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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla personer som bidragit till att denna uppsats varit genomförbar. 

Först och främst vill vi tacka barnen och tränarna som deltog i vår studie, för att de bidragit med 

intressant material för vår studie. Dessutom vill vi tacka Halmstads BK och föräldrarna i 

fotbollslaget, för ett trevligt bemötande samt deras intresse för vår uppsats. Ett stort tack riktas 

också till den specifika tränaren i fotbollslaget som vi fick kontakt med, och som gjorde det 

möjligt för oss att delta på träningstillfällena. Ett stort tack riktas även till våra handledare, 

Mattias Nilsson, Anniqa Lagergren, Anders Nelson och Ole Olsson, som bistått med kunskaper, 

erfarenheter samt en stor delaktighet under uppsatsarbetes gång. Vi vill också tacka vår 

handledningsgrupp, som inspirerat oss och bistått med sina kunskaper. Sist men inte minst vill vi 

också tacka våra familjer och vänner som stöttat oss genom hela uppsatsprocessen. 

 

Tack! 

 

Danielle Kjellström och Josefin Kämpe Thorsell 

Halmstad, Juni 2013 
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SAMMANFATTNING 

Titel:            En kvalitativ fallstudie om hur lärandemiljöer skapas för 

fotbollsspelande barn i föreningslivet.  
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Tid:  VT, 2013 

Sidantal: 34 

Examinatorer:  Vaike Fors och Jeanette Sjöberg 

Nyckelord: hälsopedagogik, lärandemiljöer, föreningsliv, förhandling av 
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Abstrakt 

Bakgrunden till denna studie grundade sig i problematiken om föreningsidrottens svårighet att 

hålla kvar barn i föreningen under en längre tid samt hur barn på sin fritid blir mer och mer 

stillasittande. Syftet med denna undersökning är således att studera hur lärandemiljöer för 

fotbollsspelande barn kan skapas inom ramen för en träningsverksamhet vars inriktning är att ta 

hänsyn till varje barns utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och teorin förhandling av 

mening som grund vill vi studera interaktionen mellan tränare och barn, och interaktionen mellan 

barn. Ansatsen var fältforskning, och utifrån detta genomfördes observationer och 

fältanteckningar. En kvalitativ metod användes tillsammans med en interaktionsanalys i 

analysarbetet. Det framkom att tränarnas pedagogiska förhållningssätt till barnen lärandemiljö 

innefattade deras hjälp av redskap, kroppsspråk och kommunikation. Dessutom fann vi barnens 

samspel med varandra, med hjälp av hur de delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

De situationer av förhandling vi fann innebar hur barnen förhöll sig till redskap, människor och 

miljön på olika sätt. En viktig aspekt är att de hälsopedagogiska redskapen faktiskt används i 

föreningen för att skapa lärandemiljöer för barnen.  
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Abstract 

The reason for this study was based in the problems of organized sport difficulty retaining 

children in the compound for a long time and how children's leisure activities over the years have 

become more sedentary. The aim of the study was through a sociocultural perspective and the 

theory negotiation of meaning illustrate how learning environments are created for soccer playing 

children born in 2004, by studying the interaction between the trainer and children and the 

interaction between the children. The starting point was from a sociocultural perspective, with the 

proximal development zone and the theory negotiation of meaning. The approach was field 

research, and from this were observations and field notes. A qualitative analysis was used together 

with interaction analysis for the analysis. It was revealed that coaches’ pedagogical approach to 

children learning environment included their use of tools, body language and communication. 

There were also children's interactions with each other, using how they shared their experiences 

and knowledge. The situations of negotiation meant how the children reacted to the tools, people 

and the environment in different ways. An important aspect is about the health educational tools 

used in the compound actually are used to create learning environments for children.
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1. INTRODUKTION  
Valet av vårt ämnesområde växte fram då vi båda under våra ungdomsår har varit aktiva i 
idrottsföreningar där vår gemensamma komponent har varit idrotten fotboll. Efter att ha funnit detta 

gemensamma intresseområde och gått igenom tidigare forskning på området kring hälsopedagogik inom 

föreningslivet så fann vi detta som ett relevant ämne för vårt examensarbete.  

 

1.1 Hälsans betydelse för föreningslivet som lärandemiljö 

Quennerstedt (2006) tolkar känslan av att vara frisk som en avsaknad av sjukdom. Begreppet patogent 

beskrivs som frågor kring vad som orsakar sjukdom, hur vi skall bota sjukdomen, samt hur vi skall 

förebygga eller förhindra en sjukdom (Quennerstedt, 2007). Begreppet salutogent betyder enligt 

Quennerstedt (2006) mer än bara avsaknad av sjukdom. Han syftar på att det salutogena perspektivet 

bidrar till att utveckla hälsa, och att hälsan är sammansatt av fysiska, psykiska och sociala faktorer som 

samspelar med varandra (ibid). Lindström & Eriksson (2011) tolkar det salutogena perspektivet som 

något som fokuserar på det friska i ett hälsokontinuum. De syftar på att perspektivet bygger på 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det salutogena perspektivet består av en livslång 

inlärningsprocess där det friska står i fokus (Lindström & Eriksson, 2011). En befolkning som har en 

god hälsa bidrar till ett hälsosamt samhälle. Om barnen har ett aktivt liv från början, och ett socialt 

samspel med andra som kan främja barnens hälsa, kan barnen behålla en god hälsa under en längre tid. 

Inom hälsobegreppet finns två tydliga inriktningar: hälsa som frånvaro av sjukdom och den mer 

mänskliga som fokuserar på hälsa och inte sjukdom (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). World 

Health Organisation definierar begreppet hälsa som: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt, och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (World Health Organisation, 

1946). Hälsobegreppet kan dessutom delas in i kategorier som påverkar människors hälsa: individuella 

livsstilsfaktorer, samhälleliga och lokala nätverk, arbetsförhållanden och levnadsvillkor (Dahlgren & 

Whitehead, 2007).  

 

Redelius (2002) menar att föreningsidrotten är Sveriges största organiserade barn- och ungdomsrörelse 

och att den därför kan ses som en viktig lärandemiljö för barn. Därför menar vi att föreningslivet är av 

stort intresse gällande barns hälsa. Strandberg (2006) menar att barn skapar nya relationer till miljöer när 

de växer upp, och han påpekar att människors förhållande till kulturen spelar stor roll för att skapa 

lärandemiljöer. Frågor han ställer sig för att skapa en bra lärandemiljö är: Vilka möjligheter finns för att 

utföra aktiviteter i miljön? Vilka verktyg finns i miljön som barnen kan använda sig av för att utveckla 

sitt lärande? Finns det utrymme för interaktioner?  

 

Föreliggande studie ger ett utmärkt tillfälle att utforska vad som är intressant att studera inom detta 

område. En viktig del i föreningslivet är hur människor förhandlar med varandra. Förhandling beskriver 

processen av ständig interaktion mellan människan och miljön (jmfr Wenger, 1998). Innehållet i 

förhandling av mening innefattar både verbala, icke verbala handlingar och icke interaktiva samt 

interaktiva handlingar (Wenger, 1998). Betoning av förhandling av mening och dess innebörd kan 

kopplas till föreningslivet och fotbollen, där vår erfarenhet är att verksamheten bygger på olika former 

av interaktion. Wenger (2009) menar att den ständiga interaktionen innebär engagemanget och 

förhållningssättet vi har i aktiviteter, samtal eller andra former av deltagande.  
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1.2 Föreningslivets betydelse för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar är genomsnittligt aktiva i en idrottsförening i sju år av sina liv. En idrottsförening 

kan betraktas som en ideell förening. Lundén & Lindblad (2002) beskriver att syftet med en ideell 

förening är att samla människor som delar ett ömsesidigt intresse för att föra ihop dessa i en anordnad 

form. Ideella föreningar har ofta ett mål att skapa en verksamhetsmiljö där individ- och 

samhällsutveckling står i centrum (Bahmani, Galindo, Méndez, 2010). Utbredningen av barn och 

ungdomars aktivitet i en förening skiftar dock, då spridningen på antal år varierar till stor grad 

(Ungdomsstyrelsen, 2005). Ungdomsstyrelsens har gjort en studie om barns förstavalsidrott, och 43 % 

av de svarande i studien ser fotboll som den populäraste idrotten jämfört med gymnastik på andra plats 

med 12 %. Föreningsidrottens problem är att få barnen att stanna kvar i föreningslivet under en längre 

tid. Därför intresserar vi oss för att studera hur Halmstads Bollklubb, som arbetar med den individuella 

utvecklingen av barnen där de säger sig ta ansvar för de psykiska, fysiska och sociala förhållandena hos 

barnen (Halmstads Bollklubb, 2010). Föreningen arbetar för att skapa en bra lärandemiljö där barnen 

vill stanna och utvecklas i (ibid). Shiels (2002) menar att barnen måste få känna sig bekväma i den miljö 

de befinner sig i. Om en trygghet kan skapas för barnets lärande, så kan barnet lära sig snabbare, och 

behålla lusten att lära sig under en längre tid. Detta leder också till att barnen fortsätter vara nyfikna att 

fråga efter mer att lära (jmfr Shiels, 2002). Folkhälsoinstitutet (2012) påpekar i sin rapport att 

stillasittande aktiviteter är allmänna aktiviteter i människors vardagsliv och att dessa aktiviteter tydligt 

bidrar till ohälsa. 13 av de vanligaste 15 fritidsaktiviteterna för barn och unga visar sig enligt 

Ungdomsstyrelsens studie (2005) innefatta stillasittande aktiviteter. Därför kan föreningslivets arbete ses 

som en viktig insats för att uppmuntra barn och ungdomar till en fysisk aktiv fritid.  

 

I Folkhälsoinstitutets (2011) rapport som går ut på att systematiskt granska studier av social hälsa och 

ojämlikhet kring svenska barn menar man att förhållandena under de första levnadsåren har en stor 

betydelse för hälsan. God hälsa under de första åren kan ha biologiskt skyddande effekter för resten av 

barnens liv (Statens Folkhälsoinstitut, 2011, Statens Folkhälsoinstitut, 2012). I rapporten hävdar forskare 

att motion och idrottsdeltagande är en vinnande faktor när det gäller att förbättra hälsan. De syftar på att 

idrott kan öka det psykologiska eller emotionella välbefinnandet (Pelham, Campagna, Ritvo & Birnie, 

1993, i FHI, Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Detta relateras till idrottsprestationer och föreningslivet, då 

det i tidig ålder är viktigt att starta med aktiviteter som kan främja den sociala hälsan hos barn i 

framtiden.  

 

Föreningar är en viktig aktör som bidrar till att barnen får stöd i både den psykiska, fysiska och sociala 

hälsan. Sandström & Nilsson (2008) menar att föreningslivet gör en stor tjänst för samhället genom 

deras arbete som påverkar folkhälsan och det sociala engagemanget i befolkningen. Genom att samhället 

idag kan dra nytta av de ideella föreningarnas arbete så ökar intresset stort för hur föreningarna idag 

arbetar för att öka folkhälsan. Vi har mot denna bakgrund kommit fram till att studien ska fokusera på 

interaktioner i en idrottsförening sedd som en lärmiljö. Vi ska studera interaktionerna mellan tränare och 

barn samt hur interaktionerna fungerar barnen emellan. Studien handlar om hur miljöer för lärande 

skapas i en idrottsförening och hur barnen förhåller sig till den arrangerade lärmiljön. Allt mot bakgrund 

av idrottsföreningens strävan mot att barnen också ska utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.  
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1.3 Beskrivning av undersökningspraktiken 

Föreningen Halmstads Bollklubb menar att de utvecklar unga talangfulla fotbollsspelare. Deras mål är 

att fortsätta göra det genom att utbilda och utveckla varje enskild individ (Halmstads Bollklubb, (2010). 

Föreningen utgår från Svenska fotbollsförbundets (SvFF) inriktning för svensk barn- och 

ungdomsfotboll som handlar om att ta hänsyn till varje individs behov och för att ge möjlighet till 

barnets utveckling i en takt som passar in på barnens psykiska, sociala och fysiska förutsättningar 

(Svenska fotbollsförbundet, 2010). SvFF (2010) menar att de arbetar för att skapa positiva och 

välmående barn i en miljö där dem får möjlighet att lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse för 

föreningsidrott (ibid).  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är således att studera hur lärandemiljöer för fotbollsspelande barn kan 

skapas inom ramen för en träningsverksamhet vars inriktning är att ta hänsyn till varje barns utveckling. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och teorin förhandling av mening som grund vill vi studera 

interaktionen mellan tränare och barn, och interaktionen barn emellan. 

  

 

1.5 Frågeställningar 

Undersökningens syfte är att undersöka hur lärandemiljöer kan skapas i en träningsverksamhet med 

hjälp av ett sociokulturellt perspektiv och teorin förhandling av mening. Genom dessa teoretiska 

perspektiv där interaktionen mellan aktörerna har avgörande betydelse för att uppnå en god lärmiljö har 

vi formulerat följande frågeställningar: 

1) Hur interagerar barnen med varandra under träningstillfällena? 

2) På vilket sätt interagerar tränarna med barnen under träningstillfällena? 

3) Hur förhåller sig barnen till övningarna? 

4) Hur förhåller sig barnen till varandra under träningstillfällena? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Föreningslivet som en hälsofrämjande miljö 

Det sociala sammanhanget spelar en stor roll inom pedagogiken. Partanen (2007) menar att det är viktigt 

att studera omgivningen barnet befinner sig i och hur vi kan lära barnet något som de ännu inte 

behärskar. Nya lärsituationer hos fotbollsspelande barn är ett exempel på det (jmfr Partanen, 2007). 

Statens Folkhälsoinstitut (2009) menar att barns fritidsverksamheter har en stor betydelse för deras 

upplevda hälsa. Valen av fritidsaktiviteter kommer att påverka barnens livsstil och levnadsförhållanden. 

En aktiv livsstil bidrar till mindre risk för fetma och övervikt samt avsaknad av andra allvarliga 

sjukdomar (ibid). Marklund, Baigi, Bergh, Haraldsson, Lindgren, Ström (2010) påpekar att den fysiska 

aktiviteten har en främjande effekt på människors välbefinnande och livskvalitet. Depression, reducerad 

vikt samt att förebygga en viktuppgång är faktorer som kan förebyggas när barnen är fysiskt aktiva. 

Föreningslivet kommer sannolikt att ha en bidragande roll till det hälsofrämjande arbetet både nu och i 

framtiden. Föreningarnas uppgift är att skapa lärandemiljöer för barn för att få de att hålla sig aktiva 

men även att skapa ett livslångt intresse för att barnen ska hålla sig till den aktiva livsstilen (ibid). 

 

I Ungdomsstyrelsens studie kring föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv 

(2005) beskrivs ungdomars mål med att föreningsidrotta. Ungdomarnas främsta mål var att delta i 

föreningsidrott för att ha roligt. Enligt Ungdomsstyrelsen (2005) beskrivs detta som en positiv aspekt då 

poängen är att unga ska idrotta för att det roligt utan att fokusera på den egna prestationsnivån. 

 

2.2 Föreningslivets betydelse för barns lärande 

Redelius’ (2002) forskning visar vad idrottsledarna anser vara viktiga egenskaper att utveckla hos 

barnen. 26 % av de kvinnliga idrottsledarna och 34 % av männen uttrycker att kreativitet är en viktig 

komponent och 23 % av kvinnorna samt 14 % av männen menar att det är viktigt att barnen ska utveckla 

sin fantasifullhet. Statens Folkhälsoinstitut (2009) poängterar att föreningarnas struktur är en viktig 

faktor för barnen och att det spelar en stor roll för att de ska fortsätta med sitt idrottsutövande. 

Aktiviteter som anses strukturerade och som påverkas är att tränarna skall bygga på en gynnsam 

inlärning och att hitta förmågor att utveckla hos barnen. Det är viktigt att tränarna lägger ner tillräckligt 

med tid åt färdighetsövningar och att föreningen har tydliga och väl förklarade mål (ibid). Det finns 

många studier som visar att barn som idrottar i någon strukturerad form upplever sig mer fysiskt 

kvalificerade. Följande studie visar exempelvis att barnen också har en starkare upplevd självkänsla. 

(jmfr Donaldson & Ronan, 2006; Feldman & Matjasko, 2005). Donaldson & Ronan (2006) beskriver 

samband mellan barn och unga tonåringars idrottsdeltagande och deras emotionella välmående. På så 

sätt kan man se eventuella beteendemässiga problem och hur barn och ungdomar uppfattar sig själva. 

