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Engelsk titel: Value education in an after-school program: 

- A practice of footballs possibilities and limitations.  

 

Abstrakt 
Syftet med det här utvecklingsarbetet är att lära elever olika strategier för att hantera 

konflikter och på det sättet minska konfliktförekomster. Tillvägagångssättet för 

utvecklingsarbetet var att genomföra en aktionsforskning där Söderströms 

aktionsforskningsmodell med åtta olika delar användes. Inriktningen för 

utvecklingsarbetet är konflikter på fotbollsplanen vilket är ett värdegrundsarbete. 

Tidigare forskning som berör värdegrundsarbete har granskats för att användas som 

vetenskaplig grund för vårt utvecklingsarbete. I arbetet genomfördes en nulägesanalys 

och därefter utfördes en praktisk aktion genom att upprätta en fotbollsskola. 

Fotbollsskolan bedrevs under fyra veckor med två aktivitetstillfällen varje vecka på ett 

fritidshem i södra Sverige där deltagandet var frivilligt. De elever som deltog återfanns i 

årskurserna 1–5. Efter genomförandet utfördes en innehållsanalys där resultatet 

analyserades utifrån arbetets frågeställningar och teoretiska ramverk vilket var den 

sociala inlärningsteorin. Metoderna som användes för generering av data vid 

nulägesanalysen och resultatet var strukturerade intervjuer och strukturerade 

observationer. Vi använde även utvärderingsleken fyra hörn och dagboksanteckningar 

för att generera data i resultatet. Indikationer på att utvecklingsarbetet har gett positiva 

resultat gällande förekomsten av konflikter kunde iakttas vid resultatet.  

 

Nyckelord 
Fair-play, konflikter, konflikthantering, fritidshem, grundläggande värden, fotboll.  
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1. Inledning 
För det här utvecklingsarbetet är utgångspunkten konflikter på raster inom skol- och 

fritidsverksamheter. Anledningen till att vi har valt att fokusera på konflikter inom skol- 

och fritidsverksamheter är på grund av våra erfarenheter från utbildningen. Under våra 

VFU: perioder har vi observerat att konflikter dagligen uppstår på raster och mer 

specifikt på fotbollsplanen. Vid konflikterna har eleverna använt ett negativt språkbruk. 

Vi har även kunnat betrakta att de konflikter som uppstår, påverkar den dagliga 

undervisningen eftersom konflikterna minskar undervisningstiden då lärare måste 

hantera och lösa dem. Konflikter är därför både ett akut och ett generellt problem. Med 

ett akut problem menas att det på den aktuella skolan återfinns problem som måste 

åtgärdas, exempelvis att det förekommer mycket konflikter på fotbollsplanen. Med ett 

generellt problem menas att en specifik typ av problematik är återkommande på flera 

olika skolor. 

 

Med anledning av att konflikter både är ett akut och ett generellt problem har vi valt att 

inrikta vårt utvecklingsarbete till att lära ut kunskaper kring konflikter genom att 

använda sporten fotboll som redskap. Anledningen till att vi har valt att använda fotboll 

som redskap är på grund av att förekomsten av konflikter på fotbollsplanen generellt har 

varit stor och att vi har ett intresse för sporten. Genom intresset för sporten, vill vi att så 

många elever som möjligt ska delta i fotbollsspelandet för att uppleva glädjen i sporten.  

 

1.1 Fotboll och konflikthantering 

Konflikter uppstår inte bara på raster utan förekommer även inom sporten fotboll på 

professionell nivå. Individer begår regelbrott eftersom starka känslor är inblandade 

vilket kan leda till att konflikter på professionell nivå både kan bli fysiska och mentala. 

Ett exempel på en konflikt som både var fysisk och mental kunde iakttas vid fotbolls-

VM år 2006 där en spelare fick höra nedvärderande ord om spelarens familj och således 

skallade spelaren motståndaren. Att sådana situationer påverkar barn och unga 

förespråkar Mansur (2016) i en artikel. I artikeln förklarar skribenten att barn och unga 

härmar vuxnas beteenden och inte vad de förespråkar. Med den anledningen påverkas 

barn och unga av världsstjärnorna runt om i världen eftersom de uppfattas som idoler. 

