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Sammanfattning 

I detta arbete presenteras forskning om den växande drop-in idrotten, med inriktning på den 

verksamhet som finns i Karlstad. Med drop-in idrott menas att det är en kostnadsfri 

verksamhet utan krav på prestation eller måsten att vara med varje gång. Det som skiljer drop-

in idrotten från den kanske mer omfattande spontanidrotten är att det finns ledare på plats och 

därför också en tid för när passet börjar och slutar, även om barnen kan komma och gå som de 

vill under denna tid. 

 

Då det finns tidigare forskning som talar för vikten och betydelsen av ett bra 

motivationsklimat respektive ledarskap i barn- och ungdomsidrott, så är detta relevanta 

ämnesområden att studera i en verksamhet som har lite annorlunda värderingar och funktion, i 

relation till exempelvis skol- och föreningsidrotten. Vidare är det intressant att undersöka om 

ledarna upplever att barnen utvecklas på ett fysiskt, psykiskt eller socialt plan och hur de 

själva uppfattar sin ledarroll och verksamheten.  

 

Det huvudsakliga syftet med studien är således att studera drop-in idrottens  

motivationsklimat, den upplevda ledarrollen och de upplevelser som finns om eventuell 

utveckling hos barnen utifrån ett ledarperspektiv. 

 

Metoderna som använts för studien är kvalitativa och resultat delges både utifrån en 

observation och tre intervjuer med ledare.  

 

Huvudresultatet visar att verksamheten inte bara påverkar de deltagande barnen, utan att den 

även har en stor betydelse för ledarna. Det engagemang som ledarna upplever påverkar inte 

bara dem själva utan återfinns i hela verksamheten och däribland motivationsklimatet. 

Huruvida drop-in idrotten upplevs inverka på barnens fysiska utveckling är svårt att fastställa, 

men det som framkommer är enbart positivt belagt. Detsamma gäller den psykiska och sociala 

utvecklingen. Gällande det sociala upplever alla ledare att barnen utvecklas genom att de blir 

mindre blyga, kontaktsökande och trygga i sig själva. Utöver detta ses en fostran med 

värderingar av respekt, tillit och gemenskap, samt lärande om rätt och fel i en lekfull miljö. 

 

Nyckelord: Drop-in idrott, spontanidrott, motivationsklimat, ledarskap, barns utveckling, 

barnidrott 



 

Abstract 

This essay presents research on the growing drop-in sports, focusing on the activities 

available in Karlstad. Drop-in sports means that there is a free activity without demands on 

performance, where children can come as they want during the set time. What distinguishes 

drop-in sports from the perhaps more extensive spontaneous sport is that there are leaders in 

place, and therefore also a time when the session begins and ends, even though kids can come 

and go as they wish during this time. 

When there are previous research that speaks of the importance and significance of a good 

motivation climate and leadership in child and youth sports, then this is relevant topics to 

study in a business that has different values and functions, in relation to, for example, school 

and club sports. Furthermore, it is interesting to investigate whether leaders feel that children 

develop in a physical, psychological or social way and how they themselves perceive their 

leadership role and activities. 

The main purpose of the study is thus to study the motivation climate of the drop-in sports, 

perceived leadership and the experiences available on the possible development of children 

from a leadership perspective. 

The methods used for the study is qualitative and the results communicated both from an 

observation, and three interviews with leaders. 

Main results show that the activity does not just affect the participation of children, but that it 

also has a great importance for the leaders. The commitment of the leadership experience 

affects not only them, but is found throughout the operations and including motivation 

climate. Whether drop-in sport is perceived impact on children's physical development is 

difficult to determine, but what emerges is the only positive coated. The same applies to the 

mental and social development. Regarding to the social experience, all the leaders experience 

that the children develop by becoming less timid, more outgoing and confident in themselves. 

In addition, to this is seen to be an upbringing environment with values of respect, trust and 

community, as well as learning about right and wrong in a playful environment. 

Keywords: Drop-in sports, spontaneous sports, motivational climate, leadership, child 

development, children's sports 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Under många år har det debatteras om hur idrottsverksamheter ska utformas för att bli så bra 

som möjligt för våra barn och ungdomar (Öland, 2006). Det finns mycket forskning kring 

olika idrottsföreningar, skolidrottande och nu på senare år om spontanidrott, men också något 

kallat drop-in idrott (Högman, 2014; Riksidrottsförbundet 2012; Wagnsson, 2009), vilket är 

kärnan i denna studie. 

I barns idrottande inom föreningar, så kan det vara mycket tävlingsmoment och viktigt att 

vara på varje träning. Detta eftersom idrottandet ofta ses som en väg att utvecklas till att 

kunna prestera mer och successivt bli bättre, skapa lagsammanhållning och rutin (Fahlén, 

2011; Öland, 2006). 

På senare år har alternativet drop-in idrott växt fram, som inte kräver något medlemskap. 

Verksamheten i Karlstad bygger på en vision om att alla ska få vara med på sina egna villkor. 

Det är gratis, har alla redskap på plats och ska framför allt vara en rolig meningsfull 

sysselsättning som får barn i utsatta områden att känna sig trygga (Karlstad kommun 2015). 

Då drop-in verksamheter fortfarande är relativt nytt och ouppmärksammat, så är det intressant 

att göra ett arbete om hur en sådan verksamhet kan fungera i praktiken och vilka upplevelser 

som finns. Vidare finns det litteratur som betonar vikten av ett bra motivationsklimat 

respektive ledarskap, när det handlar om barns idrottande och utveckling (Hassmén & 

Hassmén, 2010; Öland, 2006). Detta har därför blivit studiens valda områden att studera inom 

verksamheten.  

Eftersom drop-in idrotten inte ska inneha några som helst krav på prestation eller utveckling 

så är även det en intressant aspekt att undersöka. Upplevs det finnas någon utveckling hos 

barnen ändå och hur ser den ut? Hur påverkar egentligen en prestationsfri verksamhet som 

drop-in idrotten sina deltagare och ledare? 
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2. SYFTE  
Syftet är att undersöka drop-in idrotten i Karlstad. Det specifika syftet är att studera 

motivationsklimatet och ledarnas upplevelser av verksamheten. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser motivationsklimatet ut inom drop-in idrotten?  

 Finns det upplevelser av att barnens fysiska eller psykiska mående och utveckling 

påverkas av drop-in idrotten? Som humör, motorik, koncentration och kondition.  

 Hur upplever ledare sina roller och erfarenheter i relation till drop-in idrotten?  
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3. LITTERATURBEARBETNING 

 

3.1 Förklaring av begrepp 

Här definieras och förklaras bärande begrepp för studien, tillsammans med tidigare forskning. 

3.1.1 Spontanidrott  

För att definiera begreppet spontanidrott så behövs begreppet spontan och idrott beaktas. 

SAOL definierar begreppet spontan som något "utan yttre påverkan". Vidare beskrivs 

begreppet idrott av Nationalencyklopedin (2015) som en "sammanfattande benämning på 

skilda slag av kroppsövningar". Att döma av dessa så kan spontanidrott menas med att man 

rör på sig frivilligt.  

 

Karlstad kommun beskriver på sin hemsida spontanidrott på följande sätt:  

"Med spontanidrott menas fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten utan officiell 

organisatör. Spontanidrott kan handla om lek, tävling eller motion" (2015). 

 

Det är också denna benämning som Karlstad kommun anger som används i detta arbete. 

3.1.2 Drop-in idrott  

Begreppet drop-in idrott kommer från början ur begreppet "drive-in idrott" som också 

kännetecknas som "organiserad spontanidrott". Det var ett tvåårigt projekt som 

Riksidrottsförbundet hade för att få in fler aktiva ungdomar inom drop-in idrotten under åren 

2009-2011 (Högman, 2014; Riksidrottsförbundet, 2012). Det som kan skilja drop-in idrott 

från spontanidrott är att det finns ledare på plats, samt en utsatt tid för när det börjar och 

slutar, även om deltagarna kan komma och gå som de vill under den tiden. 

Idén för drop-in idrotten i Karlstad formuleras följande på Karlstad kommuns hemsida 

(2015): 

 

Karlstad Drop in-idrott bygger på idrott och rörelse som glädje för stunden. Vi vill värna om 

möjligheten att spontant kunna delta i idrottsaktiviteter på sina egna villkor oavsett ambitionsnivå 

eller ekonomiska förutsättningar. Hos oss kan alla vara med. Genom glädje och lust för rörelse 

tillsammans med andra skapas en gemenskap i vår verksamhet. 

Detta är även den beskrivning som valts att använda som huvudsakligt stöd genom hela 

studien. 
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3.1.3 Ledarskap  

Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras ledarskap som "Det att ha bestämmande 

ställning". Vidare talar Hassmén & Hassmén (2010) om betydelsen av följare för att det ska 

kunna existera något ledarskap alls. För att därmed kunna föra ett ledarskap så behövs minst 

en person som följer, men oftast involveras hela grupper, menar Hassmén & Hassmén (2010). 

 

När det gäller ledarskap för en verksamhet som drop-in idrotten, kan sociala färdigheter 

tyckas vara ett kriterium. Så som att veta hur grupper fungerar och vad som kan få dem att 

fungera bra (Hassmén & Hassmén, 2010). När det dessutom gäller barn så bör det finnas en 

förståelse för hur ett sådant ledarskap ska se ut, eftersom det innebär ett stort ansvar och kan 

ge lärdomar, värderingar samt bekräftelse som påverkar barnen hela livet (Öland, 2006). 

 

Ledaren kan alltså komma till att medvetet eller omedvetet påverka barnen på grund av egna 

värderingar, så som vad ledaren själv tycker är meningsfullt eller rätt och fel. Det ska inte 

heller förbises att barnen kan börja ta efter ledarens värderingar och ageranden, påstår 

Hassmén & Hassmén (2010). De kan också påverka ledaren tillbaka, då värderingar kan 

skapas och förändras genom hela livet, beroende på sociala, historiska och kulturella faktorer. 

