
 

 

 

 

 

 

Idrottsförskola?  

Pedagogers syn på att samverka 

med idrottsföreningar. 
 

En kvalitativ studie om pedagogers syn på att samverka med idrottsför-
eningar 

Sportspreeschool? Teachers vision about cooperating with sports organisations 

Jacqueline Larsson 

 

 

 

 

Fakultet: Lärarutbildningen 

Ämne/Utbildningsprogram: Fröskollärarpogrammet  

Nivå/Högskolepoäng: 15 HP 

Handledarens namn: Peter Carlman 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham  

Datum: 2018-06-25 

 



Idrottsförskola? Pedagogers inställning till att samverka med idrottsföreningar.  

Jacqueline Larsson   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 – Jacqueline Larsson – (f. 1991) 

 

Idrottsförskola? Pedagogers syn på att samverka med idrottsföreningar  

[Sportspreeschool? Teachers vision about cooperating with sports organisations] 

 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarpogrammet 

 

http://kau.se 

 

The author, Jacqueline Larsson, has made an online version of this work available under a 

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



Idrottsförskola? Pedagogers inställning till att samverka med idrottsföreningar.  

Jacqueline Larsson   

2 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to get more knowledge about the vision that pre-

school teachers have about cooperating with different sports organisations. 

And how this cooperation should be structured to help improve the children’s 

health through physical activities.  

The theory in this study is outsourcing, which means that an organisation gets 

help from an external actor in the specific area. The experts are supposed to 

help improve the organisations quality. The preschool in this study is the or-

ganisation and the sports associations are the external actor.  

The result from this study is achieved from two focus group interviews that 

took place in two different preschools.  

The results after the interviews shows that the teachers have a positive vision 

about cooperating with sports associations. They thought it should be a great 

variation on the different sports associations, because all children are not the 

same.  Most of the activities should be in the preschools own facilities but it 

would be a fun experience to visit the sports associations facilities as well. The 

teachers were very clear that this kind of cooperation is supposed to be fun for 

the children in a playfully way. Some of the teachers thought that it could be a 

problem with the sports associations because most of them only have activities 

on the evenings and weekends when the children are not in the preschool.  

Further result of the study shows that all the informants has good experiences 

about cooperating with actors outside the preschools. They mean that it has 

positive effects on both the children and the organisation.  

In the result discussion it appears that there are similarities between the theory 

and the result from the informants. Informants would use the interaction with 

sports organisations to gain thir own knowledge but also to inspire the children  

 

Keywords: Sportpsreschool, physical activity, cooperation. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att få kunskap om förskolepedagogers syn på att sam-

verka med olika idrottsföreningar samt hur ett sådant samarbete skulle kunna 

se ut, för att främja barns rörelse och fysiska aktivitet.   

Denna studie har en grund i teorin om outsourcing, som innebär att ett företag 

eller i detta fall en verksamhet tar hjälp från experter från någon utomstående 

aktör för att förbättra och höja kvalitén i verksamheten inom ett visst specifikt 

område. Här är förskolan verksamheten och den utomstående aktören är id-

rottsföreningen.  

Studien har nått sitt resultat genom två stycken fokusgruppintervjuer på två 

olika förskolor.  

Resultatet från denna studie visar på att pedagogerna som deltog skulle se po-

sitivt på att samarbeta med olika idrottsföreningar. Det ansåg att det skulle vara 

stor variation på idrottsföreningar då alla barn är olika. Det skulle ske mesta 

dels i förskolans egna lokaler men något besök för att till exempel avsluta en 

specifik idrott i dess lokaler vore något att sträva efter. Det framkom tydligt att 

det inte under några omständigheter får bli tävlings och presentationsbaserat 

för barnen utan att det viktiga är att det är lekfullt och roligt för barnen. Vissa 

pedagoger såg problematik i att föreningsidrotten endast har sin verksamhet på 

kvällar och helger då barnen inte är på förskolan medan andra inte såg det på 

de sättet alls.  

Ytterligare resultat som studien bidrog med var att alla informanter har tidigare 

goda erfarenheter med att samarbeta med aktörer utanför förskolan och menar 

på att det har positiva effekter på barnen och på verksamheten.  

I resultatdiskussionen framkommer det att det finns likheter mellan teorin och 

de resultatet som framkommit från informanterna. Informanterna skulle bland  
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annat använda sig av samverkan med idrottsföreningar för att få egen kunskap 

men även för att inspirera barnen. 

 

Nyckelord: Idrottsförskola, fysisk aktivitet, samarbete.  
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Förord 

 

Detta är ett examensarbete skrivit av Jacqueline Larsson under termin sex på 

förskollärarpogrammet vid Karlstad universitet vårterminen 2018. Meningen 

med arbetet har varit att studera pedagogers syn på att samverka med olika 

idrottsföreningar i Karlstad kommun. Examensarbetet har genomförts av stött-

ning från ämnet idrottsvetenskap på Karlstads universitet. 

Jag vill ge en stor eloge till min handledare Peter Carlman för att han har ställt 

upp med stöttning och vägledning under hela arbetets gång.  

Vill ge ett stort tack till alla de som har ställt upp för att delta i gruppintervjuer 

för att genomföra detta arbete.  

 

Jacqueline Larsson 2018 
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1 INLEDNING  

Samhället idag är inte som det var förr, men någonting som inte har förändrats 

är människans behov av att behöva röra på sig. Människans kropp är och kom-

mer alltid vara gjord för att röra på sig, den behöver fysisk aktivitet för att må 

bra. Genom att vara fysiskt aktiv minskar du risken för att utveckla diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar. Tekniken går framåt och om man jämför med 

för ett par generationer sedan är barn idag mer stillasittande och det är mycket 

på grund av att den nya tekniken lockar barnen. En ökad mängd stillasittande 

aktiviteter leder naturligt till minskad fysisk aktivitet, det är inte lika vanligt 

att barn idag springer ut och leker utan de sitter idag hellre hemma framför till 

exempel en surfplatta. Tyvärr leder minskad fysisk aktivitet till att barn idag 

löper större risk att bli överviktiga eller drabbas av fetma (Faskunger, 2008). 

 

Hansi Hinic forskar om barn och dess idrottande och han säger i en intervju i 

Idrottsforskaren (Bolter, 2014) att förskolebarn inte just behöver idrotta men 

att det är viktigt att barnen är fysiskt aktiva. Han tar även upp att barn får med 

sig mycket fördelar genom att vara med i idrottsaktiviteter. De får inte bara 

med sig kompisar som har samma intresse för den idrotten, utan de lär sig 

också respekt och tolerans. Hinic menar i intervjun att idrotten också bidrar till 

att barn lär sig sköta skolan och passa tider, vilket överensstämmer med att 

läroplanen för förskola skriver fram att förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar, respekt solidaritet och ansvar. Ytterligare beskrivs det i läroplanen 

att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin koordinationsförmåga, 

motorik och kroppsuppfattning (Skolverket, 2016). 

 

Mot bakgrund av att barn idag har blivit mindre fysiskt aktiva har jag tänkt på 

vad man kan göra för att tidigt introducera fysisk aktivitet hos barn i förskolan. 

Med vetskap om att det finns skolor som samarbetar med idrottsföreningar för 

att få barnen att röra på sig och att vissa skolor även gått så långt att de ökat på 

skoldagarna för att barnen ska kunna ha rörelsestund varje dag, väcks tankar 

om vad som görs i förskolan för att barnen ska få en bra grund och inställning  
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till fysisk aktivitet? Hur ser pedagoger i förskolan på att samarbeta med idrotts-

föreningar? Hur skulle de vilja att ett samarbete med föreningsidrotten såg ut? 

Detta är frågor som ska studeras i detta arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idrottsförskola? Pedagogers inställning till att samverka med idrottsföreningar.  

Jacqueline Larsson   

9 

 

2 BAKGRUND 

I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Bar-

nen ska även utveckla en förståelse för vikten av att ta hand om sin egen hälsa 

och sitt välbefinnande. Vidare tar läroplanen här upp pedagogens roll i detta 

då riktlinjer beskriver att barnen ska erbjudas en god miljö som bidrar till ut-

veckling, lek och lärande men även att pedagogerna ska uppmärksamma de 

barn som behöver stöd i sin utveckling och hjälpa dessa barn med detta (Skol-

verket, 2016).  

