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Introduktion 
 

Barn och ungdomars fritidsvanor är i ständig förändring och under senare år har stillasittande 

aktiviteter som tv, datorer och tv-spel blivit allt vanligare. Den mer stillasittande fritiden har ställt 

större krav på bl.a. skolämnet Idrott och hälsa och ett större ansvar för barn och ungdomars 

fysiska aktivitet har också ålagts idrottsföreningarna i landet (Hannaford, 1997). Foster (1984) 

menar att idrotten är ett slags samhälle i miniatyr och det är viktigt att idrotten koncentrerar sig på 

att utveckla de idrottsliga kvaliteter som barn och unga behöver och som också kan främja 

samhällets utveckling. Barn börjar med föreningsidrott allt tidigare och idrotten som 

uppfostringsmiljö har diskuterats utifrån de normer och värderingar som idrotten förmedlar. 

 

Ett annat problem relaterat till barns och ungdomars utveckling och fritidsvanor är att andelen 

överviktiga skolbarn har fördubblats från 1980-talets mitt till det förra decenniets slut. Ökningen 

av överviktiga är störst bland socialt utsatta barn och ungdomar, dvs. de som kommer ifrån 

familjer med ekonomiska eller sociala problem. Klassrumsenkäter har också visat att skolbarn 

och ungdomar har allt fler psykiska och psykosomatiska symtom, och att allt fler konsumerar 

psykofarmaka, samt söker barn- och ungdomspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2005). Genom 

idrotten/föreningsidrotten har barn möjlighet till fysisk aktivitet, vilka kan reducera antal 

överviktiga barn i skolåldern då barnen är aktiva istället för stillasittande (Engström, 2004). 

 

För barnen själva handlar idrott om att ha roligt, medan vissa föräldrar gärna ser idrotten som ett 

sätt för barnen att utveckla psykosociala och fysiska kvaliteter (Kleiber, 1981). 

Riksidrottsförbundet (RF) menar att det är viktigt att avdramatisera vinna-förlora situationerna 

inom barn- och ungdomsidrotten och att barn istället skall prova andra former för idrott, där de 

eventuellt kan tävla mot sig själva i större utsträckning istället för mot varandra. Genom att 

idrotta på ett ändamålsenligt sätt får barn utlopp för glädje och spontanitet, vilket gör att de trivs 

och mår bra. Idrottsmiljöns fostrande betydelse accentueras också av att idrottsföreningarna näst 

efter hemmet och skolan är den viktigaste uppfostringsmiljön. De attityder och värderingar som 

förmedlas där präglar i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. Därför bör 

föreningar sträva efter att ge barnen goda vanor samt en kamratlig och trygg social gemenskap. 

(Riksidrottsförbundet, 1995) Alla barn behöver kunniga ledare och tränare som har 
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specialidrottskompetens och ett engagemang inom området. De bör även ha grundläggande 

kunskap om hur barn utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Barn utvecklas olika snabbt i olika 

avseenden vilket ställer särskilda krav på tränarna. (ibid.)  

 

Idrotten kan främja social utveckling genom att utveckla barnens sociala färdigheter (Humpreyh, 

2003). Barnens sociala färdigheter och utveckling anses sig utvecklas mest via idrottsutövandet. 

Barnen får även möjlighet att lära sig acceptans, tolerans samt samarbetsförmåga. Vidare anser 

Humpreyh att barn mår bra av att känna sig lyckade och bör därmed få möjlighet till det i sitt 

idrottsutövande.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att analysera och beskriva hur föräldrar vars barn tidigt blivit medlemmar i 

föreningsidrott upplever att barnet utvecklats motoriskt, psykiskt och socialt. 

 

Frågeställningar 
Som utgångspunkt för detta arbete har följande forskningsrelaterade frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever föräldrar till barn som är aktiva inom föreningsidrott att barnen utvecklas 

motoriskt, socialt samt psykiskt? 

• Finns det andra faktorer (utöver fysisk aktivitet), vilket kan påverka barns utveckling? 

 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att omfatta motoriska, sociala och psykiska aspekter till idrott. Studien har 

också som mål att avtäcka uppfattningar och att formulera ett antal kategorier som summerar 

föräldrarnas svar.  

 

Litteraturgenomgång / Tidigare forskning 
Då det har varit svårt att hitta relevanta studier som håller sig till detta undersökningsområde, har 

författarna valt att sammankoppla den tidigare forskningen med litteraturgenomgången. Det blir  
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Fysisk aktivitet, motorik och psykosocial utveckling är begrepp som ofta används som generella 

och övergripande, men som uppfattas och tolkas helt fritt. Fysisk aktivitet kan innebära olika 

saker för olika personer; för somliga kan det innebära promenad till bussen och för andra ett 

intensivt pass på gymmet. Ingetdera är felaktigt. Därför kommer begrepp som är centrala för 

studien att diskuteras och förtydligas. 

 

Fysisk aktivitet 

Den vedertagna definitionen av fysisk aktivitet som Caspersen (1985) använder lyder.  

Physical activity is defined as bodily movement produced by skeletal muscles that 

result in energy expenditure. 

 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse, producerad av skelettmuskulaturen, som resulterar i 

en ökning av energiförbrukningen. Fysisk aktivitet är ett övergripande begrepp för alla former av 

aktivitet och en möjlig indelning är, enligt Socialstyrelsen (2005): 

• Spontan aktivitet – mer eller mindre omedvetna rörelser t ex då man sitter eller står. 

• Vardagsaktivitet – all den aktivitet som vi utför till vardags, t ex gå eller cykla till 

arbetet/skolan, hushållsarbete, bära matkassar, ta trapporna i stället för hissen. 

• Fritidsmotion – t ex, aerobics, styrketräning, dans, vandring, cykling. 

 

Motorisk utveckling 

Langlo-Jagtöien (2002) förklarar motorik som alla funktioner som hjälper till att styra och 

kontrollera kroppsliga rörelser, och grovmotorik som rörelser vilket i huvudsak sker med hjälp av 

de stora muskelgrupperna såsom armar, rygg, mage och ben. Författaren anser att en tolkning av 

finmotorik är precisa rörelser med händer, i ansikte och med fötter. 

 

Vidare utvecklar Langlo-Jagtöien begreppet motorik med att barn förmedlar sitt kroppsspråk via 

mimik, gester och rörelser. Kroppens budskap förmedlas och uppfattas som en helhet. För att 

förklara barns utveckling används centrala begrepp. Detta för att kunna beskriva den process som 

ligger till grund för barnets utveckling.   

• Växande – kvalitativa och kvantitativa förändringar av kroppen. Exempelvis barnet blir 

längre, tyngre samtidigt som barnets organfunktioner förbättras. 
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• Mognad innebär att barnet kontinuerligt utvecklas och vidgar sin kunskap.  

• Lärande innebär att stimulans och samspel mellan barnets miljö och omgivning (ex 

tillsammans med vuxna) är av avgörande betydelse. 

• Utveckling följer bestämda faser i livet som barnet genomgår, och är en 

förändringsprocess där färdigheterna och egenskaperna konstant förbättras. 

• Individuell utveckling innefattar varje barns enskilda utveckling, vilken påverkas av såväl 

sociala som biologiska egenskaper. (ibid.) 

 

I barnets vardag är det viktigt att kunna fungera fysiskt och motoriskt. Barnet behöver 

funktionerna för att kunna vara en attraktiv lekkamrat, men även för att bemästra grundläggande 

fysiska färdigheter med tanke på barnets enskilda utveckling och förmåga. Barnets 

grundrepertoar består av att sitta, gå, hoppa, springa och klättra. Dessa repertoarer är färdigheter 

som kan varieras på ett flertal sätt. (Langlo-Jagtöien, 2002) 

 

Barnet behöver bemästra dessa fysiska färdigheter för att kunna vara en attraktiv lekkamrat. 

Förutom ovanstående kriterier för att vara en attraktiv lekkamrat (ibid) behöver barnet även 

kunna hantera den sociala utvecklingen som innefattar eller omfattar följande: 

• Samspelet med andra människor,  

• Jag-utvecklingen, dvs. barns uppfattning om sig själva som grundläggs genom vuxnas 

bemötande (Eriksson, 1987). 

 

Den sociala utvecklingen förändras beroende på barnets ålder och mognad (ibid) samt i samspel 

med den sociala omgivningen. Det är genom samspelet med vuxna som grunden för barnens 

sociala utveckling formas. Utifrån en social utveckling blir barnen mer individuella, sociala och 

unika. Genom utvecklingen integreras barnen även i den sociala gemenskapen samtidigt som de 

differentierar sig själva från andra individer och utvecklar en egen identitet. 

    

Barnens sociala utveckling är nära relaterat till tankar och uppfattningar som barnen har om sig 

själv och andra (Evenshaug & Hallen, 2001) De sociala relationerna hos exempelvis fem till 

sexåringen visas då de har ett självförtroende som gör att de känner trygghet och kan fungera i 
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nya grupper, de har ett förtroende till vuxna samt att barnen är lätta att få kontakt med (Eriksson, 

1987). 

 

 

Psykisk utveckling 

Barns psykiska utvecklingstakt påverkas i hög grad av: 

• en stimulerande miljö med rika inlärningstillfällen 

• arvsfaktorer  

• hälsotillstånd  

 

Varje ålder hos barn har sina typiska drag som är karateristiska för utvecklingen. För att en 

samordning ska bli en ny funktion måste en inre process – en mognad ske hos barnet. Mognaden 

pågår kontinuerligt och är känslig för förändringar i barnets miljö som exempelvis ett syskons 

födelse. Barnens mognadsnivå är avgörande för inlärningen. Oavsett mognadsnivån leder alla 

former av påverkan till att barn lär in nya beteenden. (Eriksson, 1987). 