Fotbollsspelarna har därav en viktig roll i att lära barn och unga vilka beteenden som är 

godtagbara att använda på fotbollsplanen. Godtagbara beteenden förklaras inom 

fotbollen vara fair-play.  

 

Fair-play används inom fotbollen för att överföra sociala värden som till exempel 

respekt. Vår förklaring av begreppet fair-play har vi hämtat i manualen GOAL Fair 

Play-12 punkter till Fair Play (2014) som är upprättad av organisationen GOAL, vilket 

är en tidningsredaktion med inriktning fotboll. Enligt manualen innebär begreppet fair-

play respekt för lagkamrater, respekt för dina motståndare, respekt för matchens domare 

och andra individers beslut samt respekt för regler. Begreppet innebär även att individer 

får träna på att stötta varandra så att alla kan delta på lika villkor (GOAL, 2014).  

 

När vi planerade och genomförde vårt utvecklingsarbete, använde vi begreppet fair-

play. Vi använde även fair-play som strategi för att motverka och hantera konflikter. Att 

motverka och hantera konflikter är ett av de uppdrag som skolans styrdokument 

förespråkar.  
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1.2 Styrdokument 

I 6 kap. § 6 av Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att skolan har ett ansvar för att 

motverka kränkande behandlingar av elever. Följaktligen ska konflikter som kränker 

eller diskriminerar elever motverkas och förebyggas. Fortsättningsvis ska lärare i 

fritidshem enligt Läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshemmet, 

kap. 4 (2018) skapa förutsättningar för elever att upprätta goda kamratrelationer samt 

pröva och utveckla identiteter i det sociala samspelet med andra individer vilket kan 

motverka kränkande behandlingar.  

 

Fortsättningsvis förklaras det i Läroplanens fjärde kapitel (Lgr 11, 2018) att 

fritidshemmet ska lära elever att själva hantera konflikter genom att upplysa eleverna 

kring olika strategier. Fritidshemmet ska utifrån kapitel 4 i Lgr 11 (2018) komplettera 

skolan genom att undervisa elever i konflikthantering på ett praktiskt sätt. Att nyansera 

elevernas språkbruk är ett sätt att förbättra elevernas konflikthanteringskunskaper då de 

kan diskutera situationer som kan leda till konflikter. Därav kan eleverna genom ett 

utvecklat språkbruk öka förståelsen för andra människor (Skolverket, 2014). 

 

Avslutningsvis förespråkar Lgr 11, kap. 4 (2018) att fritidshemmet har ett ansvar att 

skapa trygga och demokratiska miljöer där elever får utveckla olika kunskaper. Genom 

upprättandet av demokratiska miljöer, kan elever få möjlighet att bidra till verksamheten 

vilket kan ”utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt” (Lgr 11, 2018, s. 22).  

 

Slutsatsen utifrån dessa styrdokument är att skol- och fritidsverksamheter har en 

betydande roll i elevers utveckling både generellt men även specifikt gällande 

exempelvis konflikter. Utvecklingen möjliggörs då elever får ta del av trygga och 

demokratiska miljöer. Därav kommer vi i vårt utvecklingsarbete sträva efter att elever 

känner sig trygga och delaktiga när de deltar för att möjliggöra utveckling kring 

konflikthantering.  

 

1.3 Begreppsförklaringar  

Nedan presenteras relevanta begrepp för utvecklingsarbetet. Begreppen är 

återkommande i vårt utvecklingsarbete och ska ge en förförståelse för vad 

utvecklingsarbetet behandlar. I avsnittet återfinns begreppen grundläggande värden, 

konflikter, konflikthantering, regelkonflikt, språkbruk som leder till konflikter, VFU och 

värdegrundskonflikt.  

 

Grundläggande värden  

Med grundläggande värden avser vi respekt och förståelse för andra människor, allas 

lika värde, solidaritet samt individens integritet.   
 