  

När pedagoger arbetar med fysisk aktivitet i förskola har pedagogen som 

uppdrag att se till att barnen får lov att röra på sig så mycket som de är i 

behov av. Som pedagog gör man det genom att se till att varje barn upple-

ver det positivt att vara fysiskt aktiv varje dag. När barnen känner sig hem-

mastadd med vad kroppen är kapabel till kan barnet utveckla en sund 

kropp. Det kräver dock att pedagoger i förskolan har kunskap om bland 

annat barns fysiska utveckling och växande, barns motoriska utveckling 

och samband mellan motorik och lärande (Grinberg & G Jagtoien, 2000).  

De flesta är överens om att det är viktigt för barn att röra på sig för att må bra, 

men hur mycket behöver barn och ungdomar egentligen röra på sig? FYSS 

(2016) menar att barn och ungdomar bör utföra 60 minuter fysisk aktivitet per 

dag för att må bra. För de yngsta barnen 0–5 år rekommenderas det att fysisk 

aktivitet ska uppmuntras och underlättas, vilket FYSS menar kan ske genom 

att erbjuda barnen intressanta och utmanande motoriska övningar som barnen 

finner lustfyllda men som även bjuder in till social interaktion.  

 

Fysisk aktivitet är viktigt för alla framförallt för barn, forskning visar på att 

genom att vara fysiskt aktiv utvecklar man säkerhet, självkänsla och självtillit,  
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vilket alla är viktiga beståndsdelar för välmående och god hälsa under barndo-

men. Under hela livet strävar man efter känslan av sammanhang, då att känna 

ett sammanhang i livet är en viktig del för god hälsa. När man rör på sig med 

en hel grupp eller bara med en person vare sig det är på egen hand eller i före-

ning bjuder detta in till ett socialt nätverk. Rörelse blir då mer än bara en fysisk 

aktivitet, det öppnar upp för sammanhang och gemenskap (Riksidrottsförbun-

det, 2009). Detta går att koppla ihop med att det står i förskolans läroplan att 

pedagoger ska bidra till att barnen utvecklar tillit och självförtroende. De ska 

även få hjälp med att känna tilltro till bland annat sin egen förmåga att tänka 

själva och att röra sig. Sammanfattningsvis är förskolans mål att barnen ut-

vecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2016). Pre-

cis som Riksidrottsförbundet (2009) menar utvecklar barn bland annat själv-

förtroende, tillit och säkerhet genom att vara fysiskt aktiva. Med andra ord kan 

pedagogerna i förskolan använda sig av fysik aktivitet för att uppnå dessa strä-

vansmål.  

 

Genom att delta i fysiska aktiviteter får kroppen inte bara rörelseerfarenheter 

utan barnen får erfarenheter av att vara i kontakt med människor och med fö-

remål av olika slag. När barn är fysiskt aktiva har de chansen att iaktta världen 

ur flera olika perspektiv, beroende på vilken fart de håller eller om de är högt 

uppe eller ligger på marken får de nya erfarenheter av att se ett rum ur olika 

perspektiv. Detta bidrar till att barnen utvecklar förmågan att bedöma hastig-

heter och avstånd och ger de möjlighet att förstå hur ett rum kan utnyttjas. 

Alltså kan fysisk aktivitet bidra till att barnen får fler grundläggande erfaren-

heter även i ett mentalt lärande. En varierande motorisk träning som bedrivs 

rätt har stor betydelse för hur barn upplever sig själv och sin kropp vilket ger 

positiv inverkan på barns självförtroende och självkänsla. Genom att ha själv-

förtroende och självkänsla får barn bättre förutsättningar för att de ska må bra 

och kunna lära sig nya saker (Lango-Jagtoien, Hansen, & Annerstedt, 2002).  
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Barn ska erbjudas den bästa naturliga motoriska träningen, utomhus, på lek-

platser och på verksamhetens egen gård. Under vintern kan man använda sig 

av gymnastiksalar med redskap och allt vad som kan tänka sig finnas där. Oav-

sett om barnen befinner sig inomhus eller utomhus bjuds barnen in till aktivi-

teter som kommer stimulera, utmana och utveckla barnens grovmotoriska för-

måga. När barn utvecklar sin grovmotoriska förmåga leder det till att barnen 

får en allsidig träning genom att hoppa, springa och, åla. Barnen utvecklar även 

sin kondition (Sandborgh & Stening-Furén, 1993).  

 

Det finns studier i från ett flertal olika regioner i Sverige som visar på att 15-

20 procent av barnen är överviktiga och att 3-5 procent är feta. Det finns obe-

roende studier som visar på en dubbel ökning av barn som är överviktiga under 

de senaste två decennierna även att barn som är överviktiga har blivit en fyra 

till fem gånger större grupp (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Statens hälsoinstitut (2008) menar att barn som lider av övervikt fortsätter van-

ligtvis att vara överviktiga som ungdomar och vuxna. 80 procent av de barn 

som var överviktiga i förskoleklass och i årskurs ett är fortfarande överviktiga 

när de kommer upp till de sena tonåren. Sanningen är att det är mycket svårt 

att behandla barn som lider av fetma, därför är det viktigt att arbeta förebyg-

gande för att minska risken för att barn insjuknar i fetma. Det är många skolor 

som försöker att stimulera och introducera fysisk aktivitet för barnen för att 

bromsa utvecklingen av att barn blir överviktiga och utvecklar fetma (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Nyberg och Tidén (2006) genomförde en studie med syfte att undersöka barns 

hälsa och fysiska tillstånd, detta gjordes genom ett motoriktest. Resultatet efter 

genomförande tester förvånade författarna, det var fler än de trodde som hade 

motoriska brister. Nästan hälften av de barn de testade kunde enligt författarna 

”inte utföra motoriska grundformer på ett tillfredsställande sätt” (Nyberg &  
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Tidén 2006, s.9). Författarna menar på att barnens motorik inte endast är sko-

lans ansvar utan att det är ett ansvarsområde som bör hanteras av skola, hem, 

och idrottsföreningar. 

 

För att sammanfatta visar genomgången i bakgrunden som redovisas ovan på 

betydelsen av fysisk aktivitet och motorik för barns lärande utveckling och 

hälsa. I Kristianstad finns en förskola som kallar sig idrottsförskola och som 

samarbetar med de lokala idrottsföreningarna. Skogsgläntan som förskolan he-

ter har som syfte med verksamheten att introducera så många olika idrotter 

som möjligt för barnen. Förskolan samarbetar med idrottsföreningar som håller 

på med idrotter som judo, fotboll, ridning, basket och handboll. Det vanligaste 

är att barnen tar sig till en idrottshall där barnen få testa på idrotten men ibland 

kommer även idrotten till förskolan. Förskolan har även ett samarbete som in-

nebär att barnen ungefär sju gånger per termin får gå iväg till den lokala sim-

hallen för att få simundervisning (Lärarförbundet, 2011). 
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3 FORSKNINGSGENOMGÅNG OM 

PROBLEMOMRÅDET 

I dagsläget finns det några få studier som undersökt hur det fungerar med id-

rottsskolor samt hur det fungerar till exempel när en skola samarbetar med en 

idrottsförening. Sanningen är dock att det inte finns liknande studier inom för-

skolan. Det vanligaste är att staten har gjort en satsning i form av ett projekt 

och att man sedan utvärderat detta. Exempel på projekt som detta är handslaget 

som är en satsning som staten tillsammans med riksidrottsförbundet genomför 

och har genomfört för att öka den fysiska aktiviteten i skolan (Carlman, 2015). 