Värderingar är därmed en viktig del i ledarskapet, eftersom det påverkar hur ledaren upplever, 

värderar och hanterar sitt eget ledarskap, följarna, olika situationer och beslutstagande 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Vidare menar samma källa gällande beslutstagande, att det kan 

vara gynnsamt att låta barnen ta del av den. Detta kallas att ledarskapet är demokratiskt, vilket 

kan få barnen att uppleva mer delaktighet och kompetens, men nackdelen kan då vara om de 

har bristande kunskap i ämnet som påverkar beslutsfattandets kvalitet (Hassmén & Hassmén, 

2010). 

 

Ett hållbart ledarskap bottnar till stor del i engagerade ledare. Motiverade och passionerade 

ledare skapar motiverade och positiva följare, menar Hassmén & Hassmén (2010). Med 

passion menas att arbetet som görs är glädjande och lustfyllt istället för att ge olust och 

tvångskänslor. Ett ledarskap blir ofta mer lyckat när både tanke och känsla får styra 

tillsammans, fortsätter Hassmén & Hassmén (2010).  

3.1.4 Motivationsklimat  

Motivationsklimat kan enklare beskrivas som stämningen, eller det som motiverar individer i 

en grupp och därmed formar gruppklimatet (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). Klimatet 
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styrs till stor del av ledaren och det är viktigt att den som leder är medveten om sin påverkan 

(Hassmén & Hassmén, 2010).  

 

Det finns alltså olika typer av motivationsklimat vars fokus skiljer sig från varandra. I ett 

resultatorienterat motivationsklimat kan det utvecklas rädsla och oro om det hela tiden finns 

förväntningar på att prestera, påstår Hassmén, Kenttä & Gustafsson (2009). Vidare beskrivs 

det resultatorienterade motivationsklimatets värdegrund som en tro på att det bara är poäng 

och resultat som räknas, vilket kan sluta i att en grupp får sämre sammanhållning och vill utse 

en syndabock för eventuella misslyckanden (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 

 

Ett annat motivationsklimat är det uppgiftsorienterade, som innebär att miljön ska vara 

lärande och locka till nyfikenhet att prova på olika saker. Det som också skiljer sig från det 

resultatorienterade klimatet är att det finns mer fokus på sammanhållningen än på resultat. 

Detta främjar gemenskapen, ger mindre stress och mer glädje, vilket leder till att deltagarna 

känner sig mer kompetenta och oftast presterar bättre. Istället för att betrakta misstag som 

stora misslyckanden så ses det som en del i en lärande process. Det är större fokus på 

personlig utveckling och uppföljning, där individernas egen vilja och förmåga är central 

(Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Öland, 2006). Detta är också enligt Öland (2006) en 

av de viktigaste uppgifterna för en tränare, att lyckas forma en motiverande miljö, där barnet 

kan känna kompetens, samhörighet och glädje tillsammans med andra. 

3.1.5 Barns fysiska utveckling och idrottande  

Den fysiska utvecklingen hos barn handlar till stor del om den motoriska utvecklingen, som 

enligt Öland (2006) är ett förlopp där kroppens rörelseförmåga är under ständig progression. 

Detta pågår hela livet, men är som störst när barnet är mellan cirka 8 och 12 år. Varje barn har 

olika förutsättningar och därför skiljer det sig hur utvecklingen ser ut mellan dem. Viktigt är 

dock att utvecklingen av den grundläggande förmågan sker före starten av puberteten, annars 

riskerar barnet att inte uppnå sin fulla motoriska kapacitet. Barnet ska inte heller i tidig ålder 

träna för ensidigt.   

 

Nationalencyklopedin (2015) beskriver att en motorisk rörelse är något som kan vara bestämd 

av arvet eller inlärd. Enligt Öland (2006) finns det två typer av motorik. Den ena är 

grovmotorik, som styrs av de stora muskelgrupperna och inkluderar rörelser som gång, 

löpning och hopp. Den andra typen av motorik är finmotorik. De rörelserna kontrolleras av 
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mindre muskelgrupper, speciellt med händerna. Oftast behövs båda typer av motorik för att en 

rörelse ska bli så bra som möjligt. Enligt samma källa (Öland, 2006) är det bevisat att 

sambandet mellan förbättring av att utföra finmotoriska rörelser och ökad arbetshastighet är 

starkt. Det betyder att ju bättre finmotorik en individ har, desto snabbare går det att utföra en 

rörelse. Toppen i utvecklingen av de finmotoriska rörelserna är i åldern 8-10 år och flickor i 

denna ålder har bättre finmotorik än pojkar (Payne, & Isaacs, 2002; Denckla, 1974, refererad i 

Öland, 2006).     

 

Enligt Waddington (2000a, 2000b, 2007), refererad i Coakley (2009) är fysisk aktivitet som 

innehåller rytmik där barnet själv kan styra sina rörelser och det inte finns några 

tävlingsmoment den mest hälsosamma. Detta menar samma källa beror på att det är lägst risk 

för skador när dessa krav uppfylls. När den fysiska aktiviteten tvärtom innehåller tävling, blir 

det mer kroppskontakt samt att det går från att vara breddidrott till elitidrott.       

 

Genom fysisk aktivitet kan barn förbättra den aeroba kapaciteten, men före puberteten går det 

bara att se en mindre utveckling på den maximala syreupptagningsförmågan. Oftast beror 

barnens prestationsförbättringar på andra förhållanden. Detta påvisar att det inte ska läggas för 

mycket vikt vid aerob träning för barn (Öland, 2006).  

3.1.6 Barns psykiska utveckling  

Barn som befinner sig i åldern före puberteten utvecklar sin psykiska förmåga att räkna, bilda 

grupper och kategorisera saker. De kan även tänka i mönster, samt att börja kunna planera i 

förväg och tänka på vad som har hänt, det vill säga inte bara ha tankarna i nuet. Barnens 

tänkande blir mer orienterat och kan förstå orsakssamband. För att förstå saker är barnet 

beroende av tydliga ageranden. Under puberteten utvecklar barnen grunden till ett kritiskt 

tänkande och de kan föreställa sig att saker skulle kunna vara på annat sätt. Vidare har de 

förmågan att kunna ifrågasätta accepterade sanningar och att det finns problematiska 

värderingar. Barnet kan också börja tänka mer logiskt i olika situationer (Öland, 2006).  

 

Enligt Öland (2006) är motivation en viktig del för att barnen ska fortsätta med sitt idrottande. 

För varje barn är motiven till varför de idrottar olika och det kan även variera beroende på 

situation. En del barn idrottar eftersom att de tycker att det är roligt och känner då en känsla 

av glädje och mening. För andra barn är det viktigaste att vara en del av en social gemenskap 

och känna samhörighet med laget eller gruppen. Ytterligare andra barn idrottar för 
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tävlingsmomentets skull med målet att vinna, uppleva framgång och att klara av vissa 

färdigheter. Andra barn blir motiverade av att känna att de kan någonting, att det har 

kompetens, samt att känna sig fysiskt stark eller för att uppnå en viss social status. De flesta 

barn har mer än ett av dessa motiv till varför de idrottar.  

 

Vidare berättar Öland (2006) om begreppen inre och yttre motivation som ett sätt att klargöra 

barnens motivation. Om ett barns drivkraft är inre motivation kommer den inifrån och skapar 

en känsla av meningsfullhet, kompetens och glädje. Barnet idrottar frivilligt, samt med 

intresse. När barnet idrottar på grund av miljön runt omkring och vill ha bekräftelse och 

belöning tyder detta på en yttre motivation. Barnet idrottar då inte frivilligt, utan kanske gör 

det på grund av en förälder eller ledare. När barnet tillfälligt eller långvarigt inte har någon 

drivkraft till att idrotta kallas detta för amotivation. Detta händer främst när barnet endast 

idrottar på grund av yttre drivkrafter (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009).  

 

En annan aspekt av den psykiska utvecklingen hos barn är förmågan att koncentrera sig och 

fokusera. Hassmén, Kentä & Gustafsson (2006) menar att koncentration är när någon har 

riktat fokus på något och upprätthålla detta fokus med hög intensitet under en viss tid. När 

barnet är maximalt koncentrerat och har tankarna på utförandet vid det specifika tillfället, som 

är av betydelse just då. 

 

Självkänsla är en annan viktig del av barns psykiska utveckling. Enligt Hassmén och 

Hassmén (2010) är detta någonting som börjar formas redan i tidig ålder. Det har en stor 

inverkan av hur barnet känner sig behandlat och värderat av andra människor. Självkänslan 

stärks genom att barnet känner sig accepterat och älskat, samt värdefullt. Om barnet istället 

upplever att det inte får någon kärlek från omgivningen eller om det sker på villkor genom att 

det är prestationer som framhävs blir barnets självkänsla svagare.    

   

3.1.7 Barns sociala utveckling   

Öland (2006) menar att under förpuberteten går den sociala utvecklingen hos barnet framåt i 

snabb takt. Barnet utvecklar sina sociala kompetenser och börjar kunna se till sina egna 

intressen samtidigt som det kan ta hänsyn till andras. Leken ska vara kärnan i barns idrottande 

för att de ska kunna utvecklas socialt. Vidare menar Öland (2006) att det är viktigt att känna 

tillhörighet med de andra barnen i gruppen för att utvecklas socialt. Det är även betydelsefullt 
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för barnen att få lösa konflikter och att samarbeta. Att barnen hjälper varandra i olika 

situationer och visar respekt gör att de utvecklas, samt att göra barnen involverade i aktiviteter 

och i andra situationer, så att de känner delaktighet. Under puberteten påvisar Öland (2006) 

att individen söker sin egen identitet i diverse sociala situationer med hjälp av andra 

människor och olika kulturer, däribland idrotten.    