Konflikter 

Ljungström och Sagerberg (2004) förklarar att det finns olika typer av konflikter. De 

olika konflikterna är pseudo-konflikter/missförstånd, rollkonflikter och sak-

/faktakonflikter. Dessa typer av konflikter uppstår enligt Jensen (2013) mellan minst två 

individer som har en relation till varandra och påverkar varandras vardag. Konflikter 

ingår i människans socialisering och kan både vara positiva och negativa beroende på 

individernas erfarenheter (Jensen, 2013). Hakvoort (2015) förklarar likt Jensen (2013) 

att konflikter kan vara positiva eftersom de kan bidra till utveckling av tankar och 

beteenden då ett ifrågasättande görs i konflikter. 
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Konflikthantering  

Konflikthantering innebär olika strategier för att lösa en konflikt som uppstår, både på 

individnivå och organisationsnivå. Det finns flera olika varianter att hantera konflikter 

(Jensen, 2013). På organisationsnivå kan konflikthantering användas genom olika typer 

av åtgärder för att hantera och motverka konflikter. I vårt utvecklingsarbete har vi valt 

att utgå från begreppet fair-play som verktyg för att på individnivå lära eleverna att 

förstå och hantera konflikter. Genom att diskutera vad en konflikt är, varför de uppstår 

och hur de kan lösas får eleverna kunskaper kring konflikthantering. Detta förklaras mer 

utförligt i kap 5.  

 

Regelkonflikt 

Med en regelkonflikt avser vi mena konflikter som uppstår då individer bryter mot 

uppsatta regler för sporten fotboll. Ett exempel på ett regelbrott som kan ligga till grund 

för en regelkonflikt är när en individ får ta emot en glidtackling bakifrån som inte träffar 

bollen utan enbart kroppen. Om det då uppstår en konflikt mellan de inblandade 

individerna, anser vi det vara en regelkonflikt.  
 

Språkbruk som leder till konflikter 

Med språkbruk som leder till konflikter avser vi mena fula ord som anses vara otrevliga 

eller nedvärderande. Nedvärderande ord menar vi vara ord som på något sätt kränker 

elever. Ett exempel på otrevliga ord kan vara jävla helvete och ett exempel på ord som 

kränker elever kan vara din lilla bebis. Genom att dessa ord yttras mot andra individer, 

kan konflikter uppstå.  

 

VFU 

Med VFU avses den tid som lärarstudenten gör ute i verksamheterna under deras 

utbildning och är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. En annan förklaring 

av verksamhetsförlagd utbildning är begreppet praktik.  

 

Värdegrundskonflikt 

Med en värdegrundskonflikt avser vi mena konflikter som uppstår när individer bryter 

mot samhällets gemensamma normer och värden, skrivna som oskrivna. Samhällets 

gemensamma normer och värden visar vad som är rätt och fel att göra mot andra 

individer. Vi har valt att fokusera på fula ord och utfrysning som orsaker när vi har 

definierat värdegrundskonflikter.  
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2. Syfte och målformulering 
Utifrån tidigare VFU-erfarenheter har vi kunnat iaktta att det förekommer konflikter på 

den aktuella skolan som är kopplade till fotbollsplanen. Därav har vi valt det 

övergripande syftet att elever ska lära sig hur konflikter kan lösas vilket har betydelse 

under hela deras livstid. Det mer avgränsade målet för det här arbetet är att minska 

antalet konflikter på fotbollsplanen. Tillvägagångssättet för att uppnå både det 

övergripande och det mer avgränsade målet är att eleverna ska få möjlighet att träna på 

konflikthantering genom att delta i en fotbollsskola. Vid upprättandet av en 

fotbollsskola ges eleverna möjlighet att arbeta med begreppen fair-play, regler och 

respekt.  

 

     2.1 Frågeställning 

Utifrån syftet och målet har vi valt frågeställningarna: 

 

Förändras förekomsten av konflikter på fotbollsplanen av att fotbollsskolan genomförs?  

 

Hur förändras attityden i konflikthantering av att fotbollsskolan genomförs?  

