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SAMMANFATTNING 

Det är viktigt att utvärdera hälsofrämjande arbete. Utvärdering är en formell 
värdering av nyttan av någonting. Utvärderingar delas in i tre kategorier: Formativ 
utvärdering, Processutvärderingen samt Resultatutvärdering. 
Idrottsföreningen Jämjö GoIF driver sedan 2012 ett projekt som heter ”Nya 
mötesplatser för unga människor på landsbygd”. En del av projektet är 
mötesplatser för barn på idrottsplatsen som kallas framtidsgrupper. 
Framtidsgrupperna samlas på idrottsplatsens konstgräsplan och gör olika lekar, 
aktiviteter och övningar. 
Syftet med studien var att utvärdera hur framtidsgrupperna genomförs med tanke 
på aktiviteter, arbetssätt och utvecklingsmöjligheter utifrån projektets mål. 
Studien har genomförts som en formativ processutvärdering. 
Metoden som använts för utvärderingen är FORECAST. Projektets 
dokumentation, en kvalitativ semistrukturerad intervju med projektledaren samt 
semi-strukturerade observationer utav framtidsgrupperna har använts. Datan har 
analyserats i en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultaten visade att framtidsgrupperna ska utgöra en mötesplats för barn som ger 
möjligheter för hälsofrämjande fysisk aktivitet, motorisk utveckling, rörelseglädje, 
delaktighet och sociala möten.  
Slutsatsen är att barngrupperna har potential att ge möjligheter till hälsofrämjande 
fysisk aktivitet på barnens villkor och motorisk utveckling med vissa 
förändringar. Barnen upplever rörelseglädje under de mer fysiskt krävande 
aktiviteterna. Barn och vuxna skulle kunna göra mer tillsammans under 
barngrupperna och barngrupperna har potential att bidra med positiva sociala 
möten. 
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INLEDNING 
Idrottsföreningen Jämjö GOIF har under 2012 och kommer vidare under 2013 
driva ett projekt för att skapa innovativa mötesplatser för barn och unga i bygden. 
Projektet sker i samverkan med skolorna, framförallt kring barngrupper som de 
kallar framtidsgrupper, på sin nya konstgräsplan. Grupperna syftar till att 
stimulera till fysisk aktivitet, rörelseglädje och sociala möten genom organiserade 
lekar, aktiviteter och övningar. Författaren har fått i uppdrag av projektledningen 
att göra en processutvärdering utav framtidsgrupperna. Utvärderingen syftar till 
att se om grupperna genomförs så som det var tänkt och för att ge förslag för 
utveckling av grupperna.  

BAKGRUND 

Utvärdering av hälsofrämjande arbete 
Det är viktigt att utvärdera hälsofrämjande arbete eftersom inte alla projekt som 
syftar till att förbättra folkhälsan lyckas göra det i praktiken (Nutbeam & Bauman, 
2006). Simons-Morton, McLeroy och Wendel (2012) menar att folkhälsoinsatser 
alltför ofta bedöms efter sina intentioner eller planer istället för vad de 
åstadkommer. Utvärdering är en formell värdering av nyttan av någonting 
(Nutbeam & Bauman, 2006). Simons-Morton et al. (2012) delar in utvärderingar i 
tre kategorier:  

Formativ utvärdering – handlar om hur projektet kan utvecklas eller förbättras för 
att bättre fylla sitt syfte.  

Process utvärdering – handlar om hur projektet genomförs i förhållande till vad 
som planerats. Processutvärderingen är nödvändig för att kunna ha nytta av 
resultatutvärderingen. 

Resultat utvärdering – handlar om att mäta om projektet har nått sina lång- och 
kortsiktiga mål. 

Nutbeam och Bauman (2006) beskriver formativ utvärdering som en del utav 
planeringsprocessen, för att i förväg se hur en insats behöver utformas för att fylla 
sitt syfte. Det finns dock inte alltid incitament och resurser för att göra en formativ 
utvärdering i planeringsprocessen (Nutbeam & Bauman, 2006). De 
folkhälsoprojekt där bestämningsfaktorerna för folkhälsan är välunderbyggda och 
där det tagits hänsyn till målgruppens behov och önskemål samt projektets 
kontext har enligt Nutbeam och Bauman (2006) störst chans att lyckas.   

Jämjö GoIFs Projekt 
Jämjö är en tätort i Karlskrona kommun i sydöstra Blekinge med runt 2500 
invånare (Karlskrona kommun, 2013-05-19; SCB, 2010). Jämjös befolkning 
minskade mellan 2005 och 2010 med 18 personer (SCB, 2010) medan flera andra 
tätorter i Blekinge istället ökat sin befolkning (Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser, 2011). I Jämjö finns skola upp till åk 9, senare får 
barnen pendla till Karlskrona (Karlskrona kommun, 2013-05-19). I Jämjö finns 
flera idrottsföreningar varav en är Fotbollsklubben Jämjö GoIF.  
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Jämjö GoIFs projekts mål är att skapa innovativa mötesplatser mellan barn och 
unga för att erbjuda en plats för delaktighet, engagemang, inspiration, fysisk 
aktivitet och livsglädje på landsbygden. Projektet kretsar kring ortens idrottsplats 
och fysisk aktivitet är en naturlig bas för projektets aktiviteter. Projektets syfte är 
att göra landsbygden mer attraktiv som bostadsort för unga människor. 
Styrgruppen för projektet involverar representanter för projektet, skolan, 
fritidshemmen, idrottsföreningarna och elevrepresentanter. Ett av projektets 
delmål är att erbjuda förskolor och fritidshem i Jämjö med omnejd möjlighet att 
komma med sina barngrupper till idrottsplatsen där projektledaren organiserar 
aktiviteter med barnen. Dessa träffar har projektet valt att kalla ”framtidsgrupper”. 
Projektet i Jämjö är inte uttalat en folkhälsoinsats, men projektet som helhet, och 
framtidsgrupperna i synnerhet har tydliga kopplingar till folkhälsa. I förhållande 
till den svenska folkhälsopolitiken berör framtidsgrupperna framförallt 
folkhälsomålen 1. Delaktighet och inflytande i samhället, 3. Barns och ungas 
uppväxtvillkor samt 9 Fysisk aktivitet (Prop. 2007/08:110). 

Framtidsgrupperna 
Framtidsgrupperna samlas på idrottsplatsen, oftast på konstgräsplanen, och gör 
olika organiserade aktiviteter och lekar tillsammans. Grupperna leds av 
projektledaren. Grupperna består av förskolegrupper, skolklasser eller grupper 
från olika fritidshem som kommer tillsammans med sina lärare. Projektledaren har 
en bakgrund inom fotbollen, men framtidsgrupperna är inte inriktade på någon 
speciell idrott utan på att prova olika former av fysisk aktivitet för att få bredd och 
variation i både rörelser och inriktning. Lekar, aktiviteter och övningar varvas och 
varierar mellan gångerna. Idag är åldrarna på barnen i framtidsgrupperna mellan 2 
och 10 år, men projektet hoppas på att kunna involvera även äldre barn och 
ungdomar. Fortsatt kommer framtidsgrupper och barngrupper användas 
synonymt. 

Unga människor på landsbygden 
Det finns en bild idag av att människor flyttar från mindre orter på landsbygden 
till de större städerna (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, 2011). Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
(2011) visar att det ofta stämmer, men även att det finns undantag. De som flyttar 
är framförallt unga som flyttar till arbeten eller studier (SCB, 2011). 
Ungdomslivet i städerna lyfts, i media och vuxenvärdens värderingar, upp som 
eftersträvansvärt för engagerade självständiga ungdomar (Svensson, 2006). Att bo 
kvar på landet eller i mindre orter upplevs, enligt Svensson, ofta som ett 
misslyckande som beskriver individen som inskränkt och utan ambition.  
Svensson lyfter fram vikten av en känsla av delaktighet i den regionala 
utvecklingen som ett sätt att få unga att vilja stanna eller komma tillbaka. Unga 
människor som lämnat landsbygden eller mindre orter under några år för 
ungdomslivet i städerna, studier eller utlandsvistelser kan söka sig tillbaka igen 
när det är dags att få egna barn om de upplever orten som en bra plats att växa upp 
på, med goda möjligheter för barnen (Boverket, 2006). Boverket (2006) menar att 
för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga som en attraktiv boendemiljö 
behöver mindre orter ta till vara sina förutsättningar och utifrån dem skapa en 
lokal utvecklingsprocess. Orter på landsbygden har inte samma möjligheter till 
breda utbud av t.ex. fritidsaktiviteter som större städer, utan behöver satsa på 
andra värden som gör orten unik i regionen (Boverket, 2006).  
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Samverkan mellan idrott och skola 
Idrottsrörelsen fyller traditionellt en stor funktion i det svenska samhället 
(Norberg, 2012). Mycket fysisk aktivitet och social gemenskap antas ske innanför 
föreningslivets ramar. Därför är idrottsföreningar en given aktör i arbetet med 
folkhälsa genom fysisk aktivitet och sociala möten (Norberg, 2012). Regeringen 
har i flera extra satsningar, som Handslaget, Idrottslyftet och i en förlängning av 
Idrottslyftet, de senaste åren efterlyst samverkan mellan skola och 
idrottsföreningar som ett sätt att öka hälsofrämjande fysisk aktivitet hos barn och 
unga som inte nås av föreningsidrotten idag (Ericsson, 2006; 
Kulturdepartementet, 2011).  

Teoretisk referensram 
Studien har en folkhälsovetenskaplig utgångspunkt. Folkhälsovetenskap handlar 
om befolkningars hälsa och vad som ger förutsättningar för människors hälsa eller 
ohälsa (Ejlertsson & Andersson, 2009). Dessa förutsättningar kallas ibland risk- 
eller friskfaktorer och utgår ifrån bestämningsfaktorer för hälsa. Med 
bestämningsfaktorer för hälsa menas faktorer som påverkar hälsan positivt eller 
negativt. Folkhälsodiskursen har genom WHO förändrats i en mer salutogen eller 
hälsofrämjande riktning de senaste decennierna, där fokus flyttats från att enbart 
behandla och förebygga ohälsa till att även främja hälsa (Ejlertsson & Andersson, 
2009; WHO, 2009). Många faktorer som styr hälsa kan påverkas genom olika 
livsstilsval (Hallberg, 2010). Det finns olika sätt att stötta människor i att göra 
livsstilsval som påverkar hälsan positivt (Hanson, 2007). Det har visat sig vara 
svårt att förändra beteenden genom att enbart informera om hälsosamma eller 
ohälsosamma beteenden, därför finns det anledning att se sig om efter andra sätt 
(Heberlein, 2012; Jarlbro, 2010; Simons-Morton, et al, 2012). Ett sätt som lyfts 
fram genom de överenskommelser som WHO gjort är att utveckla stödjande 
miljöer (WHO, 2009). Genom att i en miljö finna de faktorer som skulle kunna 
underlätta för människor att välja hälsofrämjande beteenden och ta bort hinder 
som försvårar val av hälsosamma beteenden kan miljöer utvecklas som stöttar och 
verkar hälsofrämjande (Heberlein, 2012; Simons-Morton et al., 2012; WHO, 
2009).  Studien utgår ifrån ett hälsofrämjande perspektiv där fokus läggs på 
faktorer som ger ökade förutsättningar för hälsa för barnen som deltar i 
framtidsgrupperna. 

Mötesplats 
Barnvänliga miljöer och mötesplatser för barns fysiska aktivitet och lek är viktiga 
för barns utveckling och rörelsefrihet (Faskunger, 2008). Det offentliga rummet 
har varit en viktig mötesplats för barn och unga (Loukaitou-Sideris, 2003). Barns 
rörelsefrihet och tillträde till det offentliga rummet minskar idag till del beroende 
på ökad trafikintensitet och ökande oro från föräldrar (Faskunger, 2008; 
Loukaitou-Sideris, 2003).  I en studie kring vad som påverkar ungas känsla av 
tillhörighet och samhörighet med sin ort visar Whitlock (2007) att de unga själva 
lyfter fram följande som påverkansfaktorer: vuxnas attityder mot unga, utrymme i 
det offentliga rummet, inflytande och goda möjligheter att välja engagerande 
fritidssysselsättningar. Hur de unga blev bemötta i exempelvis kassan på affären 
eller på torget påverkade om de kände att det fanns utrymme för dem och om de 
var önskvärda i det sociala sammanhanget på orten. Tate (2003) betonar vikten av 
att i sitt ledarskap utgå ifrån de som ska ledas, i detta fall barnen, för att få dem att 
känna tillhörighet.  
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Fysisk aktivitet 
Det finns starkt stöd för att fysisk aktivitet främjar barn och ungas hälsa. Janssen 
och LeBlanc (2010) visar i en systematisk litteraturstudie att fysisk aktivitet 
påverkar barn och ungas hälsa positivt i ett dos-responsförhållande, dvs. ju mer 
fysisk aktivitet desto mer hälsofrämjande. De visar dock även på att redan små 
ökningar av fysisk aktivitet kan ha stora effekter på hälsan för dem som rör sig 
allra minst. Studien visar även att olika typer av fysisk aktivitet fyller olika 
funktioner. För att förebygga eller minska övervikt och ohälsa relaterad till 
övervikt, visar Janssen och LeBlanc (2010), att medelintensiv till intensiv aerob 
aktivitet får bäst resultat. Barns, tonåringars och vuxnas fysik skiljer sig åt, vilket 
gör att barns fysiska aktivitet måste bedrivas på barnens villkor (Tonkonogi & 
Bellardini, 2012). Olika åldrar har olika behov och förutsättningar. Tonkonogi et 
al. (2012) visar att det främst är intervall träning, dvs. korta intensiva aktiviteter 
med lugnare aktivitet emellan, som får positiva effekter för barn, inte traditionell 
konditionsträning. För att ge barn den styrka som de behöver för att utvecklas 
optimalt och undvika skador behöver barn, enligt Tonkonogi et al. (2012), 
styrketräning. Många skador inom idrotten hos barn och unga uppstår exempelvis 
för att bålmuskulaturen inte är tillräckligt stark (Tonkonogi et al., 2012). 

Motorik 
Begreppet motorik innebär människans rörelseförmåga och rörelsemönster samt 
hur människan lär in och utvecklar sina rörelser (Ericsson, 2005). Motoriken har 
bl.a. betydelse för vårt kroppsspråk, självuppfattning och fysisk förmåga. Den 
motoriska förmågan påverkar många aspekter med betydelse för hälsa och 
välbefinnande.  Motorik är en viktig faktor som främjar barns rörelser (Williams 
& Pfeiffer et al., 2008). Williams och Pfeiffer et al. visar att barn med bra motorik 
rör sig mer än barn med sämre motorik och menar att det är möjligt att öka barns 
benägenhet till fysisk aktivitet genom förbättrad motorik. Ericsson (2008) har i en 
svensk studie visat exempel på hur ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 
skolan för barn i årskurs ett och två kan förbättra studieresultaten i svenska och 
mattematik, ge bättre motorik, samt ge barn med koncentrationsproblem bättre 
koncentration. Barnen i studien hade minst en timmes fysisk aktivitet i skolan 
varje dag.  

Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (MUGI) är ett verktyg som 
utvecklats för att träna motoriska färdigheter hos barn (Ericsson, 2008a). MUGI 
består av 9 olika övningar som kan utföras under varierade former för att öva 
olika aspekter av motoriken (Ericsson, 2008b).  Verktyget bygger på att barnen 
ska känna att de lyckas i övningarna och att det ska vara roligt med fysisk 
aktivitet.  De nio stegen är: Fånga och kasta stor boll, studsa stor boll, hoppa 
hoppsa-steg i diagonalmönster, hoppa på ett ben, stå stilla på ett ben, gå med tårna 
utåt, alternerande skid-hopp, imitera rörelser som höger hand på vänster öra, 
vänster hand på vänster höft och hinderbana. Tonkonogi och Bellardini (2012) 
använder istället för motorik begreppet koordination. Författarna beskriver att 
övningar för att stärka prepubertala barns koordination bör utgå ifrån inlärning av 
nya, varierade rörelsemönster, variera rörelseparametrar, dvs. exempelvis kasta 
boll från stående, sittande och liggande och olika typer av balansövningar. 

Rörelseglädje 
Ericsson (2008b) lyfter fram att det är viktigt att barnen upplever rörelse som 
någonting lustfyllt och kopplar lustfylld rörelse till att känna att man lyckas, en 
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känsla av kompetens. Grunden för glädjefylld och säker aktivitet är välplanerad 
fysik aktivitet som utgår ifrån barnens fysiologiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar (Tonkonogi et al. (2012). Både att arbeta med sina styrkor och sina 
svagheter kan främja glädje, men det upplevs ofta som mer lustfyllt att utveckla 
sina styrkor samtidigt som välbefinnandet sitter i längre (Schueller, 2009). 

Delaktighet 
Delaktighet i samhället är viktigt för barns och ungas hälsa (Bing, 2003). Miklosi 
(2007) lyfter fram tre grundläggande metoder för att stärka ungas engagemang i 
samhället: 
Att aktivt lyssna på vad de unga har att säga 
Att bemöta unga med verklig respekt 
Att skapa meningsfulla ledarskapstillfällen eller tillfällen för delad makt och 
kontroll. 
Wong, Zimmerman och Parker (2010) menar att delat ansvar och delad kontroll 
mellan vuxna och barn har störst potential för att främja empowerment och en 
hälsofrämjande utveckling hos de unga. Ett delat ansvar och delad kontroll som 
tar hänsyn till att unga och vuxna har olika resurser och behov har bäst chans att 
lyckas, vilket är en viktig orsak till att delat ansvar och kontroll har bäst potential 
menar författarna. Ett annat är att mycket utav de positiva värden som skapas 
uppstår i själva mötet, interaktionen mellan barn och vuxna (Wong et al., 2010). 
Wong et al. Illustrerar 5 olika typer av ungas delaktighet som en pyramid (The 
TYPE pyramid) se Figur 1. 

 

    Fig. 1 (Wong et al., 2010, 
s.105) 

Vessel eller kärl syftar till att unga skulle vara ett tomt kärl som vuxna kan fylla 
med innehåll. Här har unga inget inflytande eller kontroll utan de vuxna har all 
kontroll. 

Symbolic eller symboliskt syftar till att de unga har möjlighet att göra sin röst 
hörd, men att de vuxna sedan själva tar beslut. Det verkliga inflytandet är oftast 
lågt. Denna typ av delaktighet har möjlighet att leda till ökad empowerment, 
genom att de unga får göra sig hörda, och en känsla av kompetens, men kan även 
ha motsatt effekt om de unga engagerar sig men det inte syns i slutresultatet.  
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Pluralistic eller pluralistiskt syftar till delat ansvar och kontroll efter de ungas 
resurser och förmåga. Initiativet kan komma från antingen vuxna eller unga. 
Denna typ av delaktighet har störst potential att leda till ökad empowerment, 
stärka de ungas hälsofrämjande utveckling och ge lyckade resultat. 

Independent eller oberoende syftar till att unga får styra det mesta själva och de 
vuxna lämnar ifrån sig så mycket kontroll som möjligt. Denna typ av delaktighet 
har potential att verka positivt för de unga, men det finns även betydande risker att 
de unga saknar resurser och förmåga att ro iland projekt själva och därför 
misslyckas. Det stöd som de vuxna kan förmedla uteblir.  

Autonomous eller autonomt syftar till att de unga styr helt på egen hand efter egna 
initiativ. Denna typ av inflytande kan ha positiva effekter, men ungas egna 
initiativ är, enligt författarna, inte alltid positiva för de unga och samhället i stort.  

Sociala möten  
Barn och unga har behov av att vara en del av ett positivt och stödjande socialt 
sammanhang (Bing, 2003). Insatser för att stärka interpersonella relationer skulle 
kunna påverka ungas välbefinnande och verka hälsofrämjande genom att påverka 
de ungas självförtroende och sociala stöd från lärare och andra unga (Natvig, 
Albrektsen och Qvarnström, 2003). Schueller (2009) menar att det är viktigt att 
integrera både individfokuserade faktorer och samhällsfaktorer för att förstå och 
påverka sociala sammanhang i mer hälsofrämjande riktning. Positiva känslor och 
kompetenser som individen tar med sig påverkar den sociala interaktionen och 
kan därigenom påverka kvaliteten på det sociala utbytet i samhället. Därför menar 
Schueller att ett sätt att stärka den sociala sammanhållningen kan vara att främja 
människors kompetenser och positiva känslor. Framförallt betonar författaren 
fördelarna med att främja människors styrkor som ett sätt att öka kompetens och 
positiva känslor. Stolthet kan fylla en positiv social funktion när känslan upplevs i 
relation till verkliga kompetenser för att skapa socialt kapital (Williams & 
DeSteno, 2009). Williams och DeSteno visar att personer som upplever stolthet 
inför en gruppövning tar på sig ledarskap och upplevs som positivare att 
samarbeta med än personer som är neutrala. Att känna sig hörd, sedd och 
bekräftad är nödvändigt för att uppleva välbefinnande i sociala möten 
(Waldemarson, 2009). 

SYFTE 
Syftet med studien var att utvärdera barngrupper med hälsfrämjande fysisk 
aktivitet inom Jämjö GoIFs projekt ”Nya mötesplatser mellan unga människor på 
landsbygd” med fokus på aktiviteter och arbetssätt och dess 
utvecklingsmöjligheter. 

Frågeställningar 
Hur var det planerat att framtidsgrupperna skulle nå sina långsiktiga mål?  

Hur genomförs framtidsgrupperna med fokus på aktiviteter och arbetssätt?  

METOD 
Studien är genomförd som en formativ processutvärdering utav framtidsgrupperna 
(Simons-Morton, McLeroy & Wendel, 2012). Utvärderingen har använt 
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FORmative Evaluation, Consultation And Systems Technique (FORECAST) som 
ram (Simons-Morton et al., 2012).  

Utvärderingsmodell FORECAST 
FORECAST är en utvärderingsmodell lämplig för både formativ- och 
processutvärdering (Simons-Morton, 2012).  FORECAST modellen tillför ett 
ramverk för utvärderingen genom 4 delar kallade Maps, Markers, Measures och 
Meaning.  

Maps är en karta över hur det är tänkt att framtidsgrupperna ska fungera om allt 
går som planerat (Simons-Morton et al, 2012). Modellen utgår ifrån en ”logic 
model”, en sorts linjär karta över viktiga delar av insatsen som beskriver resurser, 
aktiviteter, deltagare, kortsiktiga resultat och långsiktiga resultat. Den logiska 
modellen är utformad efter Simons-Morton et al. (2012). Se Bilaga 2. 

Markers är de nyckelfaktorer som visar om framtidsgrupperna genomförts som 
planerat (Simons-Morton et al., 2012). För att framtidsgrupperna ska uppfylla sina 
mål på det vis som var planerat så behöver dessa nyckelfaktorer uppfyllas. 
Nyckelfaktorerna som identifierats i kartläggningen återfinns i studiens resultat. 

Measures innebär de indikatorer som används för att undersöka om 
nyckelfaktorerna uppfylls (Simons-Morton et al, 2012).  

Mötesplats 
Om idrottsplatsen och framtidsgrupperna fungerar som en mötesplats för barnen i 
och kring Jämjö har undersökts genom att titta på hur barnen tar för sig på 
idrottsplatsen, om de verkar hemmastadda, hur vuxna bemöter barnens närvaro, 
om projektledaren bemöter barnen med respekt samt om det kommer barn dit 
spontant utanför barngrupperna. 

Fysisk aktivitet 
Om framtidsgrupperna ger barnen möjlighet till ökad fysisk aktivitet har 
undersökts genom att titta på hur stor del av tiden som utgörs utav intensiv fysisk 
aktivitet, medelintensiv fysisk aktivitet, lågintensiv fysisk aktivitet och ingen 
fysisk aktivitet.  

Om framtidsgrupperna ger barnen fysisk aktivitet på sina villkor har undersökts 
genom att titta på om: 

- korta intervaller av intensiv fysisk aktivitet används 
- styrketränande inslag görs med lagom vikter så barnen klarar att göra runt 

13 repetitioner 
- aktiviteterna är omväxlande, lekfulla och lagom utmanande  
- långsamt stigande uppvärmning 

 
Motorik 
Om framtidsgrupperna ger barnen möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor 
och koordination har uppskattats genom att titta efter övningar som liknar de 9 
övningarna i MUGI (Ericsson, 2005), övningar för inlärning av olika 
rörelsemönster, varierade rörelseparametrar, balansövningar samt om barnen 
lyckas med övningarna och verkar uppleva aktiviteterna som lustfyllda. 



8 
 

Rörelseglädje 
Om barnen i framtidsgrupperna verkar uppleva rörelseglädje har uppskattats 
genom att titta på om barnen verkar glada, om barnen verkar tycka det är roligt att 
röra på sig, om aktiviteterna är välplanerade och om barnen verkar känna att de 
lyckas med aktiviteterna. 

Delaktighet/inflytande 
Vilken typ av inflytande barnen har på/ under framtidsgrupperna har uppskattats 
genom kategorierna från delaktighetsmodellen The TYPE pyramid i Wong et al. 
(2010). 

Sociala möten och social erfarenhet 
Om framtidsgrupperna ger barnen möjligheter till positiva sociala möten och 
social erfarenhet har undersökts genom att titta på hur projektledaren fungerar 
som ledare under barngrupperna, om projektledaren bemöter barnen rättvist, om 
barnen bemöter varandra med respekt, om barnen verkar trygga, om barnen ges 
möjligheter att samarbeta och om barnen blir sedda av de vuxna och av varandra. 

Meaning är svaren på om indikatorerna uppfylls och vad som eventuellt behöver 
förändras för att de ska uppfyllas fullt ut (Simons- Morton et al., 2012). Dessa 
svar återfinns i studiens resultat och resultatdiskussion. 

Datainsamling 
Datainsamlingen har skett med flera olika metoder, så kallad triangulering. 
Projektets dokumentation, en längre intervju med projektledaren, observationer 
samt opportunistisk kort kommunikation med projektledaren har använts. Bryman 
(2012) beskriver att triangulering innebär att använda mer än en 
datainsamlingsmetod för att kunna jämföra det insamlade materialet och på så vis 
förbättra validiteten. Green och Thorogood (2009) menar att triangulering i 
kvalitativa studier ofta bidrar till en mer omfattande bild av det studerade genom 
att flera olika perspektiv används.  

Projektets Dokumentation 
Den logiska modellen över hur framtidsgrupperna planerats genomföras baserades 
på projektets dokument. De dokument som ingått är projektansökan, en 
halvtidsredovisning utav projektet samt en lista som projektledaren sammanställt 
om vad han vill ha utvärderat. Projektledaren har tillfrågats för förtydliganden och 
komplettering kring oklarheter och följdfrågor utifrån dokumenten via mail, 
telefon och ett möte.  

Fältstudie  
Semi - strukturerade observationer (Bryman, 2012) utav framtidsgrupperna har 
utförts efter en observationsmall inspirerad av Ingegerd Ericsson (2006). 
Ericssons mall består av sju rubriker. Under rubrikerna listas frågor eller olika 
ämnen att titta på. Observationsmallen är modifierad för att passa till aktuellt 
ämnesområde och för att ta hänsyn till författarens ämneskunskaper. Den första 
observationsmallen som var tänkt att fyllas i kontinuerligt under observationerna 
testades vid två observationer och omarbetades därefter. Eftersom planen där 
grupperna hålls är så stor att det inte var möjligt att få en tillräckligt bra 
uppfattning om vad som hände under aktiviteterna från ett och samma ställe fick 
mallen anpassas för att fyllas i efter aktiviteterna. Mallen kompletterades även 
med några fler frågeställningar. Se bilaga 3. Projektledaren berättade innan 
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grupperna vad han planerat, vilka barn som skulle komma samt hur han tänkte om 
dagen. Efter att författaren presenterat sig för grupperna och förklarat anledningen 
till observationerna interagerade författaren så lite som möjligt med barn, ledare 
och lärare för att minimera påverkan på situationen.  En del barn kom fram och 
pratade med författaren under den fria leken, och någon grupp började med att äta 
mellanmål, vilket gjorde det svårare att inte delta i konversationen utan att vara 
otrevlig. Fyra observationer har genomförts. Fler var planerade men fick ställas in 
pga. inställda grupper. 

Intervju 
En Kvalitativ semi-strukturerad intervju (Bryman, 2012) har genomförts med 
projektledaren. Intervjuen fokuserade på hur projektledaren beskriver och 
resonerar kring sitt ledarskap och framtidsgrupperna utifrån hur grupperna 
planerats genomföras. Frågorna återfinns i bilaga 4. En intervju på 39 minuter har 
genomförts på en plats som valts utav projektledaren. Intervjun spelades in och 
transkriberades ordagrant. Då en kontakt med projektledaren etablerats där 
enklare frågor på projektledarens förslag ställts via e-post har följdfrågor ställts 
via e-post samt via opportunistiska möten. Efter studien är färdigställd kommer 
allt intervjumaterial att förstöras. Projektledaren har fått möjlighet att läsa och 
kommentera det transkriberade materialet samt slutresultatet utav intervjun. Green 
och Thorogood (2009) lyfter fram det som ett sätt att minska risken för 
missförstånd. Eftersom intervjupersonen går att identifiera är det även viktigt av 
etiska skäl. 

Databearbetning 
Datan har analyserats genom konventionell kvalitativ innehålls analys (Hseih & 
Shannon, 2005). Analysen har utgått ifrån ”Framework analysis” så som den 
beskrivs utav Green och Thorogood (2009) som ram för analyserna. I Framework 
analysis bibehålls datan kopplad till den ursprungliga källan vilket ger möjligheter 
till att se kopplingar mellan olika koder. Analysen har framförallt fokuserat på 
manifest innehåll (manifest content), dvs. den uttalade meningen i texten 
(Graneheim och Lundman, 2003).  

Analysen av insamlad data har skett i fyra alt. fem steg (familiarization, thematic 
analysis, indexing, charting (Green & Thorogood, 2009)). För exempel se bilaga 
6. 