Resultatet visar att de unga tonåringarna fick en mer positiv uppfattning om sin idrottsrelaterade 

kompetens och sänkte sina emotionella och beteendemässiga problem. Forskarna drar slutsatsen att de 

sociala problemen bland deltagarna minskade.  

 

2.3 Föreningslivets fostran och barn- och ungdomars aktivitetsnivå 

Riksidrottsförbundets (2005) studie visar att ungdomar ofta slutar att idrotta när de är mellan 11-12 år. 

Nader (2008) påvisar att barnens aktivitetsnivå i föreningar ofta minskar vid 13-års ålder. I Statens 

offentliga utredningar från 2008 (SOU, 2008:59) finns en studie om förenings- och tävlingsfostran där 
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de har utvärderat statens stöd till barn- och ungdomsidrotten. I studien ifrågasätter dem 

uppfostringsmiljön med fokus på när barnen börjar och slutar med idrottandet, samt orsaken till att 

barnen slutar. Vi intresserar oss här för de tre större kartläggningar som gjorts kring ungdomars idrotts 

och motionsvanor (jmfr Statens offentliga utredningar, 2008). Alla tre informationskällor 

(Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrelsen samt Statens offentliga utredningar) bestod av 

enkätundersökningar för att mäta hur barn- och ungdomars fritidsvanor, tävlings- och motionsvanor ser 

ut men också om barn- och ungdomars föreningsidrottande motsvarade statens idrottspolitiska 

ambitioner (SOU, 2008:59). Problematiken i detta finns i urvalet av enkätrespondenterna, där 

enkätundersökningarna har gjorts på individer mellan 13-25 år. Som ovan nämnt minskar barnens 

aktivitetsnivå vid 13 års ålder och där ses ett behov av att fånga upp ungdomarna i ett tidigare skede för 

att utveckla deras potential samt positiva inställning till utveckling som fotbollsspelare (jmfr Nader, 

2008). I Halmstads Bollklubbs styrdokument finns en kategori som nämns som block och åldersgrupp. 

Här påvisas det att föreningen samt ungdomsverksamheten i föreningen omfattar pojkar från 5-16 år 

som i sig är indelade i åldersgrupper (Halmstads Bollklubb, 2010). Enda delen som innefattar flickor 

finns i fotbollsskolan, där åldrarna endast är 5-8 år (ibid). 

 

Statens offentliga utredningar (2008:59) beskriver utifrån Idrotten vill att barnidrott har ett övergripande 

mål att främja ungas utveckling och lärande. De påpekar också att föreningsfostran är viktigt då unga 

ska göras delaktiga i innehållet samt hur ett idrottstillfälle skapas (SOU, 2008:59). Däremot är också 

lärdomarna kring spelregler, att ta hänsyn till varandra och ansvarstagande viktigt aspekter i barns 

idrottande (ibid).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) menar att enligt Vygotskijs teori så är människor i 

ständiga lärsituationer då dessa uppstår i alla möten och miljöer. Det är detta som är viktigt i det 

sociokulturella perspektivet som handlar om att lära av varandra. I lärandesituationer sker ett samspel 

mellan individer där bland annat kommunikation, fysiska interaktioner samt tänkande utvecklar lärandet 

(Säljö, 2000). Säljö påpekar att lärande sker i en möjliggörande och uppmuntrande miljö (ibid). I 

föreliggande studie är det tränaren som har den viktiga rollen att bemöta barnen på ett sätt som skapar en 

miljö där barnen kan ta till sig kunskapen på bästa sätt. Säljö menar att det är viktigt för barnen att de tar 

till sig kunskapen för att sedan kunna använda den i andra situationer (ibid). Vygotskij (1995) menar att 

barn är kreativa individer eftersom att de själva väljer ut det som ska läras och omvandlar detta till sina 

egna erfarenheter. Barnen lär sig på så sätt hur de vill agera i en viss situation (Strandberg, 2007, 

Vygotskij, 1995).  
 

Partanen (2007) beskriver Vygotskijs tankar om de inre och yttre verktygen som används som läromedel 

i miljön. Ett yttre verktyg hjälper oss att hantera olika processer som sociala- och mentala processer. 

Dessa verktyg ses som uttryck för individers kreativitet (ibid). Exempel på de inre verktyg som vi 

använder är språket, minnet och tänkandet (Partanen, 2007). Kozulin (2003) beskriver Vygotskijs teori 

om sambandet mellan de yttre och de inre verktygen genom att använda sig av definitionen 

internalisering. Internalisering är en central del i Vygotskijs teori då barnen utvecklas genom yttre 

verktyg i sociala sammanhang och leder till att barnen använder sig av de inre verktygen i olika 

situationer. 

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij (1995) menar att pedagogiken i ett möte mellan barnet och den vuxne handlar om att vägleda 

och främja kreativiteten i barnets lärprocess. Vygotskij påpekar att människan ses som en kreativ och 

aktivt agerande person som i sociala sammanhang skapar lärprocesser. (ibid). Vygotskij & Cole (1978) 

antyder att den proximala utvecklingszonen är ett uttryck för människors mentala utveckling. Utrymmet 

som finns mellan den grundliga- och högre utvecklingsnivån är det som kallas den proximala 

utvecklingszonen (ibid). Det är i detta spelutrymme de sociala och kreativa aspekterna har betydelse för 

samspelet mellan den vuxne och barnet. Människor påverkar sina relationer med hjälp av miljön. Miljön 

används sedan för att ändra på olika beteenden, och det anses vara en viktig faktor för att hitta den 

proximala utvecklingszonen. Harry (2001) antyder att de sociala sammanhangen i en miljö är viktiga för 

barnets utvecklingsprocess.  De sociala sammanhangen kopplas ihop med samspelet med den vuxne. 

Den vuxne och barnet bär med sig olika typer av erfarenheter och enligt Vygotskij (1995) så har dessa 

erfarenheter påverkan på barnets fantasi och det är fantasin som är grunden i den kreativa aktiviteten 

som barnet strävar efter. Vygotskij & Cole (1978) menar att det är ett mänskligt grundläggande 

handlingssätt att människor först inverkar sina relationer i miljön dem befinner sig, för att sedan 

använda den miljön för beteendeförändring. Sociala sammanhang som skapas av den proximala 

utvecklingszonen är enligt Harry (2001), viktiga för barnets utvecklingsnivå. Vygotskij (1995) påpekar 

också att fantasin är viktigt för att barn ska kunna utvecklas.  
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3.3 Den ständiga interaktionen och begreppet förhandling 

Begreppet förhandling kommer användas för att beskriva de utmärkande interaktionerna som skapas 

under träningstillfällena. Wenger (2000) menar att begreppet förhandling beskriver processen av ständig 

interaktion som utspelar sig mellan människan och omvärlden. Wenger kopplar förhandling till 

begreppet mening och ses tillsammans som en process som kallas för förhandling av mening. Innehållet 

i förhandlingar av mening innehåller både icke verbala och verbala handlingar. Wenger (2000) menar att 

interaktiva och icke interaktiva handlingar finns i förhandlingar av mening. Begreppet förhandling, som 

beskriver processen av ständig interaktion mellan människa och omvärld kan appliceras på 

föreningslivet och fotbollen, där det alltid sker någon form av interaktion. Wenger (2000) syftar på att 

processen förhandling av mening innehåller förhandlingar av olika sorters interaktioner som tolkning, 

handling, tänkande eller en konversation. Den ständiga interaktionen har enligt Wenger (2000) en 

koppling till hur en individ presterar, samt prestationens betydelse för hur individen utvecklas. Det kan 

handla om hur identiteter skapas i olika sociala miljöer, och att identiteterna anpassas till vilken social 

praktik individen befinner sig i (Wenger, 2000). Wenger (2009) menar att gemenskapen i en praktik ses 

som ett socialt lärande system. Wenger menar att de sociala kontexter vi befinner oss i skapar det sociala 

lärandet och därmed också de förhandlingar som är viktiga i den lärande praktiken (jmfr Wenger, 2009). 

Däremot innefattar både görandet, tänkandet, känslan och tillhörigheten i en situation och vad som 

används i en lärprocess (Wenger, 1998). Wenger påpekar att vi alltid tillhör en praktik, och att 

människan inte behöver interagera med andra i sin omvärld eller i en miljö (ibid).  

 

Wenger (2009) påpekar att engagemanget i de sociala sammanhang individer interagerar i, innebär en så 

kallad dubbel process av meningsskapade. Han menar att den ständiga interaktionen innebär det 

engagemang vi har i olika aktiviteter, samtal eller andra olika former av personligt deltagande i 

samhällssituationer (2009). Wenger påpekar också att interaktionen ligger i de fysiska och konceptuella 

artefakterna, som exempelvis; verktyg, begrepp, berättelser, dokument eller liknande. Dessa artefakter 

reflekterar tillbaka till den gemensamma erfarenhet vi skapar oss och som organiserar vårt sociala 

deltagande. Wenger (1998) menar att våra kroppar, sinnen, känslor och sociala relationer spelar roll i 

den praktik en individ befinner sig i. Han sammanfattar lärandet som en förändring mellan den sociala 

kompetensen och den personliga erfarenheten vi samlar på oss (Wenger, 2009). Misslyckande i en 

situation är enligt Wenger (1998) något en individ lär sig av, fast nödvändigtvis inte det som är väntat att 

lära sig. Däremot påpekar Wenger (1998) att lärande i sociala situationer kan vara en individuell 

process, och att lärandet därmed är ett resultat av undervisning.  
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4. METODANSATS 
 

Ingen av oss har tidigare haft någon kontakt med pojklagstränaren eller pojklaget vilket gjorde det 

möjligt för oss att hålla distans till studien. Elvstrand, Högberg & Norvall (2009) påpekar att det är 

viktigt av att hålla sig objektiv till sin forskning genom att skapa en distans till sitt empiriska material. 

De menar att det är viktigt för forskaren att hålla sig objektiv för att inte resultatet skall speglas i 

forskarens tidigare erfarenheter och- eller fördomar (ibid). 

 

Metodansatsen vi valde att använda oss av utgår från fältforskning som är en metod för att kunna 

studera sociala interaktioner (jmfr Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Vår ansats hade deltagande 

observation som kärna. Detta lämpar sig som Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009) nämner när studier 

genomförs i föreningslivet. Ahrne & Svensson (2011) menar att styrkan i de deltagande observationerna 

är att forskaren även kan fånga upp kommunikationen som sker. Vår insamling av empiri består av 

observationer gjorda under Halmstads Bollklubbs pojklagsträningar, med fokus på pojkar födda 2004. 

Lalander (2011) menar att observationer är ett bra alternativ att använda sig av om forskaren vill gå in i 

sociala miljöer och att studera miljöerna utifrån deltagarnas perspektiv. Syftet med en observationsstudie 

är att skapa en överblick över den miljön som författarna vill studera. Observationerna genomfördes i 

maj 2013, under de träningstillfällena som laget erbjöd. Att vi var på en naturlig plats för 

observationsdeltagarna var viktigt då observationsdeltagarna inte skulle känna sig onaturliga och ovana i 

situationer som uppstod (jmfr ibid). 

 

4.1 Metodinstrument 

Vi valde att ta hjälp av ett stativ och lät en kamera stå och filma medan vi gjorde fältanteckningar. 

Empirin består således av anteckningar och film. En andra kamera valde vi att kalla den rörliga 

kameran, den användes genom att vi följde med i slumpmässigt utvalda situationer som inkluderade 

tränaren och barnen. Närvaron av en kamera kan påverka situationer som ska studeras, men Jordan & 

Henderson (1995) menar att närvaron av en kamera sannolikt bleknar ur medvetandet snabbt.  Att vi 

använde oss av inspelning under observationerna ses som positivt för forskaren när det kommer till att 

bearbeta sitt material, då det fanns möjligheter att uppleva situationerna igen (jmfr Trost, 2010). Efter 

det transkriberades de dokumenterade situationerna från empirin som vi ansåg ha relevans för våra 

forskningsfrågor. De dokumenterade situationerna bearbetades vidare i vår analys.  

 

4.2 Observation och tillvägagångssätt 

Vi valde att göra en fallstudie, då en fallstudie passar bra när en individ skall undersöka någonting i dess 

realistiska miljö (Backman, 2008). Valet av en fallstudie föll naturligt, då vi innan observationen 

bestämde oss för att sträva efter en så naturlig miljö som möjligt för observationsdeltagarna. En 

fallstudie innebär också att man väljer ett konkret fall, som exempelvis en individ, grupp, organisation 

eller liknande (Backman, 2008). I vår studie har vi fokuserat på en fotbollsförening bestående av barn i 

en specifik ålder vilket gjorde det till ett konkret fall.  

 

Observationer genomfördes inte i några andra sammanhang än under träningstillfällena. Vi tog inte 

hänsyn till de situationer som skedde utanför träningstillfällena då vi var intresserade av att studera 

observationsdeltagarnas interaktioner i miljön under träningen. Vid våra observationstillfällen 
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studerades kommunikation och kroppsspråk då dessa begrepp var centrala i våra forskningsfrågor (se 

punkt 1.4). Johansson & Svedner (2006) påpekar att det är viktigt att vara väl förberedda innan en 

observation påbörjas för att underlätta analysarbetet. För att vara väl förberedda använde vi oss av ett 

observationsschema. Observationsschemat konstruerades med hjälp av en tabell för att lättare se hur vi 

skulle gå tillväga när vi observerade (se bilaga 2). I observationsschemat presenteras vårt syfte, 

frågeställningar och de tre kategorier vi valde att använda oss av i vår observation. Kategorierna var 

kroppsspråk, kommunikation samt förhandling av mening. Tidsramen i observationsschemat delades 

upp när observationen började, slutade och vilka pauser som gjordes. Observationerna började när 

träningen inleddes och slutade efter 1 ½ timme. Då hade tre sporadiska pauser gjorts där vi 

sammanfattade observationsanteckningarna och såg till att de svarade upp till forskningsfrågorna. 

 

4.3 Hur kunde vi observera lärandet? 

Under vår observation var det viktigt att förhålla oss till hur vi kunde se lärandet. Vygotskij (1978) 

menar att lärande kan beskrivas som en organisation av uppnådda vanor, förhållningsregler och 

tendenser till beteende. Han menar att internt tal, reflekterande och tänkande uppstår i samspelet mellan 

barnet och personerna i dennes miljö. Dessa interaktioner ger således källan till utveckling av ett barns 

beteende (Vygotskij, 1978). 

 

För att svara på forskningsfrågorna när vi observerade, fokuserade vi på situationerna när tränaren 

förklarade en övning för barnen i helgrupp, mindre grupper samt individuellt under träningen. Hur tog 

barnen tillvara på övningen, gjorde de som tränaren visade eller gjorde de någonting annat? Vi 

fokuserade på hur barnen tillämpade övningen i praktiken. Vi ville se hur barnen kommunicerade med 

varandra och tränaren under övningarna. Hur använde sig barnen av kroppsspråk emot varandra och hur 

bemötte tränaren barnens kommunikation och kroppsspråk under övningarna? Till sist observerade vi 

hur tränaren kommunicerade och använde sitt kroppsspråk för att visa barnen när en övning avbröts för 

att förklara övningen vidare om barnen inte förstod. 

 

4.4 Urval och kontaktskapande 

Vi hade via e-post tagit kontakt med pojklagets tränare som godkänt vår observation. Vårt urval var 

baserat på den forskning som vi tidigare beskrivit då vi kunde se att barn ofta slutar att idrotta i åldern 

11-12 år (jmfr Riksidrottsförbundet, 2005: Nader, 2008). Därför gjordes en bedömning att undersöka 

ålderskategorin 9-åringar för att kunna se vad som sker innan barnen väljer att sluta att idrotta. Urvalet 

som gjordes är enligt Thornberg & Fejes (2009) ett bekvämlighetsurval som ofta anträffas i den 

kvalitativa forskningen.  

 

4.5 Generalisering och användbarhet 

Användbarheten i studien kunde vi främst se hos Halmstads Bollklubb då de kunde se resultatet av 

barnens interaktion och hur de lärde sig i samspel med tränaren ur en pedagogisk synvinkel. Här kunde 

föreningen se hur väl de ansåg sig följa upp till sitt styrdokument. Styrdokumentet sades de använda sig 

av när de planerade träningstillfällena. Att vår fallstudie enbart omfattade föreningens 9-åriga pojklag 

kunde ses som en begränsning för studien. Dock kan vi se andra studier som riktat in sig på att studera 

en specifik målgrupp (jmfr Falshaw och Browne, 1999). Studien visar goda exempel på att specifika fall 

även kan användas och utnyttjas i andra sammanhang. Moi (1996) beskriver en fallstudie som specifika 
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berättelser som görs av individer och kan speglas på andras erfarenheter. Berättelserna kan upplevas 

som igenkännande hos individer även utanför den specifika målgruppen. 