Nielsen et al. (1999), refererad i Öland (2006), påpekar att det är det övriga vardagslivet som 

ger barnen mest när det gäller den sociala utvecklingen. Idrotten är bara en liten del av det 

sammanhanget. Coakley (2009) menar däremot att det är ett deltagande i idrotten som 

mestadels har en positiv inverkan på den sociala utvecklingen. Detta har även har effekter på 

livet utanför idrotten. Några exempel på detta är att barnen lär sig att bygga upp nya 

relationer, få kunskap och erfarenheter på olika plan, undersöka och utveckla sin egen 

identitet i förhållande till andra, lära sig hur de ska hantera specifika sociala situationer, samt 

att visa upp sin kompetens i andra situationer.   

Vidare talar Wagnsson (2009) om att idrottande i exempelvis en idrottsförening kan få barn 

att känna att de har högre upplevd social kompetens, i jämförelse med de barn som inte 

idrottar. Detta stöds även av en amerikansk studie som gjorts på skolbarn, där barn som angett 

att de utövat fysisk aktivitet i grupp senaste året har blivit bedömda som mindre blyga och 

upplevs vara bättre på socialt samspel än andra barn (Mc Hale, Vinden, Bush, Richer, Shaw 

& Smith, 2005). 

Att döma av ovanstående, så kan det vara svårt att placera hur en verksamhet som drop-in 

idrotten står sig i relation till barns sociala utveckling och tidigare forskning. Detta eftersom 

drop-in idrotten inte är lika organiserad som föreningsidrotten, men inte heller lika spontan 

som det övriga vardagslivet, då det fortfarande sker under en utsatt tid och en i förväg vald 

plats (Fahlén, 2011). 
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4. METOD 

 

4.1 Design 

Studien använder sig av observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod. Metodvalet 

speglar syftet och ska bemöta frågeställningarna på ett så bra sätt som möjligt (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Då studien syftar till att ta reda på mer om människors samspel och beteende 

så lämpar sig observationer, men då det även avses att studera upplevelser så kompletteras 

detta med intervjuer.  

Observationer kan vara fördelaktigt när det handlar om barn eller grupper som har svårt för att 

genom tal delge egna förklaringar till sitt beteende, menar Einarsson & Hammar Chiriac 

(2002). Vidare avslöjas inte heller gruppens tankar eller tar någon på orden, då observationen 

bygger på det som verkligen förekommer under observationsförloppet (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002). Till skillnad från intervjuer så behöver inte deltagarna aktivt ge information 

utan observatören studerar istället deras agerande och uppförande. En del frågor kan vara 

känsliga att muntligt redogöra för, men kan genom observationer fortfarande studeras i 

uppkommande situationer (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  

Med direkt observation menas att forskaren är på plats och den insamlade informationen är 

från verkliga situationer i dess naturliga miljöer. Detta innebär alltså att situationerna som 

uppstår skulle äga rum oavsett om de observerades eller inte. Det klargör därmed en stor 

skillnad mot de observationer som utförs under experimentella förhållanden, då experimenten 

inte förefaller naturligt för deltagarna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).   

Vid insamling av data användes två observatörer, vilket medförde att en tydligare bild kunde 

skapas och jämförelser kunde göras utifrån deras registreringar. Det möjliggjorde även ett 

utvärderande av observationsschemat för att uppskatta hur väl det fungerade i praktiken 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  

 

Den andra valda metoden för denna studie är intervjuer. Detta eftersom att syftet och 

frågeställningarna handlar om upplevelser från ledare inom drop-in idrotten. Studien syftar 

även till att behandla känslor och erfarenheter, vilket är en av forskningsinriktningarna inom 

den kvalitativa forskningsmetoden. Vidare är målet att få mycket information från några 

respondenter och att hitta något som binder de deltagande till något gemensamt, samt att hitta 

något unikt och avvikande (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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Vid de olika intervjutillfällena fanns två intervjuare på plats, eftersom att det ur två olika 

perspektiv blev en bättre helhetsbild vid både intervjutillfälle och analys. Förståelsen för vad 

respondenten svarar och informationsmängden blir större, när de två informanterna är 

samspelta, menar Trost (2010). Ur respondentens perspektiv kan det upplevas som positivt 

om det ännu inte finns något förtroende för intervjuarna. Det kan även vara negativt, eftersom 

att respondenten kan känna att den hamnar i underläge mot två intervjuare. Detta kan dock 

undvikas genom att båda informanterna inte sitter vid samma sida av ett bord likt ett förhör, 

utan att stolarna är stående likt en triangel så att respondenten känner att den är på samma 

nivå som intervjuarna (Hassmén & Hassmén, 2008; Trost, 2010).  

  

4.2 Urval 

Urvalet för observationerna var de närvarande ledarna och barnen som besökte drop-in 

idrotten i Karlstad. Det fanns inga större kriterier på deltagarna och ledarna så länge det fanns 

godkännande från barnen och deras föräldrar. Om det hade funnits barn som av olika 

anledningar inte ville delta i studien så hade de fallit bort, även om det skulle varit svårt att 

fastställa ett specifikt resultat gentemot en person. Eftersom inga namn eller andra personliga 

data noterades, så skulle det blivit svårt att sortera ut för en person om så skulle ha önskats 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

Urvalet för intervjuerna var specificerat på aktiva ledare för drop-in idrotten, eftersom att 

intervjuer med ledare tillsammans med en observation gav en god helhetsbild. Den första 

kontakten med ledarna gick via en fritidskonsult på Karlstads kommun, som bidrog med 

kontaktuppgifter till respektive ledare. Efter att ha träffat några av dessa i samband med möte 

i kommunhuset och vid observationstillfälle så tillfrågades fyra ledare om deltagande i 

intervju. Hassmén & Hassmén (2008) talar bland annat om att det kan vara bra att besöka 

miljön deltagarna befinner sig i innan valet av respondenter bestäms. Vidare avsåg urvalet att 

ha perspektiv från både en kvinnlig och en manlig ledare. En deltagare blev sjuk och kunde 

därför inte delta inom den satta tidsramen. Två kvinnliga och en manlig ledare intervjuades 

därför till slut.  

 

Vid det första observationstillfället berättade de närvarande ledarna lite om sig själva och 

nominerade även andra ledare för senare intervjuförfrågan. Denna process kan därmed liknas 
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snöbollsurval då tidiga medverkande rekommenderar andra möjliga deltagare (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

4.3 Mätinstrument/Intervjuguide 

Inför observationstillfällena konstruerades en observationsmall med inspiration från Einarsson 

& Hammar Chiriac (2002), som sedan anpassades efter studiens syfte (se bilaga 2). Mallen 

fick fem huvudsakliga teman med tillhörande stödord för att underlätta genomförandet på 

plats. De valda temana var följande; upplägg, ledarskap, gemenskap och sammanhållning, 

motivationsklimat, fysisk aktivitet och hälsa. 

 

Stödorden fungerade som förslag på vad som kunde analyseras och var därmed inte 

kravbelagda granskningsområden. Med detta menas att observationsstudien utfördes med låg 

grad av struktur, varpå observatörerna gjorde kontinuerliga anteckningar på vad som faktiskt 

hände under observationen istället för att leta efter något specifikt och förvalt (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). 

  

Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide (se bilaga 3), där syftet med intervjuerna 

förtydligades och specifika intervjufrågeställningar utformades. Vidare skapades fyra teman 

med passande intervjufrågor som utarbetats för att kunna besvara syfte och frågeställningar på 

bästa sätt. Temaområden och intervjufrågor är upplagda i en uttänkt ordning för att få 

respondenten att känna sig trygg och bekväm i situationen. Därmed är mindre känsliga frågor 

placerat i början och frågorna är öppna för att respondentens egna uppfattningar ska belysas. 

Det har också tagits hänsyn till att frågorna ska uppkomma i ett så naturligt förlopp som 

möjligt, för att undvika att respondenten finner frågorna konstlade och besvärliga. I annat fall 

hade något sådant kunna skada intervjuns kvalitet (Brinkmann & Kvale, 2014; Trost, 2010). 

 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Observation 

Efter att ha tagit reda på tid och plats för drop-in idrotten, så kontaktades en kommunanställd 

som är ansvarig för verksamheten, vilket möjliggjorde ett möte både med denne och två 

ledare. Innan mötet hade syftet med studien klargjorts kort över mail och under mötet kunde 

eventuella frågor bemötas från respektive parter. Mötet ledde framför allt till kontakt med 

ledarna och underlättade förberedelser för både framtida observation och intervjuer. Einarsson 
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& Hammar Chiriac (2002) betonar bland annat vikten av förberedelse och kontakt med 

ansvariga eller nyckelpersoner för gruppen som avses att studeras. 

 

Då en observationsmall var färdigkonstruerad inför mötet så tillfrågades ledarna om de ville 

se den. Detta var för att skapa trygghet i att de skulle få en aning om vad som pågick, men 

nackdelen med det är att det skulle kunna bidra till förändrat beteende vid 

observationstillfället (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

Väl på plats för det första observationsförsöket, så kom inga barn. Detta tros bero att det 

tidigare varit flera inställda tillfällen, så att barnen trodde att det var inställt denna gången 

också. Det första observationsförsöket fick därmed bli ett tillfälle att lära känna några av 

ledarna bättre.  

 

Vid andra observationstillfället, genomfördes en lyckad observation med åtta deltagare som 

mest och två ledare. Platsen var i en idrottshall i Karlstad och det pågick i drygt en och en 

halv timme. Ledarna hjälpte till så att observatörerna fick presenterat sig och informerat 

barnen lite om varför de var där. För barnen förklarades det förenklat att det var ett par 

studenter som skulle se hur drop-in idrotten fungerar, med förfrågan om deras tillåtelse. Inga 

barn nekade eller berättade om obehag inför att bli observerad. Det är viktigt att informera 

deltagarna även om informationen kan vara mer eller mindre detaljerad, menar Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). 

