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Side 2 

Forord 
Evalueringen er udarbejdet af Stud.cand.mag. i Læring og forandringsprocesser 

Malene Rothmann Hjalager, som har været praktikant i DGI Nordsjælland i tre 

måneder i efteråret 2018.  

Rapporten er en del af en større evaluering af Jump4fun i Rudersdal Kommune, 

Fredensborg Kommune og Hillerød Kommune.  

 

Spørgsmål angående rapporten henvendes til Jump4fun-projektleder i DGI Nord-

sjælland Sofie Bloch.  
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Side 4 

Indledning  

Overvægt blandt børn og unge er et aktuelt problem i Danmark, hvorfor kommu-

nerne, ifølge Sundhedsloven, bør forebygge udviklingen. Blandt de 9-16-årige 

danske børn, er 18-19% overvægtige. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen 

(Sundhedsstyrelsen, 2018) medfører overvægt fysiske og psykiske problemer 

som eksempelvis lavere selvværd, mobning og i nogle tilfælde type 2-diabetes og 

forhøjet blodtryk (Sundhedsstyrelsen, 2018, s. 7).  

I Rudersdal Kommune er 7,8% af alle skolebørn overvægtige, hvorfor denne 

kommune ligger med den laveste procentdel i Nordsjælland. Trods den lave pro-

centdel, svarer det til 481 overvægtige skolebørn i kommunen (Sundhedsdata-

styrelsen, 2018). I 2014 indgik Rudersdal Kommune en aftale med DGI om at 

oprette et Jump4fun hold i Rudersdal bokseklub, som senere i 2016 blev udvidet 

til to Jump4fun-hold, et i Søllerød Svømmeklub og et i Club New Start. 

Jump4fun er et bevægelsestilbud til overvægtige børn og unge, hvis formål er, 

”at skabe et frirum for de børn og unge, som deltager, hvor de kan guides til at 

(gen)finde bevægelsesglæde […] og på sigt får mod på at deltage i idrætsforenin-

gens øvrige tilbud eller andre idrætstilbud i kommunen.” Tilbuddet er et samar-

bejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne, DGI og Julemærkefonden (Dre-

jebog Jump4fun). Ydermere bliver børnene tilbudt at komme en weekend ud på 

et Julemærkehjem for at opleve, hvordan det er at være der på ophold. Udover 

bevægelse, bliver deltagerne tilbudt et kostoplæg en til to gange om året, pri-

mært efter en træning. Formålet med kostoplæggene er at skabe et mere hel-

hedsorienteret tilbud, hvor familierne kan lære de basale kostråd, hvilket skaber 

en rød tråd til blandt andet Julemærkehjemmene og hospitalerne.  
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Metode 

Interview 

Evalueringen tager udgangspunkt i ni kvalitative semistrukturerede interviews af 

børn der er tilmeldt Jump4fun i Club New Start eller Søllerød svømmeklub i sæ-

son 2018/2019. Fordelingen ses i tabellen nedenfor.  

 

Trods tre interview-dage I Club New Start, lykkedes det mig kun at få fat på fem 

ud af tolv børn. Dette mener vi skyldes, at der har været en anden træner i op-

starten af sæsonen, som ikke har fulgt op på de familier der er udeblevet fra træ-

ningen flere gange. Trine er dog kommet tilbage igen, hvorfor der formodentlig 

vil være en større procentdel af de tilmeldte der deltager i træningerne fremover. 

I Søllerød Svømmeklub er der meget få tilmeldte børn, dog deltager fire ud af 

fem regelmæssigt.  

Interviewene er udført I august og oktober i 2018 under træningen i et tilstø-

dende lokale, så ingen andre kunne høre hvad der blev sagt. Da interviewene er 

udført i starten af sæsonen, er der mulighed for, at holdene bliver fyldt op senere 

i sæsonen. Børnene blev oplyst om, at deres svar er anonyme, og at det kun er 

intervieweren der ved hvem der har sagt hvad. Forældrene har desuden skrevet 

under på, at børnene måtte deltage, og at svarene vil blive brugt til at evaluere 

Jump4fun. 

Hold Børn i alt Deltager Ikke få fat på Svarprocent 

Club New Start 12 5 7 41,7% 

Søllerød  

Svømmeklub 5 4 1 80,0% 

I alt 17 9 8 52,9% 
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De semistrukturerede interviews varede mellem 10 og 20 minutter, og tog ud-

gangspunkt i en interviewguide, som kan findes i Bilag 1. Denne guide er udar-

bejdet med udgangspunkt i evalueringsrapporten om Jump4fun DGI Midt- og 

Vestsjælland1.  