Välplanerade fallstudier är inte betecknande för en helhet i populationen men då forskaren är analytisk 

till sin teori i sitt resultat så lyfts generella infallsvinklar in som förväntas säga något centralt om övriga 

fall ur populationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012).  

 

4.6 Analys av det empiriska materialet 

Videomaterialet som samlades in under två observationstillfällen består av två timmar film från 

träningstillfällena. Filmerna granskades och transkriberades. Vi använde oss av en tabell under 

transkriberingen (se bilaga 4). I tabellen delar Jordan & Henderson (1995) in interaktionerna i 

observationen som aktör, verbal samt icke verbal kommunikation. Det som studerades var 

kommunikation, rörelser och kroppspositioner mellan tränare och barn och hur barnen valde att förhålla 

sig till detta. Vi valde att använda oss av en kvalitativ analys eftersom vi delade in vår insamlade empiri 

i kategorier. Kategorierna gjorde att vi fick en strukturerad överblick över empirin, samt vad som 

svarade på syftet och forskningsfrågorna (jmfr Rennstam & Wästerfors, 2011). En viktig aspekt som 

lades stor vikt vid var reduceringen av den insamlade empirin. Betydelsen av reduceringen innebar att 

det valdes bort icke relevanta observationsmoment ur det insamlade materialet, för att skapa en god 

representation av empirin (ibid). Sista steget i analysen var att argumentera för auktoritetsproblemet och 

frågeställningarna med hjälp av empirin för att på så sätt funnit viktiga observationer som funnits i 

resultatet (jmfr Rennstam & Wästerfors, 2011).  

 

4.7 Interaktionsanalys 

I studien användes en interaktionsanalys för att analysera det videoinspelade materialet (se bilaga 4). 

Jordan & Henderson (1995) påpekar att denna analysmetod är ett bra val då forskaren vill studera verbal 

och icke verbal kommunikation. Interaktionsanalys beskrivs som en tvärvetenskaplig metod för 

empirisk undersökning, detta av samverkan mellan människor men också med verktyg i deras 

omgivning (jmfr Jordan & Henderson, 1995). Analysen undersökte mänskliga aktiviteter som bland 

annat tal, icke verbal kommunikation men också användandet av olika delar och teknik (jmfr Jordan & 

Hendersson, 1995). 

 

4.8 Etiska överväganden  

De etiska övervägandena hade betydelse för forskningsstudien. Det etiska värde som Fejes & Thorberg 

(2009) beskriver är att forskare ska följa en god forskningsetik. Betydelsen är att forskaren har 

informerat berörda parter kring samtycke, konfidentialitet samt att resultatet inte kommer att utnyttjas på 

fel sätt, men också att forskaren inte förvanskar eller fabricerar data (ibid). Efter att vi fått ett 

godkännande för observationen skickades ett följebrev ut till barnen och deras föräldrar. Det skickades 

med informations- och samtyckeskrav för att föräldrarna skulle få information kring studien, det 

praktiska genomförandet samt våra kontaktuppgifter. Samtyckeskravet lästes igenom av föräldrarna och 

barnen, det skrevs sedan under och lämnades tillbaka till oss för vi skulle få ett godkännande att 

observera. Problematiken vi kunde se med de etiska övervägandena var om barnen inte hade lämnat in 

samtyckesblanketten i tid då våra observationer skulle börja. Konsekvenserna för detta hade blivit att vi 

hade kunnat bli försenade i vår planering av studien. Vi förhöll oss till detta genom att vara säkra på att 

lämna ut samtyckesblanketterna i god tid innan observationen startade.  
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Ahrne & Svensson (2011) påpekar att maktrelationer ofta uppstår i forskning. De menar att det är viktigt 

att förhålla sig till detta när vi får komma in i stängda miljöer för att vi inte ska göra intrång på deras 

mark (jmfr ibid).  Därför var det viktigt att ta hänsyn till föreningen och deras sekretess och att vi inte 

integrerade i situationer som av observationsdeltagarna ansågs vara obekväma, som exempelvis 

omklädningsrum där barnen bytte om, då detta kunde ses som påträngande.   

 

4.9 Forskarrollen och trovärdighet  

Lalander (2011) beskriver forskarrollen som att det är viktigt att forskaren bygger upp relationer med 

observationsdeltagarna. Lalander (2011) påpekar också att det är viktigt att forskaren också får följa med 

människorna i deras vardagsliv och får lyssna på deras berättelser. Detta förhöll vi oss till genom att vi 

försökte göra miljön så naturlig som möjligt för observationsdeltagarna för att få fram ett så 

verklighetsriktigt resultat som möjligt. Forskarrollen kan utvecklas under observationstidens gång 

genom att observationsdeltagarna bjuder in forskaren i olika interaktioner utan att det känns onaturligt 

för deltagarna (ibid). Ahrne & Svensson (2011) poängterar att det är viktigt att all forskning som bedrivs 

bygger på tillförlitlighet och förtroende. De menar att vetenskapen gör anspråk på att vara empirisk, det 

vill säga ska byggas på efterforskning till världen, och då anses det vara viktigt att forskningen är 

tillförlitlig (ibid). Detta förhöll vi oss till genom att vi var noggranna i beskrivningen av studien för att få 

fram en röd tråd för att se hur bakgrunden hängde ihop med metoddelen, analysen och resultatet. Vi var 

även noggranna i forskningsprocessen så att vi med självförtroende kunde berätta för läsarna att de 

resultat vi fann är tillförlitligt. 
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5. RESULTAT 
I resultatdelen benämns de två tränarna som Tränare 1 och Tränare 2. Barnens namn är fingerade. 

Observationerna är gjorda under två träningstillfällen och vi har valt att utesluta en del av vår empiri då 

det skedde vissa situationer under träningen som inte ansågs höra till våra forskningsfrågor. Därför har 

vi valt att exkludera dessa situationer ur vår resultatdel. De valda kategorierna i resultatet är grundade på 

vilka situationer vi fann under observationstillfällena, samt vilka situationer som ansågs som relevanta 

för vårt syfte och våra forskningsfrågor. Våra valda kategorier har därför betydelse för vilket resultat vi 

har fått fram. Vi kommer analysera det empiriska datamaterialet vi fått fram under rubriken Analys av 

resultat (Se punkt 6).  

 

5.1 Observationsaktivitet ett: ”Triangeln” 

Under den första observationsövningen delades barnen upp i två olika grupper. Tränare 1 placerade ut 

koner som stod i en triangel där barnen skulle stå två och två bredvid varandra i varje triangel. Det 

gjorde de för att få ett bra avstånd till varandra. Övningen gick ut på att barnen skulle ta emot bollen och 

sedan passa den vidare i två moment: i det första tillslaget skulle barnen ta emot bollen och i det andra 

tillslaget skulle de passa bollen vidare till sin lagkamrat.  

 

5.1.2 Kommunikation och kroppsspråk  

Rikard stod bakom Pelle i övningen. Rikard sträckte ut båda sina händer för att visa Pelle hur han ska be 

om att få bollen: ”Också säger du: här vill jag ha den”. Pelle gjorde detta när det var hans tur och spelet 

fortsatte. Tränare 1 klappade i sina händer och sa: ”Bra passning Pelle, tänk på att röra på era fötter när 

ni tar emot bollen killar”. 

 

Tränare 1 fortsatte att observera barnen genom att röra sig runt planen för att göra sig tillgänglig för alla 

barnen i övningen. Hela tiden kom det uppmuntrande ord från Tränare 1 samtidigt som han 

gestikulerade och pekade: ”Johan, visa med händerna att du vill ha bollen”. Johan nickade mot Tränare 

1 och fick en klapp av Erik i ryggen. Vid nästa moment då Johan fick bollen visade han tydligt med 

båda händerna att han ville ha bollen.  

 

Tränare 1 interagerade i övningen genom att springa sidledes efter Calle som fick bollen. Detta 

upplevdes han göra för att han ville göra Calle uppmärksam på att han kunde få en motståndare som 

skulle ta bollen ifrån honom. Calles reaktion var att han blev mer noga med att ta emot passningen 

samtidigt som han tittade bak på Tränare 1. Efter detta upplevdes barnens reaktioner vara positiva då det 

hände någonting nytt i övningen samtidigt som de började uppmuntra varandra mer att göra rätt i 

övningen. Tränare 2 gjorde sig synlig genom att han gick på planen mellan barnen i övningen. Tränare 2 

berömde, gav återkoppling, visade och gestikulerade tydligt för barnen hur de ska gå tillväga i övningen: 

”Så är vi inte stillastående när vi tar emot bollen killar. Koncentrera er”. I nästa sekvens lyfte Tränare 2 

upp Wille i luften och alla barnen stannade upp och skrattade.  

 

Tränare 1 fortsatte att röra sig bland de två olika grupperna. Filip utbryter: ”Här, Hampus, passa mig”. 

Kommunikationen fortsatte mellan barnen med Adam som också ropade på bollen: ”Filip, här”. 

Tränare 1 gjorde en inflikning samtidigt som han högt och tydligt klappade i sina händer: ”Bra 

koncentration, bra snack killar”. Ibland när barnen missade en passning eller tog för många tillslag 
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under övningen så suckades det, samtidigt som barnens kroppsspråk tydligt visar att de är missnöjda. 

Dock upplevs detta snabbt försvinna igen när bollen var tillbaka i spelet.  Tränare 1 använde sig av sitt 

kroppsspråk genom att sträcka ut händerna, han pekade vart barnen skulle springa och han klappade i 

händerna för att få igång barnen. Tränare 1 fortsatte då att interagera med barnen fast den här gången 

valde han att smyga sig in framför barnen och låtsas vara deras motståndare. Återigen upplevdes detta 

positivt av barnen då det såg ut som att de försökte göra det lilla extra för att Tränare 1 inte skulle ta 

bollen från dem. Tränare 1 upprepade detta så att alla barnen fick känna på hur det kändes att vara jagad. 

Tränare 1 sa högt och tydligt: ”Bra passningar, härligt killar”. Tränare 1 lyckades i nästa sekvens att ta 

bollen ifrån Calle som då visade frustration. Tränare 1 utbrast: ”Tänk på att du skall vara före mig där 

Calle”. Nästa gång då Calle fick bollen lyckades Tränare 1 inte ta den ifrån honom. Vi upplevde då att 

Calle var nöjd över detta. 

 

Istället för att använda sig av två tillslag på bollen så gjorde Adam istället en direktpassning. Tränare 1 

kommenterade detta: ”Adam, det var inte så vi skulle göra nu. Eller hur?”. Vi tolkade detta som en 

tillrättavisning då Adam i nästa moment använde sig av två tillslag.  

 

5.1.3 Situationer av förhandling 

I den första övningen passade Sebastian bollen i den riktning som Tränare 1 sa att han skulle göra. 

Sebastians passning gick till en lagkamrat som tog emot bollen för att passa den vidare till en annan 

lagkamrat. Barnen stod i denna övning vid konen och väntade på att få nästa passning från sina 

lagkamrater. Barnen förhöll sig på så sätt till konen där de blivit lärda att stå och vänta på bollen. 

Uppmärksamheten lades nu på hur barnen tog emot passningen från varandra. Calle tog emot bollen och 

slog tillbaka den på ett tillslag, medan ett annat barn först tog emot den, för att sedan passa vidare 

bollen, på två tillslag. De två barnen förhöll sig till bollen på två olika sätt, trots att de hade fått direktiv 

av Tränare 1 att använda sig av två tillslag.   

 

I övningen tog Johan emot bollen och dribblade med den innan han passade bollen vidare till sin 

lagkamrat. När denna passning sedan gick vidare till hans lagkamrat Niklas så väntade Niklas in bollen 

och förhöll sig till bollen på det sättet att bollen skulle komma till honom. Niklas förhöll sig även till 

Tränare 1 då han började jagade Niklas när han hade bollen. I detta moment skapades ett lärande för 

Niklas. 

 

Rikard fick bollen och tog emot den på ett tillslag. Han förhöll sig till barnet på andra sidan som ropade 

hans namn med målet att få passningen och bollen från Rikard. I följande sekvens passade Rikard bollen 

till sin lagkamrat, vilket resulterar i att hans lagkamrat som ropade för att få bollen, i denna situation 

också fick den.  

 

Noel skulle i samma övning få en passning från andra sidan. Han sprang i sidledes innan han förhöll sig 

till bollen genom att han tog emot den från en lagkamrat. Sättet Noel sprang på i denna sekvens sågs 

som uttråkat men han fortsatte ändå att springa och passade bollen vidare. Noel joggade bort till kön och 

ställde sig där de andra barnen stod och väntade på att få en passning. Uppmärksamheten riktades då 

mot en av de andra grupperna som stod och utförde passningsövningen. Sebastian fick en passning i 

övningen när han stod med ryggen mot bollen. Han förhöll sig till situationen genom att han märkte med 

hjälp av rop från lagkamraterna att bollen kom emot honom. Sebastian förhöll sig till en annan situation 
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i övningen till både gräset, bollen och Tränare 2. Tränare 2 agerade motståndare, där Sebastian med 

hjälp av bollen försökte dribbla bort från honom för att sedan kunna passa bollen vidare till en av sina 

lagkamrater. Ett annat barn förhöll sig till Tränare 2 genom att använda honom som ett hjälpmedel i 

passningsövningen då tränaren agerade genom tal och kroppsspråk. Barnet använde alltså Tränare 2 i 

denna situation som ett stöd för hans eget lärande för att kunna förbättra sin passningsförmåga. 

 

Situationer som uppstod flera gånger under samma övning var hur barnen tog emot bollen för att sedan 

passa den vidare, antingen på ett eller två tillslag till nästa lagkamrat. Det rätta tillslaget som vissa 

gjorde var det med två tillslag som de tidigare fått lära sig av Tränare 1 och Tränare 2. Barnen stod i kö 

vid konen och väntade på sin tur tills de fick nästa passning. Barnen hade fått lära sig från tränarna att 

stå och vänta vid konerna innan de fick en passning av en lagkamrat. 

 

5.2 Observationsaktivitet två: ”Spel tre mot tre, utan och med mål.”  

Under den andra observationsaktiviteten blev barnen uppdelade i fyra lag som skulle spela på två planer. 

Här gällde det för barnen att göra passningar till varandra i sitt lag inom planen som var markerad med 

koner. Efter ett tag in i träningen fick barnen även göra mål genom att tränarna satte ut koner som ska 

vara mål.  

 

5.2.1 Kommunikation och kroppsspråk 

Tränare 1 förberedde nästa övning medan Tränare 2 delade in barnen i fyra olika lag genom att han 

delade ut västar till barnen. Barnen stod på ett led och blev slumpmässigt indelade beroende på vem de 

stod bredvid. Barnen började flytta på sig för att få vara i samma lag med de som de helst ville spela 

tillsammans med. Det upplevdes som att det blev okoncentrerat och rörigt i gruppen. Tränare 2 

uppmärksammade detta och frågade barnen: ”Flyttar ni runt en massa nu?”. Tränare 2 lade ingen större 

vikt kring detta moment utan fortsatte att förklara övningen: ”Vi spelar tre mot tre utan mål. Tränare 1 

håller på att göra planerna som ni ser där borta. Vad skall ni tänka på när ni spelar tre mot tre?”. 

Sebastian räckte upp handen och följdes av Rikard och Noel som sa: ”Mycket passningsspel”, 

”Passningsskugga”, ”Röra på sig”. 

 

Efter detta rörde sig barnen mot de olika planerna och en observationsgrupp som valts ut samlades i en 

ring kring Tränare 1 som återigen upprepade frågan för barnen: ”Vad ska ni nu tänka på när ni spelar?”. 

Barnen räckte upp händerna. Det vi då valde att fokusera på var Filip som stod utanför ringen och 

istället för att vara med i ringen stod han och tittade vad de andra grupperna gjorde. Filip upplevdes inte 

lyssna på vad som sades i sin egen grupp. Tränare 1 fick då syn på Filip och började inkludera honom i 

samtalet genom att prata tennis med honom: ”Har du spelat någon tennis Filip? Det är ju lite skillnad 

gentemot fotboll. I tennis skall man slå bollarna över nät och här skall du slå bollarna i nät”. ”Ja” 

utbrast Filip samtidigt som han började skratta. Tränare 1 fortsatte då: ”Viktigt killar! Håll bollen inom 

laget och stå inte i passningsskuggan. Vad är det för något?” Rikard räckte upp handen, gick in i ringen 

och gestikulerade och förklarade vad passningsskugga var. Alla upplevdes uppmärksamma vad Rikard 

förklarade och Tränare 1 bejakade det genom att säga: ”Ja, precis så”. 

