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Abstract 
Vad innebär en idrottsförskola?  Detta är en av frågorna som vi ställer oss i vårt arbete som 

grundar sig på en idrottsförskolas mål och syfte. I vår undersökning använde vi oss av både 

observation och intervjuer som vi sedan kopplade ihop med litteratur och läroplanen för 

förskolor (Lpfö98). Litteraturdelen visar på att rörelse är viktigt för barns utveckling men 

även maten och miljön spelar en stor roll. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att en idrottsförskola inte är ute efter att skapa några 

elitidrottare utan använder sig av rörelse som ett redskap för att nå de mål som finns för 

förskolan (Lpfö98). Resultatet visade även att idrottsförskolan lagt om sina mellanmål till 

nyttigare alternativ, har ett bra samarbete med olika typer av idrottsföreningar, har en väl 

fungerande föräldrakontakt, en bra kompetensutveckling för personal och arbetar utefter en 

rörelseinspirerande inne- och utemiljö.  

 

Att använda rörelse som ett verktyg i förskolan känns väldigt positivt med tanke på att det 

finns tendenser, bland såväl barn som vuxna på att vi rör oss för lite. En introduktion av 

vikten av rörelse i yngre åldrar känns som en bra utgångspunkt för det livslånga lärandet. 

 

Nyckelord: Idrott, idrottsförskola, motorisk utveckling, föreningar och barn. 
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Förord 
Genom detta förord vill vi rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuerna 

och vänligt tagit emot oss vid besöken. Vi vill även tacka vår handledare Hanna Sepp, för de 

tips och god råd vi fått under arbetets gång.  
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1. Inledning 
Allt fler idrottsförskolor öppnas runt om i Kristianstad kommun. Men vad innebär en 

idrottsförskola egentligen? Vårt intresse för detta ämne väcktes av en artikel (Kommunen 

startar idrottsförskolor) i Kristianstadbladet. ”Genom att integrera idrott, lek och rörelse i 

verksamheten och samarbeta med lokala idrottsföreningar hoppas man kunna skapa goda 

förutsättningar för ett hälsosammare liv”, detta säger personen på barn- och 

utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun (Kristianstadbladet 060901). Undrande 

ställde vi oss frågan om detta kan vara en lyckad metod då dagens barn blir allt mer 

stillasittande och deras intresse för datorer och tv-spel blir allt vanligare. Jagtøien m.fl. (2002) 

ser de tekniska hjälpmedlen vi införskaffar oss i dag för att göra vardagen lättare som en 

försämring av våran livskvalitet.  De hjälpmedlen som finns idag t.ex. datorn tar inte hänsyn 

till att kroppen behöver röra på sig. Hjälpmedlen skapar ett samhälle som är i behov av 

medvetenhet av vikten att röra på sig.  

 

Att lägga grunden för sunda livsvanor i tidig ålder kan förhoppningsvis resultera till en bättre 

invand livsstil och en medveten handling, som i sin tur kan leder till ett bättre val av mat och 

rörelse i framtiden. Både förskolor och föreningar arbetar för att skapa gruppkänslan, och 

självförtroendet. Detta kan styrkas av läroplanen för förskolan (Lpfö98) där ett av 

förskolornas uppdrag är att de vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och 

självförtroende (Skolverket, 2006).  

 

Att använda rörelse som ett verktyg för att nå fram till förskolans mål känns högst aktuellt och 

inte minst mycket intressant. Detta arbete hoppas vi kan ses som ett komplement för de 

förskolor som är intresserade av denna profilering samt användas vid idrottsförskolans 

utvärdering av sin nystartade verksamhet. Vårt arbete kan också vara till hjälp för pedagoger 

som är intresserade av att använda idrott som ett verktyg i undervisningen.   

 

1.1 Problemprecisering  
Det talas mycket i media om hur lite vi rör oss i förhållande till hur mycket rörelse vår kropp 

egentligen kräver. Vi blir allt mer stillasittande och detta beror i stor del på att hela vårt 

samhälle förändras. Idag finns det hjälpmedel som hindrar våra aktiva liv. Men hur mycket vi 

än skyller på allt runt omkring oss så är det ändå individen som bär ansvaret för sina egna 

levnadsvanor. Men för att kunna ansvara för sina levnadsvanor bör man som individ få det 
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ultimata rörelse och mat behovet presenterat för sig. Utifrån våra egna erfarenheter av rörelse 

både på fritiden och i skolan väcks våra tankar om en idrottsförskola kan var en lösning på att 

introducera sunda livsvanor för våra framtida medborgare. Vi menar att det behöver ske en 

förändring i förskolan/skolan och barn behöver få vara mer fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet på 

förskolan tror vi kan underlätta barns levnadsvanor i framtiden. Inte minst kan barnen få ett 

intresse genom den fysiska aktiviteten som presenteras för dem när barnen är små.  

 

1.2 Syftet 
Vårt syfte med arbetet är att ta reda på vad en idrottsförskola innebär och vad som krävs för 

att bli profilerad som en idrottsförskola. Undersökningen kommer utifrån förskolans redan 

satta mål leda oss in på hur de pedagogiska diskussionerna och kompetensutvecklingen 

genomförs på idrottsförskolan. Hur inomhus och utomhusmiljön är uppbyggd, för att på bästa 

sätt stimulera barn till rörelse. Hur personalen väcker barns intresse för goda matvanor och 

hur föräldrar och föreningar blir delaktiga i verksamheten. Utifrån vårt eget intresse för idrott 

och vetskapen om barns behov av fysisk aktivitet vill vi fördjupa oss i hur en verksamhet som 

har rörelse som ett verktyg fungerar. Fördjupning i litteraturen inom ämnesområdet i 

kombination med idrottsförskolans mål och syfte, vårt intresse och vår undran över 

idrottsförskolans verksamhet har lett oss till följande frågeställningar: 

* Vad är en idrottsförskola? 

* Vad är det som krävs för att bli profilerad som en idrottsförskola? 

 

 2. Litteraturdel 
Under denna del kommer en sammanställning av litteraturen att presenteras. Litteraturen är 

uppdelad i olika underrubriker, dessa har formats utefter idrottsförskolans mål med sin 

verksamhet (Bilaga 1). 

 

2.1 Idrott 
Ordet idrott fanns redan i fornsvenskan. Ordet var uppdelat och stod för både handling, 

bedrift, kraft, flit och tålamod (Grindberg, 2000). Handlingar som blev benämnda som någon 

sorts bragd kunde kategoriseras som en idrott. Begreppet användes både vid en fysisk aktivitet 

och vid handlingar som hörde samman med moral, dikt och musik. Den ursprungliga 

betydelsen för begreppet idrott kunde bara en verksamhet få kallas om det var en form av 
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andlig och kroppslig verksamhet. Idag förknippar och förstår man ordet idrott som en fysisk 

aktivitet med konkurrens-, tränings- och motionskaraktär. 

 

Engström (2002) och Grindberg (2000) är eniga om vad ordet idrott står för. Enligt dem 

innefattar ordet idrott all fysisk aktivitet som individen ägnar sig åt i syfte av att må bra, få 

bättre prestationsförmåga, ha roligt, lära sig olika motoriska färdigheter eller för att nå 

tävlingsframgång. Engström (2002) menar även att all idrott är fysisk aktivitet, men all fysisk 

aktivitet är inte idrott. Med detta menar han att t.ex. trädgårdsarbete, bärplockning och 

hushållsarbete, kan vara fysiska aktiviteter beroende på vad individen känner, men det är 

ingen idrott eftersom den verksamheten har andra syften än de ovan nämnda.  

 

 Engström (2002) skriver att det långt in på 1900- talet ansågs vara olämpligt för barn att ägna 

sig åt någon organiserad träning eller tävling. Idag är många barn aktiva inom olika 

idrottsföreningar innan de börjar skolan. För en del barn innebär föreningsidrotten bara en 

kortare tid i deras uppväxt, denna tid kan ibland även kopplas samma med negativa 

upplevelser, för andra barn är det tvärtom.  