1. Först har dokumenten lästs flera gånger för att lära känna materialet 
2. Sedan valdes lämpliga kategorier, i dokumentanalysen efter de olika 

stegen i den logiska modellen samt en kategori för annat som inte passat in 
i övriga, i övriga analyser användes kategorier efter indikatorerna samt 
underkategorier som utkristalliserat sig i materialet. 

3. Meningsenheter identifierades i texten, komprimerades och sorterades 
under kategorier.  

4. Frågor ställdes till materialet utifrån studiens frågeställningar samt 
indikatorerna. 

5. Slutligen kondenserades koderna ytterligare och organiserades i en logisk 
modell (se bilaga 2) samt en karta (chart, se bilaga 5). 

Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskning i studiens diskussions del 
efter själva innehållsanalysen (Hseih och Shannon, 2005). Analysen utav insamlad 
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data har skett på samma vis för de olika typerna av data för att kunna jämföra och 
sammanföra de olika delarna (Green & Thorogood, 2009). Materialen har 
analyserats först var för sig, där resultatet från dokumentanalysen förts in i en 
egen logisk modell som legat till grund för vidare data insamling. Intervjudata och 
observationsdata har analyserats först var för sig och sedan tillsammans med 
varandra och till sist har intervju och observationsdatan jämförts mot 
dokumentanalysen för att se om projektet gjort de saker som avsetts göras (Green 
& Thorogood, 2009; Simons-Morton et al., 2012).  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Studien är inte avidentifierad, utan namnet på projektet och orten framgår. Dels är 
projektet känt i närområdet där uppsatsen presenteras, vilket gör att identiteten på 
projektet ändå kan komma att anas vilket gör det mer etiskt att visa de inblandade 
tydligt att namnet på projektet kommer att finnas med (Green & Thorogood, 
2009). Dels sker utvärderingen på uppdrag av projektet och de vill kunna använda 
utvärderingen vilket underlättas om det är tydligt att det handlar om just det 
projektet. Vem som vill kan på det viset enkelt få reda på vem projektledaren är, 
vilket har ställt särskilda krav på att utvärderingen genomförts och presenterats på 
ett respektfullt och konstruktivt vis (Green & Thorogood, 2009). Utvärderingen är 
efterfrågad av projektledaren, vilket innebär att projektledningen även varit 
delaktiga vid identifieringen av utvärderingsbehov.  

Observationerna utav framtidsgrupperna har berört barnen som deltar i grupperna, 
vilka räknas som en särskilt känslig grupp (Codex, 2013). Jag har i första hand 
tittat på ledarens arbete, jag har inte identifierat något barn, inte heller interagera 
med dem mer än nödvändigt. Framtidsgrupperna hålls utomhus på idrottsplatsen, 
vilket borde minimerat risken för att barnen känner sig obekväma med att någon 
tittar på. Barnen har inte visat något tecken på att de upplevt situationen 
obekvämt, snarare tvärt om. Samtycke för observationerna har inhämtats från 
projektledningen. Projektledaren informerade även lärarna som följde med barnen 
om studien. 

En Etisk egengranskning är gjord (se bilaga 1). 

RESULTAT 
Resultatdelen utgår ifrån studiens två frågeställningar. Första frågan undersöker, 
utifrån projektets dokumentation, vad projektet och framförallt framtidsgrupperna 
planerats innehålla och hur det var tänkt att grupperna skulle nå sina mål. Andra 
frågan undersöker utifrån intervju och observationer om framtidsgrupperna 
innehåller de delar som var tänkt och hur de fungerar utifrån framtagna 
indikatorer.  

Hur var det planerat att framtidsgrupperna skulle nå sina långsiktiga mål?  

Bakgrunden till projektet beskrivs i de analyserade dokumenten vara en ny tid, där 
globaliseringen och övergången från industri- till kunskapssamhälle, där många 
söker sig till de stora tillväxtregionerna, leder till att landsbygden utarmas på unga 
med framtidstro och skaparlust:  

”I en allt mer globalare värld där industrisamhälle övergår till ett kunskaps och 
informationssamhälle och där många människor mer förflyttar sig till de stora tillväxt och 
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befolkningsregionerna i Sverige och där landsbygden utarmas av unga människor med 
framtidstro och skaparlust…” 

Samtidigt beskrivs en tro på landsbygdens möjligheter att erbjuda ett gott liv: 

”… ser vi också fantastiska möjligheter med att leva och bo i landsbygd, dels med 
teknikutveckling som sker och de möjligheter som idag finns att studera via nätbaserat 
lärande både på gymnasial och högskolenivå men också den attraktion landsbygden ger 
via det starka föreningsliv som finns och den fantastiska natur m.m.” 

Bakgrunden till att skapa mötesplatser generellt grundar sig enligt dokumenten i 
att unga människor på landsbygden har ett stort behov utav att skapa och utveckla 
nya mötesplatser.  

”… unga människor har ett enormt behov av att skapa och utveckla nya mötesplatser för 
att hitta inspiration och livsglädje att växa och utvecklas på landsbygden.” 

Den nya kontgräsplanen beskrivs vara en viktig resurs för Jämjö som man vill 
dela med sig utav, framförallt till den alltmer stillasittande datagenerationen. Flera 
viktiga funktioner av fysisk aktivitet, rörelse och lek lyfts fram, som minskad 
övervikt samt bättre motorisk utveckling och kommunikativ förmåga.  

”Vi ville påverka och öka intresset för fysiska aktiviteter och lekar. Ett komplement och 
alternativ till den alltmer stillasittande generationen med datorer etc.” 

”Vi tror mycket på att lek och rörelse är en viktig nyckel till barns kommunikativa 
förmåga och motoriska utveckling.” 

De långsiktiga mål som beskrivs för projektet är att göra Jämjö till en attraktiv 
boendemiljö för att få människor, särskilt kreativa och engagerade unga 
människor, att vilja bo eller bo kvar i Jämjö. Det är framförallt nya mötesplatser 
för barn och unga som ska leda fram till de långsiktiga målen.  

”Syftet är att med innovativa mötesplatser utveckla engagemanget ibland unga människor 
i östra Blekinge och genom detta öka attraktionskraften att vilja bo och leva på 
landsbygd.”  

Mötesplatserna är tänkt att tillföra ökad delaktighet, hälsa, inspiration och 
livsglädje för barn och unga och lyfta fram och stärka de möjligheter som finns på 
orten. Framtidsgrupperna är en sådan möjlighet. Målen som lyfts fram med 
framtidsgrupperna är att de ska vara en mötesplats för barnen i och runt Jämjö. 
Genom sociala möten och tillhörighet, fysisk aktivitet, motorikträning, upplevd 
rörelseglädje och delaktighet förväntas grupperna leda till att barn och unga 
utvecklas, mår bra och får en starkare förankring på orten.  

De nyckelfaktorer, det som leda framtidsgrupperna till sina långsiktiga mål, som 
identifierats vid kartläggningen är att framtidsgrupperna ska erbjuda barnen: 

Mötesplats - framtidsgrupperna och/eller idrottsplatsen ska fungera som en 
mötesplats för barnen i och kring Jämjö och ge tillhörighet till ett socialt 
sammanhang 

Fysisk aktivitet - framtidsgrupperna ska ge barnen möjlighet till ökad fysisk 
aktivitet 
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Motorik - framtidsgrupperna ska ge barnen möjlighet att utveckla sina motoriska 
förmågor 

Rörelseglädje - framtidsgrupperna ska låta barnen uppleva rörelseglädje 

Delaktighet/inflytande - framtidsgrupperna ska ge barnen möjligheter till 
delaktighet och inflytande 

Sociala möten och social erfarenhet - framtidsgrupperna ska ge barnen 
möjligheter till positiva sociala möten och social erfarenhet  

Hur genomförs framtidsgrupperna med fokus på aktiviteter och arbetssätt?  

Mötesplats: 
I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

Idrottsplatsen är öppen för alla och barnen i Jämjö har tillgång till idrottsplatsen 
på fritiden. Projektledaren vill att barnen ska känna att idrottsplatsen är till för 
dem.  

”Det är en plats för alla alltid. Ibland händer det också att det kommer barn hit när jag är 
här som jag leker med och öppnar min lekbod så de kan plocka ut vad de vill… de ska 
alltid känna att det är en plats för dem.” 

I och med framtidsgrupperna har det blivit mer naturligt för barnen att komma till 
idrottsplatsen på fritiden. Barnen som är med i grupperna har fått illgröna mössor 
och barnen har ofta dessa mössor på sig när de kommer själva, vilket 
projektledaren menar kan fungera som en trygghet för dem. Både projektledaren 
och föreningen tycker att det är positivt att barnen kommer till idrottsplatsen.   

”… man känner att man har lyckats när de kommer hit på sin fritid, så jag hoppas att det 
kan bli ännu mer och att det kommer ännu fler” 

Projektledaren lyfter fram att det är viktigt för föreningen att satsa på barnen och 
framtiden genom att vara öppna mot skolan och hela byn.  

Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

Barnen verkade känna sig bekväma och hemma på idrottsplatsen. Barnen som 
kom till grupperna verkade veta vart de ska gå när de kom till idrottsplatsen, de 
väntade inte på inbjudan utan kom självmant fram och började prata med 
projektledaren, började leka med lekredskapen eller satte sig i en ring på planen. 
Några barn sprang fram och kramade projektledaren, andra berättade något eller 
bad att få göra någon speciell aktivitet som att spela fotboll. Projektledaren mötte 
upp barnen, hälsade och pratade med dem. Ju mer entusiastiska och glada barnen 
var desto mer engagerad var projektledaren. Under eftermiddagarna kom barn och 
ungdomar till konstgräsplanen på egen hand. De yngre deltog ibland i 
framtidsgrupperna. Vid något tillfälle kom några barn med en vuxen för att sparka 
boll, men de flesta barn och ungdomar kom själva eller i par. Projektledaren och 
övrig personal på idrottsplatsen tog sig tid med de barn och ungdomar som kom 
dit. De vuxna tog initiativ till att hälsa och prata lite. Om projektledaren hade tid 
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sparkade han lite boll med dem som kom dit eller tog tid på dem när de sprang 
med sitt tidtagarur. Barnen fick hämta föreningens lekredskap ur en liten bod. 

Sammanfattningsvis verkade barnen hemmastadda och tog för sig på 
idrottsplatsen. Projektledaren och andra vuxna var positiva till att barnen kommer 
dit på fritiden och tog sig tid med de barn och ungdomar som kom. 

Fysisk aktivitet 
I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

Särskilt för de barn som inte rör sig så mycket i vanliga fall kan 
framtidsgrupperna vara ett viktigt bidrag till barnens aktivitet. 

”En del barn kanske inte rör sig så mycket i vanliga fall och då är det jättebra att de kan 
komma hit och köra. De har ju vanlig gymnastik också, men det kanske inte alltid räcker 
med bara gymnastik.” 

Intensiteten i den fysiska aktiviteten har ingen framträdande roll i val av 
aktiviteter. Det finns ingen tanke om hur stor del av passet som ska utgöras av 
fysisk aktivitet av olika intensitet. Projektledaren utnyttjar olika intensitet i 
aktiviteterna ibland.  

”Ibland har man olika stationer som man kan köra och så har man olika moment som man 
tränar och ibland kan man köra lugnare pass och ibland med mer fart.” 

Barnen gör oftast aktiviteterna med den intensitet som projektledaren avsett. 
Projektledaren likställer intensiv fysisk aktivitet och tävling, och menar att 
intensiva moment ofta sker på bekostnad av noggrannhet i aktiviteterna på grund 
av tävlingsinslaget. 

”Ibland kan det bli så att tävlingsinstinkten gör att man inte blir lika noggrann i själva 
momentet utan man bara stressar för att man ska vinna.” 

Projektledaren lyfter fram att det är viktigt att fysisk aktivitet för barn ska vara 
allsidig, varierad och rolig.  Framtidsgrupperna använder lek som form för fysisk 
aktivitet för att barnen ska tycka att det är roligt och längta till grupperna.  

”Leken ökar glädjen hos barn, de ska trivas och tycka att det är roligt att vara här och livet 
i övrigt så att de ska längta efter leken här och att man har roligt.” 

Projektledaren beskriver lek som någonting lite utanför ramarna, lite friare, där 
man kan koppla av och njuta av en flow-känsla. Leken är en sorts frizon som man 
blir uppslukad av. Projektledaren lägger stor vikt vid att försöka hitta rätt nivå på 
aktiviteterna. Inte för svårt och inte för lätt utan lagom utmanande.  

”En del saker gör man med flit för att det ska vara lite utmaning för att ibland kan det 
vara för enkelt, men jag vill ändå utmana dem, det är en ganska bra fråga det känner jag 
för det har jag gått runt och tänkt på mycket – kan jag köra det här, blir det för svårt eller 
fixar de det här. Men det är både och man kör väldigt enkla ibland och ganska så 
avancerade övningar ibland.” 

Projektledaren upplever det inspirerande att utmana barnen och se hur de löser 
uppgifterna. 

”Det är roligt att utmana dem och du ser att de löser uppgiften, det är jättekul.” 
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Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

Tre av fyra grupper bestod utav samling, aktiviteter och fri lek. Samlingen och 
aktiviteterna utgjorde halva tiden och den fria leken halva tiden. En utav 
grupperna hade även en kort uppvärmning. Aktiviteterna bestod utav olika former 
av hinderbanor, stafetter, följa John lek, bokstavslek med koner på en linje och 
tändstickspussel med stavar. I den fria leken fick barnen använda lekredskapen 
och planen som de ville förutsatt att de inte fäktades, slogs eller förstörde sakerna. 

I de flesta grupperna deltog alla barn i aktiviteterna, men i en grupp fick barnen 
själva välja om de ville vara med på aktiviteterna. Vissa barn deltog inte lika 
aktivt om de vuxna inte var så engagerade. Det förekom inslag av intensiv fysisk 
aktivitet under aktiviteterna som stafetter, men merparten var medel eller 
lågintensivt. Den fria leken var framförallt lågintensiv eller helt stilla. Några barn 
rörde sig mer under den fria leken, när de sköt fotbollsstraffar eller lekte häst. 

Aktiviteterna under varje grupp var omväxlande mellan att springa, hoppa, krypa, 
balansera och använda huvudet och sammarbeta. Däremot fanns inga 
styrketränande inslag.  Aktiviteter där barnen fick röra på sig som hinderbanor 
och stafetter verkade upplevas lekfulla. När övriga aktiviteter blev för lätta 
verkade de bli tråkiga och tappa lekfullheten. Aktiviteterna verkade lagom 
utmanade för de mindre barnen, men för de större verkade vissa aktiviteter bli för 
enkla och i något fall för svåra.  

Ytan på den stora kontgräsplanen användes inte fullt ut hela tiden. Särskilt inte 
under den fria leken. Lekredskapen låg utlagda mitt vid den ena långsidan och de 
flesta barnen uppehöll sig i en halvcirkel runt lekredskapen.  