 

När övningen började visade Tränare 2 sitt deltagande genom att vara med och peka och visa vart 

barnen skulle springa någonstans. Johan pekade på en yta till höger och ropade på sina lagkamrater: ”Ta 
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där! Han är fri”. Niklas sprang då direkt dit och markerade barnet som Johan pekade på och i nästa 

sekvens var det Niklas tur att kommunicera med Calle: ”Snygg dragning”. Efter detta så lyfte Tränare 2 

upp Calle i luften och alla barnen började skratta.  

 

Tränare 1 tog emot en boll som gått utanför planen. ”Kom igen nu killar, visa er ordentligt”. Gustav 

sprang då dit för att passa iväg bollen igen men hann inte få iväg den innan Tränare 1 utbrast: ”Stopp nu 

killar, vänta lite. Vad ska nu ni i det blåa laget tänka på? Rikard du står ju i passningsskuggan”. 

Killarna vände sig om och tittade på Rikard. Tränare 1 pekade tydligt vart Rikard skulle springa, vilket 

han också gjorde. Tränare 1 sa då: ”Detta måste ni tänka på utan att vi skall behöva tala om det killar”. 

I nästa sekvens hände samma sak igen och Tränare 1 sa då: ”Nu står du i passningsskuggan igen 

Rikard!”. Rikard sprang då ut på en fri yta till vänster men kunde inte ta emot bollen när den kom, utan 

gick ut över sidlinjen. Tränare 1 uppmärksammade detta genom att då säga: ”Bra försök Rikard, det är 

okej”. 

 

I den andra gruppen var Tränare 2 med i ett av lagen och spelade. Han visade tydligt vart killarna skulle 

springa och visade med sitt kroppsspråk vart han ville ha bollen. I nästa sekvens gjorde Sebastian mål 

och visade med hela sitt kroppsspråk hur glad han blev samtidigt som han gjorde en målgest. Filip 

sprang då fram till Sebastian och dem klappade händerna med varandra. Tränare 2 berömde Sebastian 

och de övriga lagkamraterna.”Bra spel killar, bra Sebastian”.  

 

5.2.2 Situationer av förhandling av mening 

När övning två, spel tre mot tre, utan mål och med mål, startades upp förhöll sig barnen till övningen 

och bollen men också konerna de befann sig inom. Eftersom det var en ny övning för barnen, men 

bekant sedan tidigare då de utfört övningen på tidigare träningstillfällen så hade de en vana av hur 

övningen skulle gå till. De passade bollen till varandra och förhöll sig till sina lagkamrater genom att 

använda varandra som ett passningsobjekt för att sedan försöka göra mål. Det stod ingen fast målvakt i 

målet gjort av koner. 

 

När bollen rullade utanför konerna som de använde som ett redskap i övningen, visste barnen att det var 

det ena eller andra lagets boll beroende på vem i lagen som hade skjutit ut bollen. Konerna fungerade 

som en avgränsning i form av en plan, vilket fungerade för barnen som ett stöd eftersom de visste inom 

vilka gränser de skulle befinna sig i under övningen.  

 

I denna övning förhöll sig barnen till bollen genom ett aktivt spel där innehållet bestod av passningar 

och blockeringar. Ibland använde sig barnen även av finter i spelet. I denna övning valde vi att observera 

barnen som en helhet samt som ett lag, då det var ett lättare tillvägagångssätt. Barnens förhållningssätt 

till bollen vid samling i denna övning bestod av att de lät bollen ligga still intill de under tiden Tränare 1 

pratade. Tränare 1 pratade med barnen om vad de skulle förbättra när de började interagera i övningen 

igen. 

 

5.3 Observationsövning 3: ”Gladiatorerna: Gatloppet” 

Sista övningen bestod av en övning som nämnts vid Gatloppet. Här delades övningen upp i tre olika 

kvadrater som ledde fram mot mål. I målet stod en målvakt som skulle hindra barnen från att göra mål. I 



16 

 

varje kvadrat placerades ett barn ut för att agera motståndare. I början av kvadraterna ställde sig barnen 

på ett led för att en i taget försöka dribbla sig förbi barnen som stod i kvadraterna. Barnen fick reda på 

att det skulle delas ut poäng. 1 poäng om de tog sig förbi kvadrat 1, 3 poäng om de tog sig förbi kvadrat 

2 samt 4 poäng om de lyckades dribbla sig igenom hela kvadrat tre. Sköt barnen dessutom bollen i mål 

så fick de 3 poäng till.   

 

5.3.1 Kommunikation och kroppsspråk  

Tränare 1 började med att förklara hur övningen gick till: ”Här finns tre kvadrater som jag satt upp”. 

Tränare 2 springer bort till kvadraterna för att tydligt visa vart kvadraterna börjar och slutar och säger:  

 

”Här är en kvadrat, här är en annan. Ser ni kvadraterna killar? Vi kommer att ställa en spelare i varje 

kvadrat. Ni kommer då att starta ifrån konen som ni står vid och ska sedan dribbla er förbi dessa 

motståndare och försöka att göra mål. Förstår ni?”. Efter instruktionerna blev det mycket prat mellan 

barnen. Vissa av barnen skrek högt: ”Jaaaa, vad roligt”. Tränare 2 tog samtidigt en boll och dribblade 

sig igenom kvadraterna med de tre gladiatorerna: ”Såhär ska ni göra killar”. Niklas utbrast då högt: 

”Så där ska vi göra för att ta oss igenom gladiatorerna”. Alla barnen jublade och började uppmuntra 

varandra och berättade för varandra hur de skulle göra för att ta sig förbi gladiatorerna. 

 

Under övningens gång observerade vi att det blev dålig stämning mellan barnen som stod i ledet och 

väntade på att få göra övningen. Sebastian försökte att tränga sig förbi i kön men blev snabbt avvisad av 

Niklas. Samtidigt började barnen att jämföra poäng och det blev diskussioner om vem som hade mest 

poäng. Kevin misslyckades med att dribbla förbi den första kvadraten och möttes av negativa 

kommentarer av barnen när han kom tillbaka. ”Du misslyckades, Kevin” sa Adam och skrattade. 

 

När träningen var slut samlades laget i en ring och Tränare 2 frågade barnen vad de har gjort på 

träningen idag. Barnen kom med beskrivningar av övningarna och träningen avslutades med en 

lagramsa. 

 

5.3.2 Situationer av förhandling av mening 

I sista övningen under träningstillfället förhöll sig Rikard, Johan och Filip sig till konerna, som hade 

blivit utplacerade som kvadrater, genom att ställa sig inom dessa. I nästa sekvens gjorde de sig redo för 

att ingen spelare skulle ta sig förbi dem, då de agerade som försvarsspelare. Barnen i kvadraterna hade 

ett annat förhållningssätt till övningen än de barn som skulle dribbla sig igenom. Barnen som försvarade 

sig i kvadraterna fokuserade på bollbrytning medan barnen som skulle dribbla sig igenom dessa 

kvadrater förhöll sig till att kunna dribbla förbi de andra barnen och att göra mål. Barnen, både 

försvararna och de som skulle dribbla igenom kvadraterna, förhöll sig till varandra i kvadraterna genom 

att de gick in i närkamper med bollen och med varandra. I övningen förhöll sig också barnen till 

konernas avgränsning då de visste att om bollen rullade utanför konernas linje, så var bollen ute ur 

spelet och de fick jogga tillbaka till kön för att prova att dribbla sig igenom kvadraterna igen. 
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6. ANALYS AV RESULTAT 
Vi har i detta avsnitt valt att dela upp vår text i olika kategorier. Kategorisering är en lämplig 

strukturering att använda när man genomför en kvalitativ undersökning då all data kan organiseras och 

tolkas lättare i vår analys (jmfr Backman, 2008).   

Kategorierna i detta avsnitt grundar sig på de teorier vi valt som utgångspunkt i studien.  Kategorierna vi 

funnit är centrala begrepp i teorierna för att begreppen ger svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

De tre första kategorierna är begrepp vi funnit inom det sociokulturella perspektivet, och den sista 

kategorin är teorin förhandling av mening. 

 

6.1 Inre och yttre verktyg 

En situation som uppstod åtskilliga gånger under träningarna var när tränarna valde att samla ihop 

barnen, för att sedan beskriva hur de skulle gå tillväga i en övning. Tränarna valde att ingripa mitt i 

övningarna för att visa hur barnen skulle utveckla sitt spel och samarbete på planen. Vi vill här nämna en 

viktig pedagogisk situation där Partanen (2007) menar att det är en lärandemiljö där vi väljer att se 

utöver barnen och pedagogiken. Med att se utöver barnen och pedagogiken menar vi att barnen först 

fick teoretiskt berättat för sig hur de skulle gå tillväga i övningen, för att sedan själva få en chans att 

göra detta praktiskt. Det som tränarna såg att barnen gjorde bra uppmärksammade de med positiv 

återkoppling och det som barnen behövde arbeta med både individuellt och gruppvis påtalades. Tränarna 

valde att interagera med barnen för att få fram en tydlig pedagogik. När barnet efterliknade det som 

tränarna visade genom det yttre samspelet så förändrades barnets enskilda förutsättningar utifrån barnets 

inre verktyg som de bär med sig (Partanen, 2007). De inre verktygen kan vara erfarenheter från tidigare 

situationer som barnen varit med om och som barnen nu kunde använda sig av i interaktionerna med 

sina tränare och sina lagkamrater.  

 

”Om vi inte accepterar att barnet har unika särdrag – om vi förutsätter att vi alla är lika – så gör vi 

våld på det vi kallar individualisering. I elevens unika särdrag finns ledtrådar kring hur lärandemiljön 

och de pedagogiska verktygen och det pedagogiska samspelet kan individualiseras och utformas” 

(Partanen, 2007, sid. 13). 

 

Utifrån detta synsätt är det viktigt att tränarna ser till barnen som enskilda individer med olika 

förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att tränarna fokuserar på det som Partanen (2007) 

beskriver som "unika särdrag". Dessa unika särdrag kan vara avgörande för lärande i olika situationer 

där barnen delar med sig av sin kunskap till varandra. Ett exempel som vi observerade var när Rikard 

förklarade för Pelle hur han skulle visa med sina händer var han ville ha bollen samtidigt som han sa: 

”Och så säger du här vill jag ha den”. Detta kan förstås som ett inre verktyg som Rikard har med sig 

från tidigare situationer och som han nu valde att dela med sig av. Samtidigt fick Pelle möjlighet att 

använda detta som ett yttre verktyg genom att utföra detta i övningen. Växelspelet mellan de inre och de 

yttre verktygen är centrala i Partanens (2007) pedagogiska idéer. Även Säljö (2000) poängterar vikten av 

detta språkliga växelspel som något som binder ihop barnens enskilda intellektuella processer i den 

sociala interaktionen som utspelar sig. Säljö menar alltså att barnen kan ta till sig och även föra vidare 

de kunskaper var och en har genom kommunikation och social interaktion (ibid).  
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6.2 Kommunikation, kroppsspråk och kreativitet 

Shiels (2002) menar att moderna barn i dagens samhälle bör uppleva friheten av att utföra någon 

aktivitet utanför skolan. Men med den stress som kan finnas i skolan med prov och läxor, så kan barnen 

ha svårt att slappna av (Shiels, 2002). Därför är det viktigt för barnet att utföra en aktivitet utanför 

skolan för dess individuella utveckling och att kunna växa som fotbollsspelare (jmfr Shiels, 2002). Detta 

kan vi se även hos Halmstads BK (2010) där de i många år har utvecklat unga talangfulla 

fotbollsspelare, vilket vi kunde se i det pedagogiska arbetet hos tränarna på träningstillfällena. Målet för 

Halmstads BK är att kunna utveckla och utbilda varje individ enskilt, för att få en så bra spelare som 

möjligt (2010). Detta såg vi under träningstillfällena, där Tränare 1 använde sig av ett pedagogiskt 

lärande för att utveckla barnen, både individuellt och i grupp. Ett exempel var: ”Johan, visa med 

händerna att du vill ha bollen”. Här visade Tränare 1 barnet hur han kunde utveckla sin spelförståelse 

för att underlätta spelet för hela gruppen. Johan använde sig av Tränare 1 rekommendation i nästa 

moment, vilket resulterade i att vi kunde se en utveckling hos barnet. 

 

Genom att både Tränare 1 och Tränare 2 ofta interagerade med barnen i övningarna så blev övningarna 

tydliga. Exemplet när Tränare 1 i övningen ”Triangeln” lekte motståndare och sprang efter barnen så 

gjorde han det på ett tydligt sätt. Det gjorde han för att göra övningen mer levande för barnen så att de 

kunde få en uppfattning om varför de behövde tänka på att möta och ta emot bollen på ett bra sätt.  Vi 

kunde flera gånger se hur båda tränarna gav återkoppling till barnen genom att de tydligt använde sig av 

både verbal kommunikation samt sitt kroppsspråk. Ett exempel på detta var när Tränare 1 observerade 

barnen genom att han rörde sig runt planen för att göra sig tillgänglig. Hela tiden kom det uppmuntrande 

ord från Tränare 1 samtidigt som han gestikulerade och pekade: ”Johan, visa med händerna att du vill 

ha bollen”. En annan situation var när tränarna förklarade övning tre: Tränare 1 började med att förklara 

hur övningen gick till: ”Här finns tre kvadrater som jag satt upp”. Tränare 2 sprang då bort till 

kvadraterna för att tydligt visa var kvadraterna började och slutade och sa:  

 

”Här är en kvadrat, här är en annan. Ser ni kvadraterna killar? Vi kommer att ställa en spelare i varje 

kvadrat. Ni kommer då att starta ifrån konen som ni står vid och ska sedan dribbla er förbi dessa 

motståndare och försöka att göra mål. Förstår ni?”  

 

Överdrift och tydlighet anses som positivt då Vygotskij (1995) menar att det gör det enklare för 

barnen att skapa intryck från verkligheten. För att låta barnen skapa intryck så var det viktigt för 

tränarna att de såg barnen som kreativa individer. Ett exempel på detta var när tränarna påminde barnen 

att de visste hur övningarna gick till och att tränarna inte alltid behövde tala om hur de skulle göra. 

”Detta måste ni tänka på utan att vi skall behöva tala om det killar”. Tränaren visade här att han hade 

förväntningar på vad barnen redan kunde eller vad de vid nuläget borde kunna. Strandberg (2006) menar 

att förväntningar kan försvåra utvecklingsprocesser. Strandberg (2006) påpekar att det kan försvåra 

utvecklingsprocesserna genom att den vuxne förväntar sig att barnen kan vissa saker, vilket kan leda till 

att barnen får svårare att utvecklas. Partanen (2007) påpekar vikten av att inte bara se vad barnen gör rätt 

och fel utan att ta vara på hur de tänker i de olika övningarna. Ett exempel på detta var när Rikard 

sprang ut på en fri yta till vänster men inte kunde ta emot bollen när den kom utan gick ut över sidlinjen. 

Tränare 1 uppmärksammade detta genom att då säga: ”Bra försök Rikard, det är okej”. Detta är dock 

ingenting vi såg vid upprepande tillfällen, utan det största fokuset hos Tränare 1 och Tränare 2 handlade 

om att se vad barnen gjorde bra och mindre bra. 
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En övning som barnen verkade tycka om var övning nummer tre ”Gladiatorerna: Gatloppet”. I denna 

övning kunde vi se att barnen fick vara kreativa. De fick själva pröva sig fram genom att testa olika 

dribblingar för att ta sig förbi motståndarna i kvadraterna. Till en början inspirerades barnen hur de 

skulle ta sig förbi motståndarna. Tränare 2 tog en boll och dribblade igenom kvadraterna med de tre 

gladiatorerna och sade: ”Såhär skall ni göra killar”. Niklas utbrast då: ”Sådär skall vi göra för att ta 

oss igenom gladiatorerna”. När barnen har tillgång till modeller och metoder för hur de ska interagera 

med den vuxne, och sedan använder detta för att interagera i olika situationer ses detta enligt Strandberg 

(2006) som något positivt för att hitta en utvecklingszon. Om den vuxne delger barnen information om 

hur de ska utföra en uppgift genom en social interaktion och ett språkligt sammanhang involveras 

barnen i aktiviteten för att sedan klara den på egen hand. Barn som entusiasmeras på det här sättet tar 

med sig ett positivt och lotsande förhållningssätt till kommande samspel med övriga lagkamrater 

(Partanen, 2007). Vi kunde se att då barnen stod i kö för att vänta på sin tur, kommunicerade de med 

varandra och gav varandra råd för hur de skulle ta sig förbi motståndarna när det var deras tur. När barn 

leker är barnen delaktiga och kreativa aktörer som undersöker och utvecklar hur de ska bete sig och 

agera för att lyckas. De vet i början inte varför de gör som de gör men de utforskar olika metoder för att 

lära sig och utvecklas själva (Strandberg, 2006). Barnen var kreativa och ville hjälpa varandra. 