   Inom den psykiska utvecklingen har författarna, förutom ovanstående, valt att placera in 

självuppfattning samt självkänsla vilka genomsyrar en stor del av undersökningen. 

 

Malina (2003) anser att idrott är barns primära källa till aktivitet. Humpreyh (2003) menar att den 

fysiska, mentala och sociala utvecklingen som sker hos barn är väldigt individuell. Han 

poängterar att det finns barn som avviker från vad som anses vara normalt. Kleibers (1981) 

argument att alla bör idrotta. Det bästa sättet att behålla barnen involverade inom idrotten är att 

maximera glädjen och de fördelar som deltagandet medför (Smoll & Smith, 1996). Det innebär 

att det är lättare och roligare om barnet känner delaktighet och det gör hon/han bäst genom att få 

vara med och bestämma över idrottsutövandet. Barn söker nya utmaningar vilket utvecklar 

barnens förmågor i basis på deras mognad och utveckling (Kleiber, 1981).  

 

Det vanligaste sättet att beskriva motorisk kontroll och lärande, det vill säga hur rörelser styrs, är 

att använda sig av informationsprocessande ansatser (Skard, 2000). Rörelserna inom dessa 

ansatser är hierarkiskt organiserade från de högst kontrollerade organen i cortex – en del av 

hjärnan, till en lägsta nivå i ryggmärgen (Åhs, 1981). Inlärning av rörelser sker inte alltid stegvis, 
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utan är ett resultat av många system som samarbetar. Dessa påverkas av den uppgift som ska 

lösas samt av omgivningen (Bernstein, 1967). Färdigheterna förklaras utifrån att nervsystemet 

”lagrar” information om rörelselösningar. Detta medför att mer övning gör att rörelserna 

utvecklas (Schmidt, 1999). Rörelseinlärning kan även förklaras (Edelman, 1992) som att varje 

gång en rörelse är utförd blir den ”värderad”, antingen som positiv eller negativ. Via träning 

reduceras möjligheterna för fel vilket medför att möjligheterna ökas för att göra lyckade 

rörelseinlärningar. Drivkraften för rörelseinlärning är barns nyfikenhet, viljan till att utforska sin 

omgivning (Thelén & Smith, 1994). 

 

När ett barn ska lära sig en ny färdighet är det viktigt att hon/han har en kroppsmedvetenhet. 

Genom sin medvetenhet får barnet en positiv upplevelse av kontroll över rörelserna och kan 

därmed förbättra sina färdigheter (Feldenkrais, 1984). Barn som inte får någon möjlighet att 

utforska sina rörelsemöjligheter och omgivning kan få mindre tilltro till sin egen rörelseförmåga 

(Ericsson, 2005).  

 

Motoriskt lärande innebär att barnet genom mognad, erfarenhet och fysisk tillväxt förändrar sitt 

sätt att röra på sig. Vissa rörelser, grundformer, är fylogenetiska (medfödda). Fylogenetiska är 

artspecifika eller mognadsbestämda då de förändrar det motoriska beteendet. De ontogenetiska 

(inte medfödda) rörelserna inom motoriskt beteende är förändringar utifrån erfarenheter. (Langlo-

Jagtöien, 2002) 

 

Barn i förskolåldern ska kunna behärska grundläggande/naturliga rörelser. Barnets behov av 

aktivitet, viljan att bemästra nya utmaningar är naturliga drivkrafter för motorisk utveckling. Om 

barns fysiska miljö är rik har barnet möjlighet att utveckla flera grundläggande/naturliga rörelser 

såsom att hoppa, springa och kasta. Barnen utvecklar även utifrån en rik miljö själva sina 

rörelsemönster genom att söka mer utmanade rörelseuppgifter. Rörelseförmågan utvecklas 

genom varierad och allsidig aktivitet. Under de tre första levnadsåren har barnet utvecklat en 

repertoar av rörelser samt skaffat sig sinneserfarenheter. Detta är grundvalen som den senare 

utvecklingen bygger på. Exempelvis bör en 5-åring bemästra grovmotorik såsom fotavveckling; 

en rörelse från häl till tå. Barnet bör kunna stå på ett ben och hoppa växelvis på höger och vänster 

fot. (ibid.) 
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Kontinuerliga utvecklingskontroller görs i Sverige, på barn i åldrarna spädbarn och upp till sex 

år. Kontrollerna fokuserar på fysiologiska, psykosociala samt fin- och grovmotoriska tester. 

Innan kontrollen äger rum ges ett formulär där pedagogerna ska fylla i hur barnet fungerar 

socialt, lyssnar på andra samt hur koncentrerat barnet är under dagen. Andra frågor som tas upp 

är hur lätt barnet tar kontakt med pedagoger och hur barnet fungerar i grupp tillsammans med 

jämnåriga. Utvärderingen lämnas senare till barnavårdscentralen där kontrollen sker. Där 

genomgår barnen tester av hörsel, syn, tal samt finmotorik (klippa, rita). Läkaren utför även 

grovmotoriska tester (hoppa, springa, stå på ett ben). Efter att testerna är utförda så diskuteras de 

med föräldrar, och föräldrar talar om och refererar gärna till en s.k. ”normalkurva” – därmed 

hänvisning till ovannämnda tester. Momenten som utförs på barnavårdscentralen visar om barnet 

har uppfattning om exempelvis kroppen. Barnen jämförs med normalkurvan, vilket innebär att 

barnen ska ha förmåga att räkna (till tio), kunna rita fem detaljer på en människa, vänta på sin tur, 

lyssna och förstå en berättelse som inte innefattar bilder, bygga sammanhängande meningar, leka 

med jämnåriga, klippa en cirkel, stå på ett ben i 10 – 20 sekunder samt hoppa på ett ben. (Ros, 

2007)  

 

Tidigare koncentrerades testerna till det rent motoriska och centrerades helt på barnet. Numera 

finns en vetskap om att det psykosociala är lika viktigt då det ofta har ett samband med barnets 

utvecklingskurva, och därför tas även detta med som en slags faktor av barnets utveckling. Alla 

barn är unika och har olika utvecklingsmöjligheter. Vissa barn ligger på en högre nivå än 

normalkurvan då de utvecklas fortare, medan andra ligger några eller flertalet punkter under 

normalkurvan. Skillnaderna kan bero på en rad olika faktorer, såsom att de saknar intresse för att 

klippa och rita. Det kan handla om att barnen har dålig koncentration, sociala problem i familjen 

eller att barnet har nedsatt funktion eller handikapp som är oupptäckt. (ibid.) 

 

Barn i förskolåldern (3-6 år) är aktiva och bör därför inte bli hindrade i sina aktiviteter där de 

utvecklar sina motoriska, sociala och psykiska färdigheter. Barnen, exempelvis 5-6 åringarna har 

lätt för kontakt med andra. De ser upp till de vuxna i deras omgivning. Tiden tillsammans med 

vuxna är en tid av lärande vilket ger barnen grunden till goda sociala relationer. Med den sociala 

utvecklingen tillhör barnens självförtroende. Ett bra självförtroende kan leda till att barnen tar för 
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sig mer och vågar prova på nya saker, vilket är en viktig del för att de ska kunna utvecklas såväl 

socialt som motoriskt (Eriksson, 1987).  

 

Engström (2004) rekommenderar följande angående daglig fysisk aktivitet; att barn och 

ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst en halvtimme varje dag på en ansträngningsnivå som 

lägst motsvarar snabb promenadtakt. Därtill krävs en något mer ansträngande fysisk aktivitet tre 

gånger i veckan. Dessa rekommendationer gäller såväl pojkar som flickor. Författaren 

understryker dock att det är svårt att helt säkert bestämma kriterier för vad som är tillräcklig 

motion ur ett hälsoperspektiv, eftersom man av olika skäl inte kan utsätta barn för experiment där 

påtvingad motion och fysisk aktivitet tillämpas.  

 

Ericsson (2003) har undersökt barns motoriska utveckling i det s.k. Bunkefloprojektet på 

Ängslättskolan i Malmö. Projektet gick ut på att barn i årskurser 1-3 (totalt 251 elever) fick ha 

minst en lektionstimmes fysisk aktivitet på schemat varje dag i skolan. Författaren kom fram till 

att elevernas motorik förbättrades med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan, och 

resultaten visar att barns motorik kan påverkas och att det har betydelse vilken undervisning 

eleverna får i skolan. Vidare kom Ericsson (2003) fram till att barnens medverkan i projektet 

gjorde dem mer aktiva på raster och övrig fritid, och att projektet påverkat deras motoriska 

utveckling positivt.   