 

Handslaget är ett projekt som genomförts i Sverige, det är ett projekt där bland 

annat idrottsföreningar och skolan samverkar. Utvärderingar från projektet vi-

sar på att barn i grundskolan blivit mer fysiskt aktiva och att efterfrågan från 

barnen på aktiviteter blivit större. Resultatet visar också att de barn som varit 

mindre fysiskt aktiva har blivit mer intresserade av att aktivera sig. Projektet 

har även bidragit till en positiv effekt hos ledare och för förenings ordinarie 

verksamhet (Eriksson, Johansson, Ulvmyr & Virtanen, 2007; Hannula, Hinic 

& Johnsson, 2007). Av de som har utvärderat projektet Handslaget är dock inte 

alla positiva till ett samarbete mellan idrottsföreningar och skola. De ställer sig 

mer kritiskt till sådana projekt och menar att de i de flesta fallen misslyckades 

med att nå ut till de barn som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Idrottsförening-

arna fick inte fler medlemmar under åren som Handslaget pågick utan statistik 

visar på att barn och unga som idrottar och är aktiva har minskat Faskunger & 

Sjöblom, 2017). Faskunger och Sjöblom (2017) anser att projekt som handsla-

get brister på grund av att lärare eller pedagoger inte känner sig delaktiga i 

projekten. Om ett sådant här projekt ska fungera krävs att skolledare och före-

ningsledare är tydliga och att samarbetet fungerar samt att de utbildas och att 

det görs återkopplingar under  
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projektets gång om man vill att samarbetet ska bli framgångsrikt och perma-

nent (Faskunger & Sjöblom, 2017).  

 

Ytterligare projekt som bedrivits i Sverige är Bunkefloprojektet. Detta är för-

vissa inget samarbete mellan skola och idrottsförening, men väl värt att lyfta 

fram då det handlar om motorik. Tanken med projektet var att främja en 

hälsosam livsstil för barn. I projektet ökade man på mängden idrottslektioner 

för barnen från två gånger i veckan till tre gånger i veckan. På två av dessa 

lektioner hade olika idrottsföreningar fysiska aktiviteter med eleverna. I inter-

ventionen ökades alla skoldagar på med 45 minuter för att kunna schemalägga 

en obligatorisk rörelsestund för eleverna varje dag. Resultatet från projektet 

visar på att de två idrottslektioner som idag finns schemalagda för barnen i 

skolan inte är tillräckliga utan att en rörelsestund om dagen har positiv inver-

kan på barnens skolprestationer. De elever som får möjlighet till fysisk ak-

tivitet och motorikträning i större omfattning presterar bättre på nationella 

proven i matte än de elever som endast haft tillgång till skolans ordinarie 

idrottslektioner (två gånger i veckan). Den största skillnaden mellan barnen 

som haft mer fysisk aktivitet än skolan ordinarie  och de som haft de ordinarie 

är förmågan till rumsuppfattning (Eriksson, 2003).  

 

Sollerhed och Ejlertsson (2007) menar att genom att öka mängden lektioner 

som innehåller fysisk aktivitet kan man öka den fysiska aktiviteten hos både 

överviktiga och normalviktiga barn. Utövandet av extra fysisk aktivitet bör 

starta när barnen är små för att minska risken att barn hamnar i övervikt. Sol-

lerhed och Ejlertsson (2007) menar även på att skolan har goda möjligheter att 

förbättra barns fysiska aktivitet då barnen spenderar så mycket tid i skolan. De 

visade att de barn som deltog i ökade fysisk aktivitet i skolan fick positiva 

förbättringar i fysisk status jämfört med de barn som endast hade den ordinarie 

idrotten som skolan erbjuder.  
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Internationell forskning visar att på skolor där barn erbjuds extra fysisk aktivi-

tet utöver den ordinarie är barnens deltagande högt. Även att de barn som redan 

är aktiva i idrottsföreningar utanför skolan är intresserade av att delta i den  

 

extra fysiska aktiviteten som erbjuds. Forskning visar även på att genom att 

skola och lokala idrottsföreningar samverkar kan man även nå ut till många av 

de som barn som inte idrottar utanför skolan och locka dessa till att bli mer 

fysiskt aktiva (De Meester, Aelterman, Cardon, De Bourdeaudhuij & Haerens, 

2014).  

 

Carlman (2015) skriver att barn upplever att idrottsskolan kan ge dem en chans 

att få testa på fler olika idrotter fast på ett lekfullt sätt. Barnen upplever även 

idrottsskolan på ett annat sätt än organiserad föreningsidrott, dock upplever 

barnen vid vissa tillfällen att presentationen spelade större roll och att vissa 

aktiviteter kan bli av tävlingskaraktär. Vidare beskrev vissa barn att det är tack 

vare idrottsskolan det tagit steget och börjat med föreningsidrott. Carlman be-

skriver i sin studie att det som finns dokumenterat om idrottsskolor visar på 

positiva konsekvenser även att barn som tidigare inte sökt sig till idrott har 

börjat intresserat sig för idrott. Carlman menar även på att idrottsskolor och 

dess avsaknad från organiserade tävlingar, mindre intensiva aktiviteter, större 

flexibilitet och mer variation ger barnen en annan bild av vad en idrottsförening 

är än de kanske haft tidigare, som att det endast går ut på att tävla och vinna. 

Carlman förklarar vilken dominans föreningsidrotten kan ha över vad barn 

upplever att idrott faktiskt är, då det i hans studie visar att barn anser att det är 

så stor skillnad på föreningsidrott och idrottsskolan och att idrottsskolan inte 

uppfattas som ”riktig” idrott. Barn kan även ha bilden av att det krävs viss 

skicklighet för att börja i organiserad föreningsidrott medan i idrottsskolan kan 

man komma som man är och det är helt okej om man inte kan idrotten sedan 

innan. Det finns dock barn som upplever idrottsskolan som tråkig. Då idrotts-

skolan syftar på att endast låta barnen testa på grunderna finns det ingen chans 

för barnen att utvecklas inom idrotten, vilket är betydelsefullt om barnen ska 
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uppleva idrotten som meningsfull, vilket kan ses som en begränsning (Carl-

man, 2015).  
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4 SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken syn pedagoger i förskolan 

har på samverkan med föreningsidrotten.  

 Frågeställningar 

 

• Hur ser pedagoger på samverkan med idrottsföreningar i verksam-

heten? 

• Vilken betydelse anser pedagoger att samverkan med idrottsföreningar 

kan ha för barns fysiska aktivitet? 
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5 TEORI 

 Outsourcing 

 

I arbetet används begreppet Outsourcing som teoretisk utgångspunkt. Idén men 

outsourcing uppkom på 1980-talet från engelskans outside resourcing när fö-

retagen upptäckte fördelarna med figursydd organisation som fokuserar på den 

centrala verksamheten. Outsourcing innebär att en organisation, ett företag el-

ler en verksamhet anlitar en extern aktör som tar över ansvaret för vissa av de 

interna aktiviteter och funktioner som bedrivs. När man tar hjälp av en extern 

aktör till sin verksamhet innebär det att man delar ut aktiviteten till en extern 

specialist som leder till att verksamheten får stärkt kompetens och högre kva-

lité (Grim & Radonné, u.å.). 

 

Williams, Hay, och Macdonald (2011) beskriver i The outsourcing of health, 

sport and physical educational work: a state of play att det finns fem ofta fö-

rekommande anledningar rapporterade kring varför skolor använder sig av 

outsourcing i hälsa, idrott och fysisk utbildning. Den första anledningen är för 

att få tillgång till den externa leverantörens utrustning och anläggningar. En 

annan anledning är för att få tillgång till den expertis som den externa leveran-

tören har ett erbjuda inom ämnet. Den tredje anledningen som finns rapporte-

rad är för att kunna arbeta med outsourcing som en professionell utveckling 

där lärare på skolan kan observera hur den externa leverantören arbetar och 

sedan lära av detta. Ytterligare en anledning som författarna tar upp är att man 

använder sig av denna form av outsourcing för att ge eleverna nya erfarenheter 

som de inte hade fått tillgång till annars. Den femte och sista anledningen är 

för att man vill öka elevernas motivation genom att locka med den externa 

leverantörens passion, entusiasm och expertis. Vidare tar författarna upp att 

det finns anledningar rapporterade till varför vissa skolor inte använder sig av 

denna form av outsourcing. Det rör sig bland annat om att det är en ekonomisk  
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fråga, brist på tid, leverantörens tillgänglighet, små elevgrupper, brist på fy-

siska resurser och geografisk isolering (Williams, Hay, & Macdonald, 2011).  

 

 Sammanfattning 

 

I teorin ovan beskrivs först och främst begreppet outsourcing, vilket innebär 

att en verksamhet tar in en extern aktör för att höja kvalitén inom ett visst om-

råde i verksamheten. Vidare tas det upp anledningar till varför och varför inte 

lärare i skolor runt om i Australien använder sig eller inte använder sig av ex-

terna aktörer inom ämnet fysisk aktivitet.  