 

Förändras elevers språkbruk på fotbollsplanen av fotbollsskolan?  
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3. Nulägesanalys 
Nulägesanalysen avser fördjupa kunskaperna kring konfliktförekomsten på den aktuella 

skolan. Anledningen till att konfliktförekomst fokuseras grundas i våra upplevelser av 

VFU: er som genomförts. I följande kapitel förklaras hur det aktuella fritidshemmet är 

utformat. Det förklaras även vad som framkommit i de metoder som användes för att 

fördjupa våra kunskaper kring nuläget. De metoder som användes var intervjuer och 

observationer. Hur intervjuerna och observationerna har genomförts förklaras kort i 

avsnittet och förtydligas sedan i avsnitt 5.3. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av nulägesanalysen. 

 

3.1 Fritidshemmets utformning 
På den skola där utvecklingsarbetet kommer genomföras, återfinns två 

fritidshemsavdelningar. Fritidshemsavdelningarna är uppdelade utifrån vilken klass 

eleverna tillhör. Tillhör eleverna klass 1A återfinns de på en avdelning och om eleverna 

tillhör klass 1B återfinns de på en annan avdelning. På varje avdelning arbetar två 

utbildade lärare med inriktning fritidshem samt tre elevresurser. I de båda 

fritidshemsavdelningarna är det totalt 110 elever inskrivna i årskurserna F-4. Det är fler 

elever som tillhör de lägre årskurserna i fritidshemmen än det jämförelsevis är gällande 

de äldre eleverna. Skolan är mångkulturell då olika nationaliteter förekommer vilket 

gynnar skolverksamheten.  

 

I fritidsverksamheterna förekommer både fria och styrda aktiviteter. En fri aktivitet som 

är populär på den aktuella skolan är fotbollsspelande. Fotbollsplanen är utformad på så 

sätt att den är omringad av en sarg vilket gör att det inte finns linjer som bollen kan rulla 

över. Fotboll spelas även under raster och där har skolan gjort ett schema som beskriver 

vilka som får spela fotboll under de olika rasterna. Schemat har som syfte att tydliggöra 

vilka som får spela fotboll för att motverka konflikter mellan årskurser. I 

fritidsverksamheten återfinns dock inget schema utan eleverna får spela fotboll när de 

vill.  

 

3.2 Generering av data 
I nulägesanalysen har det genomförts fyra strukturerade intervjuer på den skola där 

utvecklingsarbetet kommer bedrivas, (se avsnitt 5.3.1). De intervjuade personerna är 

utbildade lärare för årskurs 1–3 samt fritidshem. Vid intervjuerna beskrev lärarna 

förekomsten av konflikter generellt under raster och speciellt på fotbollsplanen. Det har 

även genomförts strukturerade observationer utifrån ett bestämt observationsschema, (se 

avsnitt 5.3.2). De två använda metoderna har som syfte att generera information och har 

fokuserat förekomsten av konflikter på fotbollsplanen. Vid de båda metoderna förekom 

kategorierna regelkonflikt och värdegrundskonflikt som förklaras i avsnitt 1.3 samt 

vuxennärvaro. Regelkonflikter och värdegrundskonflikter berör konflikter som 

förekommit. Även kategorin antal som förekommer i observationsdelen, berör 

konflikter som förekommit. Kategorin vuxennärvaro berör konflikthantering och är ett 

tillvägagångssätt som används av den aktuella skolan för att hantera konflikter. 

Kategorierna föreslagna arbetssätt som återfinns i intervjudelen och lösning av 

konflikter som återfinns i observationsdelen, berör även de konflikthantering.   

 

3.2.1 Intervjuer med lärare 

För att kunna ta del av lärarnas perspektiv kring konflikter på fotbollsplanen har 

strukturerade intervjuer genomförts. Det framkom olika svar i intervjuerna med lärarna 

kring konflikter på fotbollsplanen. Då vi intervjuade en lärare i varje årskurs från 1–3 
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samt en fritidslärare, blev svaren olika beroende på vad som frågades och vilken roll 

läraren hade under raster. De kategorier som vi har kunnat utläsa från intervjuerna är 

regelkonflikter, värdegrundskonflikter, vuxennärvaro samt föreslagna åtgärder.   