En stor mängd lekredskap användes både i aktiviteter och den fria leken 
exempelvis bollar av olika slag, bowlinggrejer, tält, stavar, små häckar att hoppa 
över, rockringar, saker att kasta prick med som hästskor i gummi, ärtpåsar och en 
tavla med hål, balansplattor, flaggor etc. Leksakerna var framförallt 
motorikfrämjande. Alla saker var lätta i plast. Det fanns ingenting som var tungt. 
Vid något tillfälle hittade barnen en väska med många stavar i som var tung. Den 
turades de om att bära omkring på med stor förtjusning. 

Sammanfattningsvis gav grupperna möjlighet till fysisk aktivitet med framförallt 
låg och medelintensitet. Intensiteten har ingen framträdande roll i utformandet 
utav aktiviteterna. Korta intensiva intervaller och styrketräning användes inte 
genomgående, däremot lades vikt vid att aktiviteterna skulle vara omväxlande, 
lekfulla och lagom utmanande. Uppvärmning användes sällan. 

Motorik 
 I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

Projektledaren utgår ifrån sin praktiska erfarenhet om barns motoriska utveckling 
och motorik. Allsidig träning och variation återkommer som arbetssätt för att 
säkerställa att den fysiska aktiviteten svarar mot barnens behov av motorisk 
träning. Framförallt lyfter projektledaren fram hinderbanor som kan innehålla:  
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”Det kan vara hopp, det kan vara balansgång på balansplattor och olika höjder så man får 
upp balansen, koordinationssteg så man tränar sina snabba fötter och så vidare. När vi 
tränar koordinationsringar, alltså att trampa i ringar framåt och bakåt och vi har krypt och 
så vidare…” 

 Nivån på övningarna anpassas efter åldersgrupp eftersom fyraåringar och 
mellanstadiebarn har olika behov även om det även går att använda samma 
aktiviteter ibland. Projektledaren märker att barnen efter något år klarar 
övningarna bättre och då kan övningarna byggas på. 

”Övning ger färdighet… har man kört ett halvår eller år och repeterat sådant så märker 
man tillslut att de fixar det bra.” 

”Blir det för lätt finns det alltid saker man kan bygga på i alla moment.” 

Projektledaren betonar vikten av att barnen känner att de lyckas med övningarna. I 
hans resonemang framgår komplexiteten mellan att lyckas, att göra sitt bästa, att 
vinna och att känna att man lyckas.  

”Att man försöker och gör sitt bästa det är ju viktigt … sen vill man ju alltid att de ska 
lyckas det hoppas man ju alltid på, men jag är inte så sträng eller så om man ser att de 
skulle halvfuska lite… utan ja okej då man får lov att låta dem leva lite också ibland så. 
Det är ju det som är det vill man ju alltid att de ska lyckas med det man gör och också att 
de försöker. Det kanske är viktigare att man skapar vinnarmentalitet senare när man är 
äldre … det kanske är lite tidigt att odla en vinnarmentalitet, inte att de alltid ska vinna, 
det kan man ta lite när de är lite äldre tycker jag.” 

Projektledaren lyfter fram framgång som ett viktigt sätt att stärka självförtroendet. 

”När man känner att man lyckas med en uppgift eller att man lyckas tillsammans med 
gruppen och gör något bra kanske man får lite bra självkänsla efter det. Sen kanske man 
inte bara behöver lyckas för att få självförtroende men jag tror att det är en stor del, just 
framgång på ett eller annat sätt.” 

Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

De flesta grupper hade någon aktivitet med motorikfrämjande inslag. De yngre 
barnen hade mer motorikfrämjande aktiviteter på sin nivå. Hoppa långt, hoppa 
över, balansera och krypa igenom användes i hinderbanor, gå framlänges 
baklänges och på sidan och lyfta konor användes i andra aktiviteter. Under den 
fria leken använde en del barn bollar på olika vis eller kastade prick med ärtpåsar 
eller kastade frisbee. 

I flera utav grupperna verkade nivån på övningarna lagom för att barnen skulle 
engagera sig ordentligt i övningarna och verka ha känslan av att lyckas. Barnen 
gjorde vad de skulle, hade kul och ingen kontrollerade så alla detaljer blev rätt. 
För de lite äldre barnen verkade vissa aktiviteter för lätta, så de inte behövde 
engagera sig utan det fanns utrymme för stök och slarv. Det fanns även någon 
aktivitetet för dem som var för svår så de inte lyckades på egen hand. Den 
aktiviteten leddes av äldre barn och det var svårt för dem att fortsätta förhålla sig 
uppmuntrande till de yngre barnen när de inte lyckades. Vid någon aktivitet fick 
barnen för lite information för att förstå hur de skulle göra vilket gjorde att barnen 
gjorde fel och blev tillrättavisade, oftast av lärarna men även av projektledaren. 
De aktiviteter som var för enkla verkade inte ge en känsla av att man lyckats med 
övningen. 
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Sammanfattningsvis tog projektledaren hänsyn till motorisk utveckling, 
framförallt genom variation och hinderbanor, när han planerade innehållet i 
grupperna. Motorikfrämjande övningar användes. För de yngre barnen var nivån 
lagom utmanande. De äldre barnen hade få motoriska utmaningar på sin nivå. 
Framförallt de yngre barnen verkade uppleva rörelsen lustfylld. 

Rörelseglädje 
I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

De flesta barnen i framtidsgrupperna är engagerade på planen och har bra energi. 
På engagemanget märker man att barnen är glada och tycker att det är roligt.  

”Det är engagemanget man märker, hur pass engagerade de är på planen och så märker 
man några som kanske är lite surare och inte lika engagerade det märker man ganska 
tydligt. Jag tycker att det känns som att de flesta har rätt bra energi här ute. Det strävar 
man efter.” 

Projektledaren beskrev att han själv har ett ansvar för att hålla stämningen uppe 
och få barnen entusiastiska och glada. 

”Jag försöker få de flesta entusiastiska och glada här och där har man ju rätt så mycket 
ansvar själv att uppmuntra dem, vara med dem och leka med dem.” 

Projektledaren beskrev rörelseglädje som att röra sig och känna en glädje i det. 
Det är den bästa glädjen och ett viktigt syfte med framtidsgrupperna att hitta den 
glädjen i rörelsen. Projektledaren brukar ofta själv känna rörelseglädje under 
grupperna. 

Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

Barnen verkade glada när de kom till idrottsplatsen. De sprang, skrattade, pratade 
och klättrade. Även under aktiviteterna verkade barnen glada. Ju mer engagerade 
de vuxna var desto gladare verkade barnen. Ju mer barnen gick in för övningarna 
och tog i desto gladare verkade de. En grupp verkade uppleva flera aktiviteter som 
tråkiga, de suckade, frågade om det inte var slut snart och ansträngde sig inte. 
Även denna grupp verkade glada när de hade en springlek där de fick springa och 
kolla efter ärtpåsar under konor.  

Under den fria leken verkade de flesta barnen inte glada utan verkade snarare 
uttråkade. Många hade svårt att komma igång och ofta gjorde barnen samma sak 
under hela den fria leken trots att det inte verkade så roligt. Undantaget var de 
barn som gjorde något aktivt tillsammans med någon vuxen som var med och 
exempelvis sköt fotbollsstraffar. Barnen verkade uppskatta rörelsen särskilt när 
även de vuxna var engagerade i rörelsen. 

Aktiviteterna verkade väl förberedda, men en del förberedelse och omtanke gick 
förlorad i bristande kommunikation till medhjälpare/lärare om hur aktiviteterna 
bör stödjas. Aktiviteter och upplägg återanvändes ibland till fler grupper samma 
dag. 

Sammanfattningsvis framkom både i intervjun och observationerna att de flesta 
barnen verkade glada och engagerade när de kom till idrottsplatsen och under 
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aktiviteterna. Under den fria leken upplevdes många barn mer uttråkade och 
rastlösa än glada under observationerna. Projektledaren betonade vikten av att 
barnen får uppleva rörelseglädje. Under observationerna verkade barnen uppleva 
rörelseglädje under de mer fysiskt intensiva aktiviteterna och när de vuxna var 
engagerade i rörelsen.   

Delaktighet 
I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

Projektledaren beskriver att han frågar efter och tar med barnens önskemål i valet 
utav aktiviteter. 

”Jag försöker att lyssna på de flesta förslagen, jag har också haft lite frågeställningar till 
dem vad de vill leka och så. Jag försöker lyssna på det. Och så märker jag ju vad de 
tycker är roligt… och då kan man lägga in ett visst moment…” 

Det kan dock vara svårt att hitta någonting som passar alla och att balansera olika 
barns önskemål mot varandra.  

”En del barn kanske vill köra datten och det kanske inte de andra tycker. Det är ganska 
svårt att hitta någonting som passar alla därför är det viktigt med variation.” 

Projektledaren betonar att det är viktigt att både vara lyhörd mot barnen och se 
vad som fungerar. 

”Det är viktigt att ta in dem och inte bara köra mitt rejs rakt av ändå vet man vad som 
fungerar.” 

Även i styrgruppen har representanter för barnen möjlighet att komma till tals. 
Projektledaren beskriver att styrgruppen bidrar med värdefulla idéer och feedback 
till arbetet i grupperna. 

”Det är jätteviktigt att man har en styrgrupp som hjälper en … och ha någon att bolla sina 
idéer med, ja det är jätteviktigt. Dom har påverkat, men kanske att man skulle vilja att de 
kunde påverka ännu mer på något vis” 

Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

Samling och aktiviteter var planerade och förbredda innan barnen kom. Det fanns 
ingen möjlighet för barnen att vara med och styra så delaktighetstypen skulle bäst 
beskrivas som kärl. I en följa John-lek fick barnen på lärarnas initiativ vara med 
och vara John, men de vuxna styrde mycket vad barnen skulle göra genom sina 
reaktioner och förmaningar. I en grupp fick barnen bestämma om de ville vara 
med på aktiviteterna eller inte. Den fria leken var oberoende. Barnen fick göra vad 
de ville så länge de inte fäktades, slogs eller förstörde sakerna. Projektledaren 
följde med de barn som ropade på honom.  Vid några tillfällen var den fria leken 
pluralistisk där de vuxna var med och engagerade sig tillsammans med barnen.  

Sammanfattningsvis tog projektledaren hänsyn till barnens önskemål i val av 
aktiviteter. I planeringen utav grupperna var delaktigheten symbolisk, i aktiviteter 
och samling var delaktigheten framförallt kärl och i den fria leken var 
delaktigheten framförallt oberoende. 
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Sociala möten och social erfarenhet  
I intervjun med projektledaren framkom följande med intresse för studiens 
frågeställningar: 

Projektledaren beskriver att det viktigaste i hans ledarskap är att vara tydlig, 
rättvis och engagerad, så att han får med sig barnen. Han beskriver att det är 
viktigt att alltid visa att man bryr sig och verkligen gå in för det. 

”(Det viktigaste i mitt ledarskap) är att vara tydlig och rättvis och att jag kan få med mig 
barnen på vagnen. Att vara engagerad är viktigt och att alltid visa att man bryr sig och 
verkligen gå in för det.” 

Projektledaren beskriver sig själv som en glad och tydlig ledare som får med sig 
barnen. Sin ledarstil beskriver projektledaren som kamratlig och entusiastisk men 
inte auktoritär. Han betonar dock att det är en avvägning, så att distansen och 
ledarskapet bibehålls på en lagom nivå. 

”Auktoritär är jag inte riktigt men ändå får man ibland höja rösten och vara tydlig. Ofta är 
jag ganska mycket kompis, man får ändå hitta en skillnad där så man inte blir för mycket 
kompis utan ha en liten distans så det är jag som bestämmer. Det är lite balansgång.” 

Projektledaren beskriver att han är nöjd med sitt ledarskap, att han utvecklats 
allteftersom som ledare, men att han inte är färdig utan alltid kan bli bättre. 

”Jag känner mig som en bra ledare, sen är man inte färdig för det. Det hade man aldrig 
varit, man kan alltid bli bättre…” 

Det viktigaste i projektledarens kommunikation med barnen är att sprida en bra 
atmosfär, skapa en förståelse för barnen och vara tydlig så barnen verkligen 
förstår vad de ska göra.  

”Att man är tydlig och att man sprider en bra atmosfär hela tiden genom kommunikation 
och är snäll mot alla det är viktigt tycker jag.” 

Att vara snäll mot alla barn innebär för projektledaren: 

”Att man försöker lyssna på alla och hjälpa alla och leka med alla så gott det går… jag 
försöker alltid att bemöta alla på ett bra sätt.” 

När barnen kommunicerar med projektledaren är det ofta många som vill ha 
uppmärksamhet och vill visa någonting eller leka samtidigt. Det är många som 
ropar på honom, men inte alla. De barn som ofta syns eller hörs märks mest. De 
som automatiskt får mest uppmärksamhet är de som pratar mest.  

”De som oftast syns och hörs dom märker man ju liksom…” 

Sedan finns det de som inte säger så mycket. Projektledaren beskriver att han 
alltid försöker uppmuntra dem som man vet har det lite svårt eller är lite 
ensamma. 

”Det märks ju ganska tydligt vilka barn som inte säger lika mycket och som kanske är lite 
blyga och sådär, försöka uppmuntra dem det är jätteviktigt.” 

Även barn som är överviktiga kan behöva extra uppmuntran och att man anpassar 
aktiviteterna så att de inte hamnar i utsatta positioner.  

Projektledaren beskriver att det lätt uppstår konflikter mellan barnen.  
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”Det är ju ganska mycket konflikter, det kan ju handla om vem som ska stå först i ledet 
och det kan bli mycket konflikter mellan andra barn det känner man, men det finns nog de 
som är bra kompisar med varandra också, men det skapas ganska lätt konflikter mellan 
dem.” 

Projektledaren menar att barnen allt som oftast är ärliga och säger vad de tänker. 

Projektledaren beskriver att tjejerna ofta ligger längre fram än killarna i 
sammarbetsförmåga och motorik emedan pojkarna tar för sig mer, är starkare och 
snabbare. Projektledaren försöker att anpassa sitt bemötande därefter. 

Under observationerna utav framtidsgrupperna iakttogs följande med intresse för 
studiens frågeställningar: 

Projektledarens ledarskap och ledarstil varierade mellan olika grupper och olika 
aktiviteter. Under samlingarna och aktiviteterna var projektledaren:  

tydlig, engagerad och pedagogisk 

tydlig, pedagogisk och bestämd 

frånvarande, får inte riktigt barnens uppmärksamhet och avvaktande 

lite knapphändig, lite osäker och lämnade mycket till lärarna.  

Projektledarens förväntningar på grupperna var olika. Ibland hade han höga 
positiva förväntningar på barnen och ibland förväntade han sig att gruppen eller 
några barn i gruppen skulle vara stökiga.  