Anledning till varför detta begrepp används som teori i denna studie är för att 

den ligger nära det denna studien undersöker. Studien undersöker hur pedago-

ger ser på att samverka med idrottsföreningar samt vad detta kan göra för bar-

nen. Jag tänker att denna teori kan hjälpa till att förklara resultatet genom att 

se om det finns likheter eller olikheter mellan hur informanterna i denna studie 

tänker om att samverka med idrottsföreningar jämfört med det som framkom-

mer i teorin.  
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6 METOD 

I den här delen kommer det att redovisas om vilket tillvägagångssätt som er-

hållits för att genomföra denna studie, hur resultatet har kommit fram, hur data 

har insamlats och bearbetats samt vilka etiska överväganden som har genom-

förts.   

 

 Datainsamlingsmetod 

 

Den metod som denna studie grundar sig på är kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgrupper. Trost (2010) beskriver att i kvalitativa intervjuer ställer intervju-

aren raka och enkla frågor till informanten och genom dessa enkla frågor kan 

man få ut väldigt sammansatta och innehållsrika svar. Efter avslutade inter-

vjuer sitter man med andra ord på en mycket omfattande mängd material som 

man kan få ut intressanta skeenden, åsikter och mönster ur.   

 

Varför denna metod valdes var för att kunna få en djupare förståelse för peda-

gogers inställning till att samverka med idrottsföreningar, samt för att jag är 

intresserad av hur pedagogerna tänker att ett sådant samarbete skulle kunna se 

ut. Fokusgrupper kan ge utrymme för ömsesidig påverkan i gruppen som kan 

bidra till att en enskild individ får insikt om sina egna åsikter och orsaker. När 

man använder sig av fokusgrupper kan det ges förslag som lättare blir synliga 

och utvecklas när deltagarna samspelar, genom detta kan idéer komma upp 

som bidrar till en grund i en planering och bidra till en förbättring inom det 

forskningsområdet som studeras (Trost, 2010).  
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6.2.2 Genomförande och urval 

 

Det första som gjordes i arbetet var att jag kontaktade tre olika förskolor, jag 

valde dessa tre för att jag antingen har haft VFU eller vikariat på dessa. Kon-

takten gjordes genom att jag ringde till de avdelningarna jag tidigare haft kon-

takt med och bad om att få tala med antingen min tidigare handledare eller bara 

en pedagog som hade tid. Jag frågade om de skulle vara intresserade av att 

ställa upp i fokusgruppintervjuer till mitt examensarbete. Två av förskolorna 

kunde genomföra fokusgruppintervjuer redan inom en vecka och den tredje 

kunde inte förrän i slutet av maj vilket inte skulle passa min tidsram så den 

blev inte av.  

I urvalsprocessen genomfördes ett medvetet urval av deltagarna i fokusgrupp-

intervjuerna. Det betyder att jag valde att ha aktiva pedagoger som jobbade i 

förskolan när intervjuerna genomfördes för att jag ville ha en så relevant åsikt 

som möjligt. Deltagarna är endera utbildade förskolläraren och eller barnskö-

tare, men i arbetet definieras alla som pedagoger. Anledningen till varför jag 

valde att ta kontakt med pedagoger som jag tidigare haft kontakt med var dels 

för att det är ett bekvämt sätt att få några att intervjua samt för att de skulle 

känna sig komfortabla med att det kom någon de känner och inte någon helt 

främmande. När grupperna sattes ihop har jag önskat om möjligt att få ett så 

brett åldersspann på deltagarna som möjligt för att få variation. Detta funge-

rade bra för det kom ut mycket bra diskussioner och de yngre fick idéer av de 

äldre samt tvärt om. Det jag gjorde när jag bestämde mitt urval var vad man 

brukar kalla ett strategiskt och ett bekvämlighets urval. Med ett strategiskt ur-

val menar man att man får tag på de personer man önskar få tag på till sin 

studie, ett strategiskt urval kan ses som ett hjälpmedel till att förhoppningsvis 

få en variation bland deltagarna. Använder man sig inte av denna form av 

hjälpmedel löper man stor risk att få allt för liten variation i materialet (Trost, 

2010). Ett bekvämlighets urval menar Trost (2010) är att man använder sig av  
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de deltagarna man råkar finna, till exempel genom tidningsannonser eller ge-

nom att sätta upp anslag på lämpliga platser. Det man gör är att man fyller på 

med sådana personer man tycker passar.  

 

Anledningen till att ha ett brett åldersspann och ha olika lokaliseringar på för-

skolorna var för att få en viss variation i svaren. Trost (2010) menar på att man 

vid kvalitativa studier vill man uppnå en så stor variation som möjligt. Trots 

menar att urvalet ska vara oenhetligt det ska vara variation på deltagarna men 

inte så att det är flera stycken som är ‘’avvikande’’ (Trost, 2010). 

 

Fördelningen av kvinnor och män är inte ett medvetet val det är slumpmässigt, 

det är i studien totalt åtta kvinnor och en man. Deltagarna i studien var från 24 

år till 58 år. Min grundtanke av antalet deltagare i varje grupp var fem stycken 

då det är vad Trost (2010) rekommenderar. Målet var som sagt att det skulle 

vara fem personer i varje grupp, så blev det inte riktigt. Första gruppen jag 

skulle intervjua var det först sju stycken som var intresserade men på grund av 

hur det såg ut på förskolan den här dagen och att en som skulle ställa upp sedan 

ångrade sig på grund av att hon inte kände sig bekväm i situationen fick det bli 

fyra stycken. Den andra intervjun skulle vi vara fem på och alla fem kunde 

ställa upp och medverka. Det uppkom inte några större problem med bortfallet 

dels för att jag var beredd på att det vanligen blir bortfall av deltagare men även 

för att jag är medveten om hur mycket förskollärare har att göra. Det kom trots 

bortfallet fram mycket material med kvalité.  
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 Analys 

 

Analysmetoden som har använts i denna studie för att analysera materialet är 

en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att 

man vill förenkla och utöka data (Jacobsen, 2012). Metoden går ut på att man 

delar in texten i kategorier efter olika teman, och man tittar även på likheter och 

olikheter i materialet (Jacobsen, 2012).  Efter genomförd transkribering dela-

des de delar av materialet som hade relevans in i olika teman. Efter att analysen 

genomförts valdes citat ut som ansågs relevanta till resultatet.  

 

 Reliabilitet  

 

Det finns alltid en risk med fokusgruppintervjuer att de som deltar påverkas av 

varandra på en rad olika sätt. Det är mycket möjligt att en del av deltagarna 

inte känner sig bekväma nog att uttala sina åsikter när de har sina närmaste 

kollegor närvarande. Jag anser dock att det kan ses som någonting positivt att 

deltagarna påverkas av varandra för det kan skapa en god riktning för samtalet 

och öppna upp för idéer. Trots (2010) menar även på att miljön har en viktig 

betydelse, intervjun ska äga rum på ett ostört och ett så tryggt ställe som möjligt 

för den som intervjuas. Därför valdes informanternas arbetsplats som miljö.  

Enligt min uppfattning var det ingen spänning, otrygghet eller försiktighet i 

grupperna utan kollegorna verkade bekväma i sina åsikter.  
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 Validitet   

 

Validitet eller som det också kan kallas giltighet syftar till att studien undersö-

ker det som är tänkt att undersökas. Med kvalitativintervjuer är målet att 

komma åt och att få vet vad den som jag intervjuar menar med eller hur hen 

uppfattar ett visst ord eller förståelse (Trots, 2010). Jag anser att studien har 

hög validitet eftersom att intervjufrågorna utformades utifrån syftes och fråge-

ställningarna. En annan anledning till varför studien kan antas ha hög validitet 

är att informanterna i studien valdes efter sin kompetens och kunskap inom 

ämnet barn och förskola, för att kunna svara på frågorna som de får. 

 

. 