 

En viktig del av den psykiska utvecklingen är barnets uppfattning om sin egen kropp, vilken har 

stor betydelse för självkänslan. Den motoriska kompetensen är viktig för självförtroendet och 

statusen bland andra barn men framförallt för att klara vardagens praktiska uppgifter. Barns 

motoriska förmåga påverkar och påverkas av hur deras uppfattning om sig själva utvecklas 

(Ericsson, 2005). I en studie av Raustorp (2005) har det framkommit att fysisk aktivitet kan vara 

ett viktigt sätt att förbättra barns självkänsla. Barns prestationstillit och självkänsla kan ha 

betydelse för dem att fortsätta vara fysiskt aktiva. Dessutom är social kompetens är en 

förutsättning för att barn ska trivas och lyckas i samvaron med andra barn och vuxna. Det är här 

som utveckling sker oavsett om det är en social eller fysisk utveckling. Det handlar om lärandet 

mellan barn – vuxna och mellan barn – barn. Att vara fysiskt aktiv på sin fritid kan påverka 
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barnen fysiskt, psykiskt och socialt då de lär sig att integrera sig själva med andra individer samt 

andra uppgifter som de vill klara av (Ericsson, 2005). 

 

Dunn (1986) diskuterar de många allmänna föreställningar som finns om att positionen i 

syskonskaran skulle påverka beteende och självkänsla. Ofta antas äldsta barnet vara dominant, 

organisatoriskt och ansvarsfullt. Mellanbarnet skulle vara diplomatiskt, socialt begåvat och 

tävlingsinriktat. Ett syskon som är yngst anses däremot som bortskämt, beroende och 

okonventionellt. Studier visar att det äldsta syskonet är relativt lite aggressiva och dominerande; 

de är snarare mer tillbakadragna och inåtvända. Mellan- och yngsta syskon anses mer ordinära 

generellt sett. Det har dock visats att födsloordningen inte behöver determinera ett speciellt 

beteende. Dunn visar också att de yngre syskonen är mer direkt aggressiva än sina äldre syskon 

under de första åren.   

 

Teoretisk referensram 
Barnets första utvecklingsstadium är det sensomotoriska, och detta stadium lägger enligt Holle 

(1978) grunden för barnet att utvecklas vidare – och exempelvis lära sig läsa eller skriva. Holle 

menar att såväl motorik som perception är nära förbundna med olika kognitiva funktioner, såsom 

minnet och koncentrationsförmågan. Både perception och motorik befinner sig i gränslandet 

mellan pedagogik och medicin, och därför behövs ofta specialpedagogiska insatser och 

sjukgymnastik för att hjälpa ett barn med sensomotoriska svårigheter till en bättre funktionsnivå. 

Ju tidigare i livet lämplig stimulans ges desto bättre blir resultatet. För att läs- och skrivinlärning 

för yngre skolbarn ska fungera tillfredsställande krävs, enligt Holle, en väl utvecklad motorik och 

perception vissa motoriska funktioner. 

 

En god rumsuppfattning förutsätter god kroppsuppfattning och förmåga att bestämma avstånd 

och storlek, vilka utvecklas genom att själv krypa och röra sig för att utforska sin omgivning. 

Principerna för motorisk och perceptuell stimulering/undervisning kan enligt Holle (1978) 

sammanfattas i följande punkter: 

1. Barnets utvecklingsnivå inom en mängd olika motoriska och perceptuella områden 

fastställs. 

2. Barnet stimuleras utifrån den fastställda utvecklingsnivån. 
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3. Stimuleringen/undervisningen följer alltid utvecklingsfasernas utvecklingsföljd. 

4. Barn med sensomotoriska brister kan ha svårt att leka med andra barn, och därför 

måste barnet först lära sig leka.  

 

Hannafords teori om rörelse och inlärning 

Från den tidigaste spädbarnsåldern och genom hela vårt liv spelar kroppsrörelse en viktig roll i 

skapandet av nätverk och nervceller inuti kroppen. Rörelse aktiverar nervsystemet som enligt 

Hannaford (1997) gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. När vi upplever någonting tar vi 

in information och bygger neurala nätverk, vilka formar vårt sätt att tänka. Inlärning sker alltså 

genom erfarenheter och sinnesförnimmelser. Ny inlärning sker då nya sinnesförnimmelser 

modifierar, ändrar och gör våra bilder av vår värld och av oss själva alltmer komplexa. Vikten 

och behovet av rik, sensorisk, praktisk stimulering fortsätter livet igenom, enligt Hannaford. 

 

Hannaford varnar för den ökande mängden TV-tittande och tid som barn befinner sig sittande 

framför datorskärmar. När denna tid tas ifrån barnens tid för lek, rörelse och utforskande av 

omvärlden kan det få en varaktig inverkan på barns inlärning. När barn tittar på TV vänjer de 

hjärnan vid ett inlärningstillstånd som saknar fysiskt, emotionellt och även till viss del sensoriskt 

engagemang. (ibid.) 

 

Humpreyhs teori om barn och fysisk aktivitet 

Barns idrottsutövande kan bidra till utvecklandet av färdigheter och förmågor samtidigt som en 

hälsosam fysisk nivå kan upprätthållas genom till exempel ökad muskelstyrka och uthållighet. 

Den sociala utvecklingen hos barn anses vara den del där barnen utvecklas mest genom sitt 

idrottsutövande. Idrotten kan främja social utveckling genom att utveckla barnens sociala 

färdigheter i jämförelse med andra individer. Barnen får även möjlighet att lära sig acceptans, 

tolerans samt samarbetsförmåga för att uppnå ett visst mål. Vidare anser Humpreyh (2003) att 

barn mår bra av att känna sig lyckade och bör därmed få möjlighet till det i sitt idrottsutövande. 

Han menar att det därför är viktigt att föräldrar engagerar sig för att barnen ska kunna ta till vara 

på den möjlighet som idrottsutövandet kan ge dem till personlig utveckling. I Humpreyhs 

forskning har det framkommit att föräldrar som engagerat sig i idrott samt har ett intresse för 

idrotten är mer angelägna om att deras barn ska hålla igång med idrott. 
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Metod  
 

Vetenskaplig ansats 
 

Studien grundas på en kvalitativ design som används för att skapa ny kunskap inom områden där 

kunskapen är bristfällig, i det här fallet kunskap kring föräldrars uppfattningar om sina barns 

utveckling. Den kvalitativa ansatsen handlar om att genom språket beskriva, förstå och tolka den 

mänskliga uppfattningen utifrån människans kontext (Hartman, 2001). Grounded theory, ett 

perspektiv skapat av Glaser och Strauss (1967) ger inspiration åt studien. Teorin används för att 

förstå mänskligt utförda handlingar, upplevelser, känslor och beteenden i relation till i vilket 

sammanhang de uppträder samt vilken mening de har för individen.  

 

Grounded theory innefattar att den i studien insamlade data styr analysprocessen, inte på förhand 

definierade teorier och begrepp. Det finns inledningsvis inte ett bestämt antal intervjuer utan 

datainsamlingen genomförs till mättnad uppnåtts, vilket betyder att datainsamlingen avslutas när 

ingen ny relevant information framkommer (Hartman, 1998). Datainsamling och dataanalys 

genomförs parallellt för att hela tiden kunna jämföra data för att finna gemensamma drag och 

variationer, vilket ger en konstant utveckling av processen. I studien används har Grounded 

Theory givit inspiration ur ett metodperspektiv. 
 

Undersökningsgrupp 
Ett avsiktsstyrt urval gjordes tidigt, då kontakt redan fanns med vissa föreningar i den undersökta 

kommunen. Kontakten med tränare inom just dessa föreningar gjorde att kontakt kunde fås tidigt 

av berörda föräldrar. Urvalet föll på fyra familjer bosatta i den undersökta kommunen, alla med 

barn aktiva inom föreningsidrott. Fördelningen av familjerna blev en slump då det föll sig att två 

familjer hade döttrar och två familjer hade söner. Förfrågan om deltagande i studien gjordes till 

sex olika familjer per telefon och via mail, varav fyra familjer valde att delta.  
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Instrument 
Datainsamlingsmetoden för studien bestod av fyra semistrukturerade intervjuer. För att generera 

relevant information för studiens syfte skapades en grundstruktur bestående av fyra kategorier 

frågor. Guiden ämnade lämna utrymme för spontana frågor under intervjuerna. Intervjuguiden 

konstruerades i fyra delar; en inledande del som behandlar bakgrundsinformation kring 

informanten (frågor ett till fem) samt tre underkategorier; motorik, socialt och psykiskt beteende 

(frågor sex till 15). Avsikten med uppdelningen var att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. (Kvale, 1997) 

 

För att veta att intervjuguiden som skapats var relevant och lättförståelig för personerna som 

skulle intervjuas så gjordes en pilotstudie. Studien genomfördes på ett föräldrapar som själva har 

barn som idrottat, och som därför kunde sätta sig in i frågorna som ställdes. När pilotstudien 

genomförts så gjordes vissa ändringar i intervjuguiden. Frågor som var svåra att förstå skrevs om, 

och vissa frågor togs bort helt då de inte kändes relevanta för syftet. Under intervjun upptäcktes 

även luckor i intervjuguiden och nya frågor skapades för att kunna täcka syftet. Frågorna delades 

även in i kategorier och därmed kunde en klar bild fås över hur intervjun skulle göras för att 

resultatet lättare skulle kunna läsas och jämföras i resultatdiskussionen.  