 

Enligt Zäll (1995) är gemenskap idrottens viktigaste funktion. Den stimulerar till en social 

gemenskap och samhörighet, egenmotion och ger underhållning. Idrotten skall inte bara skapa 

elitidrottare, utan göra sin verksamhet bredare. Redan i unga år skall man få prova på olika 

idrotter. Idrotten har som uppgift att skapa trivsel och välmående i samhället. 

 

2.2 Samhället i dag  
Idag växer vi upp i en allt mer stillasittande miljö menar Dessen (1990). Från det att vi föds 

tills vi blir gamla, transporteras vi runt med hjälp av vagn, hiss, bil, buss, rulltrappa eller 

rullstol. De vardagliga rörelsemönstren och kroppsarbetet blir allt mindre vanliga i dagens 

samhälle. 

 

Forskning av Dalton (1999) visar att familjer i USA idag spenderar mycket tid framför tv:n. 

Överarbetade föräldrar har ofta ingen tid över till att leka tillsammans med sina barn. Istället 

hämtar de barnen på skola/förskola, åker hem och sätter dem framför tv:n, så att föräldrarna 

kan laga kvällsmaten ostört. Konsekvensen av stress hos föräldrarna blir att allt fler barn och 

ungdomar äter sina måltider utanför hemmet. Många av skolorna/förskolorna i USA serverar 
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dagligen skräpmat till barnen som tex. chips. Forskning av Sepp (2002) visar att barn som 

vistas i den svenska barnomsorgen får varierad mat som är näringsrik, till skillnad från den 

mat som serveras i USA. Den svenska barnomsorgen har riktlinjer för hur mycket näring 

maten skall innehåll. Rekommendationerna säger att barn som vistas på förskolan 8 timmar 

om dagen bör få i sig 65 procent av näringsintaget per dag på förskolan.  

 

2.3 Läroplan 
Förskolorna i Sverige arbetar utefter läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2006). 

Läroplanen innehåller riktlinjer och mål för hur förskoleverksamheten ska bedrivas.  

 

Enligt Lpfö98 skall förskolan arbeta för att nå de mål som finns för den pedagogiska 

verksamheten. I förskolan skall omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande prägla arbetet. Varje barn skall genom olika aktiviteter på förskolan 

ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. 

Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa 

(Skolverket 2006). 

 

Ett av Lpfö98 viktigaste uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten 

skall därför vara lärorik, trygg och rolig, men även ge utrymme för barnens planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Genom att använda lek och ett 

lustfyllt lärande stimulerar man barns fantasi och lust till att lära. När man använde sig av 

olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans ges barnen möjlighet 

till glädje och spontan rörelse (Skolverket 2006). 

 

Pedagogerna på förskolan måste ge barnen möjlighet till att få växla mellan olika aktiviteter 

under dagen och genom dessa aktiviteter få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, hälsa 

och välbefinnande. I förskolan skall barnen även få möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspel med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Skolverket 2006). 
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2.4 Barns utveckling och lärande 
 

Det är hos de små barnen grunderna läggs för individernas fortsatta utveckling. De ”frön” vi sår och den 

”jordmån” vi omger dem med, avgör plantornas utveckling. 

(Granberg, A. 1994. s.  16) 

 

Alla barn är olika och måste få lov att utvecklas i sitt eget tempo menar både Dessen (1990) 

och Grindberg (2000). Enligt dem finns det inget barn som är det andra likt utan alla har sin 

egna motoriska utveckling. Dessen (1990) och Grindberg (2000) är båda överrens om att de 

vuxna i barns närhet har ett stort ansvar över barnens motoriska utveckling. Vuxna måste inse 

och förstå varför det är viktigt för barn att behärska grundläggande rörelser. De barn som har 

en positiv syn på sin egen kropp, och som kan använda den smidigt i de flesta aktiviteter har 

de bästa möjligheterna för att samspela i den miljön de lever i och känner oftast mer tillit till 

sin egen kropp. 

 

Den fysiska aktiviteten är viktig under barns första år skriver Livsmedelsverket (2002a). Detta 

är framförallt för att barnet ska kunna stimulera en normal utveckling och för att grunden ska 

läggas för de framtida vanor och aktiviteter. Genom de fysiska aktiviteter som genomförs lär 

sig barnet att kontrollera sin kropp, samtidigt som de lär känna den och får en större 

självkänsla. Hur mycket rörelse barn behöver vet man inte riktigt. Det man vet är att all 

rörelse ligger naturligt i barns beteende då de ständigt är i rörelse. Även Granberg (1994) och 

Ericsson (2005b) sätter barnets kropp i relation till dess omvärld. De menar att det är med 

kroppen barn utforskar omvärlden. Barns rörelse har stor betydelse för hur de utvecklas som 

människor och hur de uppfattar sig själva. Barn skaffar sig erfarenheter genom att krypa, 

klättra, springa, falla, smaka, lukta, se och känna. De upplevelser som barnen skaffar sig sätts 

i relation till deras egen kropp.  

 

Precis som i stycket ovan vill även Säljö (2000) med hjälp av Piaget (skaparen av 

utvecklingspsykologin) styrka att det är genom fysisk kontakt med omvärlden som barn börjar 

förstå hur omvärlden fungerar. Detta gör barnen genom att känner på föremål, kombinera 

dessa för att sedan se vad som händer och sätta dem i ett sammanhang. I ett piagetanskt 

perspektiv är barnet i sig själv egocentriskt och utvecklingen sker genom att barnet själv 

utvecklar en förståelse av sin omvärld. Genom barnets egen aktivitet, egna observationer och 

de slutsatser som barnet drar, upptäcks och utvecklas det nya former av förståelse hos barnet.  
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Grindberg (2000) skriver att barn och ungdomar får goda och positiva upplevelser genom sin 

uppväxt med den fysiska aktiviteten. Detta förespråkar även Jagtøien (2002) men menar 

samtidigt att all fysisk aktivitet inte går hand i hand med positiva känslor. För att individen 

skall se det som positivt måste det finnas säkerhet och utmaning i aktiviteten. Alla är vi olika 

och gillar inte samma sak, därför är det otänkbart att alla skall uppleva samma aktivitet som 

positiv.  

 

 Miljön har stor påverkan på barns motoriska utveckling menar Ericsson (2005b). Därför bör 

det läggas ner mer tid på att utveckla och planera den miljö barn vistats. Miljön ska stimulera 

barns motoriska utveckling. Även Livsmedelsverket (2002b) anser att de miljöerna barn vistas 

i skall stimulera till rörelseglädje och väcka barns intresse. Givetvis är det ett måste att 

miljöerna är säkra, men miljöerna får inte hämma barnen i deras utveckling. Ericsson (2005b) 

menar att det inte alltid är ett måste att ha en mängd lekredskap för att stimulera barns 

rörelseglädje, utan för Ericsson är naturen en självskriven plats. Bland träd, buskar och 

kuperad terräng inbjuds det till lek och rörelse. Här ges det goda möjligheter till träning av 

motoriken på ett enkelt, lustfyllt och kreativt sätt (2005b).  

 

2.5  Hälsa och välmående   
Nordling (1994) menar att hälsa kan beskrivas på många olika sätt. I vardaglig mening 

betyder det att en person är frisk eller sjuk. God hälsa kan vara att man orkar bära upp 

matkassarna för trappan, leka med sina barn eller dansa. Hälsa är inte bara hur kroppen känner 

sig utan även hur individen har det med det sociala livet.  