 Etiska övervägande 

 

I arbetet med denna studie har jag tagit grund i de forskningsetiska principer 

som vetenskapsrådet redogör för. Vetenskapsrådet presenterar fyra olika prin-

ciper som man ska ta hänsyn till i arbetet med forskning, dessa fyra principer 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa de som deltar i studien 

om deras medverkan i studien samt vilka villkor som berör deras deltagande. 

Deltagarna ska även bli informerade om att dess medverkan i undersökningen 

är av egen vilja och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta hanterades genom att vid bokning av 

intervjuer förklarades syftet med studien samt att det var frivilligt och att de 

hade rätt att ångra sig. Vid tillfället för genomförandet av intervjuerna medtogs  
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även ett informationsbrev där information fanns om deras rättigheter samt syf-

tet med studien. Deltagarna blev även informerade om att studien blir en of-

fentlig handling när den är klar och godkänd. 

  

 

Samtyckeskravet betyder att forskaren ska erhålla samtycke från deltagarna i 

studien. Deltagarna har själva rätt att bestämma under vilka villkor de vill del-

taga i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta erhölls genom att deltagarna efter 

att ha fått informationen om studien, fick ta tid på sig att själva bestämma om 

de ville vara en del av denna studie eller inte. 

 

 

Konfidentialitetskravet går ut på att alla forskare som har tillgång till etiskt 

känslig information som omfattar enskilda personer som är identifierings bara 

bör skriva under en obligation om tystnadsplikt gällande detta. Konfidentiali-

tetskravet innebär även att alla noteringar om identifieringsbar individer ska 

registreras, förvaras och avrapporteras på ett vis så att utomstående enskilda 

individer inte kan identifiera enskilda människor som deltagare i studien (Ve-

tenskapsrådet, 2011). Information om detta gavs till informanterna innan inter-

vju. Deltagarna fick veta hur uppgifterna skulle behandlas samt att informan-

ternas identitet, förskolan eller avdelningens namn samt vilken kommun stu-

dien är utförd i inte skulle framgå i arbetet.  

 

 

Nyttjandekravet medför att alla uppgifter om enskilda som samlats in för forsk-

ningsändamål inte får lånas ut eller användas i syfte för att uppnå någon form 

av vinst eller användas i andra icke vetenskapliga syften. De personuppgifter 

som samlats in i vetenskapligt syfte får inte användas för att ta beslut eller för 

att vidta åtgärder som påverkar individen, det kan handla om till exempel vård 

eller tvångsinläggning om det inte godkänts av den berörda (Vetenskapsrådet, 

2011). Detta hanterades genom att deltagarna i studien blev informerade att  
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informationen inte kommer bli tillgänglig för någon utomstående eller föras 

vidare.  

 

 

Vidare tar Trots (2010) upp de etiska problem som kan förekomma just i sam-

band med gruppintervjuer, som exempelvis tystnadsplikten. Även om jag som 

genomför studien har full tystnadsplikt så har alla deltagarna i gruppen inte 

det. Trost (2010) menar att man inte heller kan kräva det av deltagarna. Det är 

lätt för en deltagare att informera andra utomstående vad en viss person har 

sagt. Detta kan senare användas av andra emot denna person i framtiden (Trots, 

2010). Angående detta tänker jag att det är viktigt att fundera vilket ämne man 

studerar. Det ämne jag valt är inte ett politiskt eller på något vis ett känsligt 

ämne, som jag ser det så är det inget problem med att använda sig av fokus-

gruppintervjuer i detta sammanhang. Det är mitt ansvar som forskare att se till 

att ingen känner sig kränkt eller förödmjukad (Vetenskapsrådet, 2011).  
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7 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet som framkommit från fokusgruppintervjuerna. 

Resultatet presenteras i följande olika temana: Erfarenheter av samverkan med 

externa aktörer, Idrottsförskola- pedagogernas intresse av att samverka med 

idrottsföreningar, Lokalisering och föreningar samt Utmaningar och möjlig-

heter. Resultatet avslutas med en kort sammanfattning.  

 

 Erfarenheter av samverkan med externa aktörer  

 

Alla informanter nämner att de har tidigare erfarenheter av att samverka med 

andra aktörer för att få in andra personer i verksamheten. De berättar även vik-

ten av att göra detta och vad det finns för fördelar med att ha andra aktörer i 

verksamheten. De tar upp exempel som kulturskolan som kommer och spelar 

teater för barnen samt ”lilla bok bryggan” där ett färdigt bokmaterial skickas 

till förskolan och sedan avslutas projektet med att förskolestudenter kommer 

och har aktiviteter med barnen. Informanterna beskrev det på följande sätt: 

 

 Jag ser bara fördelar med att samarbeta med andra utanför förskolan, det   ger 

barnen möjlighet att träffa andra människor och de får uppleva teater. Det ger 

även oss något att inspireras av och bygga vidare på! (Fokusgrupp 1). 

 

 

Pedagogernas tidigare erfarenheter av att samarbeta med andra utomstående 

aktörer beskrivs alltså som positiva, men även som nödvändig i förskollärarnas 

verksamhet. Det är en resurs som bidrar till en bättre verksamhet för barn och 

personal. Informanterna diskuterar att det inte finns några nackdelar som de 

kan komma på genom att samarbeta, utan de menar att det bara finns fördelar 

i samverkan med aktörer utanför förskolans verksamhet. Dock tar en del av 

informanterna upp att när de samverkar med andra aktörer som till exempel  

 



Idrottsförskola? Pedagogers inställning till att samverka med idrottsföreningar.  

Jacqueline Larsson   

28 

 

företag som informerar om hur man kan införa IKT i verksamheten kan det 

ibland kännas jobbigt att flera kvällar efter jobbet behöva gå på en föreläsning. 

Men de menar ändå att i efterhand är det värt det och att det är mycket inspire-

rande och lärorikt.  

 

Samtliga informanter är överens om att de samarbeten de idag har är väldigt 

gynnsamma för barnen. De berättar att det ger barnen nya erfarenheter och att 

det alltid är bra att träffa nya människor. Det spelar ingen roll om det är andra 

förskollärare och barn på förskolan eller om det kommer nya vuxna till avdel-

ningen. Nya relationer och möten med andra ses som positiva erfarenheter bar-

nen får i mötet med nya människor.  

 

Varenda en av informanterna är eniga i att det även är en avlastning för deras 

arbete. De berättar att idag med stora barngrupper och med hårda arbetsförhål-

landen ser det inte ut som för 15-20 år sedan när man kunde ta barngruppen 

och gå på en utflykt någonstans. Det har även svårt att själva hinna med allt 

som de kanske vill göra med barnen. Med hjälp av dessa samarbeten har dock 

barnen idag ändå möjlighet att få uppleva till exempel teater fast av andra män-

niskor än just pedagogerna, då de själva upplever att tiden inte finns.  

 

 

 Idrottsförskola – Pedagogernas intresse för samver-

kan med idrottsföreningar. 

 

Samtliga informanter har aldrig tidigare hört talas om förskolor som samverkar 

med olika idrottsföreningar, för att på så sätt ge barnen möjlighet att röra på 

sig och att testa på olika sporter. En informant berättar dock att hon vet att ett 

fritids har haft samarbete med idrottsföreningar som har fungerat jättebra och 

det har varit uppskattat bland barn och föräldrar. En annan informant berättar  
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att hen vet att simföreningar erbjuder vissa förskoleklasser att komma på sim-

skola. Även ett flertal av informanterna nämner att de har hört och även har 

erfarenheter av skolor och idrottsföreningar som samverkar med varandra för 

att barnen ska få större tillgång till fysisk aktivitet och bli introducerade till 

olika sporter och idrotter under skoldagen.  

 

 

Informanterna fick frågan om de var intresserade av att samarbeta med olika 

idrottsföreningar. Informanternas respons var väldigt positiv från samtliga och 

alla skulle mer än gärna kunna tänka sig att samarbeta med olika idrottsför-

eningar. Både för sin egen skull men främst för barnen skull.  Informanterna 

sa angående detta exempelvis:  

 

 

  Ja verkligen, det skulle vara guld för jag som är idrottsintresserad och gick själv 

i idrott när jag va liten vet vad sporten gör för en (Fokusgrupp 1). 

 

 

Absolut det skulle vara jätteintressant och spännande men även lärorikt för oss 

som pedagoger (Fokusgrupp 2). 