For at skabe et børnevenligt interview, har jeg blandt andet haft fokus på at 

sproget var forståeligt, hvorfor forbedret motorik blev til nemmere ved at ka-

ste/gribe/løbe. Jeg har desuden inddraget et billede af forskellige mad- og drik-

kevarer, samt bedt dem om at tegne en tegning af hvordan de så ud før de be-

gyndte til Jump4fun og hvordan de ser ud nu. Ifølge Tanja Miller (Miller, 2017, s. 

273) kan sådanne genstande skabe en relation mellem barn og voksen under et 

interview, og derved skabe tryghed i situationen.  

Den effekt DGI bestræber sig på at opnå gennem idrætstilbuddet Jump4fun, ta-

ger udgangspunkt i den oplevede subjektive forandring. Derfor er det børnenes 

oplevede og ikke målte forandring, som eksempelvis vægttab i kilo, der spørges 

ind til og dermed udgør evalueringens data.  

 

Transskription 

Interviewene blev optaget med børnenes accept. Transskriptionen er skrevet ud 

fra de forskellige spørgsmål fra guiden. Da interviewet er lavet som en samtale, 

er spørgsmålene derfor ikke altid stillet på præcis samme måde som i guiden. 

Grammatiske fejl og ordfejl er rettet (ex nogen/nogle og sammenskabet = sam-

menholdet), og tænke ord som øhm er fjernet. Da interviewene foregik som en 

samtale, var der en risiko for, at nogle af spørgsmålene blev glemt. Efter trans-

skriptionen blev de manglende spørgsmål skrevet ned, og stillet i et opfølgende 

interview. Da mødestabiliteten er svingende på holdende, var det derfor ikke alle 

                                                           

1 Evalueringsrapport af Jump4fun i DGI Midt- og Vestsjælland, Sigrid Ingadóttir Nielsen, Juni 2018 
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børn, der kom til det opfølgende interview, hvorfor der mangler nogle svar fra 

disse børn.  

Efter alle interviewene var blevet transskriberet, blev svarerne sat ind i Excel, 

hvorfra det var muligt at inddele dem i kategorier som eksempelvis ja, nej, ved 

ikke, og derved skabe muligheden for at arbejde med svarene kvantitativt.  

 

Resultater 

Generel status 

I de sidste to Jump4fun sæsoner i Rudersdal Kommune var der plads til 30 børn, 

og der var i alt tilmeldt 41 børn. Grunden til at der gik flere børn end der var 

plads til, skyldtes blandt andet, at nogle børn var startet og stoppet igen, hvilket 

gav plads til at nye børn kunne starte. Samtidig trænede Club New Start både 

mandag og onsdag, hvorfor nogle af børnene kun gik til Jump4fun om manda-

gen, og der var dermed plads til flere børn om onsdagen.  

Fordelingen af tilmeldte i Club New Start og Søllerød svømmeklub i de enkelte 

sæsoner kan ses nedenfor.  

14

24

28

12

17

14

5

15/16 16/17 17/18 18/19

Club New Start Søllerød Svømmeklub
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I denne sæson er der plads til 30 børn til sammen på de to hold i Rudersdal Kom-

mune. I øjeblikket er der tilmeldt 17 børn, hvorfor der er plads til flere. Det er 

derfor vigtigt, at der fremadrettet er fokus på rekruttering af børn til holdene, så 

de bliver fyldt ud.  

Tre ud af de ni børn, der er blevet interviewet i Rudersdal Kommune, er i gang 

med deres anden sæson i Jump4fun, og fem er i gang med deres tredje sæson. I 

de tre kommuner er 58,5% af børnene i gang med anden sæson, 14,6% er i 

gang med deres tredje sæson og 9,8% er i gang med deres fjerde sæson. De 

sidste 17,1% er først startet til Jump4fun i den nuværende sæson.   

Grunden til at de ni børn startede til Jump4fun, var enten fordi de gerne ville 

tabe sig [44,4%], svømme [33,3%] eller manglede et idrætshold [22,2%]. Det 

at så mange af børnene startede for at opnå vægttab, betyder at vi har fat i den 

rigtige målgruppe, da Jump4fun netop er et træningstilbud til børn og unge med 

overvægtsproblematikker. Nedenfor ses citater fra fire interviews, hvor børnene 

er blevet spurgt ind til hvorfor de er startet til Jump4fun: 

 

Barn: Fordi jeg er tyk. 

Interviewer: Er det derfor? 

Barn: Ja 

Interviewer: Hvem har sagt det til dig? 