 

För att uppnå en god hälsa är förskolan och skolan de allra viktigaste arenorna för detta menar 

Carlsson i artikeln ”Vem har ansvar för barns fetma” (2004, Förskolan nr 6). I förskolan 

möter man barn tidigt i livet och här bör det grundläggas attityder och normer kring en god 

hälsa. Carlsson menar också att förskolan inte bara skall vara hälsofrämjande för barnen utan 

även för pedagogerna. Pedagogerna skall få ha inflyttande över sin arbetssituation, kunna 

påverka och ta ansvar för de beslut som tas inom verksamheten.  
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2.6 Matvanor  
På Livsmedelsverket hemsida (2006c) kan det läsas om de riktlinjer som har gjort upp för hur 

ofta barn bör äta. Detta kan variera beroende på under vilken period i livet man befinner sig. 

Barn behöver mer mat och energi under den tiden de växer mycket.  

 

Enligt forskning av Dalton (1999) i USA är frukosten det viktigaste målet om dagen, 

framförallt för barn som går i skolan. Detta mål mat ska ge dem den energi de behöver för att 

orka en hel dag i skolan. Förutom att frukosten ska hjälpa barnen att vara alerta, hjälper även 

frukosten till för att hålla hungern borta, så att inget småätande förekommer. Även Sepp 

(2002) menar på att frukosten är viktig för de svenska barnen i skola/förskola, men påstår att 

det är en kombination av alla målen under en dag som ger det bästa energiinnehavet. 

 

Sjödén (1996) menar att maten under dagen på förskolan är mycket viktig och det är under 

denna tid barnen är mest aktiva och behöver mycket energi. Om inte lunchen ger barnen 

tillräckligt med energi är mellanmålet en bra komplettering menar Sepp (2002).  

 

2.7 Vuxnas ansvar 
Enligt forskning under senare delen av 1900-talet har intresset för rörelse som ett pedagogiskt 

hjälpmedel ökat menar Ericsson (2005b). Rörelse används inte bara för att utveckla fysiska 

förmågor utan även andra sidor hos barnen. Enligt Grindberg (2000) är det de vuxnas uppgift 

att se till att det finns möjlighet för barnen att röra sig utifrån deras enskilda och särskilda 

behov. Om vuxna ger barnen tillfälle att röra sig ges barnen samtidigt en ärlig chans till att 

utveckla sin potential även när det gäller styrka och rörlighet. Utgångspunkten för alla 

pedagoger som har ansvar för arbetet med barns rörlighet och dess utveckling måste vara att 

förbereda tillfällen och inspirera till aktiviteter som på ett naturligt sätt gör barnen starka och 

smidiga. Grindberg (2000) menar även att det är de vuxnas plikt på förskolan att ge barnen 

goda möjligheter till fysiska aktiviteter och att pedagogerna hela tiden utvecklas och blir mer 

medvetna om hur viktig en mångsidig rörelseerfarenhet är för barns totala utveckling. 

Pedagoger behöver ha kunskap om varför man använder den fysiska aktiviteten och varför 

den är bra för barnen. 
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3. Metod 
Genom e-post tog vi kontakt med en person på kommunen som varit involverad i 

idrottsförskolans uppkomst. Personen tog i sin tur kontakt med den berörda idrottsförskolan. 

Efter att personen på kommunen och personalen på idrottsförskolan visat intresse genom att 

besvara vår e-post, valde vi att ta telefonkontakt. Vi valde att intervjua fyra personer som på 

något vis är involverade i idrottsförskolans verksamhet. Personerna som vi intervjuade 

representerade kommunen, verksamhetsområdet där förskolan ligger och personal på 

idrottsförskolan. 

 

Våra intervjuområden har skrivits utifrån den studerade idrottsförskolans egna mål och syfte 

(Bilaga 1). Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna utifrån områden och inte givna 

frågor var för att få ut det mest av de intervjuade personerna och för att få ett samtal där 

områdena flyter in i varandra. När man utgår ifrån områden får den intervjuade en ärligare 

chans till att förklara sina svar utifrån de områden som tas upp.  Att använda sig av intervjun 

som en forskningsmetod beskriver Kvale (1997) som ett samtal med ett strukturerat innehåll 

och syfte. Det är en metod där intervjuaren ställer grundliga frågor och lyhört lyssnar på vad 

de intervjuade har att förmedla. Intervjuerna som gjordes spelades in på band och lyssnads av 

för att sedan skrivas ner ord för ord. Intervjuerna ställdes sedan mot varandra och jämfördes. 

Kvale (1997) menar att det bästa resultatet från en intervju får intervjuarna fram om det fakta 

man fått överförs från muntlig till skriftlig form. Genom att sedan analysera texten och ställa 

den mot omvärlden får man fram det bästa resultatet. Efter att vi läst och analyserat 

intervjuerna hittade vi gemensamma nyckelord som gjorde att vi kunde placera de 

intervjuades svar i olika intervjuområden. Därför kortades intervjuerna ner och vi valde att 

använda det mest relevanta informationen till resultatet av vårt arbete.  

 

För bästa resultat av vår undersökning valde vi att både göra observation och intervjuer. Vi 

använde oss av observation för att se hur inne/utemiljön såg ut på idrottsförskolan, detta 

dokumenterades med hjälp av fotografier. Eftersom idrottsförskolan även arbetar mycket med 

föreningar var detta en självklar del i vår observation. Aktiviteten med föreningen valde vi att 

dokumentera punktvis med papper och penna för att sedan sammanställa det i en flytande text. 

Utifrån vårt val av metod vill vi även stärka detta med vad Denscombe (2000) skriver om 

observation. Denscombe menar att observation erbjuder forskaren ett mycket konkret sätt att 
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samla information på. Observationen är inte beroende av vad människor säger, gör eller 

tänker. I stället bygger det på ögats direkta iakttagelse av en händelse (2000).  

 

Vårt arbete kommer förhoppningsvis att kunna ses som en utvärdering av idrottsförskolans 

verksamhet där den röda tråden är deras egna nedskrivna mål och syfte. Därför är det endast 

denna förskola och deras verksamhet som vi kommer att lägga fokus på i vårt arbete. Vårt val 

av metod kändes rätt utifrån vårt syfte, eftersom vi inte kunde undersöka verksamheten och få 

den rätta bilden om vi endast hade valt att göra observation eller bara intervjuer.  

 

4. Resultat och analys 
Vi har valt att intervjua fyra personer som på något vis är involverade i idrottsförskolans 

verksamhet. Personerna som vi intervjuade representerade kommunen, verksamhetsområdet 

där förskolan ligger och personal på idrottsförskolan. Eftersom vårt arbete handlar om hur en 

idrottsförskola bedrivs och vad som krävs för att bli profilerad som en idrottsförskola är deras 

mål med verksamheten grunden i våra intervjuområden och observation. 

 

4.1 Observation 
Observation gjordes på idrottsförskolans inne- och utemiljö samt aktivitet med 

fotbollsförening. Under våra observationer har vi endast undersökt hur idrottsförskolans inne 

och utemiljö är uppbyggd för att möjliggöra idrottsliga aktiviteter som är ett av verksamhetens 

mål. Observationen på idrottsförskolans föreningsaktivitet gjorde för att kunna se hur detta 

bedrivas mellan förskola och förening och inte på själva innehållet. 

 

 

4.1.1 Observation av ute- och innemiljö  

Utemiljön består till stor del av kuperad terräng, stora gräsområden med inslag av träd. På 

förskolans uteplats fanns det även två stora sandlådor med klätterställningar, dessa var 

anpassade efter ålder, en för de äldre och en för de yngre barnen. Det fanns även en del 

gungor och kojor/stugor som barnen kunde leka i. Trähästar som barnen kunde leka med var 

placerade runt om på uteplatsen. Förskolan hade även en asfalterad cykelbana som kunde ta 

barnen runt stora delar av förskolans uteplats. Utöver detta hade de även en hinderbana som 

bestod av balansgång, krypa i tunnel, gå på däck och stubbar och armgång (Bilaga 2). 
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Förskolan låg även i anslutning till ett grönområde där de kunde nyttja en liten fotbollsplan 

och ett närliggande skogsområde. Innemiljön bestod av olika smårum för olika aktiviteter t.ex. 

byggrum, dockrum och målarrum. Ett större lekrum var placerat i mitten av förskolan. Detta 

rum utnyttjades av alla avdelningarna. I rummet fanns det uppmonterat en ribbstol. Det fanns 

inga redskap framme utan redskapen förvarades i ett förråd i anslutning till rummet  

(Bilaga 3).  