Strandberg (2006) menar att samarbete är ett nyckelord för att barnen skall kunna hitta sin 

utvecklingszon.  

 

6.3 Nyfikenhet och fantasifullhet  

En situation vi uppmärksammade under träningstillfällerna var att alla barnen inte var nyfikna på 

lärandet. Ett exempel på detta var det som skedde under övningen ”Tre mot tre, spel utan och med mål”. 

Istället för att lyssna på vad Tränare 2 sa så valde vissa av barnen att börja röra på sig för att vara säkra 

på vilka de skulle få spela tillsammans med. Strandberg (2006) beskriver fokus som en viktig aspekt för 

att utvecklas. Fokuseringen kunde vid många tillfällen ställa till det för barnen. Vi kunde se hur Filip 

valde att stå utanför ringen och titta på vad de övriga grupperna gjorde istället för att lyssna på när 

Tränare 1 gick igenom övningen. Det är viktigt att tränaren uppmärksammar detta och tar reda på vad 

det är som fångar barnens nyfikenhet, motivation och lust till att lära (Partanen, 2007). Lärandet skapas i 

samspelet mellan barnet och miljön i det sociala sammanhanget där språket och tänkandet är viktiga 

verktyg för att finna barnens utveckling (ibid). När Filip valde att stå utanför gruppen så valde Tränare 1 

att interagera med honom för att återfå hans uppmärksamhet genom att inkludera honom i samtalet. Den 

pedagogiska slutsatsen är det som Vygotskij (1995) poängterar då han menar att ju mer barnen ser, hör, 

upplever och tillägnar sig informationen som de själva får, desto mer skapande och inflytelserik blir 

barnens fantasi. Det är viktigt att barnen skapar erfarenheter att ta med sig i sitt lärande. Genom att 

barnen fick saker beskrivna för sig så var de inte avskärmade i sina egna tankar utan vidgar sin fantasi 

och på så vis får nya erfarenheter (ibid). Därför var det viktigt att få barnen nyfikna på lärandet genom 

att inkludera de i samtalen som tränarna hade med barnen. Tränare 1 och Tränare 2 gjorde det genom att 

ställa frågor till barnen som de sedan fick svara på: ”Vad ska ni nu tänka på när ni spelar?”. Vi spelar 

tre mot tre utan mål. Tränare 1 håller på att göra planerna som ni ser där borta. Vad skall ni tänka på 

när ni spelar tre mot tre”. Det vi kunde se var att det inte alltid var samma barn som svarade på frågorna 

utan det var olika barn som fick chansen varje gång. Genom att barnen fick lyssna på varandra och 

själva vara delaktiga i att svara på frågorna så kunde detta ses som stödpunkter i barnens lärande som 

sedan kommer att påverka deras skapande (Vygotskij, 1995). Partanen (2007) menar att samtal där 
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tränarna inkluderar tänkande och reflektion gör att barnen förhåller sig till situationen på ett pedagogiskt 

sätt. Barnen kan använda sig av detta i övningarna där de valde att göra egna val efter vad de reflekterat 

över.  

 

Vygotskij (1995) påpekar att det finns emotionella samband mellan fantasi och interaktion. Att barnen 

uttryckte sina känslor med kroppsspråket sågs som en naturlig del i interaktionen, och vi menar att det 

skulle kunna få en betydande roll i en lärandemiljö. Barnen visade sina känslor med kroppsspråket 

genom målgester och att klappa händerna med varandra, vilket visade glädje. Partanen (2007) 

poängterar att beröm, återkoppling och uppmuntran har en positiv inverkan på barnens lärande och 

utveckling. Vi kunde se detta i vissa situationer där barnen blev uppmuntrade av varandra då de gjorde 

något bra. Däremot kunde vi ibland se andra typer av kroppsspråk. När barnen missade en passning eller 

tog för många tillslag under övningar suckades det samtidigt som barnens kroppsspråk tydligt visade att 

de var missnöjda. Även om detta inte sågs som en positiv situation för barnen så handlade det om att 

hitta sin utvecklingszon. Strandberg (2006) menar att barn måste få testa sig fram och göra förändringar 

i den förutbestämda kulturen för att hitta sina egna metoder för att utvecklas. Det finns fler exempel på 

detta. I en situation valde Adam att slå bollen på ett tillslag istället för två tillslag som tränarna hade sagt 

till dem att göra. I denna situation valde Adam att vara kreativ och försökte utveckla sitt passningsspel 

på egen hand men blev då tillrättavisad av Tränare 1 som sade: ”Adam, det var inte så vi skulle göra nu. 

Eller hur?”. 

 

6.4 Situationer av förhandling 

Gemenskapen i olika praktiker finns överallt omkring oss. Det finns i hemmet, på jobbet, i skolan eller 

kring våra fritidsintressen, där föreningslivet och fotboll är ett exempel (jmfr Wenger, 2000). En individ 

tillhör alla dessa praktiker, då individer alltid befinner sig i någon slags praktik. Föreningslivet är en 

praktik som innefattar både interaktion och lärande i samspel med varandra. Vi tror att de aktiviteter som 

finns i föreningslivet gör att barnen kan utvecklas både individuellt och i grupp. 

  

Hur förhandling av mening tillämpas i praktiken är enligt oss viktigt för det pedagogiska lärandet och 

hur barnen kan utvecklas i praktiken. Den ständiga interaktionen som pågår mellan människor eller 

mellan människor och redskap spelar en stor roll för hur vi lär oss.”Meaning – our ability to experience 

the world and our engagement with it as meaningful – is ultimately what learning is to produced.” 

(Wenger, 1998, sid. 4) 

 

I den första övningen uppstod situationer hur man använder språket i lärandet. Sebastian lyssnade på vad 

Tränare 1 sade till honom och han passade bollen i den riktning Tränare 1 visade. En annan situation var 

hur barnen tog emot bollen de fick av en lagkamrat. Vid ett tillfälle tog Kevin emot bollen och slog 

tillbaka den på ett tillslag, medan ett annat barn tog emot den och passade vidare bollen på två tillslag. 

Wenger (1998) påpekar att hur individen ser utifrån ett perspektiv, är inget recept på hur denne ska göra. 

Det är istället en guide för vad individen ska lägga märke till, vad för svårigheter som kan uppkomma 

eller hur individen skall behandla problem som uppstår i sociala situationer. Vi menar att barnen tittade 

på hur de skulle ta emot bollen sett ur två perspektiv. Första perspektivet bestod av ett tillslag och det 

andra bestod av två tillslag. ”A perspective is not a recipe, it does not tell you just what to do. Rather, it 

acts as a guide about what to pay attention to, what difficulties to expect, and how to approach 

problems” Wenger, 1998, sid. 9).  
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En situation som uppstod i första övningen var när Sebastian fick en passning då han var vänd bort från 

bollen. Sebastian förhöll sig enligt oss på ett ignorerande sätt till situationen. Med hjälp av 

lagkamraternas uppmärksammade kunde han ta emot bollen på rätt sätt. Wenger (1998) poängterar att 

deltagande i sociala praktiker som vi befinner oss i inte bara består av information utan vårt deltagande 

inkluderar även handlingar som exempelvis en konversation.  

 

Lärprocesser som kan uppstå genom förhandling av mening innebär de handlingar som används i en 

lärprocess. Exempel på det kan vara görandet, tänkandet, känslan eller tillhörigheten i en situation (jmfr 

Wenger, 1998). Vi kunde se att träningstillfällena barnen interagerade på innebar en slags tillhörighet. I 

en situation där Johan tog emot bollen och dribblade med den innan han passade vidare innebar ännu ett 

förhållningssätt till bollen. Passningen gick vidare gick till Niklas, som väntade in bollen för att sedan ta 

emot den.  

 

Wenger (1998) menar att praktiker individen befinner sig i innefattar hela personen som sådan, 

inkluderat av våra kroppar, sinnen, känslor och sociala relationer: ”It is a complex process that 

combines doing, talking, thinking, feeling and belonging. It involves our whole person, including our 

bodies, minds, emotions and social relations” (Wenger, 1998, sid. 56). 

 

Sambandet mellan praktik och interaktion innefattar många olika delar som spelar in på barnens 

utvecklingsprocess och deras lärande. I första övningen förhöll sig Niklas till Tränare 1 i en annan 

situation genom ett lärmoment. Tränare 1 jagade Niklas med bollen, vilket kunde ses som ett lärande för 

barnet. Engagemanget i övningen bestod av interaktionen de hade med varandra. Wenger (1998) menar 

att engagemanget som människan har med omvärlden inte behöver innefatta interaktion med andra. 

Barnen lärde sig på vilket tillslag dem skulle ta emot bollen när tränarna ropade detta under övningens 

gång. Det framkom senare att barnen hade fått lära sig att ta emot bollen på ett tillslag först, för att sedan 

passa den vidare på nästa tillslag.  

 

Lärande kan ske på olika sätt, det behöver inte vara något konkret som man kan se, eller något vi tycker 

om eller inte. Enligt Wenger (1998) kan det exempelvis vara en individ som misslyckas att lära sig i en 

situation som är väntad att lära sig i. Wenger (1998) poängterar att en sådan situation ofta resulterar i att 

individen lär sig någonting annat istället. En sådan situation uppstod under träningen då Noel skulle få 

en passning från andra sidan och sprang sidledes på gräset innan han förhöll sig till bollen genom att ta 

emot den. Noel sprang dock på ett sätt som kunde ses som uttråkat och inte lärorikt, men han fortsatte 

ändå springa med bollen och passade vidare till sin lagkamrat. I denna situation skulle lärandet inte 

nödvändigtvis behöva ses. Vi tror dock att Noel lärde sig någonting utan att det var en uppenbar 

lärsituation.  

 

Hur barnen sprang på planen innan de tog emot en passning är också en lärsituation vi reflekterade 

kring, men som vi också kunde se en viss problematik i. När Noel sprang sidledes på gräset och tog 

emot bollen på ett slappt och uttråkat sätt menar vi att han lärde sig något utan att det var en uppenbar 

lärsituation. Ville Noel lära sig? Eller ville Noel inte medverka i övningen och tyckte den var tråkig, och 

det var anledningen till varför han sprang på det sättet på gräset? Vi menar också att det inte skulle ses 

något lärande i en sådan situation, då det inte är något vanligt förekommande under ett träningstillfälle. 
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Det kan finnas många orsaker till varför barn agerar som de gör i en situation. Vi tror att Noel lärde sig 

av situationen och att det inte lönar sig att springa sidledes på gräset innan han tog emot bollen, då vi 

inte tror att hans passningsförmåga förbättrades genom detta förhållningssätt. Det negativa med att 

interagera på detta sätt var att Noel blev mindre fokuserad på passningen han fick, och inte visade 

tränarna att han ville lära sig. Däremot menar vi att om han hade ett annat förhållningssätt till situationen 

och redskapen han använde sig av så blir han mer fokuserad på passningen. Det viktigaste är att Noel 

visar tränarna att han är intresserad av att lära sig. 

 

Wenger (1998) påpekar att lärsituationer i en praktik och i detta fall föreningslivet, handlar om att skapa 

en mening kring en upplevelse av varje dag i livet. ”Practice is about meaning as an experience of 

everyday life” (Wenger, 1998, sid. 52). Denna koppling såg vi till upplevelsen av varje träningstillfälle 

barnen var på. Hur barnen förhöll sig till träningstillfällena, tränarna, lagkamraterna och redskapen. Att 

de under ett träningstillfälle uppfattade en situation på ett negativt sätt men under nästa träningstillfälle 

hade ett helt annat förhållningssätt till situationen. Wenger poängterar att i en viss process innebär 

förhandling av mening både uppfattningsförmåga och åtgärd (Wenger, 1998). 

 

Situationer vi ofta såg förekomma under övningen Triangeln, var hur barnen tog emot bollen, för att 

passa vidare den på antingen ett eller två tillslag till nästa person. Det rätta tillslag som en del av barnen 

utförde, var det med två tillslag som de fått lära sig av tränarna. Det uppkom även ett flertal situationer 

där barnen stod vid konerna och väntade tills de fick nästa passning. Även detta var något de lärde sig av 

tränarna att göra. Lärandet vi såg kunde ske både individuellt och i grupp. Vid övningar där barnen 

dribblade själva med bollen, lärde dem sig hur viktigt det är att dribbla på rätt sätt för att få till en bra 

passning. I gruppsituationer uppstod lärandet när dem spelade med varandra och kunde på så sätt hjälpas 

åt med exempelvis talet eller kroppsspråket för att utvecklas som lag. I dessa situationer lärde sig barnen 

något både från varandra och tränarna. Detta styrks i Wenger (1998) som menar att lärande kan vara en 

individuell process, att den har en början och ett slut, men att lärandet också är ett resultat av 

undervisning. I vårt fall handlar det om hur tränarna lärde barnen att utveckla sin spelförståelse och 

individuella prestation. 

 

Det vi kunde se i den första övningen var barnens olika förhållningssätt till bollen och det som fanns 

runt omkring. Vi tror att ju fler förhållningssätt barnen har till bollen, desto svårare blir det för dem att 

lära sig det rätta sättet att passa en boll. Problematiken vi kunde se i detta var att en viss förvirring kunde 

uppstå när barnen hade olika förhållningssätt till bollen och kunde på så sätt glömma på vilket sätt 

tränarna hade lärt dem att passa bollen. 

 

I den första övningen tror vi att barnen hade olika sorts engagemang och förhållningssätt till 

passningsövningen. Precis som Wenger (1998) poängterar så är allt mänskligt engagemang i miljön de 

befinner sig i först och främst en förhandling av mening, och i det här fallet en situation av förhandling, 

då barnen förhandlade på olika sätt. Det positiva med barnens varierande bolltagning samt bollpassning 

var att de kunde lära sig av varandra, exempelvis hur dem skulle passa eller vilken sorts mottagning och 

passning som passade bäst i en specifik övning. 

 

Nästa övning barnen genomförde döptes till ”spel tre mot tre utan mål”. Förhållningssättet barnen hade i 

denna övning var till bollen de använde i spelet men också till konerna de befann sig innanför.  
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Wenger (1998) poängterar det mänskliga engagemanget i praktiker en individ befinner sig i, att detta 

först och främst är en förhandling av mening. Barnen engagerade sig i övningen, och på så sätt skapade 

de en förhandling av mening som också kan ses som ett lärande. Lärandet uppstod i hur barnen förhöll 

sig till redskapen de använde sig av, men också hur de passade bollen till varandra. ”Human 

engagement in the world is first and foremost a process of negotiating meaning” (Wenger, 1998, sid. 

53). 

 

De avgränsningar vi fann kring hur barnen förhöll sig till redskapen och i detta fall konerna, såg vi en 

problematik kring. Under denna spelövning fann vi att barnen ibland kunde fortsätta spela bollen utanför 

konerna eller när bollen rullade utanför konernas avgränsning och barnen argumenterade kring vilket 

lags boll det var. En positiv aspekt i detta var att barnen engagerade sig i övningen och skapade på så 

sätt en förhandling av mening, vilket vi såg som ett lärande (jmfr Wenger, 1998).  

 

Övningen bestod av hur barnen förhöll sig till bollen och spelet, där ett aktivt spel genomsyrade 

övningen. Övningen bestod av passningar och blockningar. Det fanns en ständig interaktion mellan 

barnen, där barnen fick ge och ta från varandra. Barnen gav varandra chansen till att finta en 

motståndare, ta bollen från varandra och också möjligheten att utveckla sina finter. Wenger (1998) 

menar att förhandling består av en ständig interaktion, där prestation har en betydelse för utveckling och 

uttrycket ge-och-ta.  

 

Det aktiva spelet under träningstillfällena såg vi som en positiv aspekt då barnen utvecklade ett 

engagemang för deras lärande. Både passningar och blockeringar utgjorde en förhandling av mening. 