 

Det uppkom inga problem under observationen, dock glömde observatörerna att dela ut 

informationslappar till barnens föräldrar efteråt, vilket är en brist ur etiska aspekter även om 

lapparna kom till att delas under det nästkommande tillfället. 

4.4.2 Intervju 

När intervjuguiden hade gjorts, samt överenskommelse av plats och tid för intervju var 

bestämt var det dags för tre intervjuer. Platsen för alla tre intervjutillfällena var i ett grupprum 

i biblioteket på Karlstads universitet. Denna plats valdes av intervjupersonerna, eftersom att 

det inte finns några åhörare som kan lyssna på det som sägs och det är inte mycket ljud i 

rummet, vilket gör att risken för störningar är liten. Det är även en miljö de känner till och kan 

därmed känna en trygghet i samband med genomförandet av intervjuerna (Trost, 2010).  
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Längden på intervjuerna varierade mellan trettio och femtio minuter. Respondenterna hade 

innan intervjutillfället fått informationen att intervjun inte skulle ta längre tid än fyrtio 

minuter, Därmed översteg en av intervjuerna den satta tiden. Vid intervjuernas början togs 

olika etiska aspekter upp och mer om detta tas upp i avsnittet om Etiskt förhållningssätt 

(Trost, 2010). 

 

Ett problem vi stötte på under en av intervjuerna var att respondenten uppfattade att mobilen 

ringde. Detta blev ett störningsmoment då hon avbröt det pågående svaret och förflyttade 

fokus till att se om det var hennes mobil som vibrerade. Efteråt upplevde respondenten sig 

vara färdig med sitt svar på frågan. Det kan ha gjort att respondenten inte fick allting sagt som 

hon hade tänkt från början. Ett annat problem som uppstod under en annan intervju var att den 

gick över den tidsgräns som angetts innan intervjutillfället (Trost, 2010).       

  

4.5 Databearbetning 

4.5.1 Observation 

Då det var två observatörer så kunde deras registreringar ställas mot varandra för att 

säkerställa och bekräfta förloppet av händelser samt diskutera uppfattningarna om dessa 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Därefter renskrevs anteckningarna för att kunna återge 

hela observationsförloppet i flytande text. Detta gjordes för att låta läsaren få en inlevelse i 

hur hela processen såg ut, vilket även Einarsson & Hammar Chiriac (2002) menar kan ge en 

målande bild över den observerade situationen.  

 

Bearbetningen av observationen innefattade inte direkt någon sållning av material eftersom 

det mesta förekom relevant både för syfte och frågeställningar, men också för att kunna återge 

ett ärligt resultat. 

4.5.2 Intervju 

För att kunna bearbeta materialet så gjordes först en transkribering, vilket menas med att det 

inspelade intervjumaterialet dokumenterades ordagrant i text. Vidare innebär detta att 

kroppsspråk, tonfall och liknande inte kan redovisas mer än vad som blir valt att beskrivas i 

transkriberingen (Hassmén & Hassmén, 2008). I genomförandet av transkriberingen valdes att 

notera pauser, men inte på sekunden hur långa de var. Även förekommande störande moment 

valdes att skrivas ner så som ringande mobiltelefon. Även skratt, gestikulerande, mumlande 
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och oavslutade meningar registrerades för att skapa en så rättvis bild som möjligt av 

intervjuförloppet (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Därefter plockades nyckelord ut, där ett eller flera nyckelord bands samman och reducerades 

till enklare kategorier. När detta var färdigt kunde en analys av mönster, gemensamma 

nämnare och variationer göras. Detta blev senare till teman som redovisar dessa mönster 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

De valda temana blev följande: Ledarrollen, Upplevt motivationsklimat och Upplevelser om 

barnen. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

4.6.1 Observation 

Observationens validitet, det vill säga giltighet, visar att studien har undersökt det som var 

relevant att undersöka utifrån syftet. Då avsikten var att studera hur klimatet och stämningen 

inom drop-in idrotten är, utgick observatörerna från att iakttaga hur sammanhållningen och 

gemenskapen tycks vara, samt motivationsklimatet. Observatörerna jämförde till exempel inte 

hur många gånger ledarna berömde barnen, utan att ledarna berömde barnen eftersom att det 

var mer relevant denna studie. Vidare var observationen som datainsamlingsmetod det mest 

lämpliga sättet för att studera beteenden och händelser inom en grupp, då observatörerna 

under observationstillfället undersökte drop-in idrotten utifrån klimatet och stämningen. De 

analyser som gjorts efteråt var att de två observatörerna jämförde sina resultat med varandra, 

vilket bekräftade händelserna i deras registreringar. Det var det mest lämpliga sättet eftersom 

observatörerna då kunde hjälpa varandra att säkerställa att det sedan valda materialet var 

relevant till syfte och frågeställning (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).         

Vad gäller giltigheten av observationsmaterialet, så ska det finnas en medvetenhet om att det 

endast är baserat på ett observationstillfälle. Om flera observationer skulle utfärdas kan det 

inte garanteras att resultatet skulle bli samma som det första (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). Men det som avsågs att observera under detta observationstillfälle blev observerat. 

När det gäller reliabiliteten på intervjuerna, det vill säga tillförlitligheten, så fanns det en 

medvetenhet om att forskarna eller observatörerna själva kan vara en möjlig felkälla. Detta 

eftersom deras uppfattningsförmåga kan vara påverkat av individuella faktorer, som i sin tur 
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kan påverka den insamlade informationens tillförlitlighet (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). 

Vidare hänvisar Einarsson & Hammar Chiriac (2002) till Denscombe (2000), som berättar om 

tre aspekter som kan påverka observationsförmågan. Det första är förtrogenhet, som menas 

med att forskaren ser det som denne vill se eller är van att se, varpå det som anses oklart 

beskrivs i enlighet med tidigare erfarenheter eller kunskap.  

Det andra som Denscombe (2000) talar om är således tidigare erfarenheter, där materialet blir 

otillförlitligt om forskaren bortser från att redovisa obehagliga händelser eller förstorar 

önskade och förväntade fenomen. 

Den tredje aspekten som kan inverka på observatörens uppfattningsförmåga är det nuvarande 

tillståndet, där fysiska faktorer som hunger, törst och trötthet kan påverka koncentrationen. 

Observatören kan också påverkas av emotioner, spänningar eller prioriteringar. Även minnet 

kan ha betydelse för datainsamlingen. I enlighet med Einarsson & Hammar Chiriac (2002), 

ökar datainsamlingens tillförlitlighet om det finns en ökad medvetenhet om detta hos 

observatörerna. 

Det som skulle kunna göra materialet från observationen mindre tillförlitligt är att 

observatörerna inte har så mycket erfarenheter av att observera i praktiken. Dock insamlades 

mycket kunskap om detta från passande litteratur, vilket har upplevs fungera väl i praktiken 

trots tidigare ovana.  

I enlighet med Einarsson och Hammar Chiriac (2002) har de båda observatörerna uppfattat 

liknande händelser och gjort likvärdiga bedömningar i observationsschemat. Detta anses 

stärka tillförlitligheten menar samma källa.  

4.6.2 Intervju 

Om validiteten i en kvalitativ intervjustudie kan säkerställas menar Trost (2010) att 

intervjuguiden eller intervjufrågorna ska få fram resultat som är i enlighet med syftet. Detta 

uppfylldes då intervjupersonerna färdigställde en intervjuguide med temaområden samt frågor 

utifrån syftet.  

En annan del att mäta validiteten i en studie är enligt Hassmén och Hassmén (2008) att 

tillbringa mycket tid för datainsamlingen för att få en höggradig uppfattning av aspekter som 

språk och synsätt, samt att låta respondenterna bygga upp ett förtroende för 
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intervjupersonerna under intervjutillfället. Det kan ge intervjupersonerna mer innehållsrika 

och korrekta uppgifter. Detta gjorde intervjupersonerna i studien, vilket resulterar i hög 

validitet. 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) har denna studie till viss del en hög grad av validitet när 

det gäller metodtriangulering. Med detta menas att studien använde flera olika metoder för att 

studera samma sak, vilket var motivationsklimatet i detta fall.        

När det gäller reliabiliteten, så är den mest avsedd att mätas vid kvantitativa studier enligt 

Trost (2010). Därför kan trovärdigheten vara svår att fastställa vid kvalitativa intervjuer, då 

det är individernas upplevelser, tankar, känslor och beteende som ska framkomma och inga 

mätningar av varierande karaktär likt vid en kvantitativ studie. För att ändå återge intervjuerna 

på ett trovärdigt sätt är det viktigt att intervjuaren lägger märke till tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser. Detta noterades av intervjupersonerna vid alla intervjutillfällena, vilket gör 

studien mer trovärdig. 

Reliabilitet bygger även på att alltid få samma svar på en fråga, fast den ställs vid olika 

tillfällen. Detta menar Trost (2010) inte går att göra på samma sätt vid intervjuer. Detta 

eftersom att människan hela tiden är en del av en process där den får nya intryck, ställs inför 

nya situationer och erhåller nya erfarenheter.  

En annan aspekt att ta hänsyn till för att få en så trovärdig studie som möjligt är precision, 

som innebär att intervjupersonerna inte förstår något förrän de är säkra på vad respondenten 

menar och kontrollerat det. Detta kontrollerade vi med hjälp av följdfrågor, där respondenten 

kunde gå ytterligare djupare i sina svar och därmed kunde intervjupersonerna få ännu bättre 

förståelse för vad som sagts. Intervjupersonerna sammanfattade inte heller under intervjuernas 

gång, utan först på slutet för att se om det som sagts tolkades rätt. Efter det fick respondenten 

möjlighet att lägga till ytterligare tankar om så önskades (Trost, 2010).  