Barn: Min mor sagde jeg skulle gå her også 

 

Barn: Fordi at min far sagde at jeg skulle tabe mig lidt og fordi jeg 

ikke har så god kondi. 

Interviewer: Er det også derfor du vælger at gå her? 

Barn: Ja. 
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Barn: For jeg ville gerne gå til noget fordi jeg ikke gik til noget, og så 

ville min mor også gerne have at jeg gik til noget og så fandt vi den 

sport. 

 

Barn: Det er min mave 

Interviewer: Så det er fordi du skulle tabe dig?  

Barn: Ja. 

Kønsfordelingen på holdene i kommunen fordeler sig på 29% piger og 71% 

drenge. Den største forskel ligger i Club New start, hvor kun 17% er piger, sam-

tidig er den 40% i Søllerød Svømmeklub. Kønsfordelingen på alle Jump4fun-hol-

dene i de tre kommuner2, som er en del af den større evaluering, er næsten lige-

ligt fordelt mellem drenge og piger3. Vores formodning er, at hvis der er en mere 

ligelig fordeling mellem antallet af drenge og piger på et Jump4fun-hold, fordrer 

det til, at både piger og drenge vil melde sig til og herefter blive fastholdt i til-

buddet. Derfor vil det være fordelagtigt, at der blev tilmeldt flere piger til holdet i 

Club New Start. 

Den gennemsnitlige alder ligger på 11 år hos de ni interviewede Jump4fun-børn i 

Rudersdal Kommune. Sammenlagt for de interviewede i de tre kommuner, er 

gennemsnitsalderen 10 år. Der er dog ingen børn på 14 eller 15 år og kun ét 

barn på 16 år. Aldersfordelingen kan ses i søjlediagrammet på næste side. 

                                                           

2 Rudersdal-, Fredensborg- og Hillerød Kommune 

3 47% piger og 53% drenge 
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”Er du glad for at gå til Jump4fun?” 

Otte ud af ni børn har besvaret spørgsmålet i Rudersdal Kommune, og alle har 

svaret ja. Det samme er gældende i alle de tre kommuner der er med i evalue-

ringen. For at finde ud af hvorfor de er glade for at gå til Jump4fun, har jeg 

spurgt ind til hvad der er det sjoveste og bedste ved Jump4fun. Jeg har inddelt 

svarene i kategorierne: Sociale, Aktiviteter, Trænerne, Det at være fysisk aktiv, 

Nye færdigheder. På næste side ses, hvordan svarerne fordeler sig i et skema.  

 

 Antal  Procent andel 

Sociale 6 66,66% 

Aktiviteter 5 55,56% 

Det at være fysisk aktiv 2 22,22% 

Nye færdigheder 1 11,11% 
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Det var muligt for børnene at svare mere end én ting, hvorfor der er 14 svar re-

gistreret.  

Det er tydeligt, at det sociale er vigtigt for børnene, dette er gennemgående i 

evalueringerne for alle tre kommuner. Børnene snakker generelt meget om ven-

nerne på holdet, hvilket kan betyde, at trænerne er gode til at skabe gode sociale 

fællesskaber ude på holdene. Samtidig har børnene fokus på at aktiviteter er nye 

og sjove. 

Grundet få børn til træning i Club New Start, var der yderligere tid til at inter-

viewe to forældre. Den ene fortæller blandt andet: 

Interviewer: Tror du det sociale er meget vigtigt for X?  

Forælder: Ja det er også en del af det.  Det er også at det ikke er no-

get holdsport hvor der bliver stillet krav, at ens indsats ikke er af-

hængig af holdets resultat. Det er at man bevæger sig på det niveau 

man kan, og individuelt, og alle har det sjovt på deres eget niveau. 

Og fordi nogle bevæger sig mindre, går det ikke ud over de andre. 

En anden forælder fortæller:  

Forælder: Alle hjælper alle, ingen griner af dig hvis du ikke kan finde 

ud af noget” 

Jump4fun skaber dermed rammerne for, at alle kan være med uanset niveau og 

indsats, samtidig er der plads til alle og ingen bliver gjort til grin trods manglende 

evner.   
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Oplevede forandringer 

Som beskrevet i metoden undersøges den oplevede subjektive forandring, hvor-

for jeg har valgt ikke at differentiere i størrelsen på forandringen, men blot at 

den er tilstede. Jeg har derfor ikke undersøgt, hvor mange nye venner de har 

fået eller hvor meget stærkere de er blevet. Fokusset i Jump4fun er på at gå væk 

fra at måle og veje børnene, og skabe et frirum med fokus på det sociale og 

mentale i en idrætslig kontekst.  