 

Regelkonflikter 

De lärare som blev intervjuade svarade att regelkonflikter återfanns på fotbollsplanen 

under raster men att antalet varierade. Informanterna svarade att det fanns olika orsaker 

till att regelkonflikter uppstod. Inom regelkonflikter återfanns dels för hårt spel, dels 

regelbrott. När en elev genomförde en för hård tackling kunde det uppstå konflikter 

enligt lärare 1, lärare 2 samt lärare 3. De konflikter som uppstod på grund av en för hård 

tackling var oftast fysiska vilket lärare 3 förklarade. När det gäller regelbrott fanns det 

enligt lärare 4 olika orsaker till att de utfördes. Den första förklaringen till regelbrott var 

att elever inte kunde de regler som fanns på fotbollsplanen vilket kunde skapa 

konflikter. Den andra förklaringen till varför regelbrott fanns på fotbollsplanen var på 

grund av att elever ville vinna och att de då fuskade genom att bryta mot regler.  

 

Värdegrundskonflikter 

När det gäller värdegrundskonflikter innebar det att elever blev kränkta genom fula ord 

eller genom utfrysning. Lärare 1 förklarade att det återfanns olika typer av kränkningar 

på fotbollsplanen som kunde skapa konflikter och det första som diskuterades i 

intervjun var nedvärderande ord, ”att man säger nedvärderande ord” (Lärare 1). Även 

lärare 4 förklarade att det förekom nedvärderande ord, ”Dem är ju så inne i spelet, så att 

det flyger ju ut svordomar och kallar varandra jätteelaka saker” (Lärare 4). Det återfanns 

dock inte enbart nedvärderande ord utan det förekom även handlingar så som 

utfrysning. ”Man kan också med handling göra taskiga saker det vill säga jag passar inte 

den som jag tycker är dålig, jag passar bara de som är bra” (Lärare 1). En annan typ av 

utfrysning som återfinns inom värdegrundskonflikter är när en elevgrupp aktivt 

motarbetar en enskild elev eller ett fåtal elever genom att inte låta de vara delaktiga. 

Lärare 2 förklarade att när eleverna delade upp lagen utifrån klasser, kunde det skapas 

konflikter eftersom uppdelningarna ibland inte var jämlika då det inte var lika många 

deltagare i varje lag. Lärare 4 förklarade även att det förekom i andra klasser där det 

skapades vi-mot-dem-känsla, ”Att man pratar med barnen att man vågar blanda lagen, 

och inte bara kör den här trygga A-klassen mot B-klassen, för det är kanske där det blir 

mycket konflikter” (Lärare 4). 
 

Vuxennärvaro  

En annan kategori som framkom i intervjuerna med lärarna var begreppet vuxennävaro. 

De intervjuade lärarna förklarade att vuxennärvaron behövs på fotbollsplanen eftersom 

det annars uppstår konflikter. Lärare 1 förklarade att de delar upp lagen åt eleverna för 

att motverka att det uppstår konflikter, vilket enligt informanten fungerade bra. 

Fortsättningsvis förklarade lärare 1 att de på skolan har arbetat med klimatet på 

fotbollsplanen och att det med vuxennävaro fungerar, ”Så hinner man ligga steget före, 

det, och med våra regler så blir det inga konflikter. Det är när man släpper dem lösa 

själv” (Lärare 1). 
 

Föreslagna arbetssätt  

Vid de genomförda intervjuerna med lärarna, diskuterades olika sätt att arbeta med 

konflikter på fotbollsplan i fritidshemmet. Det som framkom under intervjuerna var 

olika sätt att skapa gemensamma regler kring fotbollsplanen där eleverna fick vara med 

och påverka (Lärare 1). Lärare 3 förklarade att fritidsråd kan användas som redskap 

eftersom alla elever samlas tillsammans och får vara med och utforma hur det ska vara 
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samt vilka regler de ska förhålla sig till, ”Vi har ju fritidsråd på måndagar, och där 

skulle man ju också kunna ta upp det, så att alla få reda på samma fakta” (Lärare 3). 
 