 

4.1.2 Observation av aktivitet med en fotbollsförening. 

Aktiviteten varade i ca 45 minuter och barngruppen som deltog bestod av ca 15 barn i åldern 

3-4 år. Under aktivitetens gång fanns det tre ledare med från föreningen, tre pedagoger från 

förskolan och två lärarstudenter. Fotbollsaktiviteten började med att barnen fick sparka bollen 

framför sig, från ena kortsidan av fotbollsplanen till den andra. Vid nästa övning tränades 

barnens kroppsuppfattning. De drev runt med bollen inom ett visst område. En ledare bad 

barnen med jämna mellanrum placera en viss kroppsdel på bollen. Nästa övning blev barnen 

placerade i en cirkel runt en kon. Övningen gick ut på att barnen skulle sparka bollen mot 

konen och välta den. Under nästa övning delades barnen upp i två grupper vid vars ett mål. 

Barnen skulle då få träna på att skjuta bollen på mål. Efter en stunds skjutande gick de över 

till att springa slalom med bollen runt koner som var placerade i en rad. Som avslutning var 

det dags att spela fotboll. Ledarna hade delat fotbollsplanen i två delar så att det blev två 

stycken små planer istället för en stor. Barnen delades därefter upp i fyra lag. Innan matcherna 

kunde börja hittade lagen på olika namn som de skulle heta och hittade även på en hejarramsa 

till sitt lag med hjälp av de vuxna. Sedan kunde matcherna börja. Mellan aktiviteterna hade 

barnen välbehövliga drickpauser. Under fotbollsaktiviteten var alla barn inte lika intresserade 

av vad som hände på fotbollsplanen och dessa barn fick då välja om de vill gå in på gården 

och leka istället för att fortsätta vara med på aktiviteterna. Valet var barnens och de tvingades 

inte att stanna kvar på fotbollsplanen mot deras vilja.   

 

4.2 Intervjuer 
Intervjuerna är gjorda med fyra personer som på något vis är involverade i idrottsförskolan 

och dens uppkomst. Vi har valt att utesluta personernas namn och valt att kalla dem, personen 

från kommunen, rektor och förskollärare 1 och 2. Under detta stycke redovisas svaren vi fått 

utifrån våra intervjuer.    
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4.2.1 Från tanke till handling - Vägen till idrottsförskolor.  

Tankarna kring att starta idrottsförskolor kom efter att personen på kommunen läst den danska 

tidningen URBAN och hittat artikeln ”Idrætsbørnehaver er et stort hit” skriven av Svendsen 

(2004-11-17)(Bilaga 4). Artikeln handlade om danska idrottsförskolor. Antalet förskolor hade 

eskalerat och redan nu fanns det 50 stycken idrottsförskolor runt om i Danmark. Personen på 

kommunen blev väldigt intresserad av Danmarks tankar kring idrottsförskolorna och skickade 

därför ut en förfrågan till förskolorna i kommunen om de var intresserade av att besöka en 

idrottsförskola i Danmark. Förfrågan gick ut till förskolornas rektorer som sedan gick ut med 

förfrågan till personalen. Det var fem förskolor som hörde av sig och var intresserade. Efter 

studiebesöket diskuterades det även kring om förskolorna hade förutsättningarna för att 

profilera sig.  Endast tre förskolor har fullföljt processen och öppnats. ”Jag tycker det var 

tråkigt att den ena förskolan inte orkade hålla ut”, säger personen på kommunen. 

”Anledningen till detta kan vara att idrott har en annan betydelse i andra kulturer och därför 

kan en idrottsförskola låta fruktansvärt. Tyvärr satte sig föräldrarna och personal på dessa 

förskolor sig emot profileringen. Men jag hoppas att det tas upp igen” fortsätter personen på 

kommunen. Det har varit en lång process som har pågått under ett års tid. Processen startade 

på förvaltningen där personer från kommun, personal från förskolorna och rektorer träffades 

en gång i månaden för att diskutera kring profileringen. Två material som idrottsförskolan 

hade till hjälp vid diskussioner och formulering av mål och syfte var Nationellt centrum för 

främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (NCFF) och materialet ifrån Danmark 

(Fra børnhave… til idrætsbørnehave). Enligt personen på kommunen skall dessa riktlinjer 

följas av alla idrottsförskolor i kommunen. Personen på kommunen poängterar även att det 

starkaste kriteriet för att bli profilerad som en idrottsförskola är att man ska ha ett samarbete 

med olika idrottsföreningar. Ett annat viktigt område är miljön på idrottsförskolan, denna ska 

det läggas stor vikt kring.    

 

Det kommer att ske en utvärdering av de förskolorna i kommunen som valt att profilera sig 

som idrottsförskolor eftersom det är viktigt att de nedskriva målen och syftet följs menar 

personen på kommunen. Dessa utvärderingar kommer personen på kommunen att ha hand 

om. Rektorn på förskolan menar att även en enskild utvärdering kommer att göras på den 

verksamhet som hon ansvarar för. Detta kommer rektorn och personalen sedan att dra nytta av 

i det fortsatta arbetet. Anledningen till utvärderingen på idrottsförskolan är att ”det inte är 

något projekt utan ett arbete som kommer att fortsätta,” säger rektorn. 
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4.2.2 Hälsa och idrott, vad betyder det för dig? 

De intervjuade var överens om att det är viktigt att göra barnen medvetna om vikten av rörelse 

i tidig ålder. De menar också att det är lättare att påverka barn och deras föräldrar när barnen 

är små. De intervjuade var överens om att hälsa och idrott är ett egenansvar som du har som 

människa. ”Hälsa är inte bara att röra på sig, utan det handlar även om en social stimulans, 

goda arbetskamrater, och ett bra umgänge med människor,” menar förskollärare 2. Idrott 

innefattar mycket enligt personalen på förskolan. ”Det är både idrott för att det är roligt att 

röra på sig och idrott för att det är en tävling i positiv anda”, menar förskollärare 1. Personalen 

på förskolan försöker få in hälsa i de vardagliga situationerna t.ex. tvätta händerna innan och 

efter maten och vid toalettbesök. ”Men det är inget vi medvetet pratar om varje dag,” säger 

förskollärare 1. Vid matbordet sker oftast en spontan diskussion om hur viktigt det är att äta 

efter att man rört på sig.  

 

4.2.3. Varför namnet idrottsförskola? 

En hel del diskussioner förekom under uppbyggnaden av profileringen om de skulle behålla 

namnet idrottsförskolor som förskolorna i Danmark, eller om förskolorna skulle döpas om till 

rörelseförskolor. Beslutet togs och det bestämdes att namnet idrottsförskolor skulle behållas. 

Att behålla namnet idrottsförskola ger enligt personalen en tydlig profilering. ”Det blir en 

tydlig profil om man säger idrottsförskola och sedan är det upp till oss att förklara vad det 

innebär” påpekar rektorn. Skillnaden mellan andra förskolor och en idrottsprofilerad förskola 

är att på idrottsförskolan använder man sig av rörelsen som ett verktyg för att nå fram till de 

mål som Lpfö98 strävar efter. Bara för att man är en idrottsförskola utesluter man inte det 

andra som den språkliga utvecklingen, färg, matematiska begrepp, klipp och klistra och sång. 