 

 

Datainsamling 
Insamlingen av rådata ägde rum i november månad 2007. Inför intervjutillfället mailades ett 

introduktionsbrev ut till informanterna (bilaga 4) med information om studiens syfte, 

konfidentialitet samt annan information rörande författarna och bakgrund till studien. Inför en av 

intervjuerna skickades inget introduktionsbrev, utan informationen skedde via telefon. Detta för 

att adress saknades, men inte telefonnummer. Då informanterna består av småbarnsfamiljer valde 

författarna att låta dem själva bestämma tid och plats för intervjun, allt för att göra det så bekvämt 

för dem som möjligt samt för att det skulle passa deras schema. En av informanterna valde 

hemmiljön som plats för intervjun, en annan valde barnets träningsarena och de två resterande 

intervjuades per telefon då ett möte inte var genomförbart. Vid intervjuerna som genomfördes i 

form av ett möte närvarade två av författarna för att göra miljön så trygg som möjligt för 

informanterna. Inom loppet av två dagar genomfördes fyra intervjuer. Varje intervju tog mellan 
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20 och 40 minuter och spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på en dator. Varje 

intervju transkriberades sedan ordagrant för vidare analys. I den kvalitativa studien hördes fyra 

personers upplevelser, vilket kändes tillräckligt för studien då dess syfte var att höra föräldrars 

personliga uppfattningar om barnens utveckling. Dessa uppfattningar är helt individuella, och 

studiens reliabilitet och validitet påverkas således inte nämnvärt av antalet informanter. 

Undersökningens avsikt var även att analysera kvaliteten av de uppfattningar som informanterna 

gav, inte kvantiteten av dessa (Kvale, 1997).  

 

Dataanalys 
När alla intervjuer var genomförda och transkriberade inleddes genomläsning och analys av 

dessa. Inledningsvis markerades all relevant information som informanterna uppgett. En 

kortfattad resumé sammanställdes för att hitta lika och olika uppfattningar mellan familjerna. 

Citat valdes efter ingående analys till resultatdelen för att klarlägga och ge en bättre bild av det 

som framlagts i intervjuerna.  

 

Etiska reflektioner 
I informationsbrevet som mailades ut till informanterna klargjorde författarna syftet med studien, 

att informanterna skulle få ta del av färdigställt material, att allt som sägs i intervjuerna var 

konfidentiellt. 

 

Innan intervjun inleddes fick informanterna ge samtycke till att teknisk inspelningsutrustning 

användes (bilaga 2). Informanterna blev införstådda med att den inspelade filen skulle raderas 

direkt efter avslutad transkribering och att deras namn inte skulle komma att användas i den 

redovisade studien. Familjerna blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att intervjun 

när som helst kunde avbrytas vid eventuellt obehag eller ånger.  

 

Resultat  

 
Bakgrund 
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Studien har strukturerats upp på så sätt att en kort bakgrundsbeskrivning av de fyra deltagande 

informanterna ges. Därefter har studien beskrivits efter intervjuguidens struktur; enligt de tre 

huvudrubrikerna motorisk-, psykisk- och social utveckling. Namnen som anges i studien är 

fingerade, och informanterna namnges i ordningen att familj nummer ett har givits namn på 

bokstaven A, familj två på bokstaven B; fortlöpande. 

 

Anna och Adam har själva idrottat mycket i sin ungdom och är fortfarande väldigt aktiva på 

fritiden. Deras två barn har båda varit aktiva inom idrottsföreningar i tidig ålder. Yngst av de två 

barnen är sonen Albin, sju år. Han har varit aktiv i en idrottsförening i cirka sex månader och 

tränar nu två dagar i veckan. Adam ser fysisk aktivitet och hälsa som någonting viktigt. 

 

”Någonting får de göra, liksom. Man vill ju inte att de ska sitta framför datorn, utan någon 

fysisk aktivitet får de göra, sen spelar det ingen roll, vad som helst, bara de har något 

intresse vid sidan om”. (Adam) 

 

Britt har även hon idrottat mycket i sin ungdom och likaså hennes man Björn. Genom Britts 

intresse för idrotten blev deras två döttrar aktiva medlemmar i samma idrott. Deras yngsta dotter 

Bianca, sex år, började träna när hon var fem år gammal och tränar nu mer eller mindre två 

gånger i veckan. Angående fysisk aktivitet och hälsa menar Britt att det är otroligt viktigt för 

henne och familjen. 

 

”Ja, o ja, man måste röra på sig. (…) Jag vill inte ha 14-15 åringar som inte gör någonting 

utan bara går och dräller på stan, utan jag är jätteglad om de har något intresse (…) De 

får inte säga såhär, det här hade jag inte accepterat ’mamma jag vill inte göra någonting, 

jag vill bara gå till Mc Donalds och dricka öl’, då hade jag sagt nej”. (Britt) 
 

Cecilia och Calle har tre barn, varav alla tre varit aktiva inom olika idrottsföreningar. Deras äldsta 

dotter banade väg för den yngsta genom att välja en förening som de båda fattade tycke för och 

nu är aktiva inom. Den yngsta dottern Cindra, fem år, tränar två gånger i veckan. Cecilia och 

Calle har båda en bakgrund med mycket idrottande.  
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”Jag anser att i unga åldrar behöver barnen inte idrotta för hälsans skull, utan det är 

viktigt att de hittar något de tycker är roligt. För mig var det viktigt, såklart, att det var en 

idrott, (…) men inte livsviktigt om de inte hittade någon. Det är mer viktigt att de håller på 

när de är äldre, då de lätt kan komma i fel gäng och så vidare. Bättre att de har någonting 

där de känner gemenskap. (…) Fysisk aktivitet är jätteviktigt, men man kan inte tvinga 

någon till det om de inte själva vill, liksom.” (Cecilia) 

 

Doris och David har två söner, varav den yngste sonen Daniel, som är sex år, har varit aktiv inom 

en förening i nästan ett år. Storebror är även han aktiv inom idrott och föräldrarna har en 

bakgrund inom olika idrotter. Daniel tränar just nu en till två gånger i veckan i föreningen.   

 
”Den fysiska aktiviteten som barnen får inom föreningen är inte bara viktig i sig, utan även 

för att de där får en slags uppfostran, och självklart är det bra att barnen får röra på sig i 

tidig ålder.” (Doris) 

 

Barn blir ofta medlemmar i en idrottsförening för att ha roligt och för att lära känna nya vänner. 

Barnens behov och motiv för att gå med i en förening skiljer sig dock. I studien visar det sig att 

en av pojkarna hade få vänner innan han blev medlem i idrottsföreningen men fler nu, medan den 

andra pojken hade vänner innan, men inte är i så stort behov av att lära känna nya just inom 

föreningen. 

 

”Det verkar inte vara en massa kompisar som är där, det verkar inte som att de känner 

varandra de här 25 killarna nästan alls, utan de kommer från olika delar. In, träna ganska 

disciplinerat, säg till så fort de pratar, sen sch så sticker alla och föräldrarna hem. Så det 

verkar inte vara fyra killar från ett område som känner varandra (…) det verkar inte som 

de har lärt känna varandra, och det verkar inte som andra barn har lärt känna varandra 

heller (…)Han har inte fått mer kompisar, men han känner igen mer folk. När vi var på 

badhuset träffade vi han den där André då, som också är sprallig, då blev han glad när han 

såg honom, men det är ju inte det att han kommer hem och säger att han vill leka med den, 

men det hoppas man ju att det kommer eller så”. (Adam) 
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Barnens medlemskap i föreningen handlar inte bara om att ha roligt och lära känna nya kamrater, 

utan är ett redskap för lärande och utveckling. Föräldrarna ser det som ett forum för att barnen 

ska mogna, bland annat.  

 

”Och sen då att det har varit rätt mycket med disciplin och sådär, att det är rätt så bra att 

det kan vara där också, precis så som i skolan, att de får lära sig ställa sig i kö, på sin 

plats, lyssna, stå stilla”. (Adam) 

 

”Att de har det med sig från många ställen, just det här att funka i grupp. Också när man 

kommer ut i andra klasser, skolor, gymnasiet kanske, att man är van att ta olika människor. 

Van att föra sig, van att leta upp sin plats i en grupp och så. (…) Det är inte fel. Även om 

man är så liten, eller så. Så är det inget han ska lära sig nu, men det är ett bra ställe att 

lära sig på långsiktigt”. (Anna) 

 

Motorisk utveckling 
Alla av barnen har utvecklats normalt, enligt föräldrarnas uppfattning. Bianca skiljer ifrån 

mängden genom att, enligt Britt, utvecklas tidigare än normalkurvan. Bianca satt vid fyra 

månaders ålder och gick vid åtta.  
 

”Hon var jättesnabb. Det tyckte jag, för jag jämförde ju med systern. Hon började äta gröt 

och sådant med sked. (…) Allting har gått väldigt mycket snabbare med henne. (…) Men 

åtta månader, och sedan när hon var ett år hade hon en benfraktur, så då kan du förstå hur 

livlig hon var”. (Britt)  

 

Tanken på att få barnet att bli aktivt inom en idrottsförening fanns tidigt hos de flesta av 

föräldrarna. Att börja med idrott var ett naturligt förlopp för de yngre syskonen i de familjer som 

har flera barn, då de äldre syskonen redan var aktiva inom föreningen. Bianca och Cindra, som 

båda har syskon inom föreningen, blev medlemmar på grund av just det.  

 

”Det där var storasysters förtjänst. Som sagt, Cindra kunde knappt gå och då skulle 

storasyster lära henne att slå kullerbyttor. Så man kan säga att Cindra alltid har idrottat, 

och att det blev just den här idrotten var storasysters förtjänst”. (Cecilia) 
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Doris och Davids tanke med att få in Daniel i en idrottsförening var inte endast för att Daniel 

skulle ha roligt och få nya vänner, även om det var viktigt, utan utöver detta fanns ytterligare en 

faktor till den fysiska aktiviteten.  