 

 

Ja, varför inte vilken möjlighet och vad kul för barnen, det är många barn som 

inte får den möjligheten i hemmen (Fokusgrupp 2). 

 

 

Samtliga informanter ser alltså på ett samarbete som positivt och skulle jätte-

gärna precis som skolan få chansen att samarbeta med de lokala idrottsför-

eningarna som finns tillgängliga i staden.  
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7.3 Lokalisering och föreningar  

 

Vidare ledde diskussionen vidare till om det verkligen skulle bli ett samarbete 

hur skulle det då kunna se ut och vilka föreningar det skulle vara intressant att 

samarbeta med? Den grupp på fyra personer vars förskola låg på landsbygden 

menar på att lokaliseringsmässigt är inte ett samarbete något problem då för-

skolan ligger nära både gymnastiksal, fotbollsplaner och andra idrottsplatser. 

Medan den andra gruppen vars förskola ligger i ett bostadsområde menar på 

att lokaliseringsmässigt kan det vara ett problem. En informant säger:  

 

 

  Lokaliseringsmässigt ligger vi långt ifrån idrottsplatser och föreningslivet men 

jag tycker inte det är ett problem, finns viljan så löser man det, det är ett litet 

problem (Fokusgrupp 2). 

 

 

Informanterna tänker att det vore kul, bra och spännande om samarbetet kunde 

ske både på förskolan men även att man någon gång åkte iväg till idrottens 

lokaler så barnen även får den erfarenheten. En informant säger: 

 

 

  Det kommer finnas de barn som inte vill vara med första, andra eller tredje 

gången men kanske fjärde om den bara får titta först så det är bra om det sker i 

en trygg miljö, men det skulle även vara kul om man kunde kanske avsluta i 

idrottens lokal (Fokusgrupp 2). 

 

 

Informanterna fick vidare frågan om vart man skulle befinna sig om man var 

på förskolan, om de inte har tillgång till andra lokaler. 

 

 

 Vi skulle kunna vara ute på gården, det finns gott om plats, som du ser har vi 

stora öppna ytor (Fokusgrupp 2). 
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 Det skulle kunna gå att gå till en stor gräsmatta eller grusplan (Fokusgrupp 2). 

 

 

 Jag känner att varför skulle man inte kunna rensa ut ett rum tillfälligt som man 

kan vara i (Fokusgrupp 1). 

 

Många av informanterna ser ingen problematik i att befinna sig i förskolan 

lokaler, utan kollar istället på de möjligheter som finns. Det visar på att om 

man vill att ett samarbete ska fungera, får man det att fungera.  

 

Det uppkom en diskussion om vilka idrottsföreningar som det skulle vara av 

intresse att samarbeta med. Informanterna är eniga om att det ska vara alla 

sorters föreningar, allt från bollsporter och racketsporter till dans, hästsport och 

simning. En informant säger:  

 

 Allt är av intresse, inget barn är de andra likt, vissa gillar de ena andra något 

annat, det är viktigt tycker jag att vi inte bara kör de traditionella som fotboll 

och innebandy utan även att de kommer någon från karate klubben, så vitt jag 

vet kanske ett barn faller för schack (Fokusgrupp 1).  

 

 

Informanterna menar på att att det är viktigt att man testar många olika sporter 

då inget barn är de andra likt, därav anser informanterna att det inte bara ska 

finnas möjlighet att testa de traditionella idrotterna som till exempel fotboll.  
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 Utmaningar och möjligheter i samarbetet mellan 

förskolan och idrottsföreningar 

 

Informanterna menar även på att det i ett sådant samarbete är viktig att kom-

municera och att man som förskollärare och idrottsledare har bra kommunikat-

ion med varandra. Informanterna är överens om att det inte bara är att komma 

och sköta en stor helt främmande barngrupp även om man tidigare har erfaren-

heter av att jobba med barn så är det en stor skillnad. Det tas även upp att om 

ett samarbete ska kunna vara möjligt måste det finnas pedagoger med, de är 

eniga om att man inte kan lämna ifrån sig barngruppen helt och hållet och att  

man ska stötta denna idrottsledare som kommer eller om man besöker före-

ningens lokaler.  

 

 

Det uppkom inte många tankar om nackdelar kring ett samarbete med idrotts-

föreningar. Dock uttryckte en del av informanterna oro för att det skulle bli 

som den traditionella sporten, tävlingsinriktat. Det diskuterades därav att det 

är viktigt att det sker på barnens villkor, om detta skulle fungera. Det skulle 

inte vara tävlingsbaserat och barnen skulle inte behöva känna krav på att de 

måste prestera på ett visst sätt eller att de måste ha vissa kunskaper för att delta. 

En ytterligare tanke informanterna hade var huruvida en idrottsledare som just 

är van tävlingsidrotten skulle kunna anpassa sig så att det inte avspeglades i 

samarbetet. Men de menade så länge kommunikationen fungerar så är det inte 

ett problem som inte går att lösa. Bland informanterna framkom vikten av att 

det skulle vara lekfullt och roligt att testa på idrotterna.  

 

Problematik 

 

Informanterna diskuterade om något sådant här samarbete skulle finnas på kar-

tan. De kom fram till att det är mycket möjligt men att det självklart är en  

ekonomisk fråga, men att det nog skulle kunna gå och lösa med någon form av 

bidrag från kommun eller stat. Ytterligare tankar som uppkom var om det fanns  
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idrottsledare som arbetade som ledare under dagtid, eftersom informanterna 

var medvetna om att idrottsföreningar har sin verksamhet på kvällar och helger 

och då är inte barnen på förskolan. En informant säger: 

 

 

 Hur kul det än låter och hur bra jag tror ett sådant här samarbete skulle vara tror 

jag tyvärr i dagsläget det faller på att det inte finns idrottsledare som jobbar dag-

tid, de har nog andra jobb då (Fokusgrupp 1). 

 

Vissa informanter anser att det skulle kunna vara ett problem mad att samverka 

med idrottsföreningar då det är stor risk att det inte finns idrottsledare som 

arbetar under dagtid, medan andra informanter inte hade detta i sina tankar.  

 

Möjligheter  

 

Under fokusgruppintervjuerna fick informanterna diskutera vilka fördelar de 

själva ser med ett samarbete mellan förskolan och idrottsföreningar. Främst 

lyfter informanterna fram möjligheten barnen får, möjligheten att få testa på 

fler olika idrotter både idrottsföreningens miljö, men även och främst i försko-

lans miljö. Det lyftes också fram fördelen med att träffa nya människor och att 

det kan ge nya erfarenheter. Men det mest centrala som diskuteras är hur det 

skulle bidra till barnen hälsa och välmående, Det berättas att de enbart ser för-

delar med att barnen får röra på sig och att det har positiva effekter på deras 

hälsa och utveckling.  De ser även en möjlighet i att det skulle kunna bidra till 

att öka barnen intresse för att senare i framtiden idrotta och röra på sig. Infor-

manterna menar dessutom att det skulle ha fördelar för dem själva då det anser 

att de tycker att fysisk aktivitet och rörelse med barnen inte alltid är det lättaste 

och att det kräver planering för att ens kunna genomföra en bra planerad akti-

vitet med barnen. Informanterna tycker att det är viktigt med fysisk aktivitet 
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och rörelse för barnen men de önskar att de hade bättre resurser för att genom-

föra det. Informanterna berättar att det skulle bidra till inspiration och nya er-

farenheter kring hur de senare kan genomföra olika idrotter med barnen, även  

kanske få någon föreläsning hur man ska tänka när man genomför rörelse och 

fysisk aktivitet med barn, med andra ord ta del av idrottsledarnas kunskap och 

expertis. En informant menar även på att det skulle vara intressant och bra om 

någon från föreningen pratade med barnen om kost, då höll ett flertal infor-

manter med om detta. En informant säger:  

 

Kosten är faktiskt också en viktig faktor när det kommer till barns hälsa och 

välmående, men jag har inte den kunskapen att lära barn om detta (Fokusgrupp 

1).  

 

Informanterna i fokusgrupp 1 lyfter även själva att kosten är en viktig del och 

skulle tycka det vore en ytterligare möjlighet med ett samarbete med idrotts-

föreningar att få hjälp med att göra barnen medvetna om detta.  