Ett annat arbetssätt som föreslogs under intervjuerna var att diskutera tillsammans med 

elever om olika strategier och förhållningssätt gällande laguppdelning och fair-play. 

Lärare 4 förklarade att fair-play kan användas för att arbeta med hur önskvärda 

beteenden kan skapas på fotbollsplan, exempelvis vilka ord elever kan använda, ”Ja det 

är ju att hjälpa dem med strategier tänker jag, dels på vad har vi för regler som gäller, 

till exempel hur man delar upp lag och sådant” (Lärare 4). Avslutningsvis framkom det i 

intervjuerna att fotboll kan användas som ett arbetssätt kring konflikthantering, ”Mycket 

konflikthantering, för det är ju ett ypperligt tillfälle att träna det på en fotbollsplan och 

den här team-känslan” (Lärare 4).  
 

3.2.2 Observationsschema 

För att kunna skapa en nyanserad bild kring nuläget gällande konfliktförekomsten, har 

strukturerade observationer genomförts i nulägesanalysen. Under de tre 

observationstillfällena som genomfördes på tre olika raster, skedde observationer utifrån 

ett observationsschema, (se bilaga C). De kategorier som vi har kunnat observera är 

antal, regelkonflikter, värdegrundskonflikter, lösning av konflikter och vuxennärvaro.  

 

Antal  

I de konflikter som uppstod, var olika mängder elever delaktiga. I de flesta fall som 

kunde iakttas i observationerna, var det två elever som var aktiva i konflikten. De elever 

som deltog i konflikten hade olika åsikter kring situationer och regler. Det återfanns 

även konflikter där elevantalet var större. Ett exempel var när en elev blev utfryst av ett 

flertal elever då den hade andra åsikter än majoriteten och fick så sätt inga passningar.  

 

Regelkonflikter 

Under observationerna kunde det iakttas att det återfanns ett flertal regelkonflikter. 

Regelkonflikterna uppstod genom att eleverna exempelvis hade olika åsikter kring vilka 

regler som gällde. Ett annat exempel som kunde iakttas i observationerna var att elever 

fuskade eller ville bestämma över andra elever. När elever fuskade, uppstod konflikter 

på grund av att de andra eleverna tyckte att det var orättvist och fel. Slutligen gällande 

regelkonflikter, genomförde flera elever hårda tacklingar vilket avvek från de 

gemensamma reglerna. Därav uppstod konflikter som uttrycktes i knuffar.   

 

Värdegrundskonflikter 

När det gäller värdegrundskonflikter på fotbollsplanen, kunde både utfrysning och fula 

ord observeras. På fotbollsplanen förekom otrevliga och nedvärderande ord vilket 

värderas som en värdegrundskonflikt då någon blir kränkt. I de olika konflikterna kunde 

otrevliga ord uppstå då någon exempelvis blev tacklad och att den tacklade individen 

följaktligen uttryckte sitt missnöje. Även nedvärderande ord förekom mellan äldre och 

yngre elever där de yngre eleverna blev kränkta på grund av ålder.  

 

Utfrysning av elever på fotbollsplanen kunde observeras vilket också värderas som en 

värdegrundskonflikt då någon blir kränkt. Utfrysning av elever kunde genomföras på 

olika sätt. Det första exemplet som kunde iakttas under observationerna var att eleverna 

inte fick vara delaktiga i fotbollsspelet och att de därav inte fick passningar av andra 

elever. Det andra exemplet var att eleverna själva delade upp lagen och att det då blev 

ojämna lag. Genom att eleverna felaktigt delade upp lagen, fick alla elever inte samma 
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förutsättningar för ett bra deltagande. Det kunde även iakttas negativa gester så som 

utslagna armar eller suckande då vissa elever tilldelades ett lag.  

 

Lösning av konflikter 

I observationerna kunde det iakttas att de konflikter som uppstod generellt inte löstes 

utan pågick eller ignorerades av eleverna. Det kunde uppstå konflikter där två elever var 

oeniga kring vilka regler som gällde. Under tiden eleverna argumenterade och bedrev 

konflikten fortgick spelet vilket gjorde att eleverna i konflikt började spela fotboll 

istället för att diskutera lösningar. Genom elevernas agerande, löstes konflikterna 

tillfälligt men då de inte uppklarades, kunde de observeras i ett senare skede av 

fotbollsmatchen.  