De två intervjupersonerna i studien tolkade respondenternas svar, uttryck och rörelser under 

intervjun på samma sätt, vilket Trost (2010) anser tyder på objektivitet. Om även läsaren till 

rapporten i denna studie uppfattar svar eller resonemang på samma sätt som författarna gör 

pekar det på hög reliabilitet.          
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4.7 Etiskt förhållningssätt 

Inom forskning menar Einarsson & Hammar Chiriac (2002) finns fyra olika etiska krav att ta 

hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka ingår i det grundläggande individskyddskravet.  

 

Vid observationens början informerade de två observatörerna barnen som fanns på plats under 

detta tillfälle om vad syftet med studien är enligt informationskravet. Detta förklarades på ett 

mer okomplicerat sätt för att barnen skulle förstå. Information om syfte, samt att det skulle 

komma två observatörer, blev både ledare och ansvarig för verksamheten på kommunen 

medvetna om innan observationstillfället då de kontaktades. På grund av att barnen var under 

femton år, skickades även ett informationsbrev till deras föräldrar för att få ett godkännande 

av dem (se bilaga 1). Här beskrevs det vilka de två observatörerna var, varför vi var där, 

syftet, samt etiska aspekter. De fick även observatörernas kontaktuppgifter för eventuella 

frågor och icke godkännande. Eventuella brister inom de etiska ramarna för detta var att 

informationsbreven inte lämnades vid observationstillfället, då observatörerna glömde det. 

Dessa lämnades dock en vecka senare på samma ställe, vilket gjorde att barn som var på plats 

vid observationstillfället även var på plats då (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

I enlighet med samtyckeskravet frågade observatörerna barnen om godkännande till en 

observation, vilket uppfylldes. Som ovan beskrivet fanns även samma information att tillgå av 

föräldrarna genom ett informationsbrev. Här fanns ett tillfälle för dem att eventuellt inte tillåta 

att en observation blev utfört på deras barn (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).   

 

I det nämna informationsbrevet beskrevs det att inga barn skulle intervjuas, samt att inga 

namn kommer att utges och att inga uppgifter kan spåras tillbaka till något barn. Detta betyder 

att personuppgifter har behandlats konfidentiellt och att konfidentialitetskravet är uppfyllt 

(Einarsson & Hammar Chiriac. 2002). 

 

En bristfällig del under observationstillfället var att informationsbrevet inte innehöll uppgifter 

om att information om barn som framkom vid observationstillfället inte kommer att användas 

i annat syfte, vilket gör att nyttjandekravet inte har uppfyllts helt. Dock hade observatörerna 

detta i åtanke under hela studiens förlopp, vilket gjordes att det ändå infriades (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002).     
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Även vid intervjutillfällena hade intervjupersonerna flera etiska krav i åtanke som 

undersökningsdeltagarna också blev informerade om. Ett av dem är informationskravet där 

intervjupersonerna vid första kontakten med deltagarna och innan intervjun upplyste 

respondenten om studiens syfte. Vidare informerade intervjupersonerna deltagarna om att de 

har rätt att avbryta intervjun när de vill och att de inte behöver svara på alla frågor, vilket 

innebär samtyckarkravet (Hassmén & Hassmen, 2008; Trost, 2010; Brinkmann & Kvale, 

2014). 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inga respondenter fick sina identiteter avslöjade 

samt att intervjupersonerna vid intervjutillfällena fick ta del av hur de skulle bli 

representerade i denna studie. Deltagarnas personuppgifter togs omhand så att ingen 

utomstående kunde ta del av dem. Vid intervjutillfället förklarades det även att uppgifter om 

deltagarna enbart skulle användas för forskningssyfte. Därmed hade nyttjandekravet uppfyllts 

(Hassmén & Hassmén, 2008: Trost, 2010; Brinkmann & Kvale, 2014).  
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5. RESULTAT 

5.1 Observation 

Observationen ägde rum i en idrottshall i Karlstad en kväll under sommarhalvåret 2015. Inom 

loppet av en och en halv timme studerades en deltagargrupp på totalt två ledare och sju till 

åtta barn beroende på förloppet i studien.   

 

Passet inleds med att en av ledarna frågar barnen om de träffats förut och presenterar sig själv. 

Det talas om uppvärmning och det som redan nu går att se är att barnen har svårt att vara 

stilla, även om ledaren försöker samla dem till mitten. Den valda uppvärmningsleken är "Hav, 

skepp och land", varpå väntan tills lekens början upplevs som livlig och barnen befinner sig 

på olika delar av hallen. Att döma av ljudvolymen så verkar de flesta barn ha lätt för att ta 

kontakt eller känna varandra sedan tidigare.  

 

När leken sedan sätter igång så väljer ett av barnen att titta på istället och säger sig ha ont i 

foten, men tittar fortfarande aktivt och intresserat på de andra barnens spelomgång. Det hörs 

skratt och några av barnen flåsar efter en stund, sedan blir det applåder åt de två som klarat sig 

längst. När det väl är dags för nästa aktivitet så blir det handuppräckning om vad barnen helst 

vill göra och efter att leken "Flaggan" blivit vald, så blir det åter igen högre volym med barn 

utspridda över hela salen när leken förbereds.  

 

Barnen pratar både med de andra barnen och med ledarna. Samma ledare som presenterade 

sig tidigare frågar barnen om de vet hur leken går till, varpå denne väljer att förklara reglerna 

även om de svar som ges tillbaka tyder på att de vet hur man gör. Några barn lyssnar bättre 

medan några andra verkar vilja påskynda det hela. Det rör sig bara om några minuter innan 

ledarna delar upp lagen. Samma ledare som berättade reglerna verkar hålla ansvaret över 

leken medan den andra ledaren är med och leker. Den ledaren som ansvarar för leken ses 

använda sin mobil en stund under lekens gång. 

 

Det kommer ytterligare ett barn, som ledaren uppmanar till att hoppa in i leken direkt. Han ser 

ut att vara lite äldre än de andra barnen och frågar den lekande ledaren vilket lag han ska 

välja, som han sedan kommer till att få välja själv. Än så länge upplevs stämningen som 

spontan, livlig och glädjande. Som observatörer är det svårt att inte le vid många tillfällen.  
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Då leken "Flaggan" gör att deltagarna är uppdelade i lag så anas en viss tävlingsinstinkt hos 

barnen, vilket visar sig i några delade uppfattningar av regler samt halvhjärtade försök till 

fusk. De fuskförsök som begås uppmärksammas av ledarna och de berättar hur barnen ska 

göra istället för att fuska. Detta görs under lekens gång och tycks vara med glimten i ögat, så 

stämningen framstår som ganska oförändrad. Angående de delade uppfattningarna om 

reglerna så uppkommer det jämförelser mellan barnen om vem som vet reglerna bäst, med 

argument som "Jag körde det i tisdags" och "Jag körde det igår". Just denna dialog verkade 

inte ledarna höra, men barnen tycktes lösa det själva och det blev inget mer av det. 

 

Det blir många skratt under lekens gång, speciellt vid ett moment då flera lagmedlemmar 

hålls som "gisslan" i leken, vilket gör att det nästan blir omöjligt för det övriga laget att 

komma någon vart. De modiga försöken som görs att rädda tillbaka sitt lag från "finkan" 

lockar till skratt och barnen berömmer varandras försök. Ledaren ger också beröm och 

feedback som "Bra kämpat!" och barnen flåsar efter mycket spring. Den ledare som håller i 

leken frågar om de börjar bli trötta. 

 

Efter en stund ropar en ledare att det är drickpaus, varpå några barn försvinner ut i 

omklädningsrummet och några ser det som en chans till fri lek och bus. Ett barn har med sig 

en godispåse helgen till ära och erbjuder bland annat oss observatörer en chans att få smaka. 

Inga barn framstår som speciellt blyga och att det finns två åskådare i rummet verkar inte 

påverka dem på något sätt som skulle kunna hålla dem tillbaka från att göra något de normalt 

skulle ha gjort ändå.  

 

När godis- och drickpausen är slut så föreslår barnen lekar de vill göra, vilket ledarna tar 

hänsyn till och barnens val av "Madrassfotboll" börjar förberedas. Samma kille som tidigare 

berättat om sin ömma fot verkar överväga om han kommer få ont av att sparka fotbollen eller 

inte. Snabbt konstaterar samma ledare som ansvarat för förra leken att det ska spelas med en 

mjukare boll så att han också kan vara med. Några barn reagerar på valet av mjuk boll och 

killen med öm fot börjar ångra sig och säga att han nog klarar en fotboll ändå. Ledaren viker 

sig inte och det blir mjuk boll trots argument om att de inte ska skjuta så hårt.  

 

"Ska du vara med eller äta godis?" frågar ledaren med ett leende och leken verkar nu vara klar 

för att påbörjas. Den andra ledaren leker tafatt med ett barn medans de väntar in alla. "Ey vi 

kör" ropar en kille och de andra verkar ta efter. Ett barn väljer att spela basket med en av 
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ledarna medan de andra spelar "Madrassfotboll", det ser ut att fungera bra. De 

fotbollsspelande barnen ropar kommandon, ger varandra beröm, high-five och sedan lite 

applåder vid mål. Det är leenden och bus i rummet, även från ledarnas håll. Ledaren ses 

använda sin mobil en gång till under leken. 

 

En stund senare ringer ett barns mobil och kort efter det berättar barnet att han ska gå. 

Ledaren frågar om han är trött, vilket han då säger att han är. Det blir en kort paus för att säga 

hejdå och ledaren önskar en trevlig helg. Barnet frågar sedan om ledaren kan följa med ut 

vilket ledaren gör. Det märks att barnen har blivit tröttare och några sitter ner medan de andra 

leker. Trots tröttheten känns det som att delaktigheten och fokusen på leken varit bra. 

 

När det är dags för nästa aktivitet är det diskussion och barnen nästan "köpslår" om vilken lek 

som ska väljas. Det hela resulterar i att leken som varit fortsätter, eftersom de flesta tyckte att 

det var så roligt. Lagen ser ut att vara oförändrade trots att det var tal om att byta, men det kan 

också ha blivit ett byte som inte uppmärksammades av observatörerna.  