 

   

 Sammanfattning 

Slutsatsen samtliga informanter drog var att de skulle vara intresserad av att 

samarbeta med olika idrottsföreningar i kommunen. Det skulle vara bra både 

för informanterna själva i erfarenhetssyfte men även i någon form av avlast-

ningsyfte. Informanterna tryckte även på att det skulle vara bra för barnens 

utveckling och hälsa. Det finns dock vissa informanter som trycker på svårig-

heterna med att få igång ett samarbeta på grund av brist på idrottsledare under 

dagtid.  
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8 DISKUSSION 

 

 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers syn på att samverka med 

idrottsföreningar samt hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. Studien 

grundar sig på två frågeställningar: Hur ser pedagoger på samverkan med id-

rottsföreningar i verksamheten? Vilken betydelse anser pedagoger att samver-

kan med idrottsföreningar kan ha för barns fysiska aktivitet? 

 

 

Resultatet från studien visade att pedagogerna såg positivt på att samverka med 

idrottsföreningar, både för sin egen skull men främst för barnens skull. De me-

nade på att eftersom de själva tycker att det är svårt och att det inte finns till-

räckligt med tid för att planera fysisk aktivitet med barnen vore det bra med 

hjälp från externa aktörer. Pedagogerna ansåg även att det skulle medföra po-

sitiva konsekvenser för barnens hälsa och intresse för idrott. Pedagogerna ut-

tryckte att om ett samarbete ska fungera måste kommunikationen mellan le-

darna och pedagogerna vara bra. Detta för att verksamheten inte ska bli täv-

lingsinriktat utan lekfull. Vidare visade resultatet att pedagoger även sen tidi-

gare har goda erfarenheter av att samarbeta med andra utomstående aktörer. 

De anser att det underlättar för deras arbete men även för att barnen får nya 

erfarenheter och upplevelser genom tillexempel kulturskolan som kommer och 

spelar teater och även bokbryggan.  

 

Outsourcing handlar om att en viss expert tar över ansvaret av ett visst område 

inom verksamheten för att förbättra kvalitén på just detta område (Grim & Ra-

donné, u.å.). Resultatet från denna studie visar på att informanterna har en po-

sitiv känsla av outsourcing från tidigare samarbeten och skulle kunna tänka sig 
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att använda sig av utomstående aktörer i formm av idrottsföreningar för att få 

in mer och bättre fysisk aktivitet i deras verksamhet.  

 

 

Williams m.fl. (2011) beskriver, angående outsourcing, att det framkommer 

fem anledningar till varför pedagoger väljer att använda sig av outsourcing. De 

tar även upp att de finns återkommande anledningar till varför det inte används 

av pedagoger på vissa skolor. Det som kan konstateras från resultatet i denna 

studie är att vissa delar av det Williams m.fl. (2011) beskriver också återkom-

mer i denna studie. Däribland att de skulle använda sig av outsourcing för att 

motivera barnen till att idrotta och att ge barnen nya möjligheter för fysisk ak-

tivitet. Informanterna menar även som Williams m.fl. (2011) att det skulle vara 

bra för att utveckla pedagogernas kunskap om fysisk aktivitet och därmed ut-

veckla professionen gällande rörelse och fysisk aktivitet. Exempelvis kan de 

observera ledarna och på så sätt lära sig nya saker. Resultatet visar vidare att 

informanterna delvis var intresserade av att få tillgång till idrottsföreningens 

utrustning och idrottsanläggningar. Det var dock inte huvudsaken det var mer 

en bonus som en rolig avslutning på samarbetet med just den föreningen. Wil-

liams m.fl. (2011) visar ändå att det är en återkommande anledning som lockar 

pedagoger till att använda sig av outsourcing gällande fysisk aktivitet. 

 

Williams m.fl. (2011) menar att anledningar till varför många pedagoger valt 

att inte använda sig av outsourcing i sin verksamhet är på grund av kostna-

derna, tillgänglighet till idrottsföreningar samt att det är en lokaliseringsfråga. 

Informanterna i denna studie diskuterade ovanstående anledningar men ville 

inte se det som ett hinder. Den ekonomiska frågan ansågs kunna lösas via kom-

mun eller statsbidrag, då den svenska kontexten skiljer sig ifrån den Australi-

enska där studien är gjord, så här kanske inte den ekonomiska frågan är ett lika 

stort problem om man väljer att inte se det som ett problem. Det fanns dock 

viss diskussion om att idén med att samarbeta spricker på grund av idrottsför-

eningens tillgänglighet. Främst för att idrottsföreningar har sin verksamhet på 

kvällar och att det kan vara svårt att får ledare att ställa upp på dagtid. Vidare 



Idrottsförskola? Pedagogers inställning till att samverka med idrottsföreningar.  

Jacqueline Larsson   

37 

 

diskuterades lokaliseringen av förskolan. Det ansågs inte var ett hinder i den 

första gruppintervjun överhuvudtaget då den låg nära fotbollsplaner, idrotts-

hallar och andra id- 

rottsföreningars lokaler. Medan den andra gruppen som representerade en för-

skola som inte låg nära några idrottsanläggningar, men dessa pedagoger såg 

inte det som en anledning till varför ett samarbete inte skulle kunna vara möj-

ligt då det går att lösa om man verkligen vill.  

 

Carlman (2015) tar upp vikten av att barnen upplever att idrottsskolan inte är 

som föreningsidrotten, att idrottsskolan ska vara kul och lekfull utan tävlingar 

och tävlingshets. Samtliga informanter i studien är överens om att om ett sådant 

här samarbete ska vara aktuellt är det viktigt att det är till för barnen, att det 

inte är till för att någon idrottsförening ska hitta en ny ”stjärna”. Det är enligt 

pedagogerna viktigt att det inte blir prestationsbaserat. För att detta ska fungera 

är att det enligt pedagogerna viktigt att det är lekfullt. Detta kan man se som 

att pedagogerna som deltagit i studien har samma tankar kring hur en idrotts-

förskola ska se ut i likhet med det Carlman (2015) lyfter fram. Carlman (2015) 

tar även upp att idrottsskolan ger möjligheten att testa på flera olika idrotter, 

vilket även pedagogerna i denna studie anser är viktigt. De menar att utgångs-

punkten bör vara att det är en bred variation på idrotterna för att det ska finnas 

någonting för alla barn. 

 

 

Grinberg och Jagtoien (2000) menar på att när man arbetar som pedagog i för-

skolan och ska jobba med barnens fysiska aktivitet behöver man bland annat 

kunskap om barns fysiska utveckling och sambandet mellan lärande och mo-

torik. Resultatet från studien visar att pedagogerna tycker att det är svårt med 

fysisk aktivitet och att de skulle behöva få mer kunskap inom ämnet. Studien 

visade även på att det skulle vara intressant att få föreläsningar om hur man 

som pedagog kan jobba med barns fysiska aktivitet samt barns kost. Resultatet 

från studien konstaterar att deltagarna såg positivt på hela konceptet med att 
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samverka med idrottsföreningar då det skulle bidra till mycket kunskap och 

inspiration som de kan använda inom ämnet.  

 

 

Faskunger och Sjöblom (2017) menar på att skolor och idrottsföreningar som 

samverkat i tidigare projekt som exempelvis Handslaget inte har bidragit till 

att barn blivit mer fysiskt aktiva och heller inte att idrottsföreningar fått fler 

medlemmar. Faskunger och Sjöblom (2017) menar även på att projekt som 

Handslaget inte fungerar på grund av att samverkan mellan idrottsledare och 

lärare inte fungerat eftersom lärarna inte känts sig delaktiga. Det denna studies 

resultat visar är dock att pedagogerna är mycket väl medvetna om att om en 

samverkan ska fungera måste kommunikationen mellan pedagog och idrotts-

ledare fungera, samt att pedagogerna måste vara delaktiga i de olika fysiska 

aktiviteterna. Resultatet visar även att pedagogerna är medvetna om att fysisk 

aktivitet är bra för barnen och att det bidrar till positiva konsekvenser utifrån 

målen i läroplanen och även andra . I läroplanen för förskola står att förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för bland annat tid och rum 

(Skolverket, 2016). Detta överensstämmer med Ericsson (2003) som menar att 

barn som får utökad fysisk aktivitet och motoriks träning får bättre förutsätt-

ningar för lärande och framför allt bättre rumsuppfattning.  