 

 

Alle børnene oplever en øget glæde på holdet i Rudersdal Kommune. Et af de 

børn der er blevet gladere, mener dog ikke at det er Jump4funs skyld, da forbed-

ringen skyldes mindre mobning i skolen. Selvom forandringen ikke synes at være 

grundet Jump4fun, kan tilbuddet alligevel have påvirket humøret positivt, uden 

at barnet har været opmærksom på det. Fysisk aktivitet medfører nemlig frigi-
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velse af endorfiner i hjernen, hvormed angst, smerte, nervøsitet og vrede mind-

skes (McArdle, Katch, & Katch, 2010, s. 439). Denne fysiologiske forklaring kan 

tilmed være grunden til, at alle de adspurgte børn oplever en øget glæde ved at 

gå til Jump4fun. 

Syv ud af de ni børn har fået nye venner af at gå til Jump4fun. Den ene der ikke 

har fået nye venner har kun været til træning tre gange, den anden har ikke et 

ønske om at få nye venner. Ny venner kan samtidig være med til at øge glæden 

hos børnene, hvilket et barn blandt andet beskriver ud fra de to tegninger barnet 

har lavet.  

 

Barn: Den ene er glad og den anden er meget gladere. 

Interviewer: Så du er blevet gladere af at gå til J4f? 

Barn: Ja 

Interviewer: Hvordan er du blevet gladere? 

Barn: Venskaber, kammeratskaber. 

Interviewer: Så du har fået flere venner? 

Barn: Ja. 

Ni ud af de 41 børn har beskrevet hvorfor de er blevet gladere, og heraf fortæller 

fem af dem, at den øgede glæde skyldes ny venner. Dette stemmer godt overens 

med, at seks af børnene i Rudersdal Kommune, mener at det sociale er det bed-

ste ved Jump4fun.  

   

Fire ud af de ni adspurgte børn går til Jump4fun for at opnå vægttab, og alle fire 

har en oplevelse af at have tabt sig siden de er startet til Jump4fun. I alt havde 

14 ud af de 41 adspurgte børn et ønske om vægttab, og alle føler at have opnået 

dette. Samtidig har ingen givet udtryk for, at de har taget på. Det er dog ikke 

kun de børn der havde et ønske om at opnå et vægttab, som har tabt sig, men 

hele 63,41% af alle adspurgte børn i de tre kommuner.  I sidste ende er det dog 
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svært at vide om vægttabet skyldes Jump4fun eller om det er grundet andre for-

andringer. Måske har børnene fået det bedre mentalt, så de ikke trøstespiser, el-

ler forældrene er begyndt at lave sundere mad. Derfor behøver det ikke at være 

motionen alene, der er grunden til at børnene taber sig. Eksempelvis beskriver et 

af børnene dette, som følge af en samtale om at barnet har tabt sig:  

 

Interviewer: Er det noget der er sket kun fordi du har gået her eller 

er der også en anden grund? 

Barn: Det er også pga. at jeg cykler i skole hver dag.  

Interviewer: Er det noget nyt du er begyndt på?  

Barn: Ja jeg har gjort det i et par måneder nu. 

Dette viser dermed, at børnenes vægttab kan forekomme som en kombination af 

Jump4fun og nye cykel vaner. Da vægttab ikke er det primære formål med 

Jump4fun, har jeg valgt ikke at gå mere i dybden med det.  

Jeg har ydermere spurgt ind til om børnene har opnået en øget styrke. Dette 

gjorde jeg ved blandt andet at spørge ind til om de kunne løbe/svømme hurtigere 

eller kaste bedre. Syv ud af ni svarede ja, mens to ikke vidste om der var sket en 

forandring. Det barn der kun har været til tre træninger oplever denne forbed-

ring, hvilket kan synes meget hurtigt. Men for folk der ikke normalt er fysisk ak-

tive, øges styrken hurtigt, da der i den første periode sker en neural forbedring, 

det vil sige en bedre udnyttelse af musklerne (Poulsen, 2009, s. 110). Derved 

kan børnene opleve en øget styrke selvom de ikke har opnået en øget muskel-

masse, hvorfor de fleste vil opleve en forandring meget hurtigt.  

Syv ud af ni blevet gladere for sig selv. Til at beskrive denne forandring, snak-

kede seks af børnene om at det var grundet øget selvtillid, at tro på sig selv og 

tro på egne evner. Generelt i alle tre kommuner, er der også nogle børn der er 

blevet gladere for sig selv fordi de har tabt sig og derved synes at de ser bedre 

ud. To af børnene fra Rudersdal Kommune svarer følgende, da de bliver spurgt 

ind til om de er blevet gladere for sig selv:  
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Barn: Ja.  