Allt detta tränas genom ett rörelseperspektiv. ”Vi vill inte skrämma bort någon som tänker att 

där vill jag inte sätta mina barn för de skall bara hålla på med idrott. För vi kommer aldrig 

sluta sjunga, leka, läsa, klippa och klistra och hela den biten,” säger förskollärare 2. Genom 

att behålla ordet idrott vill man också ge en positiv bild istället för den negativa bild som 

många gånger finns idag. Många ser ordet idrott som prestation och att det endast handlar om 

att forma elitidrottare och att vinna. 

Förskollärare 2: ”Jag satte mig ner med några pojkar här ute på gården efter 

fotbollsaktiviteten då en av pojkarna frågade mig: 

- Vem vann egentligen på fotbollen?  

- Det vet jag inte, men är det viktigt?  

- Nä, det är det inte vi hade ju roligt, svarade pojkarna.  

16 



Det handlar inte om vem som gjort flest mål, vilket lag som vann, utan det handlar om att ha 

kul och hitta rörelseglädjen,” säger förskollärare 2. Enligt de intervjuade strävar 

idrottsförskolan efter att erbjuda barnen variation, båda när det gäller maten och rörelse.  

 

Alla aktiviteterna sker på barnens villkor. Vill man inte vara med av någon anledning behöver 

man inte det heller. Idrottsförskolans tanke är att aldrig tvinga någon till något de inte vill 

göra. Många barn behöver känna trygghet i det de ska göra och behöver därför i vissa fall 

observera ett par gånger, innan de känner sig redo för att vara med. Idrottsförskolan strävar 

efter att alla barn ska utvecklas och därför delas barnen in i grupper efter var de befinner sig i 

sin utveckling. Detta för att alla ska få utvecklas och stimuleras i sin egen takt.  

 

4.2.4 Kompetensutveckling  

Ett av målen på en idrottsförskola är att all personal skall delta i kompetensutveckling och 

pedagogiska diskussioner inom idrott och rörelse, mat och hälsa. Personalen på 

idrottsförskolan har lika många dagar till kompetensutveckling som övriga kommunala 

förskolorna i kommunen. Vilket innebär 3-4 dagar per person per år. Enligt rektorn bestod 

dessa dagar förr av att man valde utbildningar som man tyckte lät roligt, men nu efter att man 

har profilerat sig lägger man sina dagar på sådant som utvecklar en inom området idrott och 

hälsa. Genom att få kompetensutveckling anser förskollärarna 1 och 2 att man blir mer 

motiverad och känner därför en starkare arbetsglädje. Förskollärare 2 ser även de aktiviteterna 

med föreningarna som tillfällen till att utveckla nya kunskaper. Hon menar att man lär sig hela 

tiden och framförallt lär man sig av varandra, när man diskuterar, har ett öppet sinne och vill 

prova nya saker.  

 

4.2.5 Föreningar 

Ett av de största målen med att vara en idrottsförskola är ett aktivt samarbete med olika 

idrottsföreningar. Idrottsförskolan skall under barnens tid i förskolan ge barn och föräldrar en 

insyn i olika föreningsliv. 

 

För att få föreningar intresserade av att samarbeta med idrottsförskolan skickades det ut 

information och inbjudan till ett möte. Föreningarna som ville påbörja ett samarbete var med 

under planeringen av verksamheten på förvaltningen. I sin tur planerade föreningarna och 

idrottsförskolan vad som skulle ske och hur många gånger föreningarna skulle hålla i sina 

aktiviteter. Personalen på idrottsförskolan tycker att fördelningarna mellan föreningarna har 
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blivit bra, eftersom man haft någon aktivitet varje vecka. Man hoppas på samarbete med fler 

föreningar i framtiden men vill samtidigt inte göra situationen ohanterbar. Personen på 

kommunen menar på att man vill gå försiktigt fram och håller därför sig till dessa föreningar 

man har just nu.  

 

”Föreningarna vi samarbetar med har vi valt efter vad som finns i vår närmiljö”, säger 

förskollärare 1. ”Det har inte funnits någon tanke bakom att välja föreningar utifrån ett 

genusperspektiv”, fortsätter hon. Samarbetet med de olika föreningarna i idrottsförskolans 

närhet ger barnen möjlighet att fortsätta inom denna förening på sin fritid och dels är det 

behändigt för föräldrarna. Detta samarbete är ett viktigt inslag i idrottsförskolans verksamhet. 

”Det är inte bara positivt för förskolan utan även för föreningen, eftersom detta ger föreningen 

en möjlighet att göra sin verksamhet synlig och intressant för barn och föräldrar” menar 

förskollärare 2.  

 

4.2.6 Föräldrar 

För att göra föräldrar delaktiga och uppfylla idrottsförskolans mål kring föräldramöten, bjöd 

man in idrottsföreningarna till ett möte där de fick presentera sig och sin verksamhet. 

Förskolan har varit noga med att lägga fram för föräldrarna att de inte vill ha några 

elitidrottare, utan att det handlar om glädje, kost och hälsa. Föräldrarna har varit positivt 

inställda och är intresserade av vad som sker på idrottsförskolan menar förskollärare 1 och 2. 

Idrottsförskolan vill ha med sig föräldrarna i profileringens tankesätt och inbjuder dem därför 

till föräldramöten där man diskuterar kring ämnen som berör förskolans inriktning. 

Föräldrarna erbjuds även att gå på en föreläsning tillsammans med personalen på 

idrottsförskolan. Föreläsningen kommer att handla om rörelse och vikten av att röra på sig. 

Idrottsförskolan strävar även efter att föräldrarna skall bli en del av verksamheten och enligt 

förskollärare 2 ”tar idrottsförskolan gärna emot tips och idéer för att utvecklas”. 

Idrottsförskolan har haft mycket hjälp av barnens föräldrar i många olika sammanhang, t.ex. 

när utemiljön byggts upp.  

 

4.2.7 Inne- och utemiljön 

Att skapa en inne- och utemiljö som möjliggör idrottsliga aktiviteter ensam eller i grupp är ett 

av huvudmålen för idrottsförskolan.  Personalen är väldigt stolta över sin utemiljö och de 

menar att den inspirerar till lek och rörelse. ”Vi har mycket gratis genom vår utemiljö”, säger 

förskollärare 1. Gården är väldigt stor och kuperad med stora och små backar. Det har byggts 
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en hinderbana på förskolan. ”Vi hade verkligen föräldrarnas hjälp när vi byggde hinderbanan. 

De fixade små grävmaskiner så det gick som en dans”, säger förskollärare 2. Utemiljön är 

given och behövs inte göras allt för mycket med, men ett bollplank är på planeringsstadiet. 

”Bollplanket skulle egentligen vara uppe vid invigningen men det fanns allt för mycket regler 

för hur det skulle se ut. Därför har detta projekt lagts åt sidan så länge”, berättar förskollärare 

2. ”På planeringsstadiet är även en rink utomhus där barnen kan spela fotboll, bandy eller vad 

de nu vill göra,” säger personen på kommunen.  

 

Arbetet med innemiljön har kommit igång under hösten -06. Idrottsförskolan har ett stort rum 

som de kallar lekhallen. Där sker den mesta rörelsen som de har inomhus.  De har valt att 

plocka fram redskap när det behövs och låter annars rummet stå tomt för att slippa plocka bort 

saker varje gång man ska vara i lekhallen och göra annat. Rummet används inte bara till 

rörelse utan här sker också olika slags aktiviteter som t.ex. sångsamling. Om saker ska stå 

framme i lekhallen måste de vara fast på väggarna och inte ta allt för stor plats. 

Idrottsförskolan har precis fått upp en ribbstol som barnen kan träna sin armstyrka på. ”Även 

ett rep i taket var planerat men det fick läggas åt sidan eftersom det inte gick att fästa i taket”, 

säger rektorn. Idrottsförskolan kommer att koncentrerar sig på att förändra lekhallen och låter 

de andra rummen var en tillgång för den ”vanliga” verksamheten. De mindre rummen 

används som t.ex. byggrum, dockrum och målarrum.  