 

Statens folkhälsoinstitut (2009) visar på att barn som är överviktiga och insjuk-

nar i fetma har ökat under de två senaste decennierna samt att det är viktigt att 

arbeta förebyggande för att motverka att barn blir överviktiga och utvecklar 

fetma. Läroplanen förförskolan sägare bland annat att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklas inom motorik och utvecklar sin koordinationsförmåga 

samt att barnen ska förstå vikten av god hälsa och sitt välbefinnande (Skolver-

ket, 2016). Då denna studies resultat visar på att pedagoger i förskolan anser 

det möjligt att samverka med idrottsföreningar för att främja barns fysiska ak-

tivitet, skulle detta då kunna vara en metod för att arbeta förebyggande mot 
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barns ohälsa samt uppfylla strävansmålen i läroplanen? Med största sannolik-

het ja, då det inte bara är av pedagogers personliga intresse att främja barns 

hälsa utan det står även i deras styrdokument.  

 

 

Den slutsats som kan dras utifrån det resultat som framkommit fram i denna 

studie, är att förskollärare ser positivt på att samverka med idrottsföreningar 

och skulle se detta som en tillgång för verksamheten och framför allt för bar-

nens hälsa. Det som ligger till grund för denna positiv syn är att informanterna 

är väldigt medvetna om vad fysisk aktivitet gör för barn. Man ser även positivt 

på att samarbeta med idrottsföreningar på grund av att informanterna själva har 

med sig goda erfarenheter sedan tidigare gällande att samarbeta med utomstå-

ende aktörer på liknande sätt.  

 

De möjligheter som ett samarbete med idrottsföreningar kan göra för området 

fysisk aktivitet och rörelse i förskolan anser jag vara att öppna upp dörrar och 

idéer för personalen i förskolan. Till exempel så skulle det kunna ge pedagoger 

idéer hur man kan arbeta med fysisk aktivitet med barnen. 

 

Jag hoppas att resultatet från denna studie kan bidra till att pedagoger i försko-

lan vågar ta kontakt med idrottsföreningar för att se om det eventuellt finns 

möjlighet för ett samarbete. Detta framförallt för barnens skull. Jag tror även 

att studien kan bidra till att förstå att det inte behöver vara så svårt och kom-

plicerat som man tror, men även att studien ger kunskap om vad man bör tänka 

på om man är intresserad av att starta upp ett samarbete någon gång i framtiden. 

 

 Metoddiskussion  

 

Det gick bra att genomföra fokusgruppintervjuerna och jag är nöjd med val av 

metod för denna studie. Syftet med metoden var att informanterna skulle 

”spinna” på varandras tankar och idéer och det tycker jag uppkom naturligt i 
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de olika grupperna. Det är även vad Trost (2010) menar är en fördel med fo-

kusgruppintervjuer, att deltagarna kan spinna vidare på varandras idéer och 

tankar inom ämnet. Det jag kan se som en liten brist i val av denna metod är 

att även om alla pratade var det vissa som pratade betydligt mer än vad andra 

gjorde, så de kanske är något att tänka på om jag skulle genomföra denna studie 

igen. Anledningen till att jag valde just fokusgruppintervjuer var på grund av  

 

ämnet jag studerar, det finns ingen tidigare forskning så tanken var att de skulle 

samarbeta för att lyfta varandras tankar och idéer, vilket jag tycker var lyckat 

i de två grupperna. 

 

Fördelar jag ser med att använda sig av denna metod är att det inte krävs jätte-

mycket tid för att få tillgång till mycket material. Jag ser det även som en fördel 

att det är en väldigt avspänd situation med fokusgruppintervjuer det blir inte 

lika intimt och personligt för informanterna som vid enskilda intervjuer vilket 

jag ser kan skapa en trygghet för deltagarna. Ytterligare en fördel jag ser är hur 

deltagarna tillsammans spinner på idéer och inspireras av varandra. Det sista 

jag nämnde kan dock vändas till en nackdel det är inte alltid positivt att påver-

kas av andra och det är viktigt för mig att se om det någon säger inte är dennes 

egentliga åsikt, vilket kan vara svårt. Det finns även en nackdel till med denna 

metod och det är att alla inte vågar prata och ta plats i en sådan här situation. 

Även om alla pratade under denna studie fanns det pedagoger som vågade ta 

mer plats än andra. Det var vid ett tillfälle en informant kom på sig själv och 

sa nu får någon annan svara. Det är enligt mig även mitt ansvar att se till att 

alla får chansen att tala genom att erbjuda ordet eller att fråga om någon har 

något att tillägga som jag även gjorde under vissa delar av fokusgruppintervju-

erna.  

 

Det hade varit bra om det varit en jämnare fördelning mellan könen och att det 

hade varit med fler män. Denna gång blev det automatiskt så att de var en man 

och åtta kvinnor, vilket dels beror på att kvinnor är det dominerande könet på 

denna arbetsplats men även att jag kanske inte tryckte tillräckligt hårt på att det 
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skulle vara fler män med. Vilket inte bidrar till en variation som Trost (2010) 

menar på att man vill uppnå i kvalitativa intervjuer.  

 

Jag ser det som en stor erfarenhet att ha lyckats klara av att leda två fokus-

gruppintervjuer, och jag har fått träffa fina människor som jag tar med mycket 

kloka tankar från.  

 

 Förslag på vidare forskning  

 

Vidare skulle det vara intressant om någon faktiskt gjorde ett forskningspro-

jekt, i form av att någon startar upp ett eller flera samarbeten mellan förskolor 

och idrottsföreningar. Hur skulle det fungera vilka idrotter och vilka förskolor 

skulle ställa upp? Hur skulle den ekonomiska biten lösas? Vart skulle samar-

betet genomföras på förskolan eller i föreningens lokaler? En sådan studie 

skulle kunna undersöka hur det faktiskt skulle fungera i praktiken och inte bara 

i teorin.  

 

Det skulle även vara intressant i vidare forskning att studera andra perspektiv 

som exempelvis, vårdnadshavarnas, idrottsledarnas men även kanske barnens 

syn på ett samarbete mellan förskolan och olika idrottsföreningar.  
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BILAGOR 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Jacqueline Larsson och läser förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet. Jag är nu inne på min sjätte termin av sju vilket innebär att det är 

dags för mig att skriva mitt examensarbete, som jag vill informera dig om.   

Syftet med mitt arbete är att undersöka Pedagogers syn på att samverka med 

idrottsföreningar i förskolan och hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. 

Undersökningen kommer genomföras i form av gruppintervjuer. I arbetet kom-

mer uppgifter att ändras så att de som läser det färdigställda arbetet inte kom-

mer kunna identifiera, pedagoger, förskola eller vilken ort arbetet genomförts 

i. 

 

Jag vill informera dig att du som deltar i denna undersökning är skyddad av 

vissa forskningsetiska principer. Du som deltar har när som helst rätt att av-

bryta din medverkan i studien även om du tidigare givit ditt samtycke att delta. 

Du som deltar i denna studie ges även full konfidentialitet, allas personuppgif-

ter och all data som samlas in kommer förvaras så att obehöriga inte kan 

komma åt detta eller att du på något vis kan identifieras som deltagare i studien. 

Du ska även veta att all data som samlas in endast kommer att användas i detta 

arbete. 

 

Vid frågor är du mer än välkommen att kontakta mig på telefon: 072-7220330 

eller via e-post: Jacquelinelarsson@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Jacqueline Larsson 
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Intervjuguide 

 

Samarbetar ni med några utomstående aktörer? (Fördelar nackdelar) varför gör 

ni detta? Hur kom de på tal? 

Hur ser ni på fysisk aktivitet i förskolan? Vad utvecklar barnen genom rörel-

ser? Hur jobbar ni för att nå strävansmålen för motorik och rörelse? 

Samarbeta med idrottsförening? Intresserade? Fördelar nackdelar? Hört talas 

om ngn förskola som använder Sig av idrottsföreningar?  

Hur skulle ett samarbete se ut? Vad skulle kunna komma ut av ett samarbeta? 

Vad för slags föreningar?  

Varför tror ni att ni inte har de?  

 