Interviewer: Hvordan er du blevet gladere for dig selv?  

Barn: Af at jeg bevæger mig mere og sådan noget.  

Interviewer: Tror du mere på dig selv? 

Barn: Ja.  

Interviewer: Er det når du svømmer eller er det også i skolen?  

Barn: Det er mest når jeg svømmer. 

 

Barn: Altså jeg har altid være glad for mig selv. 

Interviewer: Tror du mere på dig selv?  

Barn: Ja 

Interviewer: Troede du ikke så meget på dig selv før eller? 

Barn: Altså jeg troede mindre, men jeg troede stadig på mig selv. 

 

Sidst oplever 66,6% af børnene en øget glæde ved at bevæge sig. Den ene der 

ikke oplever dette, mener at personen altid er glad, hvorfor glæden er i top og 

ikke menes at kunne øges yderligere. At så mange oplever en forandring er me-

get positivt, da et af de vigtigste fokuspunkter i Jump4fun er at give børnene be-

vægelsesglæde. To af børnene beskriver forandring således:  

Barn: Jeg synes jeg har fået mere energi fx til gymnastik, der har jeg 

haft nemmere ved at øh, jeg har også astma nemlig, så jeg har haft 

nemmere ved at komme igennem det hele uden jeg skulle stoppe op 

på grund af det.  

Interviewer: Så det har hjulpet dig rigtig meget? 

Barn: Ja. 

 

Barn: Jeg har fået bedre kondition 

Interviewer: hvad med i idrætstimerne, er det blevet nemmere nu? 
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Barn: Ja det er blevet meget nemmere, og når du har gået til 

Jump4fun er det også nemmere at finde en anden sport, og det har 

jeg for eksempel. 

 

Det at børnene ikke kun oplever forandringerne til Jump4fun, men også i eksem-

pelvis til idræt i skolen betyder, at de kan anvende deres nye erfaringer og fysi-

ske kompetencer til i fremtiden at starte til en ny idræt. 

 

Et af de interviewede børn fra Rudersdal Kommune er først startet til Jump4fun i 

den nuværende sæson. Jeg har dog alligevel valgt at medtage barnet i evaluerin-

gen, med en formodning om, at flere af de forandringer der opstår ved deltagelse 

i Jump4fun, forekommer efter kort tids deltagelse. Eksempelvis øges styrke og 

glæde hurtigt, som beskrevet tidligere i dette afsnit. Dog tager det længere tid at 

opnå vægttab, venskaber og øget selvtillid, hvorfor det er forståeligt, at barnet 

ikke oplever at have opnået de to sidstnævnte forandringer. I den store evalue-

ring, er der 7 børn, som er startet til Jump4fun i denne sæson, hvorfor disse børn 

kan udgøre en bias. Trods dette viser evalueringens resultater, at en stor del af 

børnene har oplevet forandringer som følge af Jump4fun træning. For at under-

søge, hvordan denne bias påvirker resultaterne, har jeg sorteret svarene fra alle 

41 adspurgte børn efter, hvor mange sæsoner de har gået til Jump4fun. 
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I søjlediagrammet ses forskellen mellem svarene. Det er tydeligt at se, at de 

børn der er startet til Jump4fun i denne sæson ikke i ligeså stor grad oplever for-

andringer, som de børn der er i gang med deres fjerde sæson. Disse resultater 

peger i retning af, at man opnår flest mulige forandringer ved at gå til Jump4fun i 

længere tid. Da børnene er blevet interviewet i starten af sæsonen, tyder det på, 

at hvis et barn går til Jump4fun i tre sæsoner, vil barnet med stor sandsynlighed 

have oplevet minimum fem ud af seks forandringer.  
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Forandringer i billeder 

Her ses børnenes egne tegninger af de forandringer, som de har gennemgået si-

den, de er startet til Jump4fun. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Før opstart 

Nu 

Før opstart 
Nu 

Først uden muskler, nu med.  

Ingen forandring 
udseendemæssigt  

Ingen forandring 
udseendemæssigt  

Tegnede vægte og andre 
idrætsting - tegnede ikke sig 
selv 

Nu 
Før opstart 

Før opstart Nu 
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Fælles arrangementer 

Kostoplæg 

Udover bevægelse, bliver deltagerne tilbudt et kostoplæg en til to gange om året, 

primært efter en træning. Kostoplægget foregår skiftevis i de to foreninger i 

kommunen, og alle Jump4fun-familierne må deltage begge gange. Til hvert op-

læg deltager mellem 8 og 15 familier, og der er altid nye familier med. Det er 

kun nogle enkelte gengangere, hvorfor flest mulige familier gør brug af tilbuddet.   