 

4.2.8 Hur kan en vecka se ut på en idrottsförskola?  

Måndag morgon efter frukost har oftast idrottsförskolan någon form av föreningsaktivitet 

inplanerad. Om det av någon anledning inte skulle vara någon föreningsaktivitet inplanerad 

brukar pedagogerna istället ha någon form av rörelse i lekhallen där de använder sig av olika 

redskap som t.ex. färdiga musikband eller rörelselekar tillsammans med barnen. Var tredje 

vecka går de och har gymnastik i gymnastiksalen på skolan bredvid. Efter aktiviteten på 

morgonen brukar de alltid gå ut en runda på gården. Innan de går in för att äta lunch tar 

barnen något varv på hinderbanan. Efter maten är det någon form av vila där de läser bok för 

barnen. På eftermiddagen är det lite olika aktiviteter, antingen går de ut igen eller stannar de 

inne och låter barnen få leka fritt. Ibland går de även ut efter mellanmålet men det varierar, 

menar förskollärare 1 och 2. Tisdagarna arbetar de i små grupper. Barnen har blivit uppdelade 

efter ålder och det görs olika saker i grupperna beroende på ålder och intresse. Onsdagar har 

de alltid en planerad utelek på gården. Lekarna innehåller alltid någon form av rörelse. På 

torsdagarna har de planering på två av de tre avdelningarna. Planeringen håller på fram till 

19 



middag och de skiftas om att ta hand om varandras barn. Under denna tid sker det någon form 

av samling och aktivitet i lekhallen. ”På fredagarna gör vi lite vad vi känner för, denna dag är 

inte alls så styrd av aktiviteter vi gör lite vad vi känner för och vad vi är sugna på”, säger 

förskollärare 1.   

 

4.2.9 Maten  

Enligt idrottsförskolans mål ska de söta mellanmålen ersättas med alternativ som väcker barns 

intresse för goda matvanor. ”Förslag på ändringar i förskolans matvanor kom ifrån 

personalen. Förskolan kan inte lägga om maten helt eftersom det finns upphandlingsavtal som 

styr vad som ska serveras eller inte”, säger rektorn.  På förskolan finns det en anställd 

kokerska som står för vad som serveras. Vissa rätter gör kokerskan från grunden och vissa 

rätter är halvfabrikat. Maten är ungefär den samma som innan profileringen, den stora 

ändringen är det som serveras till mellanmål. Istället för bara en smörgås som mellanmålen 

bestod av innan består det dagliga mellanmålet nu även av frukt och grönsaker. För att barnen 

lättare ska kunna se och välja bland det som serveras läggs frukterna och grönsakerna upp på 

fat. Förskollärare 1 och 2 är eniga om att det förekommit en tydlig förbättring av barnens 

förtäring av frukt och grönsaker. För att variera sig har man även handlat in lite udda 

grönsaker och frukter som t.ex. oliver och stjärnfrukter. Det som har plockats bort inför 

profileringen är pulverkrämerna men framförallt alla godsakerna som serverades vid varje 

födelsedag. Idrottsförskolan har valt att sätta en gräns på vad som ska serveras vid 

födelsedagar och det som gäller är en glasspinne per barn.  

 

Till middag serveras det grönsaker i olika former. Att det finns valmöjligheter för barnen vid 

middagen tycker de intervjuade är bra. Av någon anledning blir alla salladsskålar alltid 

tomma. Detta kan enligt förskollärarna bero på att barnen nu känner sig bekanta med 

innehållet och provar gärna innan de säger att de inte gillar det. Många gånger räcker det med 

att ett barn vill prova en ny frukt eller grönsak sedan vill oftast alla andra barn också prova. 

”Pedagogiska måltider finns, men det måste var och en betala för” säger förskollärare 2. 

 

De intervjuade är fast bestämda med att man inte kan ta bort allt som är sött. Man måste tänka 

realistiskt, det går inte bara och säga tvärstopp till allt som är sött, utan det måste finnas 

rimliga gränser.      
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5. Diskussion 
Vi fick redan vid första kontakten med idrottsförskolan ett positivt bemötande och de var 

väldigt intresserade av vår tanke med detta arbete. Eftersom vi valt att utgå ifrån 

idrottsförskolans mål och syfte, gav vi idrottsförskolan ett tillfälle till att förklara vad deras 

verksamhet innebar. Detta valde vi att undersöka genom observation och intervjuer. 

Observationen gjordes på idrottsförskolans inne- och utemiljö, samt en föreningsaktivitet. 

Intervjuerna genomfördes med personer som på något vis är delaktiga i verksamheten. 

Anledningen till att vi valt att göra både observation och intervjuer var för att vi skulle kunna 

koppla ihop vad som sägs med det som görs på idrottsförskolan.  

 

5.1 Idrott som ett verktyg 
Vårt syfte med arbetet var att ta reda på vad en idrottsförskola innebar och vad som krävs för 

att bli profilerad som en idrottsförskola. Idrottsförskolan har som grundtanke att integrera 

rörelse och idrott i barns aktiviteter. Idrottsförskolans syfte är att stimulera ett livslångt 

intresse hos barnen för rörelse och idrott. Även att lägga grunden till sunda livsvanor är en 

viktig punkt i idrottsförskolans verksamhet.  

 

Resultatet visade att det krävdes många och långa diskussioner kring om man skulle ha kvar 

benämningen idrottsförskolor eller inte, detta för att många kan uppfattar ordet idrott som 

något negativt. Idrottsförskolans personal har som tanke att ändra på denna negativa bild, men 

tyvärr kan dessa negativa tankar sitta djupt in hos många människor och det kan vara svårt att 

ändra på. Detta kan vara en av anledningarna till att endast tre idrottsförskolor öppnades i 

kommunen utav de fem förskolor som var intresserade från början. 

 

Enligt Engström (2002) och Grindberg (2000) innefattar ordet idrott all fysisk aktivitet som 

man ägnar sig åt i syfte av att må bra, få bättre prestationsförmåga, ha roligt, lära sig olika 

motoriska färdigheter eller för att nå tävlingsframgång. Hur man upplever ordet idrott beror 

helt och hållet på vilka tidigare upplevelser individen bär med sig.  Med detta i åtanke ställde 

vi oss frågan om man verkligen ska börja med benämningen idrott i förskolan? De intervjuade 

i vår undersökning poängterade att det inte är på tal om att skapa elitidrottare, utan 

idrottsförskolan använder sig av idrott och rörelse som ett verktyg för att nå de mål som finns 

i Lpfö98 (Skolverket, 2006).  Dalton (1999) och Dessen (1990) menar att människor blir allt 

mer stillasittande i dagen samhälle, därför kan en idrottsförskola vara en bra lösning för att få 
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barn mer aktiva. Genom att ha rörelse som ett arbetssätt kan detta bli en naturlig del i barnens 

vardag. Förskolelärarna i undersökning menar att bara för att man är en idrottsförskola 

utesluter man inte den språkliga utvecklingen, färg, klipp och klistra och sång. Utan allt detta 

tränas ur ett rörelse perspektiv. Ett exempel på detta är när förskolelärare 1 arbetar med 

barnen på gården. Genom olika rörelselekar får hon in matematiska begrepp, färger, räkneord, 

och ordförståelse som till exempel begreppen över och under. 

 

5.3 Idrottsliga aktiviteter och samarbete med föreningar 
När målen och syftet för idrottsförskolorna skrevs beslutades det också att dessa mål skall 

vara obligatoriska för alla idrottsförskolor i kommunen. ”Vilken förskola som hels kan 

profilera sig som idrottsförskola, men vid en profilering är ett samarbete med 

idrottsföreningar ett måste” säger personen på kommunen. Genom att ha ett samarbete med 

föreningar, väcker man barnens intresse för olika aktiviteter. När valet av föreningar kom på 

tal i intervjuerna diskuterades det om dessa valts utifrån ett genusperspektiv. Enligt Charli 

Eriksson ansvarig utgivare av NCFF (2005a) präglas de idrottsliga aktiviteterna av en manlig 

kultur. Aktiviteterna är oftast anpassade efter pojkars traditionella intressen t.ex. bollsporter. 