 

Vuxennärvaro 

Det observerades att vuxennärvaro vid fotbollsplanen var hög. Det återfanns minst en 

lärare vid fotbollsplanen under de tre tillfällen då observationerna genomfördes. När 

konflikter väl uppstod, agerade dock inte lärarna utan lät eleverna själva få hantera 

konflikterna. I vissa konflikter hade eleverna behövt vägledning av lärare för att på 

bästa sätt hantera konflikterna men i våra observationer deltog inte lärarna.  

 

3.3 Sammanfattning  
Det finns en historik av konflikter på fotbollsplanen på skolan vilket har hanterats 

genom att schemalägga när olika klasser får spela under rasttid. Exempelvis får årskurs 

F-1 spela på förmiddagsrasten på tisdagar medan årskurs 2 får spela på lunchrasten 

samma dag. Detta kan förstås som att vikt har lagts på att minska antalet konflikter 

istället för att lära eleverna att lösa och hantera konflikter.  

 

Det som framkom i nulägesanalysen under observationerna och i intervjuer med lärarna, 

var att det återfanns konflikter kring fotbollsplanen på skolan. De främsta konflikterna 

som förekom var regelkonflikter och värdegrundskonflikter. Dessa konflikttyper 

uppklarades sällan mellan eleverna utan spelet på fotbollsplan fortgick och ignorerades 

tills konflikterna övergick i fysiskt våld, exempelvis knuffar.  

 

Det som också framkom i nulägesanalysen var att lärarnas syn på konflikter kring 

fotbollsplanen inte överensstämde med våra observationer. Enligt vissa lärare förekom 

det få konflikter på fotbollsplanen men i observationerna kan motsatsen konstateras då 

ett flertal konflikter uppstod vid de tre observationstillfällena. Det ska dock förklaras att 

lärarna som intervjuades hade olika ansvarsområden under raster. Vissa av de 

intervjuade lärarna agerade rastvakter och på så sätt hade de bättre överblick på 

fotbollsplanen medan andra lärare inte hade samma ansvarsområde under raster.  

 

Avslutningsvis uppstår inte konflikter på fotbollsplanen då lärare är närvarande och 

styrande gällande exempelvis laguppdelning men vid utebliven vuxennärvaro uppstår 

konflikter. Därav vill vi med vårt utvecklingsarbete möjliggöra att elever på 

fotbollsplanen kan hantera konflikter och fair-play genom att diskutera och påvisa goda 

beteenden.  
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4. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet kommer tidigare forskning samt vald teori presenteras. Den forskning 

som redovisas har hämtats från databasen ERIC. Det är framför allt artiklarnas 

forskningsöversikter som vi har använt. I kapitlet har fyra uppdelningar gjorts där de två 

första delarna belyser värdegrundsarbete ur två olika perspektiv: generellt 

värdegrundsarbete och lagsport som redskap för värdegrundsarbete. Den tredje delen av 

kapitlet berör hur kunskaper inom värdegrundsarbete kan appliceras i olika 

sammanhang. Inom den tredje delen används begreppet after-school programs som kan 

liknas vid fritidshemsverksamhet. Begreppet är inte en exakt likhet med 

fritidsverksamhet men då det inte återfinns mycket forskning kring fritidsverksamheter, 

har after-school programs fått tillämpas i denna studie. Avslutningsvis presenteras den 

valda teorin för utvecklingsarbetet.  

 

4.1 Generellt värdegrundsarbete 

I detta avsnitt presenteras skolans roll och arbetssätt i relation till generellt 

värdegrundsarbete.  

 

4.1.1 Skolans roll 

I en studie som är upprättad av Akgun och Araz (2014) förklarar forskarna att skolan 

har en viktig roll i att skapa trygga miljöer där elever får möjlighet att utvecklas utifrån 

ett värdegrundsperspektiv. När elever utsätts för nedvärderande ord eller hot om våld, 

påverkas utvecklingen av sociala kunskaper negativt (Akgun & Araz, 2014). Jukes et al. 