Dock kunde vi se en viss problematik i att barnen blev för aktiva i en spelövning. Det kunde leda till att 

barnen glömde vad övningen handlade om, eller att frustrationen hos ett barn i en övning medförde 

frustration hos resten av laget. Wenger (1998) påpekar att en ständig interaktion i en miljö där 

förhandling är kärnan, har prestationsförmågan en betydelse för hur barnen ger och tar av varandra. Vi 

kunde se både positiva och negativa aspekter när barnen fintade under spelövningen. Det positiva med 

finter kan vara att dem får möjligheten att utveckla sina finter, eller det roliga i att finta bort sin 

lagkamrat. Det negativa kan vara när ett barn fintar bort sin lagkamrat och lagkamraten kanske blir arg 

och frustrerad över att den blev bortfintad och får ett minskat intresse för övningen. Finter och 

dribblingar fann vi ofta förekommande under träningstillfällena. Finterna och dribblingarna utspelade 

sig dock på olika sätt, vilket vi ansåg var viktigt att vara uppmärksamma på men också hur barnen 

förhöll sig till de olika övningarna.  

 

Vi kunde se en problematik i att språket inte alltid användes i en spelövning. Tränarna behövde använda 

språket för att barnen skulle genomföra övningen på rätt sätt, och även språket från barnen var 

behövligt. Ett exempel på det är om barnen peppade varandra eller använde sitt språk för att skapa en 

god stämning i laget. Vi vill poängtera att språket inte behövde användas, men det skulle underlätta för 

att utveckla barnens lärförmåga samt sociala relationer med både tränarna och lagkamraterna. Under en 

spelövning där barnen hade en ständig interaktion med varandra fanns det positiva men också negativa 

aspekter. Det positiva var att barnen pratade med varandra hela tiden och kommunicerade kring vad som 

skedde i situationen. Svårigheterna vi fann i sådana situationer var bland annat den missförståelse som 

kunde ske. Ett barn kanske ropade efter bollen men lagkamraten passade bollen till en annan lagkamrat, 

eller passade bollen fel så att passningen hamnade hos en motståndare. En annan problematik vi såg var 
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när tränarna inte var närvarande med sitt tal eller kroppsspråk under en spelövning. När tränarna inte var 

med på ett sätt som ansågs lämpligt för hur barnen skulle göra mål på motståndarna försvårade detta 

barnens utvecklingsprocess och lärmöjligheter. 

 

I sista övningen som döptes till Gatloppet, hade barnen olika förhållningssätt till övningen men också till 

positionerna de placerades ut på. Rikard, Johan och Filip förhöll sig till konerna genom att ställa sig vid 

dessa där konerna hade formats som tre olika kvadrater. Övningen var således en försvarsövning där 

barnen förberedde sig för att ingen spelare skulle ta sig förbi. Här behövde inte språket nödvändigtvis 

användas då det fanns andra redskap som skulle kunna vara bättre att använda sig av. Redskapen som 

skulle kunna användas av är kroppsspråk eller sociala relationer i form av närkamper. Wenger (1998) 

poängterar detta där förhandling av mening kan innefatta språket som ett redskap för lärande, men det är 

inte begränsat till det.  

 

Vi tror att om Rikard, Johan och Filip placerades ut på specifika platser innanför konerna under 

övningen skulle dem känna sig lite duktigare än de andra. Varför hade barnen den känslan? Namnet de 

satte på övningen skulle kunna betyda något, som i detta fall Gatloppet. Eller att barnen gick in med 

inställningen att inga spelare skulle ta sig förbi dem. 

 

Förhållningssättet som barnen hade till omgivningen var olika. Barnen i kvadraterna fokuserade 

exempelvis på bollbrytning, medan barnen som skulle dribbla sig igenom förhöll sig till just att kunna 

dribbla förbi de andra barnen. Här såg vi två olika förhållningssätt som innefattade sociala relationer och 

kroppsspråk. Wenger (1998) påpekar att förhandling av mening kan innehålla språk som ett redskap, 

men att detta inte är nödvändigt. Förhandling av mening och situationer av förhandling innefattar bland 

annat våra sociala relationer, vilket vi kunde se i sista övningen. De sociala relationerna mellan barnen 

tror vi också byggde deras lärandemiljö.  

 

Det fanns ett antal förhållningssätt i denna övning som var viktiga för lärandet. Barnen förhöll sig till 

varandra i kvadraterna genom närkamper med de barn som kom dribblandes med bollen. För att styrka 

detta vill vi påpeka det som Wenger (1998) menar, att deltagande inte bara innefattar de lokala 

händelserna som uppstår, utan också under en mer omfattande process. Under en match är barnen 

ständigt aktiva och på så sätt skapas en ständig interaktion mellan barnen.  Det är inte bara till 

kvadraterna barnen förhöll sig, de förhöll sig även till konernas avgränsning då de har fått lära sig att om 

bollen rullat utanför konerna, så är bollen ur spel. 

 

Vi kunde också se att barnen exempelvis hellre förhöll sig till spelplanen där de spelade, än att agera 

målvakt. Det var bara något barn som i vissa situationer hellre förhöll sig till målet och agerade målvakt. 

Wenger (1998) poängterar nämligen att hur förhållningssätten tillämpas i praktiken är en viktig aspekt 

för hur det pedagogiska lärandet sker. 

 

Vi såg att barnen hade olika förhållningssätt till bollen, vilket skulle kunna vara en negativ aspekt då 

tränarna borde vara tydliga med hur barnen skulle förhålla sig till sina redskap. Det kunde också vara så 
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att barnen förhöll sig på ett annat sätt till bollen än vad de blivit lärda, trots att de visste vilket 

förhållningssätt de skulle ha. 

 

Wenger (1998) förklarar att individer skapar sig en sorts identitet i den praktik dem befinner sig i. Genom 

vår analysprocess kom vi fram till att barnen åtog sig olika identiteter under träningstillfällena. Identiteter 

som sågs var bland annat att agera målvakt, försvarsspelare eller anfallsspelare. Vi såg även att tränarna 

åtog sig olika identiteter. Genom analysprocessen såg vi att tränarna hade de identiteter dem skulle ha. 

Utanför träningstillfällena hade de en annan identitet. Under spelövningarna kunde tränarna även agera 

spelare, vilket var en annan slags identitet. Wenger (1998) poängterar alltså att olika identiteter byggs i 

förhållande till vilken social praktik individen befinner sig i. Att barnen tog sig an identiteter som 

försvarsspelare, målvakt eller anfallsspelare såg vi som en positiv aspekt då vi tror att barnen presterade 

bättre under övningar som krävde de olika identiteterna. Den problematik vi kunde se var att de kanske 

glömde att denna identitet passade bättre på träningstillfällena, och inte utanför träningstillfällena. Wenger 

(1998) syftar därmed på att vilken identitet individer skapar sig beror på i vilken miljö dem befinner sig i. 

 

De situationer där tränarna deltog i övningen såg vi både som positivt och negativt i förhållande till hur vi 

upplevde situationerna. Deras tanke är att utveckla barnens förståelse för övningarna, vilket vi ser som en 

positiv aspekt. Problematiken vi kunde se var att när tränarna deltog i övningarna kunde stämningen bli 

något ofokuserad. Tränarna fick en identitet som spelare där de interagerade med barnen i övningarna. 

Vissa gånger uppfattade vi att tränarna glömde att vara pedagogiska trots att de deltog i övningarna för att 

hjälpa barnen. Wenger (1998) säger att all förhandling som sker i olika situationer har en social karaktär, 

och därför menar vi att praktiken som barnen befann sig i och den interaktion som utspelade sig där 

innefattade så många olika delar. Dessa delar påverkade hur barnen lärde sig. De positiva aspekter vi fann 

med att tränarna deltog i övningarna var att trots att stämningen blev något ofokuserad ibland så hade 

barnen kul. Tränarna möjliggjorde detta genom att skämta och leka med barnen för att det skulle bli 

roligare övningar. Vi uppfattade därför att barnen inte tröttnade lika fort på övningarna.  

 

Det uppkom situationer som innehöll ouppmärksamhet, och vi tror att med hjälp av sina lagkamrater kunde 

barnen koncentrera sig om det exempelvis kom en passning, eller om de hjälpte varandra i en situation där 

barnen skulle finta. Om barnet var vänt bort från bollen fanns det en självklar negativ aspekt då barnet inte 

såg att passningen kom. Vi upptäckte under vår observationstid att den positiva aspekten med en sådan 

situation är att barnet fick hjälp av lagkamraterna med att vara uppmärksam. Lagkamraterna ropade att 

bollen kom emot honom. På detta sätt kunde barnets koncentration stärkas med hjälp av lagkamraterna, 

vare sig det var genom ett verbalt eller ickeverbalt språk. Wenger (1998) menar att deltagande och 

interaktion inte bara innefattar taktik eller information om något utan att det även kan vara att konversera 

med andra individer. 

 

I de tre olika övningarna hade barnen olika perspektiv på hur de skulle gå tillväga. Exempel på det kunde 

vara en passningsövning, en matchövning, eller också i den sista övningen där de hade olika perspektiv på 

hur de skulle dribbla förbi barnen som stod i kvadraterna. Wenger (1998) poängterar just hur människan 

kan se ur ett specifikt perspektiv, men att detta inte betyder att människan gör på det viset. Barnen gjorde 

inte alltid på det sätt som tränarna utgick från, trots att barnen blev tillsagda hur de skulle göra. De negativa 

följderna var att barnen lärde sig på fel sätt genom att de ignorerade tränarnas perspektiv. Genom att de 

ignorerade tränarnas perspektiv och hur de skulle genomföra en övning, reflekterade vi kring om detta 

skulle visa sig även under match. 
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7. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

 

7.1 Kommunikation och kroppsspråk 

De resultat vi fann inom kategorin kommunikation och kroppsspråk i övningarna var bland annat 

uppmuntrande ord vilket genomsyrandes från båda tränarna. De gav intrycket av att barnen ville prestera 

bättre. Ännu en viktig kommunikationsdel var frågorna tränarna ställde till barnen för att öka deras 

spelförståelse för övningarna. Frågorna som ställdes till barnen upprepades ett flertal gånger under 

övningarna. Ordet passningsskugga var ett förekommande ord som verkade spela en stor roll hos barnen 

och deras spelstil. Tränarna frågade vad passningsskugga innebar när barnen hamnade i en 

passningsskugga eller sprang ur en passningsskugga. Barnen både svarade och visade vad en 

passningsskugga innebar. En viktig lärprocess på träningstillfällena var när tränarna förklarade olika 

övningar och hur barnen koncentrerade sig på förklaringen. Tränarna använde alltså både barnen, redskap 

samt sig själva som instrument när de förklarade övningar. Detta tillvägagångssätt uppfattades som positivt 

då barnens uppmärksamhet fångades. Kroppsspråket tränarna hade innefattade bland annat gestikulerande 

med händerna, hur de pekade, gav en klapp till något barn i ryggen, eller att de interagerade i en övning 

tillsammans med barnen. Vi såg att tränarna interagerade med barnen som ett hjälpmedel för att utveckla 

barnens spelförståelse och möjligheter till att lära. Situationer vi tolkade som negativa för lärandet var hur 

lärprocessen vid vissa tillfällen stannades upp då ett barn skadade sig. De andra barnen i samma grupp 

stannade då också upp sitt spel för de var mer intresserade av vad som hänt deras lagkamrat. Vi menar att 

det negativa här var den förlorade träningstiden. Kommunikationen mellan barnen var oftast fåordig, men 

ändå hjälpsam för lagkamraterna. Kroppsspråket mellan barnen var tydligare då det bestod av finter, att 

markera en spelare eller att kommunicera med sin lagkamrat med hjälp av gester. En situation vi fann 

negativ var okoncentration från barnen. Barnen upplevdes ibland inte lyssna på vad tränarna sade. Dock 

observerades detta färre gånger än när barnen var koncentrerade.  

 

7.2 Situationer av förhandling av mening 

De resultat vi fann inom kategorin förhandling av mening innefattade barnens förhållningssätt till 

omgivningen och vad som fanns i den. Det som kom fram efter empiriinsamlingen var barnens 

förhållningssätt till konerna de befann sig vid vilket upplevdes som ett positivt förhållningssätt. Hur barnen 

förhöll sig till konerna som en avgränsning var också ett förhållningssätt i övningarna. En stor del av 

uppmärksamheten från vår sida lades på hur barnen tog emot och passade bollen vidare till varandra. Det 

innefattade två olika tillslag. Det framkom att barnen förhöll sig till bollen på två olika sätt, där det ena 

tillslaget var korrekt. Tränarna hade alltså lärt barnen vilket tillslag de skulle använda. Barnen hade också 

olika förhållningssätt till bollen i en annan övning där de antingen skulle dribbla med bollen eller agera 

försvarare och sparka ut bollen från ett utrymme avgränsat med koner. Det framkom alltså ur vårt resultat 

att barnen hade olika förhållningssätt till bollen i de olika övningarna, beroende på vad för övning som 

utfördes. Ett annat förhållningssätt som barnen ofta hade var till tränarna. De använde tränarna som ett 

hjälpmedel i en passningsövning, eller också som ett stöd. Ett sista viktigt förhållningssätt var barnens 

förhållningssätt till varandra. Det kunde exempelvis vara när det gällde spel, när barnen ropade varandras 

namn för att få bollen, eller när de gick in i närkamper med varandra. 
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8. DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion  

Objektiviteten vi förhöll oss till i vår forskningsprocess fann vi positiv då vi försökte att inte ha några 

förutfattade meningar om människorna som skulle studeras. Det var svårt att inte ha förutfattade meningar 

under observationstiden då situationer tolkades på ett eller annat sätt. Konsekvenserna av detta blev att 

materialet ändå speglades i tidigare erfarenheter och fördomar (jmfr Elvstrand, Högberg & Norvall, 2009). 

Det blev ändå en närmare relation med det empiriska materialet när vi försökte att inte ha några 

förutfattade meningar. Emellertid tror vi att en relation med observationsdeltagarna kan vara positivt då vi 

fick följa med i deras naturliga miljö (jmfr Lalander, 2011). Dock såg vi vissa svårigheter med att ha en 

nära relation med observationsdeltagarna, trots att det kändes naturligt. Vi tror att om vi hade varit mer 

deltagande under barnens träningstillfällen hade barnen blivit mer ofokuserade och tappat koncentrationen 

på övningarna. 

 

Metodansatsen var fältforskning, och med deltagande observation som kärna kände vi att denna ansats 

passade vår studie. Vi såg dock en viss svårighet när vi inte var deltagande i barnens övningar utan enbart 

agerade observatörer. Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009) menar att metodansatsen fältforskning lämpar 

sig inom föreningslivet och därför ansåg vi att ansatsen var bra lämpad för vår studie. Vi fann dock vissa 

svårigheter med att hitta en lämplig ansats, då många passade på ett eller annat sätt in på studien. De 

positiva aspekterna övervägde dock svårigheterna vid valet av ansats, då fältforskning också innebär 

komponenter som fältanteckningar eller dokument (jmfr Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). 

Konsekvenserna av att vi använde oss av fältforskning gjorde att vi behövde se över våra forskningsfrågor 

för att dessa skulle bli relevanta. Halmstads Bollklubb innehar ett styrdokument från 2010 som vi läste 

igenom, men vi såg en problematik i att vi skulle glömma bort vilka forskningsfrågor vi hade under 

observationen. Vi valde att hela tiden ha forskningsfrågorna och styrdokumentet tillhands, och på så sätt 

kunde vi också hitta relevant empiri. Det vi utgick från i styrdokumentet innefattade Halmstads Bollklubbs 

vision om att utveckla barnen både individuellt och i grupp, samt deras vision om att barnen skall utvecklas 

på elitnivå (jmfr Halmstads Bollklubb, 2010). Dock kunde vi se en del svårigheter i att hålla koll på detta 

gemensamt med våra forskningsfrågor, då det var många viktiga delar att fokusera på samtidigt. Detta 

underlättades under vårt analysarbete. Datainsamlingen som genomfördes med hjälp av fältanteckningar 

och videoinspelning, utgjorde en positiv grund för vår studie då vi fick svar på våra frågeställningar. Dock 

upplevde vi svårigheter i detta tillvägagångssätt då både fältanteckningar och videoinspelning resulterade i 

datadrunkning vid våra två observationstillfällen. Tack vare tillvägagångssättet kunde vi även exkludera två 

barn som inte hann lämna in samtyckesblanketten. Svårigheterna i att exkludera barnen som inte hunnit 

svara berodde på att pojklaget var stort och det var svårt att hålla reda på vilket barn som var vilket.  

 

Det positiva med observationer som metod till studien är precis som Esalasson Gilljam, Oscarsson, 

Wängerud (2012) poängterar, att det är viktigt att avgränsa sin miljö och att det ska finnas nyckelpersoner 

under observationstiden som hjälper till och gör sig tillgängliga för oss. Miljön vi avgränsade och 

nyckelpersonen vi hade ständig kontakt med har varit till stor hjälp för oss ute på fältet. Nyckelpersonen 

fungerade som stöd vid eventuella frågor både på och utanför träningstillfällena. Den avgränsade miljön vi 

studerade innebar ibland ett problem för oss då lagets träningstillfällen ibland var inställda. Detta gjorde det 

svårt för oss att utföra vår observation. Vi fick dock insamlad empiri under observationstiden som vi ansåg 

vara relevant. Ett träningstillfälle utgjorde 1 ½ timme, och vi observerade vid två tillfällen där 

inspelningstiden blev sammanlagt 2 timmar. Observationsschemat som konstruerades gjorde det enklare för
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oss att observera, då schemat utgjorde en mall för lärandet under träningstillfällena (se bilaga 1). 