De observerade grupperna inleddes med en samling. Barnen och projektledaren 
och i vissa fall deras lärare samlades i en ring på planen. Projektledaren beskrev 
att dessa samlingar var viktiga för att samla alla, få upp engagemanget och få 
barnen att känna sig välkomna. Vid två utav de observerade samlingarna satt 
barnen koncentrerat i en regelbunden ring och lyssnade intresserat på 
projektledaren. Vid dessa samlingar var projektledaren glad, fokuserad, engagerad 
och tydlig. Han förklarade kort för barnen vad de skulle göra och hur det skulle gå 
till. Barnen verkade förstå och hänga på. Vid två av samlingarna var barnen mer 
okoncentrerade. Ringen de satte sig i var oregelbunden och de pratade sins 
emellan och var inte lika fokuserade på projektledaren. Vid dessa samlingar var 
projektledaren lite kortare i tonen och inte lika entusiastisk. Informationen blev 
mer knapphändig vid den ena samlingen där barnen var som mest ofokuserade. 
Projektledaren var lite frånvarande under dessa samlingar. De flesta barnen 
lyssnade och hängde med, men några kom först inte och ville inte riktigt hänga på.  
Vid det ena tillfället var fritidsledaren med i gruppen och kunde få med barnen. I 
den andra gruppen satt fritidsledarna för sig själva en bit bort. När projektledaren 
inte alls fick ett par av barnen att komma och delta så gick fritidsledaren och tog 
dem till ringen. Även vid övriga observationer var det oftast lärarna eller 
fritidsledarna som kom med barnen, som upprätthöll ordningen och tog ansvar för 
att barnen gjorde vad de blev tillsagda. 

Under den fria leken släppte projektledaren taget om grupperna. Ledarskapet av 
grupperna hängde i luften. Det var inte tydligt vem som hade ansvar eller kontroll.  
Projektledaren blev mer en kamrat vid några observationer och under någon grupp 
gick projektledaren under den fria leken ifrån. Vid en observation var 
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projektledaren tillsammans med en grupp barn som sparkade boll. Vid det tillfället 
var projektledaren engagerad, kamratlig, och bestämd. De hade roligt 
tillsammans. Barnen lämnades mycket för sig själva under den fria leken. 
Projektledaren höll inte i någon avslutning utan lärarna avslutade med att 
uppmana barnen att städa och sedan gick de.  

Projektledaren var osäker i sitt ledarskap gentemot lärarna och fritidsledarna. 
Hans instruktioner till dem var ofta kortfattade. Lärarna förstod inte alltid hur de 
skulle göra. Lärarna löste det, men verkade i vissa fall bli osäkra vilket verkade 
påverka barnen. Ansvarsfördelningen mellan lärare och projektledare verkade i de 
flesta fall oklar. 

Projektledaren bemötte barnen med respekt, lyssnade på dem och pratade med 
dem och inte till dem under tre utav de observerade grupperna. Under en grupp 
var han frånvarande och interagerade mindre med barnen vilket verkade förvåna 
dem. De blev osäkra när han inte lyssnade på dem. Vid det tillfället förmanade 
han dem istället för att prata med dem och pratade mer med de vuxna än med 
barnen. Vid det tillfället var det betydligt mer konflikter mellan barnen än under 
övriga grupper. Det var ingen vuxen som blandade sig i konflikterna eller hjälpte 
barnen att lösa dem.  

Projektledaren såg och uppmärksammade barnen lika under aktiviteterna. Under 
den fria leken fick de barn som ropade på projektledaren och hördes mest 
uppmärksamhet. I de olika grupperna bemötte barnen varandra olika. I vissa 
grupper var det praktiskt taget inga konflikter och i någon grupp var det under den 
fria leken mycket konflikter. Ett gemensamt drag var att ju mer engagerade vuxna 
interagerade med barnen desto trevligare var barnen även mot varandra. Under 
den fria leken blev det mer konflikter efter en stund när barnen verkade få tråkigt 
och inte riktigt visste vad de skulle hitta på. 

Under aktiviteterna verkade barnen trygga och självsäkra, men när de vuxna var 
oengagerade drog sig vissa barn tillbaka lite och började använda mindre rörelser. 
Under den fria leken var det få barn som använde stora rörelser, tog plats fysiskt 
på planen och provade nya saker. Under en grupp var det ett barn som blev hårt 
åtgånget med ärtpåsar av ett annat barn och ingen vuxen uppmärksammade detta. 
Det gjorde dock några andra barn som försökte trösta, men de sa inget till den som 
kastat. 

Flera aktiviteter under observationerna innehöll tillfällen för barnen att 
sammarbeta på olika vis. Sammarbetsövningarna skapade vid några tillfällen viss 
irritation mellan barnen, där någon som var lite långsammare eller tänkte 
annorlunda fick otåliga kommentarer från övriga. Vid något tillfälle hjälpte 
projektledaren barnen genom att gå in och vara lugn och uppmuntrande vilket fick 
stämningen i gruppen att ändras. 

Sammanfattningsvis var projektledaren ofta tydlig, engagerad och pedagogisk 
som ledare. Vid några tillfällen under observationerna var han frånvarande och 
distraherad. Projektledaren lyssnade på barnen, pratade med dem på deras nivå 
och såg barnen. Vid några tillfällen var han förmanande på ett negativt sätt och 
pratade med barnen på ett vis som de inte riktigt verkade förstå. De flesta barnen 
verkade trygga, framförallt under aktiviteterna. Barnen erbjöds tillfällen att 



21 
 

sammarbeta. Ansvarsfördelningen mellan lärare och projektledare verkade 
otydlig, framförallt under den fria leken och ingen samlad avslutning hölls. 

DISKUSSION 

Metod diskussion 
Syftet med studien var att utvärdera barngrupper med hälsfrämjande fysisk 
aktivitet inom Jämjö GoIFs projekt ”Nya mötesplatser mellan unga människor på 
landsbygd” med fokus på aktiviteter och arbetssätt och dess 
utvecklingsmöjligheter. 

Det är en fördel att bryta ner projekt som Jämjö GoIFs ”Nya mötesplatser mellan 
unga människor på landsbygd” med stora och visionära mål i mindre enheter för 
att bättre kunna utvärdera projektet (Tonnquist, 2010). Barngrupperna utgör en 
naturligt avgränsad enhet inom projektet. Innan det är meningsfullt att undersöka 
om projektet lyckats uppnå sina mål behöver det klargöras att projektet verkligen 
gjort det som var planerat (Simons-Morton et al., 2012). Utan det är det svårt att 
avgöra vad som lett till att målen nåtts eller inte nåtts (Nutbeam & Bauman, 
2006). Därför har utvärderingens fokus varit på processen och ger därför ingen 
bild av ifall projektet eller grupperna har nått sina mål. 

Bäst hade varit att göra en formativ utvärdering av barngrupperna redan i 
planeringsprocessen (Nutbeam & Bauman, 2006). Men det har inte gjorts i förväg. 
Barngrupperna kommer minst att fortsätta resten av 2013, vilket gör det 
meningsfullt att göra en formativ processutvärdering som tar fram indikatorer för 
vad nyckelfaktorerna, som bygger upp grupperna och ska leda fram till målen, bör 
innehålla (Simons-Morton et al., 2012).  Utvärderingen utgår ifrån FORECAST 
eftersom det är en utvärderingsmodell som är utvecklad för att göra formativa 
processutvärderingar (Simons-Morton et al., 2012). Utvärderingsmodellen har 
fungerat som ett ramverk som gett en logisk struktur som systematiserat arbetet. 

För att kartlägga hur projektet var planerat att genomföras användes projektets 
tillgängliga dokumentation. Detta för att få en så ursprunglig bild av hur projektet 
planerats som möjligt. Ofta ändras bilden av vad det var som avsågs allteftersom 
projekt framskrider (Tonnquist, 2010). Ur kartläggningen av hur barngrupperna 
var tänkta sammanställdes 6 st. nyckelfaktorer, de faktorer som ska leda 
barngrupperna till sina mål. För dessa nyckelfaktorer identifierades indikatorer 
som låg till grund för vidare datainsamling.  

För att undersöka hur projektet genomförs användes en semi-strukturerad 
kvalitativ intervju med projektledaren samt semi-strukturerade observationer utav 
grupperna. Intervju med projektledaren valdes eftersom projektledaren är den som 
planerar och genomför grupperna. Semi-strukturerad kvalitativ intervju valdes för 
att få en bild utav projektledarens tankar kring grupperna som gav honom 
möjlighet att berätta fritt men ändå styra ämnet för intervjun till studiens 
frågeställningar.  Green och Thorogood (2009)  lyfter fram att kvalitativa 
intervjuer fått kritik för att enbart ge den intervjuades subjektiva beskrivningar 
och inte en redogörelse för fakta. Författarna menar dock att det är just det som är 
de kvalitativa intervjuernas styrka, att de ger en subjektiv bild som möjliggör en 
inblick i hur människor beskriver sin värld. Projektledaren kan vara mån om att 
visa projektet i god dager, vilket kan ha påverkat resultaten (Green& Thorogood, 
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2009). De semi-strukturerade observationerna valdes för att ge en bild av 
grupperna utifrån och för att se vad som hände på konstgräsplanen. Green och 
Thorogood (2009) beskriver att observationer är en metod för att se hur beteenden 
ser ut i praktiken. Det finns dock alltid en risk att observationssituationen 
påverkas av observationen (Green& Thorogood, 2009). Det går inte att utesluta att 
närvaron under observationerna förändrat projektledarens, barnens eller 
medföljande lärares beteende eller innehållet i barngrupperna. Observationerna 
utfördes med hjälp av en mall för att ge alla observationer samma fokus och för 
att hålla observationerna till studiens frågeställningar (Bryman, 2012). De fyra 
observationerna var olika i vissa avseenden, framförallt ledarskap, bemötande och 
konfliktnivåer etc. Det hade varit värdefullt att genomföra fler observationer för 
att se tydligare mönster för att kunna få en mer heltäckande bild (Bryman, 2012). 
Fler observationer var planerade, men kunde inte genomföras pga. inställda 
barngrupper. Upplägget på barngrupperna, formerna för fysisk aktivitet, 
motorikfrämjande och delaktighet var samstämmigt och borde kunna ge en 
generaliserbar bild.  

En svaghet i studien är att inte barnen tillfrågats personligen trots att många utav 
frågorna som ställs handlar om hur de upplever olika aspekter utav 
framtidsgrupperna (Bryman, 2012). Hur barnen upplever grupperna bedöms 
istället genom utomståendes iakttagelser, vilket visserligen kan ge ett annat 
perspektiv, men som tappar en viktig dimension i det att barnens egen röst inte 
hörs (Green & Thorogood, 2009). Det hade även varit värdefullt att undersöka 
lärarnas perspektiv. 

Sociala faktorer är svårare att undersöka än faktorer som är mer påtagliga 
(Bryman, 2012). Det är mindre godtyckligt att titta efter om villkor för fysisk 
aktivitet och motorisk utveckling uppfylls än att avgöra huruvida villkor för goda 
sociala möten och tillhörighet uppfylls. Det är svårt att exempelvis göra en precis 
definition av vad det innebär att visa respekt, samtidigt som vi alla har en 
uppfattning av vad det innebär och hur det känns när någon visar eller inte visar 
oss respekt (Aronson, Wilson, & Akert, 2010). Indikatorerna under sociala möten 
och social erfarenhet hade med fördel kunnat utvecklas. En möjlig väg hade varit 
att utgå tydligare ifrån Social determination theory (Simons-Morton et al., 2012).  

Författaren har ingen erfarenhet inom idrottsrörelsen. Däremot påverkas 
undersökningen utav ett folkhälsovetenskapligt perspektiv och till viss del av 
författarens bakgrund som instruktör inom childplay yoga och erfarenheter av 
arbete med barn med ”beteendeproblem”. 

Resultatdiskussion 
Projektet ”Nya mötesplatser för unga människor på landsbygd” vill öka Jämjös 
attraktivitet som bostadsort och där igenom att locka unga människor att stanna 
eller flytta till Jämjö. Mindre orter kan inte konkurera på samma villkor som 
större städer med utbud och valmöjligheter utan behöver hitta och utveckla andra 
specifika mervärden (Boverket, 2006). Barngrupperna som utvecklats inom 
projektet skulle kunna fungera som ett mervärde för att skapa livskvalitet i Jämjö. 
Det finns ett flertal idrottsföreningar i Jämjö (Karlskrona kommun, 2013-05-19) 
men jämfört med en större stad är utbudet begränsat. I och med att 
framtidsgrupperna inte är inriktade på någon specifik idrott, utan fokuserar helt på 
att fysisk aktivitet ska vara lekfull, allsidig och rolig har grupperna potential att 
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fånga upp fler barn än de som väljer att stanna inom idrottsföreningarna. De flesta 
barn i Sverige börjar i någon idrottsförening men det är en begränsad grupp med 
specifika egenskaper och bakgrunder som fortsätter ända upp i tonåren (Thedin 
Jakobsson, Lundvall, Redelius och Engström, 2012). Genom sin samverkan med 
skolorna når barngrupperna en bred målgrupp som även inkluderar de barn som 
inte skulle söka sig till de idrottsföreningar som finns i Jämjö, vilket är någonting 
som efterfrågas i regeringens stöd till idrottsföreningarna (Kulturdepartementet, 
2011). Barngrupperna går tillbaka till riksidrottens rötter och fokuserar främst på 
rekreationsvärdet av fysisk aktivitet utan prestationskrav, vilket blir allt ovanligare 
idag (Sjöblom och Fahlén, 2010). 

Framtidsgrupperna syftar till att skapa mervärde för barnens livskvalitet genom att 
skapa en mötesplats för barnen på idrottsplatsen och i barngrupperna som ger 
möjligheter till ökad hälsofrämjande fysisk aktivitet, bättre motorik, delaktighet, 
rörelseglädje, sociala möten och social erfarenhet.  

Mötesplatser 
Projektet vill att idrottsplatsen ska vara en mötesplats där barn och unga kan 
samlas, leka och röra på sig. Barngrupperna har varit ett sätt att göra idrottsplatsen 
mer tillgänglig för barnen i Jämjö.  Det finns ett behov utav att introducera barn 
till olika delar av det offentliga rummet idag eftersom barn inte har samma 
rörelsefrihet på egen hand som de tidigare haft och därmed inte själva utforskar 
sitt närsamhälle på samma vis (Faskunger, 2008; Nespor, 2000). Nespor (2000) 
menar att skolan kan ha en roll i att visa barn nya platser och göra deras värld lite 
större. Under samtliga observationer har barn och ungdomar kommit till 
idrottsplatsen spontant på eftermiddagarna. Vuxna på idrottsplatsen visade att 
barnens och ungdomarnas närvaro var önskvärd, vilket Whitlock (2007) visar är 
viktigt för att de unga ska känna att det är deras plats. Projektledaren beskriver att 
han gärna skulle se att det kom fler barn och unga spontant till idrottsplatsen. För 
att idrottsplatsen skulle verka som en knutpunkt för de unga på orten skulle fler 
unga behöva hitta dit. 

Även barngrupperna i sig själva har ambitionen att vara en mötesplats för barnen. 
Barnen verkar känna sig hemma när de kommer till barngrupperna, de tar för sig 
och väntar inte på att projektledaren eller andra vuxna ska bjuda in dem. 
Projektledaren vill att barnen ska trivas på framtidsgrupperna och att de ska känna 
att grupperna är till för dem. De flesta grupper verkar engagerade och verkar 
trivas, men inte genomgående under hela tiden. Larson, Walker och Pearce (2005) 
menar att ökad delaktighet kan vara ett sätt att få unga att känna att en aktivitet är 
till för dem. De menar dock att det är möjligt att få med sig barnen och få dem att 
känna att det är deras aktivitet även när den är vuxenstyrd genom att de vuxna är 
närvarande, ser barnen, lyssnar på dem och visar barnen att deras deltagande är 
viktigt och önskvärt. Projektledaren lyckas med detta vid flera utav 
observationerna, men inte alla. 