Idrottsförskolan har valt idrottsförningar i dess närhet och inte utefter ett genusperspektiv. 

Detta för att barnen och föräldrar lättare skall kunna delta i föreningen även på sin fritid.  

Idrottsförskolan i vår undersökning samarbetar i dag med en fotbollsförening, 

gymnastikförening och badhuset. Deras samarbete med badhuset känns inte relevant till deras 

grundtanke att välja föreningar i deras närmiljö. Samarbetet med badhuset är positivt, men 

problem kan uppstå om barn visar intresse för aktiviteten. Idrottsförskolans tanke på barns 

utövande av aktiviteten på sin fritid, spricker här eftersom man måste ta sig en bit för att 

komma till badhuset. Tanken finns att samarbeta med flera föreningar som t.ex. judo och 

scouterna. Precis som Zäll (1995) skriver skall idrotten stimulera till en social gemenskap, 

samhörighet, egen motion och ge underhållning, detta ska barn få erfara i tidig ålder. Ett 

samarbete med föreningar som inte bara är inriktade på idrottsliga aktiviteter, utan också har 

en inriktning mot annan form av rörelseaktivitet som t.ex. scouterna är väldigt positivt. På 

detta sätt får barnen en bredare bild av vad idrott kan innebära. 
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5.4 Miljön måste vara attraktiv och inspirerande 
 Det är inte bara samarbetet med föreningarna som är en viktig del i idrottsförskolan mål och 

syfte utan även inne och utemiljön på förskolan. Miljön skall stimulera barn till spontan 

rörelse och lek vilket den studerade idrottsförskolans utemiljö gör. Personalen är väldigt stolta 

över sin utemiljö och poängterar mer än gärna hur mycket de har gratis genom den.  Fast att 

utemiljön består av många fasta föremål som kojor, rutschkana är det den fria leken som tar 

mest plats. Ericsson (2005b) menar att det inte alltid är ett måste att ha en mängd lekredskap 

för att stimulera barns rörelseglädje, utan för henne är naturen en självskriven plats. Barn 

behöver inte alltid ha en mängd redskap för att kunna leka, många gånger räcker det med att 

barnen får använda sin fantasi och leka med det miljön har att erbjuda. Idrottsförskolan har 

valt att inte ha en mängd redskap framme utan dessa plockas fram vid de olika aktiviteterna. I 

idrottsförskolans mål står det att inomhusmiljön skall vara utformad så att idrott, lek och 

rörelse stimuleras. Frågan är om målen kan uppfyllas när inomhusmiljön inte är utformad på 

ett sätt där barnen på egen hand kan träna sin motorik t ex. med hjälp av en studsmatta? Detta 

styrker även Livsmedelsverket (2002b) som menar att miljöerna ska vara säkra men samtidigt 

inte hämma barnen i deras utveckling. Under intervjuerna framkom det att inomhusmiljön är 

under uppbyggnad och kommer att förändras med tiden.  

 

5.5 Utveckling för personalen  
Ett annat mål för idrottsförskolan är att all personal ska delta i kompetensutveckling i 

grundläggande kunskaper som rör idrott, rörelse, kost och hälsa. Det ska även förekomma 

pedagogiska diskussioner inom detta område. Förr valde personalen att lägga sin 

kompetensutveckling på kurser de tyckte lät roliga och intressanta, men det har skett en 

förändring enligt rektorn. Idag lägger personalen sina dagar på sådant som utvecklar dem 

inom rörelse och hälsa och detta gör enligt förskollärare 1 och 2 att man som personal blir mer 

motiverad och känner därför en starkare arbetsglädje. Förskollärare 2 poängterar att förutom 

den kompetensutveckling de får genom fortbildning lär man sig mycket under de 

föreningsaktiviteter som förekommer på idrottsförskolan. Hon menar att man lär sig hela tiden 

och framförallt lär man sig av varandra genom diskussion, ett öppet sinne och en stark vilja 

till att prova nya saker. Idrottsförskolan har inte mer timmar till kompetensutveckling än 

övriga kommunala förskolor. För att alla ska få samma grund att stå på vid en nystartad 

profilering menar vi att en obligatorisk och likvärdig grundutbildning hade varit bra att införa, 

detta är något personalen inte får idag. Detta för att vi alla har olika uppfattningar och intresse 
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kring olika ämnen och ur dessa måste man hitta verksamhetens gemensamma riktlinjer och 

vad man står för i verksamheten. Detta är viktigt, eftersom alla skall arbeta mot samma mål 

och behöver ha samma grundkunskap.  

 

5.6 Vuxnas betydelse 
På idrottsförskolan ses föräldrarna som en viktig tillgång. Eftersom personalen vill ha med 

föräldrarna i profileringens tankesätt inbjuder man dem därför till föräldramöten. Där 

diskuteras det kring ämnen som berör idrottsförskolans inriktning, de erbjuds föreläsningar 

som handlar om rörelse och vikten av att röra på sig, även föreningarna bjuds in för en 

presentation av sin verksamhet. Eftersom barn påverkas av sina föräldrar är det viktigt att de 

engageras. Barn behöver hjälp och stöd för att uppnå en sund livsvana. Grindberg (2000) och 

Sollerhed (2006) menar att vi vuxna behöver ha kunskap om varför man behöver fysiskt 

aktivitet och varför det är bra för barn. Vuxna har en stor del i barnens liv så väl föräldrar som 

skolpersonal och Sollerhed (2006) menar även att det är viktigt att introducera sunda 

livsvanor i tidigt ålder. Fysiska aktiviteter i tidig ålder kan resultera i goda möjligheter till att 

starta sitt yrkesliv utan komplikationer med sin hälsa. Precis som Grindberg (2000) och 

Sollerhed (2006) menar har även Han Kempers i sin undersökning i materialet NCFF (2005a) 

kommit fram till att det finns ett samband mellan föräldrar och barns fysiska aktivitet, ju mer 

aktiva föräldrar desto mer aktiva barn.  

 

5.7 Förändring av matvanorna  
Idrottsförskolan vill inte bara ta fasta på hur viktig den fysiska aktiviteten är utan anser även 

att bra matvanor är ett måste för att uppnå en sund livsvana. Sjödén (1996) skriver att det är 

under barnens tid på förskolan som de behöver den mesta energin därför måste de olika målen 

på förskolan tillfredställa barnens energibehov. Om inte lunchen ger barnen tillräckligt med 

energi är mellanmålet en nödvändig komplettering menar Sepp (2002).  Utifrån Sepps (2002) 

forskning om mellanmålets betydelse är det positivt att idrottsförskolan har sett över sina 

mellanmål. De söta mellanmålen har ersatts av smörgåsar, grönsaker och frukt eftersom detta 

tillför barnen det energi och näringsbehov barnen behöver. Att maten är viktig för barnen 

under deras vistelse på förskolan är vi överens om och som Sjödén (1996) skriver måste 

maten tillföra den energi barnen behöver för att de ska kunna orka en hel dag på förskolan. 
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Idrottsförskolornas syfte är att lägga grunden för sunda livsvanor och att stimulera ett 

livslångt intresse för ett allsidigt utövande av rörelse, lek och idrott. Vi har genom vår 

undersökning fått en helhet kring vad en idrottsförskola innebär. Genom att samarbeta med 

olika idrottsföreningar som erbjuder olika typer av fysisk aktivitet, nås alla barn och dess 

enskilda intresse för den fysiska aktiviteten. Engström (2002) menar att all idrott fysisk 

aktivitet, men all fysisk aktivitet är inte idrott. Vi tolkar detta som att det är upp till varje 

individ att avgöra vad som är fysisk aktivitet. När individen själv får bestämma är det lättare 

att aktiviteten blir till en positiv erfarenhet som i sin tur kan leda till ett livslångt intresse. 