 

Ett av barnen frågar en gång till om de inte kan använda sig av en hårdare boll denna gången, 

men ledarens beslut står kvar. Det är åter igen lite rörigt innan själva aktiviteten börjar igen. 

Det märks av att fotbollen gör barnen trötta, de flåsar och från att det i lekens början har varit 

högljutt, livligt och socialt, så är barnen nu tystare och mer inne i leken. En ledare ropar "Bra 

jobbat röda laget!" och ett barn hörs säga "Vilken snygg skruv!". Barnen tycks inte bli 

besvikna när de inte lyckas inom laget. 

 

Det ser ut att gå väldigt bra allting till en början även om barnen är trötta, men när det börjar 

närma sig slutet av passet så är det ett barn som ramlar och slår sig. Både ledare och barn är 

snabbt på plats för att trösta, men när ledare och barn satt sig på bänken så börjar de flesta 

andra barnen att spela fotboll igen.  

 

Passet är snart slut och det ser ut att gå över tiden, två barn börjar ta fram redskap för att visa 

någonting. En ledare informerar att det inte är så mycket tid kvar men låter de försöka visa det 

de vill få visat. De andra barnen är utspridda i rummet och det ser inte ut att bli någon samling 

innan hemgång. Barnen ser ut att hjälpa varandra klara av det de vill få visat, när de inte 

lyckas på första försöket. Med förklaringar av hur de ska göra lyckas de till slut. Dock är det 

bara barnen som gett instruktioner, inte ledarna. Att döma av detta passet så verkar 
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individuella idrottsprestationer inte uppmärksammas så mycket av ledarna alls, utan de ger 

mer feedback till gruppen i stort om hur samarbetet fungerar.  

 

För att gå efter klockan så har passet gått över tiden, men det är inget som verkar förändra 

stämningen något påtagligt. Barnen hjälper till att städa och ta undan de använda redskapen. 

Ledarna säger tack för idag och barnen verkar nöjda men trötta.  

 

5.2 Intervju 

5.2.1 Ledarrollen 

Gemensamt för de tre ledare som intervjuats är att de har en bakgrund inom idrotten och ett 

intresse för, eller erfarenheter av att jobba med barn sedan tidigare. Tidigt i intervjuerna läggs 

tyngd på ett stort engagemang för verksamheten. En av ledarna beskrev utifrån sin egen 

uppväxt att: "... genom basketen kom jag bort från allt det negativa som mina vänner hamnade 

i...". Varpå han senare konstaterar: "... Och den gemensamma faktorn för de som hamnade 

snett är just att de inte idrottade, nu när jag tänker efter". Han berättar att de självupplevda 

erfarenheterna av idrott i unga år har stärkt hans engagemang för den drop-in idrott som 

bedrivs idag.  

 

En annan ledare berättar att det har blivit som en trygghet att vara på verksamheten, att det 

nästan inte känns som ett jobb "… även de dagarna jag inte jobbar så går jag dit", säger hon 

och skrattar. Detta bekräftas av en annan ledare som även skulle ha ställt upp som ledare 

frivilligt. Det brinnande engagemanget för drop- in idrotten lyste genom ögonen på denne 

ledare när han under intervjun berättade: "... jag känner att jag mår bra när jag lägger mig på 

kvällarna, jag vet att jag gör något positivt för några andra".  

 

Samma ledare berättar att han hela tiden vill utvecklas som ledare. Därför tar denne ledare 

ofta "Med sig jobbet hem". Om det har gått bra på drop- in idrotten är känslan efteråt väldigt 

positiv, men om något negativt har hänt tar han på sig det, funderar över det som hänt och ser 

det som en brist i sitt ledarskap: "Vad var det som gick snett, hur kan jag motverka det här till 

nästa gång ifall jag hamnar i en sådan situation?" Från ledarens håll vill han alltid barnens 

bästa. Därför berättar han att "... det är väldigt svårt att bara släppa dem..." Det är inte bara 

barnen som lär sig att "Bli en bättre medmänniska" av ledarnas fostrande, utan en av ledarna 

berättar även att hon lär sig mycket av barnen.  
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Inom drop-in idrotten har barnen delvis ett inflytande över aktiviteterna genom att de 

tillsammans får välja vad de ska göra när ledarna ibland inte har bestämt någon aktivitet. 

Annars brukar barnen oftast kunna välja bland tre till fyra olika bollsporter eller lekar. 

Gemensamt för alla ledare är att det är barnet som ska stå i centrum. Två av ledarna berättar 

att det är mer viktigt att de går in i rollen som ledare när de har en dålig dag. En av dem 

berättar: "De är överallt, så du måste orka" och syftar då på barnen och att hon måste orka för 

att de ska kunna ha roligt. Den andra av dessa ledare säger: "Har jag en dålig dag så måste jag 

tänka bort det, för det ska ju inte behöva påverka barnen". Den tredje ledaren berättar att han 

alltid är på bra humör när det är dags att gå till drop-in idrotten och tror att det beror på att han 

tycker om barn så mycket. Denne delar åsikt med de andra ledarna när han säger: "Jag har 

svårt att vara negativ runt omkring barn, för jag vet att det speglar av sig då och det är inte så 

kul för dem om man är en surgubbe". 

 

En viktig del av ledarskapet inom drop-in idrotten är att lära barnen hur de ska bete sig mot 

varandra på ett respektfullt sätt. En av ledarna berättar att om barnen skulle få för sig att säga 

något som kan såra någon annan eller bete sig på ett sätt som inte är acceptabelt, så finns 

alltid någon av ledarna i närheten som ser vad barnen gör och hör vad de säger. Med ett skratt 

uttrycker denna: "Här vet de att vi cirkulerar hela tiden, så det är ingen idé att de käftar emot". 

Samma ledare nämner att barnen förut brukade kalla varandra för fula ord och att de blev 

förvånade när hon sa att de skulle sluta med det. Detta menar hon beror på att inga vuxna 

tidigare hade lärt barnen att inte bete sig så mot varandra, varken i skolan eller hemma. När 

barnen gör något fel får de veta det och nästa gång det händer vet de att det inte är 

acceptabelt. Samtidigt, om barnen gör något bra, är ledarna noga med att de får beröm för det. 

Idrottsmässiga prestationer beröms endast utifrån gruppen som helhet.              

5.2.2 Upplevt motivationsklimat 

Relationen till barnen och relationen barnen får till varandra står mer i centrum än själva 

idrottandet, menar ledarna. Barnen kommer alltid i första hand och det ges många exempel på 

händelser relaterat till samspel och gruppdynamik, men inga där själva idrottsutförandet varit 

mer framträdande än utövarna. En av ledarna berättar: "Man vill att de ska komma överens, 

just därför är den här gruppdynamiken och gruppkänslan väldigt viktig". Det finns en regel 

om att ingen får vara elak mot någon annan och det är viktigt att alla känner sig delaktiga och 

lika mycket värda. 
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En av ledarna berättar att de brukar se till så att det inte bildas mindre grupper ur den stora 

gruppen, men säger samtidigt att det inte brukar vara något problem då alla brukar vara med 

alla. Detta upplevs av samma ledare bero på att de inte har något tävlingsmoment inom drop- 

in idrotten och därmed spelar det ingen roll för barnen vem de är med i laget. En av ledarna 

berättar att de brukar uppmuntra passningar inom laget istället för att göra mål, "Huvudregeln 

i Doppboll just nu är inte hur många mål du gör, utan det är hur många passningar du gör 

inom laget" ger hon som exempel. Vidare berättar en ledare att ingen någonsin ska behöva 

känna att de förstör för sina lagkamrater för att de exempelvis inte är lika erfarna som de 

andra, det är absolut nolltolerans på tävlingsmoment med yngre barn. Alla ledarna i 

respektive intervjuer svarar utan minsta tvivel att några jämförelser från ledarna gentemot 

barnen förekommer inte överhuvudtaget. 

 

Stämningen inom drop-in idrotten är verkligen speciell enligt de flesta av ledarna och de har 

svårt att förklara hur de ska skildra den. "... så fort du kliver in i den här arenan så förändras 

allting", beskriver en av ledarna den positiva känslan. En annan upplever att barnen känner sig 

hemma där och att drop-in idrotten har blivit "... som ett andra hem". Vidare beskriver samma 

ledare att barnen alltid kommer och kramar om henne när de ses och ytterligare en annan 

ledare berättar också att barnen alltid är glada att se dem. Denna ledaren känner att det är som 

att det är "Hans grabbar och tjejer" och upplever att barnen ser ledaren som en kompis. 

Samma ledare ifrågasätter dock hur en sådan relation skulle fungera i skolidrotten som 

exempel, med slutsatsen om att det inte skulle fungera lika bra som i drop-in verksamheten. 

 

Det viktigaste inom drop-in idrotten, poängterar en av ledarna, är att barn som egentligen inte 

har råd att idrotta kommer dit och vill röra på sig. För barnen och ledarna spelar det ingen roll 

vem du är, utan det som är det mest viktiga är att "Du är här". Därför brukar de ta av sig 

skorna när de kommer till drop-in idrotten. Även valet av kläder är oviktigt, då deltagandet är 

det som räknas. Barnet behöver inte ens bli svettigt om det inte vill, berättar en ledare. Det 

finns inte heller några som helst prestationskrav på barnen. 

 

Det handlar alltså egentligen mer om att kunna vara sig själv och om gemenskapen, än om 

någon specifik idrott, menar ledarna. En av ledarna beskriver drop-in idrotten som en 

"mötesplats" där barnen kan träffa sina vänner, men också leka, om de vill. Men helst vill de 

att alla barnen är med, så därför har de ett system med minst två ledare så att det alltid finns 
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någon som kan fånga upp de ensamma barnen i sidorna. De talar också allihopa om hur 

glädjefull miljön på drop-in idrotten är. Det mesta upplever dem är positivt både för dem 

själva, men framför allt för barnen.  

