


KiX – Kreativitet, 
inspiration & Xtra mycket 
kärlek



• Stort utbud

• ”Up 2 date”

• Utmanande & utvecklande

• Spännande & varierande

• Blandade grupper

Teddington, London



Halmstad & Fakenberg



Halmstad & Fakenberg

Varför deltar jag i en aktivitet?
Upplevelse och utveckling – inte rutin



Varför KiX?

Varför KiX?
Undersöka, Utmana, utöka



Varför KiX?

KREATIVITET
”Tankemässig flexibilitet”

Problemlösning

Självförtroende



INSPIRATION
Dela kunskap och erfarenhet med andra

Ge och ta

Förebilder



XTRA MYCKET KÄRLEK
Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Dela känslor med andra

Känna sig som en del av något/sammanhang



KiX grundstenar

• Unga för unga

• Inspirera och inspireras

• Integration på allmänna mötesplatser

• Från passiv deltagare till aktiv deltagare till cirkelledare –
empowermentprocessen

• Möta unga deltagare i deras zoner, ex sociala medier

• Bidra med introduktion till fritidslivet redan under skolgången, 
samverka med skolor

• Blicka framåt, hålla sig uppdaterad och utvecklas med hjälp av unga 
deltagare och ledare

• Locka med aktiviteter men fokusera på deltagarnas utveckling



KiX inspirationsdag 2014

KiX Inspirationsdag
• Flera olika aktiviteter

• Träffa cirkelledare

• Information ”in person”

• Iaktta eller aktivt delta

• Ingen föranmälan krävs

• Inga förväntingar

• Påverkar utbudet från första 

dag



Passiv deltagare -> Aktiv deltagare -> Cirkelledare -> Arrangör -> 
Starta förening -> Projektassistent



Varför är fritidslivet så viktigt?

Klarspråk! 
Varför mår vi bra av en rik fritid?

Uppleva, känna, reflektera



Sportaktivitet VS folkbildning – skillnaden för deltagarna



Inte bara utbudet som är viktigt

• Hur vi når ut tilll deltagare

• Hur vi kan anpassa oss efter olika 

individer i en grupp 

• Flera olika vägar att gå, ex 

onlineklubb

• Exempel på olika deltagare



Frågor till er

•Hur brett är fritidslivet för era elever?

•Vad är deltagarnas största hinder?

•Vad tror ni är aktörernas största hinder?

•Hur kan vi göra fritidslivet mer tillgängligt för deltagare/era elever?

• Folkbildning + skolan = ?



Tack för er tid!
www.kixhalland.com

Instagram: KiXhalland

Ida.wahman@sv.se

035-2603392

070-7571742

Emma-23@live.se

www.facebook.com/kixhalmstad