De adspurgte børn svarer, at de ikke har deltaget i et kostoplæg. Dette kan være 

fordi børnene ikke opfatter oplægget som noget separat fra træningen, hvorfor 

de ikke husker at de har deltaget. Børnene er blevet tilbudt at deltage, hvormed 

flere af børnene måske har deltaget uden at vide det. Derfor har evalueringen af 

denne fællesaktivitet givet sparsomt med data. En evaluering efter et kostoplæg 

vurderes derfor til at være mere værdifuldt. Hvis man alligevel ønsker, at dette 

skal være en del af en fremtidig evaluering, kunne det være fordelagtigt at have 

en mere konkret vinkel på det børnene lærer. Eventuelt med fokus på de enkelte 

mærker som fuldkorn og nøglehul, som der blandt andet bliver undervist i.  

 

Bevægelseslejr 

En anden fællesaktivitet i Jump4fun er Bevægelseslejren, som finder sted to 

gange om året. Her kan 12-15 børn tage med på et Julemærkehjem på Sjælland 

i en weekend, og opleve hvordan det er at være på ophold der, samtidig med at 

de møder andre børn der går til Jump4fun. På denne måde kan vi vise de børn 

der går på Julemærkehjemmet hvad Jump4fun er, så de kender til tilbuddet når 

de kommer hjem igen og skal finde et nyt idrætshold. Jump4fun-børnene kan til-

med se om et ophold på Julemærkehjemmet ville være noget for dem.  

Hos de adspurgte børn i Rudersdal Kommune, var det kun én ud af otte der 

havde deltaget. Ifølge dette barn var det bedste ved weekenden: ”at møde nye 
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mennesker. Der var mange nye mennesker man mødte deroppe.”. Samtidig 

mente barnet ikke, at der var noget der skulle ændres.  

Vi ser dog en problematik i at kun et af børnene har været med på bevægelses-

lejr. Denne tendens ses også blandt de øvrige kommuner, hvorfor jeg begyndte 

at spørge ind til om børnene vidste, hvad Bevægelseslejr er, hvortil fire ud af de 

fem adspurgte svarede nej. Kun den ene der har deltaget svarede ja. Vi har fun-

det ud af at mange Jump4fun-børn i de tre evaluerede kommuner ikke kender til 

Bevægelseslejren. Derfor har vi planer om at skabe mere fokus på den i fremti-

den, så alle ved, hvad det er og at flere melder sig til. Samtidig vurderes det at 

yderligere promovering er gavnlig for at øge kendskabet. Ydermere vil navnet 

blive ændret til Jump4fun camp, for at gøre det mere spiseligt og tilmed give 

børnene en bedre forståelse for hvad fællesaktiviteten handler om, udelukkende 

ud fra navnet.  

 

Fastholdelse 

I evalueringen er der spurgt ind til børnenes idrætsvaner udenfor Jump4fun, da 

et af formålene med tilbuddet er at få børnene ud på et almindeligt idrætshold, 

når de føler sig klar til det.  

Går du til noget andet end Jump4fun?  Antal 

Badminton (nyt) 1 

Baseball, svømning (nyt) 1 

Går med aviser (nyt) 1 

Jiu-jitsu (nyt), spejder (før) 1 

Ridning (N/A), kor (N/A) 1 

Spejder (før), Badminton (før) 1 

Nej 3 
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Som det kan ses i tabellen på forrige side, går seks af de adspurgte børn til andre 

aktiviteter end Jump4fun, hvoraf fire af dem går til to. Fire af de seks er begyndt 

til noget nyt, mens de har gået til Jump4fun. De nye aktiviteter er badminton, 

svømning, jiu-jitsu og avisruter. Om dette er grundet Jump4fun er svært at vur-

dere, dog fokuserer vi på at gøre børnene foreningsklare og hjælpe dem ud på 

nye hold.  

De tre børn, der ikke går til en anden aktivitet end Jump4fun, har tidligere gået 

til noget men er stoppet. Dermed har alle børnene oplevet at gå til en anden ak-

tivitet, dog går et af børnene med aviser og dermed ikke på et foreningshold. 

For at børnene kan blive foreningsklare i Jump4fun-regi, skal de komme til træ-

ningerne. Dog oplever seks ud af de ni børn problemer med at komme afsted til 

Jump4fun. Det er derfor vigtigt at have denne problemstilling for øje. Det positive 

er dog, at ingen af børnene spørger deres forældre om de må blive hjemme. Der-

med kan dette betyde at de gerne vil afsted. Der er sågar ét af børnene der over-

taler sig selv til at tage af sted, blot ved at tænke på hvordan personen har det 

efter træningen.  