5.2.3 Upplevelser om barnen 

Hur mycket drop-in idrotten påverkar barnens fysiska hälsa har ledarna delade åsikter om. En 

av dem berättar om en upplevelse från barnens lärare som anser att de barn som varit på drop- 

in idrotten på söndagen alltid orkar mer på måndagarna och är också mer koncentrerade på 

lektionerna. En annan av ledarna upplever själv att barnen har utvecklats fysiskt: "... de ser 

friskare ut..." Annars är det motoriken som samma ledare anser att barnen på drop-in idrotten 

har utvecklat mest. Hon berättar att barnen var lite stela i början, men att de nu "har rytmen i 

kroppen, kan springa och vågar springa". Vidare säger ledaren att även koordinationen när 

barnen dansar har utvecklats när de får öva på den varje vecka. Barnen orkar mer än de gjorde 

förut, vilket har fört med sig att barnen nu även orkar vara ute på rasterna och leka. Den tredje 

ledaren anser sig ha svårt att få en uppfattning om hur barnens fysiska utveckling har 

påverkats: "... hur det påverkar deras kondition eller rytmik eller koordination eller vad som 

helst, det är väldigt svårt att säga". 

 

Alla ledare berättar om den psykiska utvecklingen som de upplever att barnen har utvecklat. 

En ledare berättar om att en del barn till en början var tillbakadragna och inte vågade ta för sig 

lika mycket som andra barn. Detta har förändrats efter en tid på drop-in idrotten och nu säger 

även dessa barn: "Får jag visa, fröken får jag visa vad det är för regler i den här leken?" En 

annan ledare upplever också att många av barnen vågar mer nu än vad de gjorde förut och ger 

exempel på ett barn som kände sig ensamt, men efter att ha börjat på drop-in idrotten 

förändrades det. Ledaren berättar att mamman till barnet nu säger: "Hon hade aldrig vågat 

detta utan alla här" och syftar då på att barnet vågade lära känna de andra på drop-in idrotten. 

Barnet är nu gladare än förut och vågar ta för sig mer.  

 

Den tredje av ledarna ger exempel på att barnen har lärt sig att fokusera på drop-in idrotten 

under tiden de är där, vilket har gjort att barnen "Lever i nuet" och till exempel inte tänker på 

vad de har att göra i skolan. Detta anser han har gjort att barnen blir mindre stressade. Samma 

ledare upplever att de barn som inte har det så bra hemma ändå kommer till drop-in idrotten, 

är glada och har roligt med de andra barnen. En av ledarna har även märkt att barnen har lärt 

sig att kontrollera sin ilska, att de inte längre blir lika arga på varandra som de kunde bli förut: 
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"De inser att det inte är någon idé att bli sura över en liten sak eller att ta ut sin ilska över 

kompisarna". En ledare berättar hur en lärare upplever att det resultatmässigt går bättre för 

barnen när de går på drop-in idrotten än när de inte gjorde det, samt att drop-in idrotten är 

viktig för dem: "Den här och den här eleven, det går jättebra för dem och de pratar hela tiden 

om fredagen". 

 

Den sociala utvecklingen som ledarna ser hos barnen är många. En del av utvecklingen är att 

ta kontakt med barn som de inte känner sedan innan. Här ger en ledare ett exempel på en 

pojke som var ny i stan och inte hade några vänner. Han kom till drop-in idrotten där han fick 

träffa andra sin ålder och med samma intresse för fotbollen: "Alltså, han var där i typ tio 

minuter tror jag, så skaffade han nya vänner som han umgicks med varje dag efter det". 

Vidare berättar en annan ledare att barnen genom drop-in idrotten har "Skapat en relation som 

de inte hade från början" och "Att de har blivit kompisar med varandra allihopa". När någon 

ny kommer till drop-in idrotten ser både ledare och barn till att det barnet ska komma in i 

gruppen direkt och de andra barnen är alltid nyfikna på vem det nya barnet är och vill vet mer 

om det. De integrerar även det nya barnet genom att visa vad de brukar göra. 

 

En av ledarna upplever att barnen har utvecklats socialt genom att komma ihåg att påminna 

varandra om att inga fula ord får nämnas och att det är respekt mot varandra som gäller. Om 

detta förekommer är det alltid något barn som säger: "Kommer du inte ihåg att vi inte får?" 

Samma ledare menar att barnen har lärt sig att förstå varför det är viktigt med respekt mot 

varandra. Enligt en annan ledare får barnen med hjälp av dem lära sig att lösa konflikter som 

kan uppstå mellan barnen. Såhär beskriver ledaren hur förloppet av att lösa konflikten kan gå 

till. "Du, kan jag få prata med dig, kan jag få prata med dig... Vad har hänt? Varför sa du 

sådär? Ja, men nu vill jag att ni ber om ursäkt, tittar varandra i ögonen och skaka hand eller 

kramas". En ledare berättar också om ett barn som blev retat för sitt utseende. Barnet var 

enligt ledaren någon som inte sa till ifall något sådant skulle hända, men barnet kom ändå till 

ledarna och sa vad de andra barnen hade sagt. Barnen har även börjat berömma varandra när 

de gör något bra, vilket enligt en av ledarna anses vara en positiv utveckling. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka drop-in idrotten i Karlstad. Det specifika syftet var att 

studera motivationsklimatet utifrån en observation på barn och upplevelser från ledare genom 

intervjuer. Detta uppfylldes, eftersom att en observation utfördes på barn där det upplevda 

motivationsklimatet framkom. Det gjordes även intervjuer med ledarna där deras upplevelser 

utifrån olika perspektiv framhävs.  

 

De delar som syftades till att undersökas i studien genomfördes och gav betydande material 

som inte bara uppmärksammar drop-in idrotten, utan bekräftar att dess funktion är betydande 

för de involverade. 

 

Utifrån tidigare forskning och det resultat som framkommer i studien så bekräftas också de 

prestationsfria värderingar som drop-in idrotten innebär. Det exemplifieras både genom 

observationen hur två vinnare utses eller ledares beskrivningar på en familjär miljö med stark 

anknytning till gemenskap, fostrande och delaktighet.   

 

Vad gäller ett ledarskap för drop-in idrotten, så kan detta anses vara annorlunda och 

avvikande från andra ledarskap inom barn- och ungdomsidrott. Detta kan bero på att miljön 

ska framstå som spontan och delger därför inte samma struktur som annan organiserad idrott. 

Vidare visar sig detta både i hur flera ledare beskriver att barnen får bestämma lekar och att de 

är fria att göra vilken aktivitet de vill, samt komma och gå efter egen lust under passet. Den 

definition av ledarskap som Nationalencyklopedin (2015) anger: "Det att ha bestämmande 

ställning", stämmer kanske därmed inte helt överens med vad ett ledarskap i en sådan här 

verksamhet innebär. Att barnen får deltaga i beslutsfattandet kan delvis ses som ett ledarskap 

med demokratisk karaktär, menar Hassmén & Hassmén (2010). Sedan kan detta fortsätta 

diskuteras då besluten inte behöver innefatta alla deltagare utan att det snarare rör sig om 

idéer på aktiviteter.  

 

Med stöd av Hassmén & Hassmén (2010), så behövs följare för att leda, vilket därför kan göra 

att ledarrollen i detta fall framstår som ganska temporär, eftersom att ledarna aldrig helt säkert 

kan veta i förväg vilka som kommer dit. Även detta bekräftas i det första observationsförsöket 

som helt saknade deltagare, men där ska det också finnas stor beaktning för att deltagarna 

troligen trodde att det var inställt.  
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När ledarna själva diskuterar sin ledarroll berättar en ledare om hur denne tar med sig jobbet 

hem i tankarna, medan en annan ledare tycker att det nästan inte ens känns som ett jobb, att 

denne kan gå dit utöver arbetstimmarna också. En ledare anser att barnen ser denne som en 

kompis och upplever att det fungerar bra i drop-in idrotten, men tvivlar på att en sådan 

relation skulle fungera i skolidrotten för exempel. De band och upplevelser ledarna får av 

verksamheten beskrivs därmed som speciella och betyder mycket för dem, vilket enligt 

Hassmén & Hassmén (2010) kan inverka positivt eftersom engagemang är en betydande 

byggsten för ett lyckat ledarskap. 

 

Ledarskapet är också betydande för motivationsklimatet, då deltagarna blir påverkade av och 

kan ta efter ledarens värderingar och ageranden (Hassmén & Hassén, 2010). En fråga som kan 

ställas är vilken typ av motivationsklimat drop-in idrotten har, baserat på beskrivningar från 

Hassmén, Kenttä & Gustafsson (2009), som talar om de resultatorienterade och 

uppgiftsorienterade motivationsklimaten. Ett resultatorienterat motivationsklimat som 

prioriterar resultat och prestation går helt emot drop-in idrottens värderingar och kan därför 

uteslutas. Mer intressant är diskussionen huruvida drop-in idrotten stämmer överens med det 

uppgiftsorienterade motivationsklimatets filosofi. I ett uppgiftsorienterat motivationsklimat 

står lärande och fokus på sammanhållning i centrum, menar Hassmén, Kenttä & Gustafsson 

(2009).  

 

De flesta ledarna beskriver stämningen och klimatet på verksamheten som speciell i positiv 

bemärkning, varpå de alla talar om gemenskap och betonar hur de motarbetar all typ av 

tävlingsinriktning, även om det kunde urskiljas viss tävlingsinstinkt hos barnen under 

observationen. Det som egentligen talar emot drop-in idrotten till att ha ett så kallat 

uppgiftsorienterat motivationsklimat, är att det inte finns någon angiven vilja till individuella 

bedömningar, respons, utveckling och uppföljning av den (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 

2009; Öland, 2006). Detta skulle även gå emot de värderingar som verksamheten står för 

(Karlstad kommun, 2015). Dock finns det upplevelser från ledarna som talar för att de 

utvecklas ändå.  