Förändring till förändringar: 

För att stärka barnens känsla av att det är deras mötesplats skulle det vara 
positivt med mer kontinuitet i de vuxnas bemötande. Intentionerna som 
framkom under intervjun var goda och bemötandet under vissa av 
observationerna levde upp till de högt satta intentionerna, men inte under 
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alla observationer. Detta skulle kunna förbättras genom tydliga riktlinjer för 
bemötande som delas av samtliga involverade vuxna. 

Fysisk aktivitet, motorik och lek 
Barngrupperna är tänkt att ge barnen möjlighet till allsidig fysisk aktivitet genom 
lek. Projektledaren definierar lek som någonting lite friare där man kan koppla av. 
Definitionen tyder på att leken i barngrupperna för projektledaren framförallt är 
den fria leken. Tonkonogi et al. (2012) menar att all fysisk aktivitet för barn bör 
ske i lekfulla former. Tonkonogi et al. har en lite annorlunda definition utav lek 
och menar att fysisk aktivitet för barn bör vara både lekfull och strukturerad.  
Leken utgör här formen och innehållet bestäms av syftet med aktiviteten. Denna 
beskrivning passar väl in på de planerade aktiviteterna i barngrupperna.  

Intensiteten i den fysiska aktiviteten är mestadels låg under framtidsgrupperna. 
Aktiviteterna har en något högre aktivitetsgrad än den fria leken. Mer intensiv 
fysisk aktivitet är viktigt för barn (Ericsson, 2005; Janssen & LeBlanc, 2010; 
Tonkonogi et al., 2012). Visserligen är även små doser rörelse positivt för dem 
som rör sig för lite, men för att den fysiska aktiviteten ska ge barn optimala 
förutsättningar för att utvecklas behöver den vara mer intensiv (Janssen & 
LeBlanc, 2010; Tonkonogi et al., 2012). Minst halva tiden i barngrupperna utgörs 
av fri lek. Tremblay, Boudreau-Larivière och Cimon-Lambert (2012) visar att 
förskolebarns lek ofta är lågintensiv och att de inte kommer upp i tillräckliga 
mängder fysisk aktivitet för att fyll sitt dagsbehov när de leker själva, vilket 
stämmer väl överens med resultaten i denna studie. Författarna menar att vuxna i 
barnens vardag fyller en viktig funktion för att stimulera till ökad fysisk aktivitet.  

Projektledaren likställer intensiv fysisk aktivitet med tävling och använder 
tävlingsinslag för att motivera till intensiv aktivitet.  Han lyfter även fram att det 
finns nackdelar med att uppmuntra en alltför stark tävlingsinstinkt för yngre barn. 
Tonkonogi et al. (2012)  anser inte att tävlandet i sig är dåligt för barn utan menar 
att det viktiga är att hela tiden ändra förutsättningarna för tävlingarna så att alla 
har möjlighet att vinna någon gång. Alla barn har någonting som de är extra bra 
på och genom att uppfinna tävlingar där olika styrkor premieras får alla uppleva 
att vinna och förlora. Intensiv fysisk aktivitet kan motiveras på andra sätt än 
genom tävling. Tonkonogi et al. (2012) menar att det är viktigt att hålla barnens 
uppmärksamhet på aktiviteterna genom att ha korta intervaller med olika 
aktiviteter som avlöser varandra. På det viset hålls motivationen uppe. Barnen ska 
inte märka att de tränar utan ska vara upptagna med att göra aktiviteten. Under 
framtidsgrupperna var ofta, utöver projektledaren, barnens lärare eller 
fritidspedagoger med och hjälpte till. Lärarna och fritidspedagogerna var olika 
engagerade i aktiviteterna och deltog på olika vis. När de vuxna engagerade sig, 
antingen genom att själva röra på sig eller genom uppmuntrande deltagande tillrop 
och uppmuntran, så engagerade sig barnen mer vilket styrks av Tremblay et al. 
(2012)  som menar att vuxnas aktivitetsnivå påverkar barnen. Ledare för 
aktiviteter kan påverka barnens engagemang genom att själva delta och leva sig in 
i aktiviteterna (Ericsson, 2005; Tremblay et al., 2012). 

Inga styrketränande inslag förekom under några utav de observerade 
barngrupperna. Barn idag behöver styrketräning för att bli tillräckligt starka för att 
kunna lära sig ett ergonomiskt riktigt rörelsemönster och för att undvika skador 
(Tonkonogi et al., 2012). Styrketräning för barn kan gå till på olika vis. För att 
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undvika skador är det framförallt vridmuskulaturen i bålen som behöver tränas. 
Huvudregeln är, enligt författarna, att använda ett motstånd eller en vikt som det 
individuella barnet klarar att upprepa 13gånger.  

Bara en av de observerade barngrupperna hade en uppvärmning. Uppvärmningen 
är viktig för att muskler arbetar som bäst när de är varma (Tonkonogi et al., 2012). 
Barn behöver en långsamt gradvis stegrande uppvärmning på ungefär 30 minuter. 
Uppvärmningen behöver sättas samman av korta intervaller av olika aktiviteter på 
runt 8 sekunder per aktivitet som avlöser varandra för att behålla barnens 
uppmärksamhet (Tonkonogi et al., 2012). 

Barngrupperna uppfyller inte alla indikatorer för hälsofrämjande fysisk aktivitet 
på barnens villkor. Tonkonogi et al. (2012) lyfter fram vikten av att ha syftet med 
alla aktiviteter klart för sig konkret och detaljerat när aktiviteterna planeras för att 
verkligen skapa maximala förutsättningar för att uppnå sitt syfte för det 
individuella barnet.  

Förslag till förändringar: 

För att barngrupperna ska ge möjlighet till hälsofrämjande fysisk aktivitet 
på barnens villkor skulle följande förändringar vara positiva: 

Ett tydligare fokus på syftet med olika aktiviteter i planeringen 
Uppvärmning i alla grupper 
Mer intensiva intervaller 
Mer tid till uppvärmning och aktiviteter, mindre tid till fri lek 
Mer styrkekrävande aktiviteter 
Mer övningar för överkroppen och stora rörelser som involverar hela 
kroppen 
Mer fysiskt utmanade aktiviteter för de äldre barnen. 
Sprida ut lekredskapen vid den frialeken 
Sätta igång fysiskt aktiva lekar vid fri lek 

Motorik 
Barngrupperna är tänkta att ge barnen möjlighet till motorisk utveckling genom 
allsidig fysisk aktivitet, variation och hinderbanor. Aktiviteterna var varierade och 
hinderbanor användes. De flesta övningar uppmuntrade små rörelser, särskilt för 
de äldre barnen. Utrymmet i hinderbanor och aktiviteter såg ut att vara för litet för 
de äldre barnen, så de inte tog ut sina kroppsrörelser. Överkroppen används inte 
lika mycket som underkroppen. Benen tränades i betydligt större utsträckning än 
armar och bål vilket långsiktigt kan öka risken för skador (Tonkonogi et al., 
2012).  Barn mår bra utav att få erfarenhet av att använda stora rörelser med hela 
kroppen som att rulla, åla, hoppa, klättra, snurra etc. (Ericsson, 2005). De mindre 
barnen hade någon sådan övning. Under den fria leken var det några barn som 
ägnade sig åt motorikfrämjande övningar som att kasta frisbee, kasta prick med 
ärtpåsar, leka med bollar eller balansera föremål på huvudet. Barnen verkade mer 
osäkra i sina rörelsemönster under den fria leken. Det finns en risk att aktiviteter 
som syftar till att främja motoriken minskar intensiteten i fysisk aktivitet för barn 
(Van Cauwenberghe, Labarque, Grubbels, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2012). 
En sådan tendens iakttogs under barngrupperna. Projektledaren beskrev under 
intervjun att för mycket fart gjorde att barnen slarvade och inte gjorde övningarna 
ordentligt. Varierade rörelseparametrar som att kasta en boll från stående, 
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sittande, liggande eller börja springa från sittande eller liggande användes inte. 
Varierade rörelseparametrar ökar barnens rörelserepertoar och ger en bredare 
motorisk grund att bygga vidare på (Tonkonogi et al., 2012). 

Ett tecken om övningarna är lagom motoriskt utmanande är om barnen är glada 
under övningarna och verkar uppleva rörelseglädje (Ericsson, 2005). Vilket 
stämde väl överens med iakttagelserna som gjorts. De motoriska övningar som 
används verkade lagom utmanande för de yngre barnen. Däremot saknades 
motoriska utmaningar för de lite äldre. De behövde inte anstränga sig för att 
lyckas med övningarna och verkade inte få samma tillfredsställelse utav 
aktiviteterna som de yngre barnen. Tonkonogi et al. (2012) trycker på att barn i 
olika åldrar har olika behov vilket gör det nödvändigt att planera aktiviteterna för 
de barn som ska utföra dem. Samma aktiviteter användes ibland för olika 
barngrupper med barn i olika åldrar vilket skulle kunna bidragit till att det inte 
alltid blivit rätt nivå på aktiviteterna för de äldre. Här skulle varierade 
rörelseparametrar kunna användas. 

Förslag till förändringar:  

För att stärka barngruppernas potential att erbjuda stöd för barnens 
motoriska utveckling vore det positivt att: 

Jobba mer med rörelsemönster och varierade rörelseparametrar 
Uppmuntra barnen att ta ut sina rörelser och utforma aktiviteter för att locka 
till stora rörelser 
Anpassa den motoriska utmaningen mer efter individuella barn och 
barngrupper 
Använda styrketränande inslag för att förbättra barnens utgångsläge för att 
lära sig korrekta rörelsemönster 

Rörelseglädje och lyckande 
Syftet med att använda lek som form för den fysiska aktiviteten under 
framtidsgrupperna är att barnen ska ha roligt och känna att det är tillfredställande 
och roligt att röra på sig. Att rörelsen upplevs positivt av barnen är en 
förutsättning för att de ska fortsätta att röra sig och utvecklas (Ericsson, 2005; 
Tonkonogi et al., 2012; Thedin Jakobsson et al., 2012). Tidigare beskrevs hur 
rörelseglädje förknippas med att aktiviteter är lagom utmanande. Lindwall och 
Johansson (2010) refererar till forskning av Scanlan et al. (2005) som menar att 
positiva känslor, hög känsla av kompetens och hög uppgiftsorientering bidrar till 
glädje under fysisk aktivitet. Ekkekakis et al. (2003) menar att känslomässiga 
reaktioner på fysisk aktivitet framförallt uppkommer genom ett samspel mellan 
kognitiva processer som känsla av kompetens, värderingen av träningen, 
målsättningar samt självuppfattning och fysiska signaler och sinnesintryck som 
stimuleras av aktiviteten. Dessa reaktioner anses vara som mest positiva vid medel 
till intensiv fysisk aktivitet. Detta stämmer väl överens med observationsresultaten 
där barnen verkade gladare under de mer fysiskt krävande aktiviteterna.  

Social determination theory (SDT) bygger på att alla människor har basala behov 
av att känna autonomi, kompetens och positiv social anknytning. Tillfredställelse 
av dessa tre basala behov leder enligt teorin till högre grad av inre autonom 
motivation vilket kan öka välbefinnande (Simons-Morton et al., 2012). Hur väl 
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dessa behov tillfredställs genom livet påverkar självförtroende, upplevt 
handlingsutrymme och vilka mål individen eftersträvar i livet. Framtidsgrupperna 
har flera möjligheter att bidra till tillfredställelse av de tre grundläggande behoven 
som SDT lyfter fram. Standage och Gillison (2007) visar att en ledare för 
aktiviteter för fysisk aktivitet kan påverka barnens känsla av autonomi, kompetens 
och positiva sociala anknytning genom ett autonomifrämjande ledarskap. Vidare 
visar de att en känsla av kompetens och autonomi under aktiviteterna kan bidra till 
högre inre motivation till fysisk aktivitet samt att en högre känsla av kompetens 
ledde till högre generell självkänsla. Positiv social anknytning visade sig leda till 
högre självupplevd livskvalitet (Health Related Quality of Life - HRQoL). 
Projektledaren lägger stor vikt vid att barnen känner att de lyckas med 
aktiviteterna och menar att framgång är en källa till självförtroende. Det är bara i 
någon enstaka aktivitet som några barn verkade uppleva att de misslyckades med 
en mental sammarbetsövning. Däremot var det inte heller så att alla barn verkade 
känna att de lyckats med någonting som de blev stolta över. 

Bengt Starrin (2007) sammanför begreppen stolthet och empowerment och 
motsatsen till stolthet, skam. Destruktiv skam förorsakad av förlöjliganden, 
förödmjukelse eller andra kränkningar kan få konsekvensen att individen tappar 
tilltron till den egna förmågan, förväntar sig negativa reaktioner och försöker 
anpassa sig överdrivet mycket för att inte sticka ut och riskera nya kränkningar 
vilket författaren beskriver som motsatsen till empowerment. Att känna stolthet 
däremot kan bidra till att individen känner entusiasm, solidaritet, självtillit och 
handlingskraft. Stolthet och skam hänger, enligt Starrin, även samman med de 
sociala banden mellan människor. Williams och DeSteno (2009) beskriver 
känslan av stolthet som ett socialt smörjmedel. Studien visar att en person som 
upplever stolthet efter att ha fått beröm för något som den åstadkommit tar på sig 
ledarrollen i grupper på ett positivt sätt och upplevs som en bra 
sammarbetspartner av övriga deltagare i gruppen. Ett sätt att få barnen att känna 
stolthet kan vara att möjliggöra för dem utveckla sina styrkor. Det ökar 
välbefinnandet och glädjen att arbeta med sina styrkor och utveckla dem 
(Schueller, 2009).  

Under den fria leken verkade barnen inte lika glada som under aktiviteterna. 
Konflikterna ökade och många barn verkade nästan ha lite tråkigt. Trots att barnen 
hade en stor konstgräsplan till sig förfogande och mängder av lekredskap så var 
de flesta stilla. Van Cauwenberghe et al. (2012) gör iakttagelsen att lekredskap 
som bollar etc. ofta minskar intensiteten i den fysiska aktiviteten. 

Barngrupperna hade en tydlig samling i början, men efter aktiviteterna blev det en 
osäker övergång till fri lek. Under den fria leken var det osäkert vem som hade 
ansvar och ledarskapet hängde i luften. De lärare som kom med barnen avslutade 
när de tyckte att det var dags att gå. Denna osäkerhet verkade påverka barn och 
lärare negativt och de upplevdes mindre glada.  