Fysisk aktivitet kan vara mycket som t.ex. att ta en promenad i skogen, plocka svamp eller att 

ta trappan istället för hissen. Men att benämna detta som idrott känns fel, eftersom idrott har 

ett annat syfte med sin verksamhet. Utifrån detta är det positivt att idrottsförskolan valt att 

samarbeta med föreningar som inte bara har idrottsliga aktiviteter utan även fysiska. Vi ser 

också det som positivt att man låter barnen vara med och själva avgöra om man vill delta i 

aktiviteten. Det är inte självklart att alla upplever samma aktivitet som positiv menar Jagtøien 

(2002). Idrottsförskolans verksamhet kan tydligt knytas an till Lpfö98 där de båda vill lägga 

grunden till ett livslångt lärande, stimulera till självförtroende och självtillit. För att kunna 

uppnå detta måste barnens kropp sättas i relation till dess omvärld menar Granberg (1994) och 

Ericsson (2005b).  

 

5.8 Våra tankar kring idrottsförskolan  
Utifrån vårt syfte med arbetet hoppas vi att bilden av en idrottsförskola blivit tydligare. En 

idrottsförskola arbetar med rörelse som ett verktyg och har inte i avseende att skapa 

elitidrottare. Idrottsförskolorna ska fokusera på barns rörelse, motorik och matvanor på ett sätt 

som motiverar barn till en sundare livsstil.  

 

Idrottsförskolornas tankesätt känns relevant till hur vårt samhälle ser ut idag. Genom att 

introducera en sundare livsstil för barnen redan när de är små, resulterar till en fortlöpande 

eftertanke kring hur man ska förhålla sig till mat och rörelse när man blir vuxen. Genom 

resultatet av detta arbete har vi fått tips och idéer på hur man kan arbeta med rörelse och 

hälsa. Detta kommer vi att ta med oss i vårt kommande yrkesliv. En idrottsprofilerad förskola 

känns högst aktuellt med tanke på de behov vi har av rörelse i dagens samhälle. 
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Under arbetets gång har tankar väckts om denna profilering skulle kunna locka fler manliga 

pedagoger till förskolorna? Enligt oss kan en idrottsförskola mycket väl tilltala fler manliga 

pedagoger. En annan tanke som väckts hos oss är om profileringen gör att barns motoriska 

utveckling förändras. Med tanke på att man använder sin kropp som ett inlärningsredskap 

tränar man kroppen mer än vad man gör på en förskola utan denna profilering. 

 

6. Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet var att ta reda på vad en idrottsförskola innebär och vad som krävs för att 

bli profilerad som en idrottsförskola. Med utgångspunkt från den studerade idrottsförskolans 

mål och syfte har förskolan och dess verksamhet undersökts med hjälp av observationer av 

inne- och utemiljön, föreningsaktivitet samt intervjuer med kontaktperson på kommunen, 

rektor och verksam personal på förskolan. 

 

Litteraturen innehåller en redogörelse av begreppet idrott och betydelsen av rörelse i barns 

utveckling. Litteraturen betonar att idrott och rörelse är viktigt men också att miljön och 

vuxnas förhållningssätt påverkar barn. I litteraturen tas det också upp hur viktig barns 

medvetenhet kring rörelse är i dagens samhälle. 

 

Resultatet visar att en idrottsförskola arbetar utifrån aspekten att väcka ett livslångt intresse 

för rörelse och hur detta kan motverka den negativa trend som finns idag d.v.s. att barn och 

ungdomar rör sig allt mindre. Resultatet visar också att idrottsförskolan inte har i åtanke att 

skapa elitidrottare, utan använder sig av idrott och rörelse som ett redskap för att nå de 

uppsatta mål som finns i Lpfö98. Genom resultatet kom det även fram att vilken förskola som 

helst i kommunen kan profilera sig och bli en idrottsförskola. Men ett krav som ställs är att 

man jobbar utefter de satta målen och har ett fungerande samarbete med olika 

idrottsföreningar. Även en genomtänkt inne- och utemiljö är viktig i idrottsförskolornas 

riktlinjer. Resultatet av undersökningen visar på hur den aktuella idrottsförskolan arbetar 

utifrån sina mål och syfte. Idrottsförskolan har tagit bort de söta mellanmålen och ersatt dem 

med nyttigare alternativ. Kompetensutvecklingen som sker på förskolan är nu inriktad mot 

rörelse och hälsa och inte som förut när man valde utbildning efter intresse. Även föräldrarna 

blir delaktiga i verksamheten. Idrottsförskolan bjuder in föräldrar till föreläsningar och 

föräldramöten där vikten av rörelse och mat diskuteras.  
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Arbetet har gett oss en positiv inblick i en idrottsförskola och dess verksamhet. Genom att 

introducera rörelse, mat och vikten av detta för barn i tidig ålder kan det komma att bli en 

självklarhet i barnens framtida val till sunda livvanor. Vi ser det som positivt att arbeta med 

denna profilering och ser det som högst aktuellt med tanke på hur utvecklingen i samhället ser 

ut, dvs. att vi rör oss allt mindre. 
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Bilaga 1 
 

  

En idrottsförskola är en förskola där idrott, lek och rörelse är en integrerad del av 
pedagogiken. Förskolan är utformad så att idrott, lek och rörelse kan försiggå hela tiden 
och överallt, såväl inne som ute på lekplats, grönytor och idrottsanläggningar. Det 
centrala är att rörelse och idrott är integrerad i barnens aktiviteter. Vi har även ett 
samarbete med de lokala idrottsföreningarna. 
Syfte 
Idrottsförskolorna syftar till att lägga grunden för sunda levnadsvanor och att stimulera ett 
livslångt intresse för ett allsidigt utövande av rörelse, lek och idrott. Idrottsförskolan ska 
fokusera på barns rörelse, motorik och kost, samt sträva så att idrottskultur blir en naturlig 
del av barnens liv 
Stimulera barnens självförtroende och självtillit genom upplevelser i idrotten. 
Att arbeta aktivt med idrott som ytterligare ett verktyg att lära barnen visa omsorg, social 
kompetens och hänsynstagande. 
Mål: 
• All personal ska delta i kompetensutveckling i grundläggande kunskaper som rör idrott, 
rörelse, kost och hälsa 
• Vid förskolorna ska pedagogiska diskussioner pågå om de värderingar som präglar vårt 
samhälle då det gäller kost och motion 
• Att skapa en inomhusmiljön som är utformad så att idrott, lek och rörelse stimuleras både 
enskilt och i grupp 
• Att skapa en utomhusmiljön som möjliggör idrottsliga aktiviteter, ensamutövning, lagidrott 
(möjlighet till bollspel, hopp, löp/cykelbana, balansredskap, tunnlar) 
• De söta mellanmålen ersätts med alternativ som väcker barns intresse för att få goda 
kostvanor, maten får gärna vara kravmärkt. 
• Föräldramöten genomförs med inriktning idrott, rörelse, kost och hälsa. 
• Under förskoletiden ska barn/föräldrar få insyn i det föreningsliv som erbjuds. 
Genomförande. 
Kompetensutveckling för alla personal som innehåller: 
• Inspirationskurs 
• Praktisk och teoretisk utbildning  
• Enkel barnanatomi 
• Kunskap om vilka fysiologiska och sociala konsekvenser som olika fysiska aktiviteter medför 
• Praktisk form av inspiration till konkreta aktiviteter 
• Kost 
Föreningar bjuds in till förskolorna för att informera kring sina verksamheter på 
föräldramöten. 
Barn och personal besöker föreningarna. 
 
Personal håller ”idrottspass” för barnen.   
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