 

”Ända sedan Daniel var liten har han varit lite plufsig, han fick aldrig riktigt bort baby-

hullet. Det låter hemskt, men det var en av orsakerna till varför han fick börja idrotta.” 

(Doris)  

 

Hur föräldrarna uppfattat sitt barns motoriska utveckling varierar, men den generella 

uppfattningen är att barnen har utvecklat sin kompetens vad gäller idrotten i sig. Utöver det 

uppfattar några av föräldrarna att barnet inte utvecklats markant på just det motoriska planet, utan 

att det kanske handlar om personlighet. Alla föräldrar upplever att barnen blivit mer aktiva 

generellt sett.  

 

”Han har blivit ännu mer aktiv tycker jag, för han hjular stup i kvarten och står på 

händerna, går på händerna. Man får liksom akta sig, annars får man en spark – får man 

inte den av honom får man den av storasyster. (…) Det är mycket sprattlande här hemma”. 

(Anna) 

 

Cecilia berättar om hur hon uppfattar Cindras utveckling motoriskt sett och berättar att hon gick 

med Cindra på mamma-barn-gymnastik från att Cindra var två år upp till fyra, då hon blev aktiv i 

idrottsföreningen.  

 

”Hon har fått en mer kroppsuppfattning, jag kan se att hon känner sin kropp mer än vad 

hennes jämngamla gör, men mer är det nog inte. I och för sig vet jag att när Cindra var på 

fyraårskontrollen hade hon otroligt bra balans och läkaren frågade mig direkt efter de 

tester som gjorts ifall hon går på gymnastik och att det syntes väldigt tydligt om man 

jämförde med andra jämnåriga”. (Cecilia) 

 

Social utveckling 
Föräldrarnas uppfattning om barnens beteende mot omgivningen kan generellt sett sägas vara att 

barnen är utåtriktade, tar för sig lätt och är framåt. Att deras beteende skulle ha förändrats just 
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sedan barnen började idrotta är ingen generell uppfattning, däremot så säger föräldrarna att de 

tror att det kommer att ske en förändring på längre sikt. Ingen av barnen har svårt i skapandet av 

nya kontakter.  

 

”I en affär letar han upp någon att prata med. Ett tag presenterade han Adam för alla 

tjejer ’det här är Adam, min pappa’ eller den som jobbade i affären, eller en annan unge, 

det spelar ingen roll vem det är eller var vi är, han är inte så eftertänksam.” (Anna) 

 

Barnen har inte svårt att skaffa sig nya vänner och föräldrarna uppfattar inte barnen som blyga. 

Generellt sett uppfattas barnen som snälla och omtyckta av sin omgivning. 

 

”Hon är en person som hörs, hon är en snäll person, hon är väldigt omtyckt och har många 

kompisar. Nej, men jag ser henne som en glad och liten trevlig flicka. Samtidigt kan hon 

bita ifrån när det väl gäller, fastän hon… hon är nog minst i klassen, men vad jag har hört 

så kan hon visa var skåpen ska stå (…).” (Britt) 

 

Ett av barnen uppfattas av sina föräldrar som tryggt med många vänner, men ingår inte i 

vännernas lekar. Dock uppfattar föräldrarna att barnet själv känner och upplever att han är 

medverkande och att han ändå har ett bra självförtroende. 

 

”Men det märker man när de leker; här e ett gäng killar han brukar vara med då, och de 

vill gärna ta fram bollen, men Albin står och hjular jämte och tycker han är med ändå, 

visserligen, och idag så mötte jag honom på skolan; satt han i soffan ’vad är det som hänt 

Albin’, han var sådär lite purken, ’jag har slagit mig i knäet’. Då kom hans 

klassföreståndare ut ’ja, vi pratade om det här i förmiddags, för så fort det blir en öppen 

plats så hjular Albin’, så hade han landat på knäet, och då blir det inte så lyckat (…)”. 

(Anna)  

 

Ett annat av barnen hade inte så många vänner innan, då han inte tyckte om att spela fotboll och 

liknande. Efter att barnet börjat idrotta inom en förening, utvecklats och lärt sig idrotten så har 

han fått fler vänner. Nu deltar han oftare i andra barns lekar som många gånger består av just 

idrottande.  

 



 

 19 

”Det är genom idrotten han har fått fler kompisar och på så sätt även fått upp ögonen för 

andra idrotter. Han har fått bättre självkänsla, och fler vänner och med dem hänger han ju 

på vad som helst, vare sig det är fotboll eller indianer som gäller den dagen (…)”. (Doris) 

 

Vad gäller själva idrotten som barnen valt, så har den i vissa fall påverkat barnets beteende mot 

omgivningen. I ett fall så försökte föräldrarna först att få barnet att delta i en specifik idrott, men 

efter en tid upptäckte de att barnet inte alls verkade trivas med just den idrotten och bytte därför. 

Nu beter sig barnet helt annorlunda socialt sett.  

 

”Det var mycket såhär socialt, att han var på fotbollen, men sedan var inte det heller roligt 

att träffa kompisarna, utan ’kom igen nu det är jätteroligt, vi hejar på dig’, du vet, sådär 

va. (…) På fotbollen kan jag inte säga att han var med riktigt i matchen, det är de ju inte 

riktigt när de är så små, men man märkte att det inte riktigt var hans grej. Detta tycker han 

är roligt när han väl är där (…)”. (Anna) 

 

Psykisk utveckling 
Generellt sett så uppfattar föräldrarna att barnen har en god självkänsla och självförtroende. När 

barnen lär sig nya saker inom idrotten så uppfattar föräldrarna att den dessutom stärks. 

Föräldrarna märker när barnen känner sig bra, duktiga, och deras självförtroende växer om de 

klarar någonting nytt som de lärt sig.  

 

”Man märker att när hon har klarat någonting nytt blir hon glad och känner sig stolt, ökar 

hennes självkänsla och självförtroende. Men så är det ju med allt, med skola och så, att om 

man lär sig något nytt så blir hon glad. (…) Självförtroendet finns där och kommer alltid 

att finnas där. (…) Hon tror på sig själv och struntar i vad andra säger, inte på ett negativt 

sätt, utan på ett positivt. Om kompisen säger att Cindra är dum kan hon säga tillbaka att 

”det är jag inte alls det” och så går hon och leker med någon annan utan att bry sig om 

vad kompisen sade”. (Cecilia) 

 

Kroppsuppfattningen ibland barnen varierar beroende på kön. Pojkarna verkar vara mindre 

brydda om sina kroppar och verkar inte ha reflekterat så mycket över det. Flickorna har, enligt 

föräldrarnas uppfattningar, tänkt lite mer på sina kroppar.  
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”Jag tror att Bianca har fått höra ganska mycket utifrån att hon alltid är liten, ett problem 

som jag också har. Det har inte med gympan att göra. (…) Då kan hon undra många 

gånger ’är jag liten, mamma’, men det är mest farmor som sätter griller i huvudet på henne 

(…)”.  (Britt) 

 

”Hon föddes lite knubbig, och har fortfarande kvar lite av knubbigheten (…) bäbishullet. 

Så hon har en liten mage och den brukade hon som mindre titta på och säga att ’titta 

mamma, det är min bäbis i magen’. Nu när hon är lite äldre kan hon ibland säga ’åh, titta 

min tjocka mage’ skrattandes, pekandes på magen, men jag tror att det är lite bekräftelse, 

men när hon säger så, så säger vi alltid att hon inte alls har en tjock mage och att hon ska 

sluta säga så, men det där med magen har alltid funnits där”. (Cecilia) 

 

 

Alla barn i studien har äldre syskon som idrottar. Flera av föräldrarna menar att de äldre syskonen 

är mer lugna och timida. En av föräldrarna anser att det yngre barnet fått mycket fördelar i och 

med förebilden i ett äldre syskon.  

 

”Alltså, i och med att Bianca är det andra barnet så får de ganska mycket gratis kompisar, 

man kan säga såhär – när Bianca började i skolan så kände hon ingen, men hon hade sin 

storasyster där, och likadant är det lika här i och med att hon kom in i en yngre grupp så 

hade hon storasystern vägg i vägg och alla syrrans kompisar här (…). Man brukar ju säga 

att andra barnet gapar högst. Man tror att de hör dåligt, men det är för att de ska höras. 

Och så är det nog faktiskt många gånger. Hon skriker lite högre för att synas. Och sen så 

har de en storasyster eller bror som kan någonting mycket bättre, och då säger de ’titta 

här, titta på mig, jag kan det här också’, de vill gärna ha uppmärksamheten, och det är det 

man inte får glömma”. (Britt) 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Studiens utformning syftade till att kartlägga uppfattningar gällande barns sociala, psykiska samt 

motoriska utveckling från berörda informanter. Valet av en explorativ undersökningsmetod 
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föreföll relevant, då uttömmande och beskrivande svar var av intresse att uppnå. Då området som 

studien behandlar är privat och uppfattningarna skiljer sig så mycket från person till person, så 

hade en kvantitativ metod frambringat en annan typ av information. Informanterna inbjöds att i 

största möjliga mån återge sina berättelser och uppfattningar och därför valdes semistrukturerade 

intervjuer. En helt öppen intervjuguide, där informanten fått tala fritt om ämnet, hade kunnat 

resultera i alltför bred och spridd data, och svävat ut för långt ifrån studiens syfte.  