Förslag till förändringar: 

För att ge barnen optimala förutsättningar för att uppleva rörelseglädje och 
lyckande skulle det vara positivt att: 

Behålla ett positivt ledarskap även när barnen inte är engagerade 
Använda intensivare fysisk aktivitet 
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Uppmuntra till stolthet 
Använda barnens styrkor 
Lägga till samlingar mellan varje moment och som avslutning 
Kortare fri lek eller mer vuxeninblandning/struktur 
Vara närvarande som vuxna, se barnen  

Delaktighet  
Ett av projektets övergripande mål är att knyta unga till landsbygden genom ökad 
delaktighet vilket Svensson (2006) lyfter fram som en möjlig väg att gå. För att få 
tonåringar att engagera sig och vara delaktiga i samhället behöver vuxna skapa en 
grund för delaktighet tidigare under barndomen (Miklosi, 2007). Projektledaren 
berättar att han lyssnar på barnens önskemål och försöker att väva in dem vid 
planeringen av aktiviteterna i möjligaste mån. Under de organiserade aktiviteterna 
hade inte barnen mycket inflytande över vad som skulle göras. Utefter Wong et al. 
(2010) var delaktigheten under samlingen och aktiviteterna framförallt i kategorin 
Kärl. Däremot var det upp till dem vad de gjorde med det som erbjöds. Det var 
deras egen insats som utgjorde aktiviteten vilket gav aktiviteternas delaktighet en 
pluralistisk del. Den fria leken var framförall oberoende, eftersom barnen gjorde 
vad de själva ville inom ramarna. Larson et al. (2005) föreslår att intentionen 
bakom en insats behöver ligga till grund för vilken ledningsform som används. 
Förutsatt att de vuxna utgår ifrån barnen eller de unga, så kan det i vissa fall passa 
bättre eller sämre med mer vuxenstyrning. De menar även att ju äldre barnen blir 
desto mindre vuxenstyrning önskas. Författarna menar vidare det är viktigt att 
vara närvarande och lyssna på de unga för att få med sig barnen och få dem att 
känna att aktiviteterna är till för dem även om den är vuxenstyrd. Barnen i 
framtidsgrupperna var i det här sammanhanget unga och behöver då mer 
vuxenstyrning. Det som Wong et al. (2010) kallar pluralistisk delaktighet tar 
hänsyn till barnens förmågor och mognad samt uppgiftens art. Wong et al. menar 
att det är just interaktionen och sammarbetet mellan barn och vuxna som för med 
sig de största vinsterna av delaktighet och därför lyfter de fram pluralistisk 
delaktighet som optimal. Det stämmer väl överens med studiens resultat som visar 
att barnen verkat uppskattat aktiviteter som utförts tillsammans med engagerade 
vuxna mer. 

Projektledaren menar att det finns vissa skillnader mellan pojkar och flickor under 
barngrupperna. Svaleryd (2002) menar att det till största delen är vuxenvärlden 
som föräldrar, omgivning och inte minst förskola och skola som skapar skillnader 
mellan flickor och pojkar. Barnen socialiseras redan från början in i olika roller 
beroende på om barnet föds som pojke eller flicka. Pojkar förväntas vara starka, 
snabba och ta stor plats emedan flickor förväntas vara duktiga, snälla och 
ansvarsfulla. Barnen formas och lever oftast upp till vuxenvärldens förväntningar. 
De barn som inte låter sig formas möter ofta sanktioner i form av negativt 
bemötande eller tillrättavisningar. Detta stämmer väl överens med hur 
projektledaren beskriver skillnaderna hos barnen i barngrupperna och till stor del 
med hur vuxna bemöter barnen under grupperna. Svaleryd (2002) menar att det 
går att påverka dessa strukturer och uppmuntra både pojkar och flickor att våga ta 
plats och ta ansvar. Två verktyg Svaleryd beskriver är att som pedagog lära känna 
sig själv och sina underliggande attityder och värderingar och ge akt på sina 
reaktioner. Genom att uppmuntra både flickor och pojkar att ta i, våga springa så 
fort de kan eller ta ut sina rörelser så stort som möjligt och genom att visa gillande 
när både flickor och pojkar vågar röra sig och ta plats och när de visar hänsyn och 



29 
 

omtanke skulle barnens villkor bli mer jämställda. Här i ligger en utmaning för 
projektledaren att även påverka andra vuxnas attityder och bemötande. 

 

Förändring till förändringar: 

För att skapa pluralistisk delaktighet i framtidsgrupperna skulle det vara 
positivt att: 

Låta barnen vara med och påverka aktiviteterna på ett vis som syftet med 
aktiviteterna tillåter 
Öka vuxeninblandningen i den fria leken, så att syftet med barngrupperna 
vidmakthålls och barnen får ut så mycket av tiden som möjligt 
Skapa och förmedla tydligare ramar kring fri lek och avslutning genom 
samlingar 
Under avslutningen kort fråga hur gruppen varit, vad de gillat, eller inte 
gillat, vad som varit svårt, lätt etc. 
Vara vaksam på och uppmuntra både flickor och pojkar att ta i  
Vara vaksam på och uppmuntra både flickor och pojkar att ta ansvar för 
varandra 

Sociala möten och social erfarenhet  
Projektet och framtidsgrupperna förväntas ge barnen möjlighet till positiva sociala 
möten och social erfarenhet av att vara tillsammans och sammarbeta.  

Barngrupperna är i sig sociala möten mellan barn, ledare och lärare. Starrin (2007) 
beskriver hur sociala möten kan leda till både känslor som stolthet och skam, 
vilket tagits upp ovan. Att barngrupperna ska utgöra positiva sociala möten hänger 
väl samman med övriga berörda områden där positiva sociala möten hänger 
samman med tillhörighet, engagemang i den fysiska aktiviteten, utveckling av 
motoriken, stolthet och rörelseglädje och delaktighet.  Lärare och ledare som 
arbetar med barn är med och påverkar förutsättningarna för barnen att delta i det 
sociala sammanhanget (Noble och Toft, 2010). Weare (2010) lyfter fram att 
modellinlärning har stor betydelse för att hjälpa barn hitta sociala strategier som är 
hälsofrämjande. Projektledarens ledarskap har därmed stora möjligheter att slå an 
tonen för det sociala mötet, vilket stämmer väl med de iakttagelser som gjorts. 
Intentionerna för projektledarens ledarskap innehåller alla de viktiga delar som 
behandlats ovan. Projektledaren lyfter fram hur viktigt det är att lyssna på barnen, 
tala med dem och utgå ifrån dem. Även tydlighet och struktur lyfts fram och 
projektledaren planerar och förbereder aktiviteterna noggrant. För att hela 
framtidsgruppen ska tillvaratas behöver, som vistas ovan, hela tiden användas 
medvetet och de olika delarna sättas samman till en sammanhållen helhet med 
fördel med projektledaren som ledare genom hela framtidsgruppen. Det vore en 
fördel om projektledaren genom ett tydligt ledarskap kan få med sig de lärare och 
fritidspedagoger som följer med barnen så att alla vuxna kan engagera barnen 
genom sin insats. Det är nödvändigt för pedagoger som arbetar med barn och vill 
ge ökade möjligheter för ett positivt socialt samspel att få tid för att fundera över 
sin egen situation och sitt sociala och psykologiska välbefinnande för att ha en 
positiv utgångspunkt och resurser att investera i att visa hur det går till (Weare, 
2010). 
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SLUTSATS 
Den här utvärderingen har tittat på processen hur framtidsgrupperna går till, för att 
se om barngrupperna implementeras på ett vis så som det var tänkt. Eftersom 
ingen formativ utvärdering gjorts i för väg har det även tagits fram indikatorer 
kring vad som krävs för att grupperna ska implementeras som det var tänkt. Det 
betyder att projektledaren inte haft tillgång till indikatorerna i förväg utan prövat 
sig fram kring vad som fungerar. Förhoppningsvis kommer arbetet med att 
planera och genomföra arbetet förenklas av ett mer konkret underlag. 
Idrottsplatsen och framtidsgrupperna fungerar som en mötesplats för barn och 
unga. Barngrupperna har potential att ge möjligheter till hälsofrämjande fysisk 
aktivitet på barnens villkor och motorisk utveckling med vissa förändringar. 
Barnen upplever rörelseglädje under de mer fysiskt krävande aktiviteterna. Barn 
och vuxna skulle kunna göra mer tillsammans under barngrupperna och 
barngrupperna har potential att bidra med positiva sociala möten. 

Min förhoppning är att framtidsgrupperna kommer att få vara kvar och utvecklas 
vidare som en tillgång för Jämjös barn och unga. 

 

 

  



31 
 

REFERENSLISTA 
 
Aronson, E., Wilson, T., & Akert, R. (2010). Social Psychology (7uppl.). New 
Jersey: Pearson. 
 
Bing, V. (2003). Små, få och fattiga – om barn och folkhälsa. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Boverket. (2006). Lär känna din ort. /Electronic version/.Hämtad 9 oktober, 2012, 
från  http://www.boverket.se/Om-
Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/Lar-kanna-din-ort/ 
 
Bryman, A. (2012). Social research methods (4th ed.). Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Codex. (2013). Forskning som involverar barn. Webbsida. 
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml Hämtad: 2013-03-19 
 
Ejlertsson, G., & Andersson, I. (2009). Folkhälsa – några begreppsdefinitioner. I. 
Andersson, & G. Ejlertsson (Red.). Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan 
ämnen (s.17-30). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekkekakis, P. (2003). Pleasure and displeasure from the body: Perspektives from 
exercise. Cognition and emotion, 17:2, 213-239. /Electronic version/. Doi: 
10.1080/02699930244000282 
 
Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig Motorik och inlärning. Stockholm: SISU 
Idrottsböcker. 
 
Ericsson, I. (2006). Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare I skolan? 
Riksidrottsförbundet: Handslagsrapport 2007:4. /Electronic version/. 
http://dspace.mah.se/handle/2043/4268  hämtad: 2013-03-04 
 
Ericsson, I. (2008a). Motor skills, attention and academic achievements. An 
intervention study in school years 1-3. British Educational Research Journal, 
34:3, 301-313. /Electronic version/. Doi: 10.1080/01411920701609299 
 
Ericsson, I. (2008b). To measure and improve motor skills in practice. 
International Journal of Pediatric Obesity, 3, 21-27. /Electronic version/. Doi: 
10.1080/17477160801896598 
 
Faskunger, J. (2008). Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för 
ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Östersund:Statens 
folkhälsoinstitut. 
 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24, 105-112. /Electronic version/. Doi: 
10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/Lar-kanna-din-ort/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/Lar-kanna-din-ort/
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
http://dspace.mah.se/handle/2043/4268


32 
 

Green, J., & Thorogood, N. (2009). Qualitative Methods for Health Research 
(2Ed.). London: SAGE. 
 
Hallberg, L.(Red.) (2010). Hälsa & Livsstil Forskning & Praktiska tillämpningar. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Hanson, A. (2007). Workplace Health Promotion A salutogenic approach. 
Bloomington: Author House. 
 
Heberlein, T. (2012). Navigating Environmental Attitudes. Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content 
Analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277-1288.  /Electronic version/. 
Doi:10.1177/1049732305276687 
 
Janssen, I., & LeBlanc, A. (2010). Systematic review of the health benefits of 
physical activity and fitness in school-aged children and youth.. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2010, 7:40. /Electronic 
version/. Doi: 10.1186/1479-5868-7-40 
 
Jarlbro, G. (2010). Hälsokommunikation – en introduction. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Karlskrona kommun. (2013-05-19 hämtad). Jändelskolan 6-9. Webbsida. 
http://www.karlskrona.se/Grundskolor/Jandelskolan-6-9/ hämtad: 2013-06-19 
 
Kulturdepartementet. (2011). Riktlinjer avseende utformning av satsningen 
Idrottslyftet. Regeringsbeslut. /Electronic version/ 
http://www.regeringen.se/sb/d/15324/a/149603 
hämtad: 2013-03-04 
 
Larson, R., Walker, K., & Pearce, N. (2005). A comparison of youth-driven and 
adult-driven youth programs: Balancing inputs from youth and adults. Journal of 
community psychology, 33:1, 57-74. /Electronic version/.  Doi: 
10.1002/jcop.20035 
 
Lindwall, M., & Johansson, U. (2010). Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa. L. 
Hallberg (red.). Hälsa & livsstil Forskning och praktiska tillämpningar (s.173-
190). Lund: Studentlitteratur. 
 
Loukaitou-Sideris, A. (2003). Children´s Common Grounds A Study of 
Intergroup Relations Among Children in Public Settings. APA Journal, 69, 2, 
130-143./Electronic version/. 
 
Miklosi, J. (2007). Respecting, Listening, and Empowering Three Vital Factors 
for Increasing Civic Engagement in American Teenagers. National Civic Review, 
summer 2007, 36-41. /Electronic version/.  Doi: 10.1002/ncr.176 
 

http://www.karlskrona.se/Grundskolor/Jandelskolan-6-9/
http://www.regeringen.se/sb/d/15324/a/149603


33 
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. (2011). Orter med 
befolkningsökning – Exempel på ”attraktiva orter” perioden 2000-2010. Dnr 
2011/053 
 
Natvig, G. K., Albrektsen, G., & Qvarnström, U. (2003). Associations between 
psychosocial factors and happiness among school adolescents. International 
Journal of Nursing Practice, 9, 166-175. / Electronic version/.  
 
Nespor, J. (2000). School field trips and the curriculum of public spaces. Journal 
of Curriculum Studies, 32:1, 25-43. /Electronic version/. 
http://www.taylorandfrancis. com/JNLS/cus.htm hämtad 2013-04-03 
 
Noble, C., & Toft, M. (2010). Reducing disaffection and increasing school 
engagement. P. Aggleton, C. Dennison, & I. Warwick (Red.). Promoting Health 
and Well-being through Schools (s.42-55). London: Routledge. 
 
Norberg, J. (2012). Statens stöd till idrotten - Uppföljning 2011. Centrum för 
idrottsforskning 2012:1. /Elektronisk version/.  
http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/Huvudrapporten-Statens-stod-
till-idrotten-2011.pdf  hämtad: 2013-03-14 
 
Nutbeam, D., & Bauman, A. (2006). Evaluation in a Nutshell – A practical guide 
to the evaluation of health promotion programs. North Ryde: Mc Graw-Hill. 
 
Prop. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Regeringens proposition. 
 
SCB. (2011). Inrikes omflyttning. /Elektronisk version/. 
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Inrikes_omflyttning.pdf  
hämtad: 2013-04-03 
 
SCB. (2010). Tätorter 2010 - MI 38 SM 1101, korrigerad version. /Elektronisk 
version/. 
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38S
M1101.pdf 
Hämtad 3013-04-03 
 
Schueller, S. (2009). Promoting Wellness: Integrating Community and Positive 
Psychology. Journal of Community Psychology, 37, 7, 922-937. /Electronic 
version/. Doi: 10.1002/jcop.20334 
 
Simons-Morton, B., McLeroy, K., & Wendel, M. (2012). Behavior Theory in 
Health Promotion Practice and Research. Burlington: Jones & Bartlett. 
 