 

När det gäller den fysiska utvecklingen har ledarna lite olika åsikter, varpå de givna exemplen 

visar sig i upplevelser om att barnen får bättre ork, motorik och mindre stelhet. Detta är även 

förenligt med den beskrivning som Öland (2006) ger av ungas fysiska utveckling. Det går i 
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vilket fall att konstatera att inga av de möjliga upplevda utvecklingarna uppfattas gå åt 

negativt håll, enligt ledarna. 

 

Gällande barnens psykiska utveckling talar alla ledare om upplevelser på detta plan. Det 

spekuleras kring koncentrationsförbättringar, bättre aggressions- och stresshantering samt en 

trygghetskänsla hos barnen som har gjort att de vågar mer än tidigare. Öland (2006) talar om 

att barn i åldern före puberteten börjar utveckla ett tänkande på vad som kan hända och vad 

som har hänt, det vill säga inte bara tänka i nuet. En av ledarna berättar hur de försöker få 

barnen att vara i nuet när de är på drop-in idrotten. Detta går emot den process i barns 

psykiska utveckling som Öland (2006) beskriver, men verkar enligt ledaren som 

stresshämmande och sunt i vad som kan vara en övrigt stressande vardag. Vidare att döma av 

ledares uppfattningar om barn som blivit tryggare i sig själva så kan detta liknas med 

förbättrad självkänsla, vilket enligt Hassmén & Hassmén (2010) stärks i en accepterande 

miljö.  

 

Barnen får enligt ledarna själva lära sig acceptera varandra och visa respekt, vilket Öland 

(2006) ser som en väg för barn att utveckla sina sociala kompetenser. Annan social utveckling 

som upplevs är att barnen vågar ta kontakt mer än tidigare, vilket även Coakley (2009) 

beskriver att barn ofta gör i idrottssammanhang. Vidare talar Öland (2006) om att lek är 

viktigt för att barnen ska utveckla sina sociala kompetenser till fullo, vilket drop-in idrotten 

visats ha både utifrån observation och från vad ledare berättat. Öland (2006) fortsätter med en 

poängtering på att barnen ska få vara delaktiga i konfliktlösande och samarbete, eftersom 

möjlighet till ett sådant tänk utvecklas i uppväxtåren.   

 

Om drop-in idrotten påverkar barnens sociala utveckling kan vara svårt att säga. Det finns 

litteratur som säger att den största delen av denna utveckling sker i vardagslivet, utanför 

idrotten (Nielsen et al. 1999, refererad i Öland 2006). Men detta bemöts av studier som 

motsäger detta och anser att det är inom idrotten barnen utvecklas som mest socialt (Coakley, 

2009). Vidare tas bland annat upp att föreningsidrottande barn känner en högre upplevd social 

kompetens, som icke-idrottande barn inte upplever på samma sätt (Wagnsson, 2009). 

 

Så sammantaget tycks drop-in idrotten på något vis ha en positiv verkan på den sociala 

utvecklingen. Men även där är det svårt att bedöma eftersom det inte finns klarheter i hur 

mycket idrott som egentligen krävs för att det ska påverka den sociala utvecklingen. Det är 



30 
 

också svårt att säkerställa hur mycket barnen faktiskt rör på sig inom drop-in idrotten, då det 

inte ställs några faktiska krav på fysisk eller annan prestation.  

 

Inför framtida forskning vore det intressant att göra en liknande studie där det även finns 

upplevelser utifrån föräldrarnas perspektiv på både drop-in verksamheten och barnens 

eventuella utveckling. Det skulle även vara intressant att ta reda på hur en sådan här 

verksamhet hade fungerat för äldre ungdomar och vuxna. 

 

Den slutsats som går att göra baserat på denna studie, visar att drop-in idrotten verkar vara en 

lekfull miljö för barnen och en verksamhet som betyder mycket för ledarna. Vidare är drop-in 

idrotten ifrån början kanske inte menat till att vara en lärande och utvecklande miljö, men 

tycks ha blivit det ändå utifrån ledarnas upplevelser. Om inte annat så verkar det finnas goda 

möjligheter för ett sådant motivationsklimat att växa fram.  

 

Att offentliggöra eller direkt kategorisera drop-in idrotten som att det ska vara lärande eller 

utvecklande, kan däremot spekuleras i om det kan skada de visioner som upprätthålls idag. 

Eftersom det inte ska finnas några krav på varken närvaro eller prestation så skulle ett 

förutbestämt motivationsklimat kunna medföra att barn förväntas lära sig och utvecklas, 

samtidigt som ledare förväntas kunna lära ut och få barnen att utvecklas. Kanske är det just 

den kravlösa miljön som genererar en vilja att lära sig eller utvecklas. Om inte annat så verkar 

drop-in idrotten tjäna sitt syfte om att barnen ska ha roligt, vilket egentligen är det allra 

viktigaste. 
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BILAGA 1 

Hej bäste förälder! 

Vi är två studenter som heter Eveline och Felicia, som kommer från Karlstads universitet och 

studerar idrottsvetenskap.  

Vi håller just nu på med ett fördjupningsarbete som handlar om drop-in idrotten i Karlstad, 

där vi fredagen den 22/5 kl. 19:00-20:30 genomförde en observation i Rudskolans idrottshall. 

Detta innebär att vi tittade på både ledare och barn för att se hur stämningen är i drop-in 

idrotten och mer om hur det fungerar. Inga barn intervjuades eller studerades specifikt då det 

var gruppen som helhet och ledarskapet som var i centrum för vår observation. Vi kommer 

inte att utge några namn eller annat som kan peka ut ett visst barn. Innan observationens 

början informerade barnen om att vi skulle vara där och vi frågade om det var okej. 

Om du har frågor om observationen, eller om du inte vill att ditt barn ska vara med i studien, 

så kan du höra av dig till någon av oss senast tisdag den 1/6.  

 

Tack för din uppmärksamhet! 

Med vänlig hälsning 

Eveline & Felicia 

 

Kontakt: 

Eveline Engström 

Mail: eveline.engstrom@live.se 

Mobil: xxxx-xxxxxx 

 

Felicia Provender 

Mail: fpj.tiger@live.se 

Mobil: xxxx-xxxxxx 

 

mailto:eveline.engstrom@live.se
mailto:fpj.tiger@live.se
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BILAGA 2 

 

Observationsmall drop-in idrott 

Upplägg 
  

Barnens inflytande 
Uppvärmning 
Antal aktiviteter 

Variation i aktivitetsval 
Vattenpaus, vila mm. 
Utvärdering 
Samling & avslut 
Avslappning & stretch 
  

  

Ledarskap 
  

Instruktioner 

Individanpassat 
Värderingar 

Dialog 
Timing 
Empati 
  

  

Gemenskap & sammanhållning 
  

Gruppering 

Bemötande 

Mobbning 
Nya grupper 
Jämförelser mellan barnen 
  

  

Motivationsklimat 
  

Uppmärksamhet 
Beröm/kritik 
Tävlingsinriktning 
Utveckling & lärande 

Beteende 
Jämförelser från ledare 
  

  

Fysisk aktivitet & hälsa 
  

Intensitetsgrad 
Ork 

Fokus på ledare & aktivitet 
Förändringar i humör & beteende 
Förändringar i motorik 

Motivation & inställning  
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 BILAGA 3 
 

 

Intervjuguide Ledare 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka drop-in idrotten i Karlstad. Det specifika syftet med intervjun är att 

studera upplevelser utifrån ledarens perspektiv.   

  

Frågeställningar  

Hur upplever ledare klimatet eller stämningen inom drop-in idrotten?   

Finns det upplevelser från ledare att barnens fysiska eller psykiska mående och utveckling 

påverkas av drop-in idrotten? (T.ex. humör, motorik, koncentration, ork, kondition).   

Hur upplever ledare sina roller och erfarenheter i relation till drop-in idrotten?   

  

Temaområden  

Bakgrund  

Hur skulle du beskriva drop-in idrotten?  

Hur länge har du varit ledare för drop-in idrotten? 

Hur kom det sig att du blev ledare för drop-in idrotten?  

Vad har du för träningsbakgrund?  

Hur ser ditt engagemang för drop-in idrotten ut? (Planering, tid, transport, känslor, socialt). 

(Hur mycket av din fritid upplever du går åt till drop-in idrotten?) 

  

Gemenskap & sammanhållning  

Upplever du att barnen har fått nya kompisar efter att ha börjat med drop-in idrotten?  

Hur tycker du att barnen har utvecklats socialt? (Ta kontakt med andra, uttrycka sig, lära sig 

vara en bra kompis).  

Hur tycker du att drop-in idrotten fungerar som arena för barn att träffa andra barn? 

Hur hjälper du och barnen en ny person att komma in i gruppen? 
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Hur tycker du att bemötandet från andra barn och ledare verkar vara?  

  

Motivationsklimat 

Hur skulle du beskriva klimatet eller stämningen inom drop-in idrotten?  

Hur ser arbetet med kritik och beröm till barnen ut? 

Upplever du att det förekommer jämförelser, antingen mellan barn eller av ledare? 

Upplever du att det finns tävlingsmoment eller någon tävlingsinriktning i drop-in idrotten? 

(Hur ser det ut och hur förhåller du dig till det?) 

Hur arbetar du för att få alla barn att känna sig sedda och uppmärksammade? 

Upplever du att det finns ett fokus på att barnen ska utvecklas, bli bättre och lära sig något? 

 

Fysisk aktivitet & hälsa  

Upplever du att drop-in idrotten har påverkat barnen fysiskt på något sätt? (Motorik, ork, 

kondition, uthållighet m.m). (Hur då?)  

Upplever du att drop-in idrotten har påverkat barnen psykiskt på något sätt? (Koncentration, 

humör, motivation, trygg i sig själv m.m). (Hur då?)  

Hur känner du inför att gå till drop-in idrotten?  

Hur känner du dig efter att ha varit på drop-in idrotten?  

 

 