 

Varje intervju utgick ifrån den konstruerade intervjuguiden, och få korrigeringar skedde vilket 

höjer studiens validitet och tillförlitlighet. Pilotstudien genomfördes och gav resultat som 

författarna kunde använda sig av. Ett större tidsspann mellan pilotstudie och intervju hade 

möjligtvis kunnat ge utrymme för mer eftertanke och reflektion.  

 

Tanken bakom studien var att sex familjer skulle intervjuas. Två av dessa familjer valde dock att 

inte delta, dels på grund av bristande intresse från en av kontaktpersonerna och dels på grund av 

tidsbrist för informanten. Antalet intervjuer kändes ändå tillräckligt då författarna hade för avsikt 

att båda föräldrarna skulle delta vid intervjutillfälle. Då studien som genomförts är en explorativ 

sådan upplevs inte de två icke deltagande familjerna som något bortfall. 

 

Att hälften av informanterna hade söner och hälften döttrar var en slump. Alltigenom har studien 

genomsyrats av etiska överväganden, och informanterna har kontinuerligt delgivits kunskap och 

information angående studiens syfte, utformning samt hur insamlad data behandlas.  

 

För att öka studiens trovärdighet valde författarna att fingera namn på informanter samt idrotter 

och föreningar. För att göra trovärdigheten ännu högre har författarna valt att informera 

informanterna om att de närhelst får ta del av det transkriberade intervjumaterialet samt den 

färdiga studien. Ett skriftligt samtycke (bilaga 4) från alla informanter insamlades och 

underskrevs från alla informanter innan intervjun påbörjades. 
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Resultatdiskussion 
 

Bakgrund 

Att alla barn som diskuteras i studien är småsyskon är en tillfällighet. Alla föräldrar som 

medverkar i studien har själva idrottat i sin ungdom, och de flesta av dem är fortfarande fysiskt 

aktiva och betraktar fysisk aktivitet och hälsa som något grundläggande för det allmänna 

välbefinnandet. Att vara fysiskt aktiv på sin fritid kan påverka barnen fysiskt, psykiskt och socialt 

då de lär sig att integrera sig själva med andra individer samt andra uppgifter som de vill klara av 

(Ericsson, 2005). Föräldrar som själva idrottar och gjort det hela livet har en annan syn på fysisk 

aktivitet än de som kanske inte idrottat tidigare i livet. Barns fysiska aktivitet upplevs som 

viktigare för föräldrar som själva är och har varit fysiskt aktiva, möjligtvis för att de vet vad det 

innebär att lära sig en idrott och vara delaktig i ett lag. De vet hur det känns att uppfostras i en 

idrottslig miljö, och upplever detta som relevant för sina egna barn att genomgå. Förmodligen ser 

föräldrarna och barnen i studiens äldre syskon sin idrottsliga erfarenhet som någonting positivt 

som de vill föra vidare till sina barn och yngre syskon. 

 

Barnens äldre syskon är alla medlemmar i en idrottsförening, och i två av fallen är det samma 

förening som småsyskonen. I de andra två fallen så är det äldre barnet medlem i en annan 

förening, dock liknande idrott som det yngre barnet. Att de äldre syskonen gett de yngre en fördel 

i idrottandet ser man klart. De äldre syskonen har hittat något som de tycker om och är bra på, 

och på så sätt kunnat visa och bjuda in det yngre syskonet i leken och lärandet. Cindra blev redan 

som baby introducerad till att röra sig som sitt äldre syskon genom att syskonet själv idrottade. 

Genom att Biancas äldre syskon valde att bli medlem i en idrottsförening så bestämde föräldrarna 

att Bianca också skulle börja – dock mycket tidigare än vad det äldre syskonet gjort. Möjligtvis 

har föräldrarna sett positiva förändringar hos de äldre syskonen – förändringar som de vill 

implicera på de yngre, och därför bestämt sig för att få även det yngre syskonet fysiskt aktiv.  

 

Alla föräldrar i studien vill att barnen ska röra på sig, och en av faktorerna till detta är att barnen 

ska ha ett intresse när de blir tonåringar, så att de inte hamnar fel. De väljer att få in barnen i en 

idrottsförening tidigt för att barnet förhoppningsvis ska finna någon idrott som han eller hon 

fattar tycke för och vill fördjupa sig i. Alla föräldrar berättar att barnen fått välja idrott själv, och 
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att om de inte vill idrotta längre så får de sluta – bara de inte ger upp för tidigt, och huvudsaken 

att de hittar en annan idrott eller intresse. Hannaford (1997) varnar för den ökande mängden TV-

tittande och tid som barn befinner sig sittande framför datorskärmar. Då barnens lek, rörelse och 

utforskande av omvärlden minskar som resultat av tv-tittande, kan det få en varaktig inverkan på 

barns inlärning (ibid.).  

 

Småsyskon får nya vänner på köpet, genom att de äldre syskonen har vänner. Ett äldre syskon 

måste lära känna kamrater från grunden, vilket kan vara en fördel för självförtroendet och 

mognaden. Samtidigt kan det yngre syskonet uppleva trygghet snabbare i en ny miljö, och på så 

sätt bygga upp självförtroendet att få vänner via sitt äldre syskon.  

 

Föräldrarna uppfattar de äldre syskonen som lugnare och mognare i den åldern som de yngre 

syskonen nu befinner sig i. De yngre syskonen uppfattas som mer spralliga och i större behov av 

uppmärksamhet än sitt/sina äldre syskon. Detta kan vara ett resultat av att de är just småsyskon, 

och inte för att de tidigt introducerats i idrotten. En viktig aspekt att ta upp är att alla barn 

utvecklas individuellt. Humpreyh (2003) anser att den fysiska, mentala och sociala utvecklingen 

som sker hos barn är just individuell och att det finns barn som avviker från vad som anses vara 

normalt.  

 

Barnens personlighet och beteende präglas också av deras könstillhörighet. Flickorna uppfattas 

utstråla självsäkerhet och vilja, men samtidigt finns ett behov av vänner, uppmärksamhet och 

bekräftelse. Pojkarna är även de väldigt säkra på sig själva, och verkar inte ha svårt att skaffa nya 

kompisar, däremot så kan en skillnad ses här; en pojke är inte i lika stort behov av att vara lik sina 

kamrater, och inte heller att vara kompis med alla. En av pojkarna hade få vänner innan han blev 

medlem i idrottsföreningen men fler nu, medan den andra pojken hade vänner innan, men inte är i 

så stort behov av att lära känna nya just inom föreningen.  

 

Att barnen engagerat sig i just de idrottsföreningar som de nu är medlemmar i kan helt och hållet 

vara föräldrarnas manande, men i de flesta fall har barnen föreslagit det själva. Föräldrarna har 

själva idrottat och därför ligger kanske just dessa idrotter varmt om hjärtat, och de blir också de 

första förslagen till barnens intresse. Den idrotten som barnet utövar just nu har i de flesta av 



 

 24 

fallen föräldrarna själva varit aktiva inom. Det kan tänkas att de är mer insatta i regelverk, 

styrelse, tävlingar, och finner det antagligen mer intressant, och familjerna känner ett större 

intresse att engagera sig i sitt barns idrottande samt att vara åskådare. Tidigare forskning visar på 

att föräldrar som engagerat sig i idrott samt har ett intresse för idrotten är mer angelägna om att 

deras barn ska hålla igång med idrott (Humpreyh, 2003). Humpreyh menar också att det därför är 

viktigt att föräldrar engagerar sig för att barnen ska kunna ta till vara på den möjlighet som 

idrottsutövandet kan ge dem till personlig utveckling. Förmodligen har föräldrar och äldre syskon 

upplevt den idrotten som de själva varit medlemmar i som någonting positivt, annars hade de inte 

talat så gott om den inför sina barn och yngre syskon.  

 

Idrotten fungerar som ett forum för lärande för barnet, då barnet inte bara lär sig att utveckla sin 

motorik utan även sina sociala färdigheter. Det visar sig även att den sociala utvecklingen hos 

barn anses vara den del där barnen utvecklas mest genom sitt idrottsutövande (Åhs, 1981). Att 

kunna fungera i grupp är något som vissa av föräldrarna tycker är en viktig orsak till deltagande. 

Barnets sociala egenskaper utvecklas även gällande disciplin; att vänta, stå i kö, vara tyst och 

lyssna på en annan vuxen än föräldrar och lärare. Barnets utveckling och lärande kan även 

förbättra dess självförtroende, göra att barnet får mer erfarenhet och beter sig mer moget i 

liknande situationer. Då idrotten kan ses som ett samhälle i miniatyr så påverkas barnens 

beteende; barnet lär sig normer, värderingar, etik och moral och får en chans att tillämpa dessa 

överallt i samhället. Humpreyh (2003) menar att idrotten kan främja social utveckling genom att 

utveckla barnens sociala färdigheter i jämförelse med andra individer. Vidare får barnen även 

möjlighet att lära sig acceptans, tolerans samt samarbetsförmåga för att uppnå ett visst mål (ibid.). 

Dock inte sagt att barn som inte idrottar inte utvecklar sina sociala färdigheter och klarar sig i 

andra grupper än skolklassen, men att barn som idrottar möjligtvis har en större chans. Det som 

kan ses hos barnen i studien är att barnen verkar kunna ta för sig. De verkar inte vara blyga och 

tillbakadragna, utan snarare utåtriktade med lätt att skapa kontakt med både vuxna och andra 

barn. 