 

Forandringspotentiale 

For at vi kan forbedre Jump4fun, har jeg valgt at spørge ind til det der kan gøres 

bedre ved konceptet.  

Ét af børnene svarer, at det dårlige ved Jump4fun er træningstidspunktet. Dette 

barn går på svømmeholdet i Søllerød svømmeklub, hvor træningen ligger om fre-

dagen fra 18.15-19.00. Måske dette kan være grunden til, at der kun er fem 

børn tilmeldt holdet. Barnet ønsker ydermere at træningen bliver rykket til en an-

den dag.  

Fire af børnene svarer, at det dårligste er når der er for meget fokus på træning 

og ikke på det sjove. Det er derfor vigtigt, at Jump4fun-træningerne skal have 
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fokus på sjove aktiviteter fremfor hårde. Børnene ønsker flere lege og mere træ-

ning som er både hård og sjov. Det samme er gældende i de andre kommuner, 

hvor dette ligeledes pointeres.  

Herudover har jeg spurgt ind til, hvor børnene har hørt om Jump4fun henne, for 

at se hvilke promoveringstiltag der virker bedst. De fleste børn vidste dog kun, at 

det var deres forældre der havde fundet det, og ikke hvorhenne det var blevet 

fundet. For at skabe en øget tilmelding til holdene, kunne det muligvis hjælpe, 

hvis promoveringen tilmed fokuserede på at det er børnene der skal finde tilbud-

det og ikke blot forældrene. Dette fordi det kan skabe en større motivation for 

børnene, hvis de selv har valgt at gå til Jump4fun så det ikke er forældrene der 

pådutter dem at prøve holdet.  

 

Diskussion 

Metode 

Som beskrevet i metodeafsnittet, blev interviewene udført ud fra en spørgeguide. 

Efter jeg havde udført de første to interviews, tilføjede jeg nogle spørgsmål samt 

ændrede på rækkefølgen i interviewguiden, så der blev skabt et bedre flow.  

Da jeg kun manglede to interviewgange i den totale evaluering, blev jeg op-

mærksom på, at flere af børnene ikke vidste hvad Bevægelseslejr var. Det var 

først derefter, at jeg spurgte børnene mere konsekvent ind til dette. Selvom kun 

3 ud af de 13 adspurgte børn vidste hvad Bevægelseslejren var, er det ikke sik-

kert, at fordelingen ville se ligesådan ud, hvis man havde spurgt alle 41 børn. De 

fleste af de børn der er blevet adspurgt, gik i Hillerød svømmeklub eller Søllerød 

svømmeklub. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om resultatet kan gene-

raliseres til alle de seks hold, der er en del af evalueringen.   

Ydermere svarede nogle af børnene ikke på spørgsmålene, hvilket er markeret 

med N/A i blandt andet søjlediagrammet for oplevede forandringer hos børnene i 
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Rudersdal Kommune. Da flere af børnene snakkede udenom ved nogle af spørgs-

målene, spurgte jeg dem igen med andre ordvalg. Hvis de herefter snakkede 

udenom igen eller slet ikke svarede, valgte jeg ikke at spørge dem igen. Hvis 

børn ikke ønsker at svare på et spørgsmål eller finder spørgsmålet irrelevant, 

undlader børn at svare (Miller, 2017, s. 267). Derfor mangler der svar på nogle 

af spørgsmålene. Et af de interviewede børn havde tilmed svært ved at snakke 

dansk, og barnet forstod derfor ikke alt hvad jeg sagde, samt havde svært ved at 

udtrykke sig på dansk. Her er også flere af barnets svar markeret med N/A. Sidst 

havde nogle enkelte af børnene svært ved at koncentrere sig i længere tid, hvil-

ket blandt andet endte ud i, at et af interviewene endte før tid, da barnet valgte 

af gå fordi det mente at interviewet var færdigt. Her er også flere af svarene 

markeret med N/A.  

Flere af de 41 adspurgte børnene havde svært ved at tegne sig selv, nogle en-

kelte undlod derfor at tegne, nogle mente de så ud som nu og tegnede derfor 

kun én tegning, og et enkelt barn valgte at tegne noget andet end et billede af 

sig selv: 

 

Informant: Tror du, at du ser ud som du gør i dag? 

Barn: Det ved jeg faktisk at jeg gør. 

Informant: Så kan du tegne hvordan du ser ud i dag. 

Barn: Jeg tror at jeg laver det jeg selv vil. 

Tegner nogle andre ting end sig selv. 