Sjöblom, P., & Fahlén, J. (2010). The survival of the fittest: intensification, 
totalization and homogenization in Swedish competitive sport. Sport in Society: 
Cultures, Commerce, Media, Politics, 13:4, 704-717. /Electronic version/. Doi: 
10.1080/17430431003616514  
 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/Huvudrapporten-Statens-stod-till-idrotten-2011.pdf
http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/Huvudrapporten-Statens-stod-till-idrotten-2011.pdf
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Inrikes_omflyttning.pdf
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf


34 
 

Starrin, B. (2007). Empowerment som förhållningssätt – kan vi lära oss något av 
Pippi Långstrump? O. P. Askheim, & B. Starrin (Red.). Empowerment i teori och 
praktik. Malmö: Gleerups. 
  
Standage, M., & Gillison, F. (2007). Students’ motivational responses toward 
school physical education and their relationship to general self-esteem and health-
related quality of life. Psychology of Sport and Exercise, 8, 704–721. /Electronic 
version/ Doi:10.1016/j.psychsport.2006.12.004 
 
Svaleryd, K. (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 
 
Svensson, L. (2006). Vinna eller försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars 
utflyttning från mindre orter. Doktorsavhandling, Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings Universitet. /Elektronisk version/.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6524 
Hämtad 2013-04-02 
 
Tate, T. F. (2003). Servant leadership for Schools and Youth Programs. 
Reclaiming Children and Youth, 12:1, 33-39. /Electronic version/. 
 
Thedin Jakobsson, B., Lundvall, S., Redelius, K., & Engström, L.-M. (2012). 
Almost all start but who continue? A longitudinal study of youth participation in 
Swedish club sports. European Physical Education Review 2012, 18:3. 
/Electronic version/.  Doi: 10.1177/1356336X11430660  
 
Tonkonogi, M., & Bellardini, H. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn 
och ungdom för hälsa, prestation och individuell utveckling. Stockholm: SISU 
Idrottsböcker. 
 
Tonnquist, B. (2010). Projektledning (Uppl.3). Stockholm: Bonniers Utbildning. 
 
Tremblay, L., Boudreau-Larivière, C., & Cimon-Lambert, K. (2012). Promoting 
Physical Activity in Preschoolers: A Review of the Guidelines, Barriers, and 
Facilitators for Implementation of Policies and Practices. Canadian Psychology, 
53:4, 280-290. /Electronic version/.  Doi:10.1037/a0030210 
 
Waldemarson, A.-K. (2009). Bekräftelse och feedback. Kazemi, A. (Red.). 
(2009). Välbefinnande i arbetslivet – socialpsykologiska perspektiv (139-156). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Weare, K. (2010). Promoting mental health through schools. P. Aggleton, C. 
Dennison, & I. Warwick (Red.). Promoting Health and Well-being through 
Schools (s.24-41). London: Routledge. 
 
Whitlock, J. (2007). The role of adults, public space, and power in adolescent 
community connectedness. Journal of community Psychology, 35:4, 499-518. 
/Electronic version/. Doi: 10.1002/jcop.20161 
 
WHO (2009). Milestones in Health Promotion Statements from Global 
Conferences. /Electronic version/. Hämtad april 01, 2011, från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6524


35 
 

http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.p
df 
 
Williams, H., Pfeiffer, K., O´Neill, J., Dowda, M., McIver, K., Brown, W., & 
Pate, R. (2008). Motor Skill Performance and Physical Activity in Preschool 
Children. Obesity, 16:6, 1421-1426. /Electronic version/. Doi: 
10.1038/oby.2008.214 
 
Williams, L., & DeSteno, D. (2009). Research report Pride Adaptive Social 
Emotion or Seventh Sin? Psychological Science vol 20 num. 3, 284-288. 
/Electronic version/. 
 
Wong, N., Zimmerman, M., & Parker, E. (2010). A Typology of Youth 
Participation and Empowerment for Child and Adolescent Health Promotion. Am 
J Community Psychol, 46, 100-114. /Electronic version/. Doi: 10.1007/s10464-
010-9330-0 
 
Van Cauwenberghe, E., Labarque, V., Grubbels, J., De Bourdeaudhuij, I., & 
Cardon, G. (2012). Preschooler´s physical activity levels and associations with 
lesson context, teacher´s behavior, and environment during preschool physical 
education. Early Childhood Research Quarterly, 27, 221-230. /Electronic version/.  
Doi: 10.1016/j.ecresq.2011.09.007 
  

http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf


36 
 

BILAGEFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1 Etisk egengranskning 

Bilaga 2 Logisk modell över framtidsgrupperna efter projektets dokumentation 

Bilaga 3 Observationsmall 

Bilaga 4 Intervjufrågor 

Bilaga 5 Karta över analysresultat 

Bilaga 6 Exempel innehållsanalys  



 
 

BILAGA 1  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 

Projekttitel: Examensarbete Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, BTH 

Innovativa mötesplatser för barn och unga Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper  

 Projektledare: Lisa Apelman  

 Handledare: Amina Mahmud   

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  x 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 
 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

 x  

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 



 
 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 

i förekommande fall även av handledare. 

http://www.epn.se/


 
 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Broakulla 20130314 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

Lisa Apelman 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

Student 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Sektionen för hälsa, BTH 



 
 

BILAGA 2 Logisk modell över framtidsgrupperna efter projektets dokumentation

Resurser  Aktiviteter Deltagare  
Kortsiktiga mål Medium mål Långsiktiga mål 

 
Idrottsplatsen 
 
Samverkan med skolorna 
 
Konstgräsplanen 
 
Nya lekredskap 
 
Vacker natur 
 
Projektledaren 
 

- Ledarstil 
- Pedagogik 
- Kommunikat

ion 
- Rättvis 
- Energi 
- Delaktighet 

 
Barnens medverkan 

  
Skapa 10 framtidsgrupper 
 
Hjälpa barn och unga att 
finna nya mötesplatser 
 
Skapa samverkan mellan 
lokala aktörer 
 
Planera 
framtidsgrupperna 
 
Genomföra 
framtidsgrupperna 
 
Styrgruppsmöten 

 
Barngrupper från skolor 
och förskolor, framförallt 
från Jämjö och 
närliggande orter/byar 
 
Styrgrupp: 1rep.: 
Blekinge IF,  
SISU idrottsutbildarna, 
Blekinge fotbollsförbund, 
Länsbygderådet Blekinge,  
Jämjö GoIFs ungdomsråd, 
Jändelskolans elevråd  
 
Projektgrupp:  
Jämjö GOIF,  
rektor: Jändelskolan, 
Jämjö kyrkskola, 
barnomsorgen Jämjö, 
Elevrådsrepresentanter 
Jämjö GoIFs ungdomsråd  

  
Nya mötesplatser för barn 
 
Barnen rör sig mer 
 
Möten mellan barnen 
 
Barnen får öva på 
samarbete 
 
Barnen får uppleva 
rörelseglädje  
 
Ökad delaktighet 

 
Ungdomligt samhälls- 
entreprenörskap 
 
Ökad hälsa och 
välbefinnande hos barnen 
 
Fortsatt samverkan mellan 
lokala aktörer 
 
Bättre social 
sammanhållning 
 
Ökat engagemang bland 
unga 
 
Minskad övervikt bland 
barnen 
 
Bättre motorik hos barnen 
 
Öka intresset för fysisk 
aktivitet 
 
Ökat intresse för lekar 
Bättre kommunikation 
hos barnen 
 
Ökad delaktighet  
 
Inspiration och livsglädje 

 
Få kreativa engagerade 
unga att vilja stanna i 
Jämjö 
 
Att få människor att vilja 
bo i Jämjö 
 
 



 
 

 

BILAGA 3 

Observationsmall 

1a. Hur tar barnen för sig på idrottsplatsen, verkar de hemmastadda? 

 

1b. Hur bemöter vuxna barnen när de kommer? 

 

2a. Inledning, samling 

 

2b. Uppvärmning 

 

2c. Aktiviteter 

 

2d. Fri lek och avslutning 

 

3a. Grad av aktivitet 

 

3b. Typ av aktivitet 

hur stor del av tiden som utgörs utav intensiv fysisk aktivitet, medelintensiv fysisk aktivitet, 

lågintensiv fysisk aktivitet och ingen fysisk aktivitet 

 

titta på om: 

3c. Korta intervaller av intensiv fysisk aktivitet används 



 
 

 

3d. Styrketränande inslag görs med lagom vikter så barnen klarar att göra runt 13 

repetitioner 

 

3e. Aktiviteterna är omväxlande, lekfulla och lagom utmanande  

 

3f. Övningar som liknar de 9 övningarna i MUGI 

 

3g. Övningar för inlärning av olika rörelsemönster 

 

3h. Varierade rörelseparametrar 

 

3i. Balansövningar 

 

4a. Ledarstil   

Tydlig Auktoritär Kamratlig Entusiastisk 

 

 

4b. Delaktighetstyp  

Kärl Symboliskt Pluralistisk Oberoende Autonom 

 

 

5a. Hur verkar barnen? glada, ledsna, uttråkade, koncentrerade… 



 
 

 

5b. Hur verkar barnen uppleva att röra på sig? 

 

5c. Hur verkar barnen känna att de lyckas med aktiviteterna? 

 

5c. Väl förbered aktiviteter/ Dåligt förbered aktiviteter 

 

5d. Väl utnyttjad yta/ Under utnyttjad yta 

 

6a. Bemöter de vuxna barnen med verklig respekt 

 

 

6b. Bemöter de vuxna barnen rättvist 

 

 

6c. Bemöter barnen varandra med respekt 

 

 

6d. Verkar barnen trygga 

 

 

6e. Ges barnen möjligheter att sammarbeta  

 



 
 

 

6f. Blir barnen sedda av de vuxna och av varandra. 

 

7. Lekredskapen 

  



 
 

BILAGA 4 

Intervjufrågor 

Fysisk aktivitet: 

1. Varför är det viktigt med fysisk aktivitet? 

2. Vad tänker du på när du planerar fysisk aktivitet anpassad för barn? 

3. Hur stor del av tiden i grupperna planerar du till intensiv, medelintensiv, lågintensiv 

aktivitet och vila? 

4. Rör barnen på sig på det sätt som du tänkt dig? 

5. Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? Eller mellan olika barn? 

Delaktighet/Inflytande: 

6. Vad är viktigast i ditt ledarskap? 

7. Hur skulle du beskriva din ledarstil? Auktoritär, tydlig, kamratlig, entusiastisk? 

8. Vad händer när barnen kommer med förslag? 

9. När du planerar grupperna vad tar du hänsyn till? 

10. Hur mycket påverkar barnens förmåga hur du väljer aktiviteter? 

11. Är det viktigast att barnen lyckas med aktiviteterna eller att de gör sitt bästa och 

försöker så gott de kan? 

12. Hur har styrgruppen påverkat framtidsgrupperna? 

13. Hur mycket har barnen att säga till om i planeringen av grupperna? 

Möten: 

14. Vad är viktigast i din kommunikation med barnen? 

15. Hur upplever du barnens kommunikation med dig? 

16. Hur upplever du barnens kommunikation med varandra? 

17. Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

18. Finns det några barn som tar mer uppmärksamhet och tid i anspråk? 

19. Hur fungerar det? 

20. Finns det några barn som har större behov av stöd och uppmuntran eller hjälp? 

21. Hur fungerar det? 

22. Tycker du att det är roligt att leda grupperna? 

23. Barns självförtroende, funderar du någonting på det?  



 
 

24. Hur påverkar framtidsgrupperna barnens självförtroende? 

25. Hur kommer du fram till det? 

Motorik: 

26. Hur tänker du om barnens motoriska utveckling? 

27. Påverkar det dina val av aktiviteter? 

28. Påverkar det nivån på aktiviteter? 

29. Lägger du märke till barnens motoriska utvecklingsnivå? 

30. Påverkar barnens motoriska utvecklingsnivå val av aktiviteter? 

31. Vilka aktiviteter främjar motoriken mest? 

Rörelseglädje: 

32. Är barnen glada under framtidsgrupperna? Hur märker du det? 

33. Vad innebär rörelseglädje? 

34. Är det viktigt med rörelseglädje? 

35. Upplever du rörelseglädje under tiden på planen? 

36. Vad innebär lek? 

37. Vad är det för skillnad mellan lek och annan form av fysisk aktivitet? 

38. Varför använder ni lek som form? 

Mötesplats för barnen: 

39. Har barnen i Jämjö tillgång till idrottsplatsen på fritiden? 

40. Påverkar framtidsgrupperna detta? 

41. Om ungarna skulle börja komma hit mer på fritiden och spela boll eller leka – hur ser 

du på det?  

42. Hur tror du föreningen ser på det? 

 

43. Om du skulle få precis som du vill – hur skulle framtidsgrupperna se ut om ett år då? 

  



 
 

BILAGA 5 

Exempel ur karta med sammanfattande koder från indikatorerna/planerna, intervju 
samt observationer 

 

 

 

Kategori och 
underkategorier 

   

Möten indikatorer intervju observationer 

Ledarskap    

 Rättvist Tydlig  Tydlig 

 Respekt Rättvis Pedagogisk 

 Bemötande Engagerad Lyssnar 

 Intresse Bry sig På barnens nivå 

 Utgå ifrån barnen Utvecklas Höga förväntningar 

  Bra ledare Bestämd 

  Glad Frånvarande 

  Kamratlig Engagerad 

  Entusiastisk Otydlig 

  Icke auktoritär Släpper fri lek 

  bestämma Ingen avslutning 

    

Kommunikation    

Viktigt i 
Projektledarens 
kommunikation 

   

 respektfullt bemötande Respektfullt 

 rättvist tydlighet Informativt 

 intresserad förståelse Glad 

 På barnens villkor Sprida bra atmosfär Lyssnar 



 
 

BILAGA 6 

Exempel Innehållsanalys 

Siffrorna inom parantes är sida och radnummer i materialet. 

Fråga: Om du tänker på ditt ledarskap, vad tycker du är viktigast i ditt ledarskap? 

 

Fråga: Vad innebär lek för dig? 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Sammanfattande kod 

Ja det är ju någonting som är lite 
utanför vad ska man säga (skratt) 
det som är inom lite utanför 
ramarna (12:28) 

Lek är någonting lite utanför 
ramarna (12:28) 

Utanför ramarna 

   

Så att man får lite friare är tanken 
såhär man kan koppla av och asså 
få den här känslan att man är den 
här flow-känslan att man, är lek 
tycker jag (12:29,30) 

Lek är lite friare (12:29) Friare 

 När man leker kan man koppla av 
(12:29) 

Koppla av 

 I leken får man en flow-känsla 
(12:30) 

Flow - känsla 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Sammanfattande kod 

Att e va tydlig och liksom rättvis å 
(paus) och att jag kan få med mig 
barnen på vagnen kan man 
säga(4:20) 

Att va tydlig och rättvis (4:20) Tydlighet 

Rättvist 

 Få med mig barnen (4:20) Engagerande 

   

Och att man ska vara engagerad är 
viktigt och alltid visa att man bryr 
sig å verkligen gå inför det (4:22) 

Vara engagerad (4:22) Engagerad 

 Alltid visa att man bryr sig (4:22) Visa intresse 

 Verkligen gå in för det (4:22,23) Engagerad 

   

Det är viktigt för mig att man kör 
ordentligt(4:25) 

Viktigt att man kör ordentligt 
(4:25) 

Engagerad 
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