 

Motorisk utveckling 

Föräldrarna relaterar barnens utveckling till normalkurvan, och uppfattar att barnen följer den. 

Dock upplevde Britt att Bianca var tidig som gick vid åtta månaders ålder. Att just Bianca 
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började idrotta tidigt kan ha påverkats av hennes snabba motoriska utveckling som liten, men att 

storasystern redan idrottade var en klar faktor till varför hon började med just den idrotten. Varför 

man relaterar till en utvecklingskurva kan tyckas onödigt, eftersom det är ett faktum att alla barn 

utvecklas helt individuellt och att ett avvikande från denna kurva skulle tyda på något slags fel 

eller sjukdom, vilket ändå skulle visa sig på barnavårdscentralen. Föräldrar vill alltid det bästa för 

sina barn, och detta gäller även barnens utveckling. Föräldrar vill se sina barn utvecklas normalt i 

jämförelse med andra, och därför relateras barnen till normalkurvan.  

 

Tanken på att få barnet aktivt i en idrottsförening slog föräldrarna tidigt, inte bara på grund av de 

äldre syskonen, utan även för att föräldrarna själva varit aktiva i sin ungdom och för att barnet 

ska få en chans att hitta ett intresse som passar personlighet och önskemål. Generellt tyckte 

föräldrarna att det var viktigt att barnet började idrotta tidigt för att det inte skulle hamna snett 

senare i livet – tonåren diskuteras upprepade gånger. Barnens framtid finns hela tiden i åtanke när 

föräldrarna berättar om att de vill att barnet ska hitta en idrott som det trivs med. Anna, Britt och 

Cecilia upplever alla att om barnet hittar en idrott som de finner tillfredsställande så undviks 

kanske tv, dator och felaktigt umgänge senare i livet. Just den här aspekten är betydande för 

föräldrarna, då hälsan diskuteras som ett kontinuerligt tillstånd; om barnen hamnar rätt nu, kan 

det tänkas att barnet fortsätter på samma premisser. Föräldrarna relaterar möjligtvis till att de 

själva idrottade i sin ungdom och fann idrotten som ett stort och positivt intresse vilket höll dem 

borta från andra frestelser.  

 

Att Daniel började idrotta i tidig ålder hade mycket att göra med vikten. Doris upplevde att 

Daniel var lite korpulent, vilket var en väsentlig omständighet i igångsättandet med idrottslig 

verksamhet. Ett positivt resultat med Daniels idrottande är att han genom föreningen fått flera nya 

vänner och ett påbyggt självförtroende. Doris och hennes man hade kanske i åtanke sina egna 

erfarenheter från idrott, och hur de själva skapat kontakter och kamrater när de var fysiskt aktiva 

med ett intresse gemensamt med andra.  

 

Kroppsmedvetenheten är mycket viktig när ett barn ska lära sig en ny färdighet (Feldenkreis, 

1972). Barnet får genom denna medvetenhet en positiv upplevelse av kontroll över rörelserna och 

kan därmed förbättra sina färdigheter (ibid.). Barn som inte får någon möjlighet att utforska sina 
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rörelsemöjligheter och omgivning kan få mindre tilltro till sin egen rörelseförmåga (Ericsson, 

2005). Upplevelsen av barnens utveckling sedan idrottandets början har gemensamt för alla varit 

att barnen blivit mer aktiva generellt sett, och att alla kompetensutvecklats, även färdigheterna 

inom idrotten. Malina (2003) anser att idrott är barns primära källa till aktivitet. Viktigt är att 

denna källa påverkar barnens generella aktivitet. Några av barnen upplevs ha förbättrat 

kroppsmedvetenheten och fått ett bättre självförtroende. Självförtroendet gäller här inte bara för 

barnets egen kropp och utseende, utan mycket gällande det psykosociala. Barnen upplevs som 

gladare, mer spralliga och känslan av att vara duktig inom ett specifikt område frodas; stärkt av 

färdigheter och kunskaper. Delaktigheten i andra aktiviteter upplevs ha höjts, och barnen vågar 

prova på andra idrotter och lekar genom att de är tryggare i sig själva.  Detta kan kopplas till 

Erikssons (1987) forskning som visar på att ett bra självförtroende kan leda till att barnen tar för 

sig mer och våga prova på nya saker. Detta är en viktig faktor för att de ska kunna utvecklas såväl 

socialt som motoriskt (ibid.). Föräldrarnas egna erfarenheter och kompetens inom föreningsidrott 

kan också påverka barnens självförtroende. En förälder som visar glädje och entusiasm över sitt 

barns prestation påverkar barnets vilja och förmåga att utföra och lära. 

 

Social utveckling 

Personligheterna bland barnen är generellt sett uppfattade som utåtriktade, glada och de har lätt 

att skapa nya kontakter. Detta stärks genom Erikssons (1987) studie, där Eriksson menar att barn 

i fem- och sexårsåldern generellt sett har lätt för att skapa kontakt med andra. Inget av barnen 

uppfattas som blygt eller tillbakadraget, som nämnt tidigare. Däremot så berättar vissa av 

föräldrarna att barnets äldre syskon är mer lugna och harmoniska. Dunn (1986) tar upp att 

positionen i syskonskaran skulle påverka beteendet. Äldsta barnet är ofta dominant, 

organisatoriskt och ansvarsfullt; mellanbarnet diplomatiskt, socialt begåvat och tävlingsinriktat. 

Ett syskon som är yngst anses däremot som bortskämt, beroende och okonventionellt (ibid.). Att 

detta skulle korreleras till att de yngre barnen i studien upplevs ha starkare, mer färgstarka och 

livliga personligheter är konstaterat. Ett yngre syskon kan ofta behöva kämpa om uppmärksamhet 

ifrån föräldrar och omgivning, så också här. De äldre syskonen kan ha bidragit till de yngre 

syskonens självförtroende vad gäller skapandet av nya kontakter. Yngre syskon har i några av 

fallen fått mycket kompisar gratis genom att syskonet har kompisar. Det här gör det yngre barnet 
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mer säker på sig själv och vågar därmed kontakta människor i andra sammanhang, men sitt 

syskon som försvarare.   

 

Den generella uppfattningen är att barnen inte påverkats socioemotionellt och socialt sedan de 

börjat idrotta, men föräldrarna upplever att en förändring förmodligen kommer att upptäckas på 

sikt. Vissa av föräldrarna tar upp att de diskuterat en eventuell framtida positiv förändring, men 

att denna förändring inte är något självklart. Det kan vara så att föräldrarna är kompetenta nog att 

inse att barns utveckling påverkas starkt av omgivningen, och att föräldrarnas förhoppningar är 

att de ska se en klar skillnad. Föräldrarna kan också ha påverkats av empiri, och ha utgått ifrån 

sina egna erfarenheter gällande socioemotionell utveckling. 

 

En situation som uppkommer ofta i Albins liv är att när han umgås med vänner som idrottar så 

står han själv vid sidan av och gör sina egna rörelser. Det här kan uppfattas som socioemotionell 

mognad; Albin upplever sig själv vara delaktig i leken trots att han inte gör exakt på samma sätt 

som kamraterna. Ett barn med sämre självförtroende hade kanske inte uppfattat situationen på 

samma sätt som Albin. Albins beteende kan vara könsbetingat, men även individuellt eller också 

ha med idrotten att göra. I idrottsföreningen lär han sig nya rörelser, hur de tillämpas och han 

växer som person. Allt detta tar han med sig till lekplatsen. Det blir naturligt för Albin att göra de 

rörelser som han själv kan och är duktig på, medan det är naturligt för de andra barnen att utföra 

den idrott som de kan, har intresse och erfarenhet av. 

 

Smoll och Smith (1996) anser att maximal glädje och de fördelar som deltagandet medför är det 

bästa sättet att behålla barnen involverade inom idrotten.  Huruvida barnen hittat rätt idrott 

uppfattas olika bland föräldrarna. En av föräldrarna uppfattar att barnet hittat rätt nu i jämförelse 

med vilken idrott barnet provat på innan. Familjens erfarenheter av detta var att barnet inte visade 

något intresse för den förra idrotten, men att barnet nu vill mer och verkar tycka att det är mycket 

mer tillfredsställande. Barnet tränar inte bara två gånger i veckan, utan tillämpar även träningen i 

hemmet, vilket kan tyda på ett starkt intresse för den aktuella idrotten. Intresset för idrotten 

påverkar uppkomsten av utveckling och lärande. Ett annat av barnen har funnit ett intresse i den 

aktuella idrotten, men har genom medverkandet i föreningsliv hittat andra intressen och idrotter, 

och kommer så småningom att gå vidare till en annan idrott enligt föräldrarna. Detta är inget 
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hinder enligt föräldrarna, och de ser det som en naturlig utveckling.  Det är lättare och roligare 

med idrottandet om barnet känner sig delaktigt. Det gör barnet bäst genom att få vara med och 

bestämma över idrottsutövandet (Kleiber, 1981). Barn söker nya utmaningar vilka pressar och 

utvecklar barnens förmågor grundat på deras mognad och utveckling (ibid.). 