Kategorierna som utformades gjorde att vi lättare kunde leta relevant empiri. Vid transkriberingen delades 

kategorierna upp mellan oss två. Detta ser vi som positivt då det blev lättare att se kategorierna i videon. 

Dock fanns det ändå svårigheter i att hålla reda på kategorierna under transkriberingen då det var mycket 

empiri. Emellertid tror vi inte att detta har påverkat resultatet något nämnvärt. 

 

Vi valde att observera pojkar i Halmstads Bollklubb födda 2004. Urvalet av denna grupp passade bäst på de 

forskningsfrågor vi hade framställt (jmfr Svensson & Ahrne, 2011). Dock kunde vi se en problematik i 

urvalet. Vi reflekterade kring att barnen kanske var för unga för att kunna agera observationsobjekt i 

studien, då barnen endast är 9 år. Vi ändrade dock vår uppfattning kring detta relativt snabbt. Vi vill lyfta 

fram det Nader (2008) poängterar, att barnens aktivitetsnivå ofta minskar vid 13 års ålder. Valet av 9-

åringar blev därmed självklart, då intresset låg i hur tränarna arbetar för att få barnen att fortsätta vara 

fysiskt aktiva. 

 

En kvalitativ analys var lämpligast för vår studie eftersom en kvalitativ ansats enligt vår uppfattning bäst 

kunde svara upp mot de forskningsfrågor vi hade. Kategoriseringen skapade även en överblick över vår 

empiri (jmfr Rennstam & Wästerfors, 2011). De positiva aspekter vi ser med valet av en kvalitativ analys 

är att den fungerade som ett stöd i vår empiri-insamling, samt hjälpte oss svara på våra frågeställningar. En 

negativ aspekt vi kan se med valet av analysmetoden är om vi inte skulle fått svar på forskningsfrågorna. 

En annan svårighet vi reflekterade kring under vår analys var hur vi analyserade våra fältanteckningar. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängenerud (2013) beskriver svårigheten i att renskriva fältanteckningar 

då empirin kan ses som svårförståelig i efterhand. Tack vare att vi hade videofilmade under observationen 

så underlättade detta vårt arbete när vi återigen tittade igenom våra fältanteckningar.  

 

En positiv aspekt i vår studie är att forskningen som bedrivits på observationsdeltagarna har byggt på 

tillförlitlighet och förtroende (jmfr Ahrne & Svensson, 2011). Anledningen till det är att studien är trovärdig för 

efterforskning av ämnet, och på så vis tror vi att studien kan användas i framtiden. En viktig aspekt är att vi 

efter resultatets insamling kunde säga att det som läsarna kommer ta del av i vår studie är tillförlitlig. En 

svårighet vi kan se i detta är den kritik vi som forskare kan komma få i framtiden av läsare som ifrågasätter vår 

studie eller dess resultat. 

 

När metoddelen var färdigställd och vi kom ut på fältet för att observera märkte vi hur svårt det var att inte 

vara subjektiva mot det vi observerade tillsammans med teorierna vi valt att knyta an till. Detta gjorde att 

resultatet speglade sig i det sociokulturella perspektivet tillsammans med situationer av förhandling av 

mening. Omedvetet ledde detta till att vissa situationer exkluderades i analysdelen då det inte fanns någon 

relevans utifrån de teoretiska perspektiven.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Struktur 

Halmstads Bollklubb har enligt sig själva i många år varit med och utvecklat unga, talangfulla 

fotbollsspelare inom sin förening och detta är någonting vi anser att de tydligt visar att de vill fortsätta göra 

även i framtiden. För att se till att de gör det använder de sig av ett styrdokument för sina barn- och 

ungdomslag att förhålla sig till för att skapa ett livslångt lärande i föreningen. Detta styrdokument är 
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upplagt på ett tydligt sätt så att både föräldrar, barn, tränare och andra människor i föreningen vet hur de 

skall förhålla sig till regler i föreningen. I styrdokumentet står det nedskrivet hur Halmstads Bollklubb 

väljer att arbeta med sina barn- och ungdomslag. Strandberg (2006) poängterar vikten av att en verksamhet 

har en övergripande framtidssyn kring kvalitetsutveckling. Han menar att denna framtidssyn är ett utmärkt 

verktyg för att leda verksamhetsarbetet framåt. Samtidigt kan föreningen gå tillbaka till hur framtidssynen 

ser ut och använda det som stöd i föreningens arbete (ibid). Tack vare styrdokumentet anser vi att 

föreningen visar ett uppriktigt deltagande i barnens utveckling men även att föreningen kräver engagemang 

av både barnen och föräldrarna under träningar, matcher och andra evenemang som föreningen anordnar. 

Detta tyder på ett fokuserat lärande där föreningen visar vart den står idag och även hur dem vill arbeta i 

framtiden (ibid). En problematik vi funnit är att vi inte kan se att Halmstads Bollklubb utvärderat sitt 

arbetssätt utifrån styrdokumentet. Vi vill poängtera att det är viktigt att utvärdera styrdokumentet som 

inriktar sig på hälsa och miljö. Folkhälsoinstitutet (2013) menar att det behövs förutsättningar för fysisk 

aktivitet i vardagslivet. Folkhälsoinstitutet poängterar även att vid växande förutsättningar i miljöer där 

människor vistas och utvecklas, hjälper det människor till bättre förutsättningar för fysisk aktivitet (ibid).  

 

Tidigare forskning visar att föreningarnas struktur har en avgörande roll för om barnen ska fortsätta vara 

fysiskt aktiva i föreningen. Detta är någonting som Halmstads Bollklubb arbetar med både praktiskt och 

teoretiskt, bland annat genom att föreningen arbetar med utbildningar för tränarna (Halmstads Bollklubb, 

2010). I studiens resultat samt i analysen kunde vi se att tränarna har en tydlighet och ett pedagogiskt 

synsätt när de arbetar med barnen under träningen. Tränarna arbetar med kommunikation, kroppsspråk och 

blandar återkoppling med konkreta tillrättavisningar. Vi anser att tränarna blandar allvar med lek och vi ser 

att det är en bra blandning då barnen får en bra utvecklingsmiljö, men också chansen till att leka. Det vi kan 

se som en problematik är att alla barn är olika individer och därför ser vi att det blir svårt att behålla alla 

barnen i föreningen då de utvecklas på olika sätt. Dels kan barnen prioritera andra aktiviteter och när 

barnen blir äldre kommer de att väljas ut om dem skall få fortsätta i föreningen eller inte då dem äldre 

lagen använder sig av kontraktskrivning (personlig kommunikation, 2013).   

 

Partanen (2007) poängterar vikten av att skapa struktur i lärandemiljöer. Han menar att det är viktigt att 

vägleda barn både individuellt och i grupp för att öka deras förståelse för hur de kan agera i olika 

situationer. Detta kan se vi i vårt resultat där både Tränare 1 och Tränare 2 samlar barnen för att gå igenom 

övningar i både storgrupp men också i mindre grupper för att instruera barnen hur de ska 

genomföra övningen. Beroende på hur tränaren väljer att vägleda och hur mycket de väljer att vägleda 

barnen skapas en utvecklingszon (ibid). Dock behöver barn olika mycket vägledning vilket vi tycker att 

tränarna utnyttjade bra genom att de gav individuell återkoppling till de barn som behövde detta efter 

genomgången i grupp. 

 

8.2.2 Internalisering 

Harry (2001) diskuterar dem inre och yttre verktygen och poängterar att dessa är en viktig del i individers 

utveckling, men påpekar också att det är viktigt att individerna är självständiga i sin utvecklingsprocess. I 

vårt resultat kan vi exempelvis se hur tränarna använder sig av yttre verktyg för att underlätta för barnen i 

deras lärprocesser. Detta gjorde de genom att ställa ut koner som markeringar vart barnen skulle hålla sig 

inom, vart de skulle passa och vart de skulle springa. Det vi kan se är att några av barnen inte förhöll sig till 

dessa utan ville testa nya saker som de inte alltid klarade av. Vi såg att barnen inte använde de yttre 

verktygen som ett hjälpmedel utan ville själva vara kreativa och fantasifulla och försöka lösa uppgiften på 
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det sätt som de tyckte passade. Vi kunde också se att det kan finnas ett behov för vissa barn att själva få 

testa sina gränser för att hitta sin utvecklingszon, men detta gäller inte alla då vi i vårt resultat även kunde 

se att alla barnen inte behärskade övningarna som tränarna önskat. Partanen (2007) menar att de inre 

verktygen hjälper barnen att själva tänka ut hur de skall lyckas i situationer men även att dessa verktyg 

hjälper barnen att uppnå de mål som de eftersträvar. Skall barnen använda sig av de yttre verktygen så att 

de löser övningen eller skall de försöka utveckla sig själv genom att använda sina inre verktyg? Vi kan i 

vissa övningar se att tränarna inte väljer att uppmuntra barnen som själva försöker lösa övningen med hjälp 

av sina inre verktyg, dock fanns det undantag i övningen ”Spel tre mot tre, utan och med mål.” Även om 

barnen fick vara kreativa i den här övningen så menar Vygotskij & Cole (1987) att barnet ofta leker 

någonting som är relaterat till en verklig händelse jämfört med att barnet skulle fantiserat fram det. I 

övningen vi nämner ovan, fick barnen efter instruktioner av tränarna också se hur deras lagkamrater förhöll 

sig till övningen. Sedan fick de själva vara kreativa och fick då beröm av tränarna när de vågade utmana sig 

själv genom att exempelvis testa nya dribblingar. 

 

8.2.3 Kommunikation och kroppsspråk  

Att tränarna har förväntningar på barnen är någonting som vi tydligt kunde se under träningarna. Barnen 

förväntades att utan tränarnas hjälp att klara av vissa situationer och övningar. Detta ser vi som negativt då 

det ibland kan ställa till det i utvecklingsprocesser då den vuxna tar förgivet att barnet redan kan vissa saker 

och väljer att hoppa över den lärsituationen (Strandberg, 2006). Vi menar att en sådan situation även kan 

ses som positiv ur ett barns synvinkel då detta kan vara ett utmärkt tillfälle för barnen att ta hjälp av 

varandra utan den vuxnas hjälp. Kommunikationen mellan barnen är viktig för att sprida kunskapen vidare 

(Säljö, 2000). Problematiken i det här kan vara att alla barnen inte vågar fråga om hjälp vilket kan leda till 

att dem blir exkluderade i lärprocessen, vilket i konkreta fall kan göra att utvecklingsprocessen stannar av. I 

vissa situationer kunde vi se hur barnen hjälpte varandra genom att kommunicera och använda sig av 

kroppsspråket, framförallt i övningen ”Gladiatorerna: Gatloppet”. Dock kunde vi se en tendens i denna 

övning att stämningen kunde sänkas genom att barnen blev mer tävlingsinriktade och då kom det även en 

del negativa kommentarer. Vi tolkade detta som att barnen kanske inte vågade fråga varandra om hjälp i 

alla lägen grundat på de negativa kommentarerna.  

 

Partanen (2007) förklarar att återkoppling och konkreta tips kan vara gynnsamma för barnet om den vuxne 

ger informationen på ett frågande vis för att då lättare uppfatta instruktionerna som ges. Samtidigt är det 

viktigt för barnet att de inte skall känna sig tvingade att följa dessa instruktioner då dem själva måste få 

reflektera över de instruktioner de får. Vi kan se att detta skulle kunna utnyttjas mer av tränarna då frågorna 

de ställde ofta handlade om hur barnen skulle hantera övningar och inte om konkret återkoppling till barnen 

individuellt. Utifrån våra observationer upplevdes tränarnas frågor till barnen som positiva, då barnen fick 

beröm när de svarade. Vi kan även se det som en fördel för barnen då det skulle bli lättare för de att 

reflektera och tänka efter om de får en fråga istället för att bli tillrättavisade.  

 

En positiv aspekt vi fann på fältet är att tränarna var tydliga med sitt kroppsspråk och sin kommunikation. 

Vi kunde se att tränarna var tydliga när de gav instruktioner och att barnen sedan gjorde som tränaren hade 

sagt genom att imitera instruktionerna som de fått. Detta kan vi se positivt då uppförstorning och klarhet 

gör det lättare för barnen att ta till sig nya intryck (Vygotskij, 1995). Svårigheten vi kan se var att detta inte 

alltid var självklart. Trots att tränarna var tydliga, gav konkret återkoppling och själva interagerade med 

barnen i övningarna så gjorde barnen inte alltid som tränarna sa. Vi kunde ur vår resultatdel se att tränarna i 
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många fall fick upprepa övningens syfte och hur barnen skulle agera i övningarna. Barnen gjorde till en 

början som tränaren sagt åt dem men ibland behövdes det en påminnelse för att det skulle bli rätt. 

Strandberg (2006) poängterar att den yttre interaktionen som finns mellan den vuxna och barnet är viktigast 

för att hitta barnets utvecklingszon, men att barnet också själv behöver tänka och reflektera innan 

utvecklingen kan ske. Detta kan betyda att barnet behöver mer tid, både av tränaren och till egen reflektion, 

innan vi kan se resultatet av barnets imitation av tränaren. Detta kan vi koppla till det Partanen (2007) 

påpekar att det är viktigt att se barnen som egna individer där alla har olika förutsättningar för lärande.  

 

8.2.4 Nyfikenhet  

En annan situation som vi kunde se under våra observationer är att barn inte alltid är nyfikna på lärandet. 

Partanen (2007) menar att fokusering är någonting som utvecklas hos barnet med tiden och det är därför 

viktigt att även den vuxna tar ansvar för att utveckla barnens eget ansvar. Här har tränarnas struktur på 

träningarna en bidragande orsak, men det vi kan se som problematiskt i vissa situationer är att det är 

tränarna som gör att barnen blir okoncentrerade. Detta leder till att barnen upplevs anse att det är okej att 

skoja med varandra. Detta bidrog till att barnen hade svårt att komma tillbaka till övningens struktur igen. 

Det vi kan se som positivt är att det inte alltid behöver vara allvar i övningarna då det även är viktigt för 

barnen att de får pauser för att kunna hålla sig fokuserade under hela träningstillfället. Vi anser att dessa 

pauser som vi beskriver också kan innebära frihet för barnen. I övningen Gladiatorerna ”Gatloppet” lät 

tränarna barnen själva lösa problem som kunde uppstå. Samtidigt som vi upplevde att barnen blev 

tävlingsinriktade användes denna övning som en lek där de fick ha roligt och improvisera sig fram. Kozulin 

(2003) menar att barnens lek är en frihet där de får göra vad de vill och inte behöver förhålla sig till regler 

och sociala påtryckningar. Det anser vi vara en viktig aspekt under ett träningstillfälle. När barnen får ha 

roligt upplevs de vilja lära sig mer och samtidigt vågar prova och anta nya utmaningar för att utvecklas.    

 

8.2.5 Situationer av förhandling av mening 

Vi fann förhållningssätten barnen har till omgivningen intressanta att studera. Exempelvis hur barnen tar 

till sig redskap de använder sig av. Barnen använder och förhåller sig olika till redskapen de får under 

träningstillfällen. Detta tror vi kan skapa en osäkerhet kring hur barnen ska använda redskapen, då de 

kanske känner sig tryggare med eller utan ett annat redskap. Ju säkrare barnen är på vilket redskap som 

lämpar sig bäst, desto bättre lärandemiljöer skapas för barnen inom föreningslivet, och föreningsidrotten 

får därmed en större mening för barn. Barnen använder sig mycket av bollen, som agerar lär instrument 

under deras träning. Wenger (1998) förklarar hur en individ använder sig av redskap i olika miljöer och hur 

människor förhåller sig till dessa i en ständig interaktion. Wenger (1998) menar att redskapen spelar en stor 

roll för hur vi lär oss och hur barn använder sina redskap är viktigt för deras utvecklingsmöjligheter. Vi 

menar att ju fler gånger barn använder redskap på rätt sätt, desto lättare kommer de ha att lära sig att 

utveckla sin spelförmåga och spelförståelse. Genom att barn utvecklar sin spelförståelse tror vi att stora 

delar av problemet föreningsidrotten har med att hålla kvar barn i föreningen under längre tid försvinner. Vi 

anser att det viktigaste är att Halmstads Bollklubb fokuserar på den vision de beskriver i sitt styrdokument, 

där de arbetar med den individuella utvecklingen hos barn (Halmstads Bollklubb, 2010). Genom att 

föreningen gör detta kan de utveckla barns lärande i miljön samt få barnen att vilja stanna och utvecklas 

(jmfr Halmstads Bollkubb, 2010). Vi tror att en svårighet kan ligga i att tränarna måste ha den erfarenhet 

och engagemang som krävs för att hjälpa barnen. Vi menar att det är viktigt hur tränarna lär barnen, då det 

spelar en stor roll för hur barn utvecklas och lär sig. Lärandet behöver inte vara något vi ser konkret, eller 

något vi tycker om eller inte. Problematiken i detta är att det är svårt att se att barn lär sig någonting annat 
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än vad som brukar läras av exempelvis misslyckade situationer. Om föreningar arbetar med att utveckla 

tränarnas kompetens kring hur barn utvecklas i lärandemiljöer, kan detta öka förståelsen för föreningslivets 

betydelse.  

