändring gällande godis, läsk, saft, bakverk, frukt och grönsaker. Att 

förskolor i undersökningen har gjort en kraftig minskning av sötsaker är alltså högst 

aktuellt och önskvärt av livsmedelsverket.  

Friska barn är en metod som tagits fram av Karolinska institutets folkhälsoakademi 

(2010) för att främja barns mat- och rörelsevanor i förskolan. Syftet är att bland annat 

utveckla förebyggande åtgärder. Eftersom att barn spenderar mycket tid i förskolan 

är det en utmärkt arena att angripa. I metoden Friska barn bygger forskning på 

vuxnas inflytande på barns mat- och rörelsevanor, om bland annat lärare som 

förebilder och om teorier om lärande i organisationer. För att lyckas med en 

förändring i hälsofrämjande arbete krävs en hög grad av engagemang från ledning 

och personal. Djup delaktighet på chefsnivå, de bör ta ledning över projektet. I 

rapporten friska barn (2010) skriver författarna att det går att förändra arbetet på 

förskolor i en mer hälsofrämjande riktning.  

Även om förskolecheferna inte anser att de har problem med övervikt och fetma 

på förskolan finns det ändå en stark vilja att arbeta med samhällsaktuella problem på 

förskolan. Respondenterna talar om att det rör sig om allt från motorik, språk, hälsa 

och mat och måltid. Att fortsätta ett arbete preventivt, för att helt undvika övervikt och 

fetma är troligen mer aktuellt i just dessa förskolor. Forskning visar att övervikt och 

fetma är ett komplext problem hos barn i samhället. Behandling och prevention är 

viktigt för att motverka detta (Nowicka & Flodmark, 2006). Vad resultatet i studien 

visar finns inte tillräcklig kompetens idag för att arbeta med hälsa, livsstil och 

matvanor i förskolans arena, inte heller kompetens för att samarbeta med föräldrar 

om detta. Förtroendet för BVC och att kunskap och kompetens skulle finnas där visas 

också vara felaktigt (Thafvelin, 2008). Förskolecheferna i intervjuerna talar mycket 

om vikten av hälsofrämjande arbete och att lägga god grund för barnen. Bättre, 

utökat stöd och fortbildning inom detta behövs för att höja kunskapen och 

kompetensen på förskolan så att de kan arbeta med detta.  

En fråga är hur förekomst av kompetens inom området ser ut på andra förskolor i 

Sverige, där övervikt och fetma förekommer, högst troligt ser det liknande ut i övriga 

Sverige med tanke på skollagen, läroplanen och målen från Livsmedelverket som 

presenterats tidigare i rapporten. Resultatet i undersökningen visar som sagt att ett 

stort intresse finns hos förskolecheferna för att ge barnen ett så ultimat leverne som 

möjligt, men ett kunskapsglapp inom området finns också.  
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Slutsats 
 

Förskolan är en arena som möter många människor, barn och vuxna. På förskolans 

arena finns därför möjlighet att nå ut till och inspirera många människor. I ett sådant 

idag, stort problem som övervikt och fetma är arbete på många olika håll i samhället 

angeläget. Resultatet i studien understryker ett behov av samarbete mellan vuxna 

människor som på något vis har möjlighet att påverka barnens liv. Hos 

förskolecheferna i studien finns intresse för barns hälsa, livsstil och vitalitet. De vill 

barnen det allra bästa men utifrån resultatet av intervjuerna är det synligt att 

kompetens inom området är litet och baserat på förskolepedagogernas eget intresse 

och erfarenhet.  

I rapporten har en studie nämnts, (Stenhammar, 2011), som belyser att föräldrar 

eftersöker en arena och ett forum där de kan samtala om olika problem de kan stöta 

på i sin roll. Ett forum där föräldrar kan möta andra föräldrar och utbyta erfarenheter 

och kanske där det finns möjlighet att möta olika kompetenser och få rådgivning av 

professioner inom det aktuella området. Inom ämnet mat- och måltidskunskap är 

detta ett högst relevant område att forska i. Maten och måltiden är centrala i våra liv, 

det är en aktivitet som vi utsätts för flera gånger om dagen. Mat kan vara mycket och 

olika betydelsefullt eller olika problematiskt för olika individer. I samhället finns olika 

matbesvär, det handlar om både övervikt och undervikt och i resultatet har 

förskolecheferna samtalat om båda dessa problem. Att övervikten stiger runt om i 

världen tros bero på att maten blir mer och mer energität och den vardagliga 

aktiviteten blir mindre, människan äter mer än vad hon behöver. Matens betydelse är 

olika för olika individer, därför talas det mycket om vikten av en hälsosam livsstil i 

form av mat- och aktivitetsvanor i rapporten. Att tidigt redan i barnåren lägga en god 

grund för en hälsosam livsstil trycker mycket forskning och många studier och böcker 

på. Att ge våra barn alla förutsättningar för ett friskt, harmoniskt och härligt liv är 

oerhört essentiellt, angeläget och betydelsefullt.    

 

 

 

 

Förslag till vidare forskning  

 

Vidare forskning inom förskolan, intressant att djupdyka i är att undersöka hur det 

praktiska arbetet ser ut i förskolan ur förskollärarens synvinkel. Samt att granska vad 

för mat som serveras på förskolan till frukost, lunch och mellanmål.  
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Bilaga 1. Intervjuguide     

Förskolechefens förhållningssätt  
Attityd, inställning 
 

1. Vad har du för syn på problematiken barn- övervikt och fetma i samhället?  
2. Hur ser du på förskolans roll i folkhälsoarbetet i kampen mot övervikt och 

fetma? 
3. I vilken mån har du möjlighet att påverka uppläggningen av ditt arbete och 

dina värderingar i verksamheten?  
4. Vem bär ansvaret för barnens hälsa gällande övervikt?   
5. Hur mycket tror du att förskolan kan påverka barnens hälsosituation? 
6. Vad anser du att en hälsofrämjande skola är? 

 
Hur arbetar man praktiskt på förskolan och med föräldrar?  

Samarbeten, pedagogiska metoder, kompetens, hur jobbar ni med övervikt?  
 

7. Hur arbetar förskolan praktiskt med fenomenet hälsa gällande övervikt och 
fetma? 

8. Tycker du att det finns utrymme och möjlighet att jobba med en 
hälsofrämjande skola i verkligheten?  

9. Hur uppmuntrar ni barn till fysisk aktivitet på er skola? 
10. Hur uppmuntrar ni till goda matvanor för barn hos er? 
11. Hur arbetar ni tillsammans med barnens föräldrar, kring barnens hälsa? 

(Gällande matbeteende och fysisk aktivitet, yttre stöd). 
12. Säg att lilla Erik har utvecklat en kraftig övervikt, hur agerar och arbetar ni? 
- Försöker ni motivera föräldrarna att samarbeta?   
13. Upplever ni att det finns problem i måltidssituationer för barn som har olika 

behov? 
14. Hur jobbar ni med kompetensutveckling för personalen? 

 

Vilka teoretiska riktlinjer finns 
Policy och riktlinjer, och kunskap 
 

15. Vilka riktlinjer finns det för personalen gällande hälsoarbete med barn? 
16. Vart finns kunskap för vad goda matvanor är?  

 
Hur kan ni förbättra?  
 

17. Vad kan förskolan bidra med i arbetet mot övervikt och fetma?  

 