 

Psykisk utveckling 

Kroppsuppfattningen bland barnen uppfattas generellt som god, och självkänslan hög. Det kan 

vara så att barnen är för unga för att ha börjat reflektera över ämnet. Dock så har tendenser till 

reflektion uppstått hos flickorna redan nu. Hos pojkarna har inga tecken på osäkerhet eller andra 

känslor över kroppen och jaget uppfattats av föräldrarna. Att just flickorna redan nu har börjat 

reflektera över kroppen kan ha med valet av idrott att göra, omgivning, individen i sig eller 

uppväxt. Osäkerheten bland flickorna kan även vara könsbetingat. Barnets uppfattning om sin 

egen kropp har stor betydelse för självkänslan (Ericsson, 2005). Vidare är den motoriska 

kompetensen också viktig för självkänslan och statusen bland andra barn men framförallt för att 

klara vardagens praktiska uppgifter. Barns motoriska förmåga och uppfattning om sin egen kropp 

påverkar och påverkas av hur deras självkänsla utvecklas (ibid.). De positiva effekterna som 

fysisk aktivitet kan ge på den mentala hälsan är fortfarande ett relativt oupptäckt område. 

Raustorp (2005) menar i sin studie att fysisk aktivitet kan vara ett viktigt sätt att förbättra barns 

självkänsla. Vidare kan barns prestationstillit och självkänsla ha betydelse för barnens fortsatta 

fysiska aktivitet (ibid.). Författarna anser att barnens självkänsla helt klart borde påverkas, både 

av sin placering i syskonskaran, föräldrarnas erfarenhet och kunskap om idrott samt av den 

fysiska aktiviteten som barnet utför på fritiden. Barnens självkänsla och allmänna fysiska, sociala 

samt psykiska tillstånd ses kanske inte helt klart än, men på sikt kan en positiv förändring i 

barnens beteende förmodligen upplevas, med tanke på hur barnen hittills upplevs ha förändrats.  

 

Konklusion 
Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar vars barn blivit medlemmar i föreningsidrott 

tidigt upplever att barnet utvecklats – motoriskt, psykiskt samt socialt. 

 

Resultaten visar att föräldrarna som intervjuats i studien uppfattar att barnen utvecklats normalt 

till snabbt motoriskt sett, enligt den påtalade normalkurvan. Alla föräldrarna har själva varit 
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aktiva inom idrott i sin ungdom, och den generella tanken på att deras barn skulle börja idrotta 

fanns tidigt. Föräldrarna upplever att barnen utvecklat sin kompetens gällande den aktuella 

idrotten samt att barnen generellt sett blivit mer aktiva sedan de började idrotta.  

 

Barnen uppfattas som utåtriktade, har lätt att ta för sig och är framåt av sin omgivning. 

Föräldrarna till barnen upplever att det handlar om barnets personlighet gällande detta, och inte 

att det skulle ha med idrottandet att göra. Generellt sett upplevs barnen som snälla, har lätt att 

skapa nya kontakter och är omtyckta av sin omgivning. Vidare uppfattar föräldrarna sina barns 

självförtroende och självkänsla som god till mycket god. Alla barn i studien har äldre syskon som 

idrottar, vilket föräldrarna upplever som positivt då barnen uppfattas ha fått mycket gratis – 

kamrater, kompetens inom idrotten, självförtroende och godare kroppsuppfattning.   

 

Sammanfattningsvis har föräldrarna beskrivit sina upplevelser av barnens utveckling som mer 

eller mindre betydliga, men allomfattande uppfattas barnen ha utvecklats mer motoriskt än socialt 

och psykiskt. 

 

Implikation 
Att alla barn visade sig vara yngst i syskonskaran kan ha stor påverkan på deras idrottsliga och 

sociala beteende. Vidare skulle en undersökning på äldre barn vara relevant, då man i en sådan 

studie lättare skulle kunna upptäcka skillnader och utveckling hos barnen. En studie på äldre barn 

som börjat idrotta tidigt hade kunnat ge mer utförliga svar angående uppfattningen om deras 

utveckling, och då på lite längre sikt än ett halvår till två år – vilket den här studien visat.  

 

Rekommendationer kring val av undersökningsmetod kan även vara viss observation, men då i 

anknytning till intervjuer. Observationer i anslutning till intervjuer skulle göra intervjusvaren mer 

pålitliga, då informanten inte bara kan svara hur den tror att intervjuaren vill att den ska svara. 

Här skulle även skillnader kunna observeras, likaså beteenden och upptäckten av andra 

infallsvinklar till syftet genereras.  

 

Vidare skulle djupare intervjuer kunna användas för framtida forskning. Intervjuguider som leder 

till mer utförliga svar, där informanten får en större chans till att berätta, förklara och ge bilder åt 
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sina upplevelser. Att studera äldre barn skulle även kunna ge möjligheten att intervjua även 

barnen om deras upplevelser om utveckling och lärande.  

 

Slutligen skulle även en genusvinklad studie vara relevant att göra på området. Att undersöka 

huruvida könstillhörighet påverkar barnens beteende, utveckling och lärande inom idrott skulle 

ligga i tiden.
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Förteckning över bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide till barnavårdscentralen 

 

Bilaga 2  Intervjuguide till föräldrar 

 

Bilaga 3 Samtycke till deltagande i intervju 

 

Bilaga 4 Intressebrev till föräldrar 

 



 

 

Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor; namn, utbildning, yrkestitel och arbetsplats?   

Vid vilka åldrar görs utvecklingskontroller på barn? 

Hur ser dessa kontroller ut? (Vilka tester görs? Hur ser de ut?)  

Vilka tester får barnen göra?  

Varför görs just dessa moment? 

Finns det en s.k. normal kurva som barn jämförs med? 

Finns/ser ni skillnad i barns utveckling, och vad kan dessa skillnader bero på? 

Om barnet inte utvecklas enligt kurvan – åtgärder på det? 

Ger ni några råd, tips, förslag och åtgärder till föräldrar?  

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 
 

Inledning 
 

Kan ni börja med att beskriva er familj lite –  

 

Hur många barn har ni och i vilka åldrar?  

Hur gamla är ni själva?  

Vad har ni för utbildning? 

Vad jobbar ni med?  

Har ni några intressen? Har familjen gemensamma intressen? 

Vilken förening/idrott är X aktiv i? 

När började X med detta? 

Hur rekryterades X till just denna idrott? (Vem tog initiativet till rekryteringen – ni, föreningen, 

X?) 

 

Har ni upplevt ngn förändring hos ert barn sen han/hon började idrotta i en organiserad förening? 

På vilket sätt har upplevelsen skett? Kan ni berätta om hur ni tycker att det har påverkat ert barn 

rent motoriskt/socialt/psykiskt? 

 

Har ni själv varit fysiskt aktiva i ngn form under er barndom?  

Hur ser ni på (området) hälsa? (Såväl fysisk som mental) 

Vad innebär fysisk aktivitet för er? 

 

Motoriskt 
 

När började X att krypa, gå, springa? Berätta lite om hur det gick till.  

Låg tanken hos er innan X började röra sig att X skulle få börja idrotta tidigt, eller kom idén från 

X? 

Hur har X utvecklats i sin motorik sedan X började idrotta inom föreningen? 



 

 

 

Socialt  
 

Har ni märkt någon skillnad i X:s beteende mot sin omgivning sedan X började idrotta?  

Hur beter sig X mot sina vänner? 

Hur har X det med vänner och bekanta; i skapandet av nya kontakter och i vårdandet av gamla? 

 

 

Psykiskt 
 

Hur uppfattar ni ert barns självkänsla och självförtroende? På vilket sätt är det bra/dåligt? 

Upplever ni någon skillnad på X’s självkänsla och självförtroende sedan X började inom 

organiserad idrott? 

Hur upplever ni att X förhåller sig till sin kropp (– kroppsmedvetenhet)? Har X syskon eller 

vänner som ni kan jämföra detta med, och i så fall förklara denna skillnad? 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

Samtycke till deltagande i intervjun 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad angående mitt barns utveckling och 

deltagande i föreningsidrott. Syftet med intervjun är att bistå författarna Jannicke Gustavsson, 

Jessica Lidman och Josefin Nilsson med information till deras C-uppsats om 15 poäng inom 

Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, transkriberas och sedan raderas. 

 

 

 

Undertecknad samtycker även till att intervjun bandas:                Ja                 Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Datum och underskrift 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 

Hej alla Ni som har barn som är verksamma inom 
föreningsidrott! 

 
Vi är tre tjejer som läser Idrottspedagogik på Högskolan i Halmstad, 
och ska nu skriva en C-uppsats i ämnet. Då vi kommer att behandla 
ämnet barn, föreningsidrott och motorisk utveckling skulle vi vara 
oerhört tacksamma om några av er ville ställa upp och intervjuas av oss. 
Alla uppgifter som lämnas kommer att vara helt konfidentiella, och allt 
kommer att ske i samråd med er som föräldrar. Tid och plats för 
intervjun kommer vi att komma överens om tillsammans, allt för att det 
ska vara så smidigt som möjligt för er. Själva intervjun kommer att ta 
mellan 30-50 minuter, och självklart kommer ni att få ta del av det 
färdiga materialet. Om ni är intresserade av att delta i vårt arbete så 
kan ni antingen säga det till ert barns tränare eller kontakta någon av 
oss på telefon. Ni är även välkomna med frågor eller synpunkter till oss 
per telefon eller mail. Tack på förhand! 
 
Med Vänlig Hälsning, 
 
 
Jannicke Gustavsson 
xxx@hotmail.com  
xxxx-xx xx xx 
 
Jessica Lidman 
xxx@hotmail.com  
xxxx-xx xx xx 
 
Josefin Nilsson 
xxx@hotmail.com   
xxxx-xx xx xx 