 

Billedet ses i midten til højre i afsnittet Forandringer i billeder.  

 

Det at børnene fik lov til at tegne sig selv og deres oplevede forandringer, gav et 

rigtig godt udgangspunkt for interviewet. Dog var dette også en hindring for 

nogle, da de ikke mente at de havde evnerne til at tegne sig selv.  
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Som beskrevet i metodeafsnittet, har jeg valgt at oversætte den kvalitative data 

til kvantitative data. Dette kan have medført fejloversættelser og dermed bias.   

 

Resultater 

Vi ved ikke med sikkerhed, om det er Jump4fun, der forårsager de positive foran-

dringer, som er beskrevet i afsnittet, Oplevede forandringer. Men da tilbuddet sø-

ger at forbedre de seks parametre, har vi en formodning om, at Jump4fun gør en 

forskel for deltagerne. Om det udelukkende er Jump4fun der skaber forandrin-

gerne eller om der også er andre parametre der spiller ind, viser denne evalue-

ring ikke. Et barn kan gå til Jump4fun en til to gange om ugen, og dette tilbud 

kan derfor ikke være den eneste årsag til eksempelvis vægttab. Det kan dog 

være grunden til at børnene starter til andre idrætter, bliver mere aktiv, mere so-

cial, trøstespiser mindre og så videre. Samtidig er børnenes svar et øjebliksbil-

lede på, hvordan de havde det den dag de blev interviewet. Hvis de har haft en 

dårlig dag, kan dette påvirke deres svar i en negativ retning og vice versa. 

Det er dog vigtigt at have for øje, at de børn der ikke har deltaget i interviewene 

kan have andre svar end dem der udgør denne evaluerings data. De oplever mu-

ligvis ikke de samme forandringer som de børn der er med i evalueringen, hvilket 

kan være grundet deres uregelmæssige deltagelse. Det ville være at foretrække, 

at disse børn havde været en del af evalueringen, da vi dermed ville have mulig-

hed for at undersøge, hvorfor de ikke kommer til træning så ofte. Det kræver 

dog, at man får fat på børnene på en anden måde, eventuelt gennem telefonin-

terviews, hvilket ikke har været inkluderet i denne evaluerings dataindsamlings 

metode.  
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Konklusion 

Med udgangspunkt i denne evaluering vurderer vi, at Jump4fun gør en forskel for 

de børn der deltager. Alle de forandringer børnene oplever skyldes nødvendigvis 

ikke Jump4fun alene, men i sammenspil med andre ændringer i hjemmet, på 

skolen etc.  
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Bilag 1 

Spørgeguide 

Generelt 

- Navn? 

- Alder? 

- Jump4fun hold? 

- Hvor har du hørt om Jump4fun henne? 

- Hvor lang tid har du gået til Jump4fun? 

- Hvorfor startede du til Jump4fun? Eget valg eller forældrenes? 

- Er du glad for at gå til Jump4fun? 

- Hvad er bedst ved Jump4fun? 

- Hvornår er det ikke sjovt? 

- Noget du synes mangler for at gøre det bedre? 

- Kan det være svært at komme afsted til Jump4fun? 

 Hvad gør du så? 

 Får du hjælp af forældre? Venner? Søskende? Bedsteforældre? 

 

Forandring 

1) Tegn et billede af dig før du startede til Jump4fun 

2) Tegn et billede af dig nu 

 

Spørg ud fra billedet: 

- Kan du fortælle mig, hvad der har ændret sig, efter du er startet til Jump4fun?  

(Hvordan kan du mærke det?) 

 Blevet gladere? 

 Fået nye venner?  

 Tabt dig?  

 Stærkere? 

 Blevet gladere for dig selv? 

 Nemmere for dig at bevæge dig? (forpustet, træthed, løbe hurtigere, 

balance, motorisk) 

 Blevet gladere for at bevæge dig? Mere aktiv? 

 Hvordan har du det på dit hold? Hvordan i skolen? (ex mobning?) 

 

- Har du deltaget i fælles træninger/kostoplæg/bevægelseslejre mm.?  

 Hvad synes du om det? (godt, dårligt) 
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 Har du lært hvad der er godt/ikke er godt at spise?  

(evt. billede af forskellige madvarer s. 3) 

 Ved du hvad bevægelseslejr er? (Kun spurgt få om dette) 

 

Bevægelse udover Jump4fun 

- Går du til noget andet end Jump4fun? (hvad/hvor) 

- Hvor mange gange går du til det om ugen?  

- Er du glad for det?  

- Hvad er godt/dårligt ved det? 

- Har du gået til noget andet? 

  

 