 

Tränarna lär barnen vad som är det rätta sättet att göra i olika situationer, men de förklarar också när barnen 

misslyckas och vad de kan förbättra för att bli bättre till nästa gång. Lärandet vi ser sker både i grupp samt 

individuellt under träningstillfällena. Problematiken vi ser är om ett barn endast lär sig individuellt och inte 

i grupp så kanske barnet inte tar till sig de kunskaper och erfarenheter som de andra barnen har. Vi menar 

att barn måste få tillfredsställa sig själva i sin lärandemiljö, annars kan det medföra svårigheter som att 

barnen exempelvis tappar lusten att träna. Shiels (2002) poängterar att genom barns tillfredsställelse skapar 

man ett lärande för barnet. Vi tror att genom barns tillfredsställelse behåller de lusten att vilja lära sig, och 

entusiasmen som krävs för att vilja lära sig (jmfr Shiels, 2002). Vi finner dock en problematik i detta om 

barn inte vill lära sig mer, försvårar detta lärandet för barnets utvecklingsprocess. Det viktiga är att tränarna 

arbetar för att barnens utveckling i lärandemiljön ska spela en stor roll för deras framtid. Vi tror nämligen 

att om barn lär sig i grupp kan de ta del av varandras kunskaper och hjälpa varandra utvecklas eller lära sig 

nya saker men också att kunna utveckla sitt sociala samspel. Wenger (1998) syftar på att lärandet utgår från 

den individuella processen och vi menar att man lär sig individuellt trots att man befinner sig i en grupp. 

Kombinationen av att lära sig i en individuell process samt i grupp underlättar barnens lärande och 

utvecklingsprocess. Emellertid håller vi med det Wenger (1998) menar när han säger att lärande är ett 

resultat av undervisning. Dock vet vi med erfarenhet att undervisning sker på olika sätt under ett 

träningstillfälle. Vi vill påstå att lärandet är det som sker med hjälp av undervisning i exempelvis 

föreningslivet. Det positiva med lärande i grupp är att man lär av varandra när man spelar, och på så sätt 

också använder talet, kroppsspråk eller andra redskap för att utvecklas som lag. 

 

Hur barn utvecklas, på vilket sätt samt med vilka hjälpmedel och individer de gör det är en viktig del för 

hur det pedagogiska lärandet sker. Det är också viktigt att föreningen barnen befinner sig i agerar på detta 

sätt. Genom att tränarna använder sig av sin erfarenhet, kompetens och engagemang under 

träningstillfällena använder de sig av det pedagogiska lärandet för att hjälpa barnen utvecklas (jmfr 

Wenger, 1998). Däremot ser vi en viss svårighet i engagemanget som sker under träningstillfällen. Om 

tränarna inte har ett engagemang som svarar upp till barnens intresse och lärandemiljö, kan det bli svårt för 

barnen att utveckla sin prestationsförmåga och spelförståelse. Det kan också finnas en svårighet kring de 

personer som finns runt barnen, som deras familjer. Eftersom att gemenskaper av olika praktiker finns 

överallt kring oss, där föreningslivet är en praktik av ständig interaktion och aktivitet, bygger man som 

familj sitt liv kring detta (jmfr Wenger, 1998). Vi menar att svårigheten ligger i det icke-engagemang som 

kan komma från föräldrarna, eller att barnen inte har någon av föräldrarnas närvaro under deras 

utvecklingsprocess. Därför är det viktigt att laget och föreningen engagerar föräldrarna i barnens idrott, för 

att på så sätt öka intresset och engagemanget för föreningsidrotten. 

 

Wenger (1998) menar att det inte bara handlar om interaktion genom konversation i en praktik, vi vill 

påpeka att det är viktigt att vi fångar in alla delar av lärandet som föreningslivet innefattar. Hur individer 

gör i en aktivitet, hur de tänker i en aktivitet, känslan de får i en situation i en aktivitet eller hur individen 

känner tillhörighet i en aktivitet. Detta är viktiga delar för hur barn ska känna sig trygga under 

träningstillfällena. Vi tror att det viktiga är att barn lär sig och att de lär av varandra för att också hjälpa 

varandra i situationer de kan ha svårt att förstå. Föreningslivet jobbar hårt med att utveckla barnens hälsa 

och med hjälp av fotbollen utveckla deras lärande. Vi ser att detta även kan utveckla föreningslivet som 
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lärandemiljö. Redelius (2002) poängterar att föreningsidrotten är Sveriges största barn- och 

ungdomsrörelse, och blir därför en viktig lärandemiljö för barnen.  

 

Identitetsskapandet under träningstillfällena var olika och vi menar att barnen åtog sig olika sorts identiteter 

under träningstillfällena, medan de förmodligen har en annan identitet utanför träningstillfällena. Wenger 

(1998) poängterar att individer som befinner sig en viss miljö, skapar sig en viss identitet. I detta fall syftar 

vi både på både barnen och tränarna under träningstillfällena. Vi menar att tränarna bland annat har en 

identitet som tränare under träningstillfällena. De kan dock ha en annan identitet på deras jobb eller med 

familjen. Samma sak gäller barnen som åtar sig olika identiteter beroende på i vilken miljö de befinner sig 

i. Föreningslivet är ett socialt lärande system, och Wenger (2009) menar att fokus ligger på det självklara 

lärandet människan har kring omvärlden. En förening kan vara ett socialt lärande system och vi menar att 

föreningen är en lärandemiljö där barnen får möjlighet att utvecklas. Följderna blir att föreningsidrotten får 

en mening för barnens utvecklingsprocess.  

 

Det dubbla meningsskapandet som kan uppkomma i en social praktik ser vi som positivt. Engagemanget vi 

har i olika aktiviteter kombinerat med exempelvis verktyg, redskap eller dokument, skapar ett lärande där 

människan både lär sig den sociala relationen men också användandet av de redskap man får till sig. 

Halmstads Bollklubb utgår från Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) inriktning för svensk barn- och 

ungdomsfotboll, där kärnan ligger i att ta hänsyn till varje individs behov och utveckling. Vi vill påstå att 

lärandet inom föreningslivet är viktigt för barnens välmående samt att de skall kunna utveckla ett livslångt 

intresse för idrotten (Svenska Fotbollsförbundet, 2010). Vi vill återkomma till den största problematiken, 

att försöka hålla kvar barnen inom föreningslivet genom att utveckla deras intresse för sporten. Det positiva 

i att utveckla barnens intresse gör att föreningen också får de att utveckla sina sociala relationer, samt 

fysiska och psykiska förutsättningar. Wenger (2009) poängterar att lärandet är en kombination av både det 

sociala och personliga, och vi menar vi det kan vara viktigt att ha mer social kompetens i praktiker som 

kräver detta. Exempel på det är just föreningslivet, och att ha personlig kompetens eller erfarenhet i 

individuella aktiviteter gynnar lärandet. Dock tror vi att det finns en problematik i detta då vi menar att det 

är viktigt att man har den sociala kompetensen och den personliga erfarenheten inom föreningslivet, och 

skapar en balans mellan dessa. Vi vill poängtera att genom ett växelspel mellan den sociala och personliga 

delen under lärprocesser skapas en god hälsa med ett salutogent perspektiv. När det friska får stå i fokus 

innebär det också en livslång inlärningsprocess av lärandet, men också utveckling inom föreningslivet som 

lärandemiljö för fotbollsspelande barn. 

 

8.3 Konklusion 

Syftet med undersökningen var att studera hur lärandemiljöer för fotbollsspelande barn kunde skapas inom 

ramen för en träningsverksamhet vars inriktning är att ta hänsyn till varje barns utveckling. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och teorin förhandling av mening som grund ville vi studera interaktionen mellan 

tränare och barn, och interaktionen barn emellan. Vi kan se att vår studie ger nya kunskaper för föreningen 

Halmstads Bollklubb, då de kan jämföra deras arbetssätt med vårt resultat. De nya kunskaper som vår 

studie gett är hur föreningar kan arbeta med barnen ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för att få de att 

stanna i föreningslivet i framtiden. De konkreta situationer vi funnit viktiga för föreningslivets 

hälsopedagogiska arbete är hur tränarna med hjälp av redskap, kroppsspråk och kommunikation tydliggör 

övningar för att ge barnen möjlighet till utveckling. Via situationer av förhandling av mening hjälper 

tränarna barnen att förhålla sig till miljön, redskapen och varandra i en positiv eller negativ bemärkelse. 
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Ytterligare en situation vi funnit av betydelse är förhållningssättet barnen har till varandras kunskaper, samt 

hur de tar vara på kunskaper de får till sig. Detta skapas under spelövningar där barnen interagerar med 

varandra.  

 

8.4 Implikationer 

När vi genomförde observationen har nyfikna föräldrar kommit fram och velat diskutera och ställa frågor 

kring barnens lärandemiljöer och det har märkts tydligt på föräldrarna att det är ett intressant område som 

engagerar dem. Detta är någonting som stärks av Partanen (2007) som påpekar att det finns stora 

vetenskapliga luckor i de pedagogiska lärandemiljöerna som ses som utvecklande för barn och ungdomar. 

Vi har under studiens gång uppfattat det som att mycket fokus ligger på barnens lärandemiljöer i skolan och 

att det faktiskt finns en avsaknad av att studera pedagogiska miljöer i aktiviteter utanför skolans område. Vi 

valde en förening som har ett tydligt styrdokument som berättar hur de arbetar med barnens utveckling men 

frågan vi ställer oss är om det ser likadant ut i alla föreningar? Vi anser att det skulle vara intressant om 

vidare forskning kommer att belysa just arbetet med lärandemiljöer i mindre föreningar.   
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BILAGA 1. Observationsguide 

 

     Observationsguide  

      Syfte 

      

Sy           Syftet med denna undersökning är således att studera hur lärandemiljöer 

    F    fff för fotbollsspelande barn kan skapas inom ramen för en träningsverksam- 

               het vars inriktning är att ta hänsyn till varje barns utveckling. Utifrån ett 

               sociokulturellt perspektiv och teorin förhandling av mening som grund 

V            vill vi studera interaktion mellan tränare och barn och interaktionen barn  

               emellan. 

             s  

 

B                          

 

      Frågeställningar 1) 1) Hur interagerar barnen med varandra under träningstillfällena? 

2) 2) På vilket sätt interagerar tränarna med barnen under 

träningstillfällena? 

3) 3) Hur förhåller sig barnen till övningarna? 

4) 4) Hur förhåller sig barnen till varandra under träningstillfällena? 

 

     Kategorier  1.   Kommunikation 

2.   Kroppsspråk 

3.   Förhandling av mening 

     Tidsram/Tidsintervall                                   

     Start för observation       När tiden för träningstillfället inleds 

     Slut för observation       När träningstillfället avslutas 

     Intervall D   Då varje träningstillfälle är ca 1 ½ timme lång, väljer vi att filma samt 

      anteckna 1 timme per träningstillfälle, med sporadiska pauser. 

Under sammanlagt 30 minuter av sporadiska pauser sammanfattar vi vår 

insamlade empiri. 

   U U Uppmärksamhet vid observation   

   Hur Hur många situationer/vilka situationer? 

1 

 

 

 

 

 

1.  - Hur tränaren förklarar en övning  

    i helgrupp, mindre grupp, individuellt.  

2.  - Hur barnen tillämpar övningen i praktiken. 

3.  - Kommunikation/Kroppsspråk mellan  

    barnen. 

4.  - Barnens kommunikation med tränaren. 

5.  - Tränarens bemötande gentemot kroppsspråk                

hohos barnen. 

6.  - Hur tränaren kommunicerar och använder 

    sitt kroppsspråk vid övningar. 
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BILAGA 2. Informationsbrev 
 

Halmstad Högskola 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Informerat samtycke till Dig som är förälder till spelare i Halmstads Bollklubb P04. 

Hej. 

Vi heter Josefin Kämpe Thorsell och Danielle Kjellström och går tredje året på Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Halmstad. Denna termin skriver vi vår c-uppsats och vi är intresserade av 

att studera hur lärande miljöer skapas genom att studera interaktioner mellan tränare och barn.  

Vår plan är att under maj 2013 utföra observationer under träningstillfällena och för att kunna 

genomföra detta behöver vi ert medgivande. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan 

motivering. 

Det du som förälder ger ditt godkännande till är att vi får tillåtelse att observera och även videofilma 

under träningstillfällena. I vår uppsats följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet är denna information som du får ut, samtyckeskravet är att du som förälder samt ert 

barn godkänner ert deltagande i studien. Att studien kommer att vara konfidentiell innebär att inte 

någon utomstående kommer att kunna identifiera ert barn samt nyttjandekravet som innebär att vi inte 

kommer att använda vårt material som vi samlar in i några andra sammanhang. 

Om ni har några frågor kring detta så vill vi att ni snarast hör av er till någon av oss. Har ni några andra 

frågor angående studien så är ni självklart välkomna att kontakta oss för närmare information. 

Med vänlig hälsning   

Josefin Kämpe Thorsell    Danielle Kjellström 

07XX- XX xx XX   07XX- XX xx XX 

Joskam@student.hh.se                                                         Dankje10@student.hh.se 

Handledare: 

Mattias Nilsson     Anniqa Lagergren 

Universitetslektor Pedagogik   Universitetsadjunkt Pedagogik 

035 - 16 74 89     035 – 16 76 55 

Mattias.Nilsson@hh.se   Anniqa.Lagergren@hh.se 
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BILAGA 3.  Samtyckesbrev       

   

        
   

Samtyckesblankett till deltagande i forskningsstudie 

 

Detta är en samtyckesblankett som gäller för observationer under Halmstads Bollklubb pojkar födda 

2004s träningstillfällen. Var vänlig att kryssa i rutorna om ni vill delta i observationsstudien eller inte 

och ange sedan vårdnadshavarens och barnets namn respektive personnummer. (Detta gäller om ditt 

barn är under 18 år). Information om studien finner ni i det medföljande informationsbladet.  

 

 

……………………………………………………....  …………………………………  

Barnets namn      Födelseår 

 

Vi anger här att vi informerats om studien i skriftlig form. Vi har även fått information om att studien är 

frivillig att delta i och att vi kan avbryta deltagandet i studien utan motivering. 

 

□ Jag/Vi samtycker till att delta i studien, och ger Mitt/Vårt tillstånd till deltagande i observationer 

□ Jag/Vi vill inte delta i studien.  

 

 

Barnet  

 

……………………………………………………....  

Barnets underskrift  

 

……………………………………………………....   …………………………....  

Namnförtydligande                            Datum  

 

Vårdnadshavare  

 

……………………………………………………....  

Vårdnadshavares underskrift  

 

……………………………………………………....   …………………………....  

Namnförtydligande                         Datum 
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BILAGA 4. Interaktionsanalys 

 

 

ACTOR VERBAL NONE VERBAL 

Rikard ”Också säger du här vill jag 

ha den.” 

Sträcker ut båda sina händer 

Tränare 1 ”Bra passning Pelle, tänk på 

att röra på era fötter när ni 

tar emot bollen killar.” 

Klappar i händerna 

Tränare 1 ”Johan, visa med händerna att 

du vill ha bollen.” 
Rör sig runt planen, pekar, 

gestikulerar 

Johan  Nickar och sträcker ut sina 

händer 

Tränare 1  Springer efter Calle  

Calle  Tar emot bollen och sneglar 

bak på Tränare 1 

Tränare 2 ”Så är vi inte stillastående 

när vi tar emot bollen killar” 

Koncentrera er.” 

Rör sig runt planerna  

 

Hämtad från: Jordan & Henderson (1995) 
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