(2018) förklarar att elever även inhämtar beteenden utifrån den lärmiljö de befinner sig 

i. Därav är det viktigt att nedvärderande ord eller hot om våld inte återfinns i 

skolverksamheten.  

 

Fortsättningsvis diskuterar Lewis et al. (2016) hur skolan fungerar som miljö för att 

utveckla elevers sociala kunskaper. Elever tillbringar tid i skolan varje dag och vistas i 

skolmiljöer tillsammans med pedagoger. Därav påverkar både skolmiljön och 

pedagoger elevers sociala utveckling. Lewis et al. (2016) förklarar avslutningsvis att det 

är viktigt att skolan är medveten kring sin roll och hur skolverksamheten påverkar 

elever ur ett socialisationsperspektiv.  
 

4.1.2 Arbetssätt 

Förebild 

Som Lewis et al. (2016) förklarar, påverkar skolverksamheten elevers sociala 

utveckling. På så sätt ansvarar pedagoger inom skolverksamheten för elevernas 

utveckling gällande exempelvis grundläggande värden under skol- och fritidstid. 

Carrington (2007) förklarar i sin artikel att ett sätt som pedagoger kan arbeta med 

gällande överföring av skolans värdegrund är genom att agera som förebilder. I artikeln 

framkom det att pedagoger på den skola som var i fokus, arbetade medvetet kring att 

agera som förebilder eftersom de ansåg att eleverna då lärde in kunskaper och värdeord 

så som exempelvis respekt. Ett konkret exempel som förklaras i artikeln är att 

pedagoger under samlingar skapade en tillåtande miljö genom att som förebild visa hur 

en medmänniska ska agera när någon pratar. Således fick eleverna möjlighet till att 

uttrycka tankar och åsikter. Ett annat exempel som förespråkades i artikeln gällande att 

agera som förebild var att pedagoger uppmärksammade elever i vardagliga 

sammanhang samt att de använde ett vårdat språk som syftade till att eleverna skulle ta 

efter (Carrington, 2007). 
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Samtal 

Ett annat sätt att arbeta med att utveckla elevers förståelse för skolans värdegrund är att 

samtala med elever. För att elever ska inhämta kunskaper och förstå innebörden av 

termer som exempelvis respekt, behövs det enligt Thornberg (2008) genomföras samtal 

mellan elever och pedagoger. Samtalen kan genomföras både planerat med en speciell 

inriktning där elever får diskutera tillsammans med pedagoger samt spontant där elever 

kan enskilt diskutera med pedagoger kring olika funderingar. Syftet med dessa samtal är 

enligt författaren att elever ska skapa större förståelse för termer som exempelvis 

respekt eftersom det underlättar för elever både i skolverksamheten och i det vardagliga 

livet. Avslutningsvis menar Thornberg (2008) att samtal med elever möjliggör ett 

meningsskapande av sociala regler som exempelvis utgår från skolans värdegrund 

genom att åskådliggöra reglerna i vardagliga sammanhang. Elever skapar på så sätt 

förståelse för exempelvis skolans värdegrund genom att delta i samtal med pedagoger 

(Thornberg, 2008).  

 

Förebyggande av konflikter 

Elever utsätts dagligen, enligt Carrington (2007), för uppstådda konflikter som de ska 

lära sig att hantera. För att öka elevers förståelse gällande samtal med andra individer, 

behöver pedagoger ställa frågor och uppmärksamma elever kring hur andra individer 

uppfattar budskap (Carrington, 2007). Genom det här arbetssättet lär sig elever hantera 

konflikter genom att samtala och uppmärksamma andra individer, vilket kan leda till att 

konflikter hanteras. Även Thornberg (2008) förespråkar samtal för att förebygga 

konflikter. Thornberg (2008) förklarar att pedagoger kan hjälpa elever genom att 

använda den förklarande strategin som syftar till att skapa förståelse för andra individers 

känslor och tankar. Ett konkret exempel på hur den förklarande strategin kan 

genomföras är att pedagoger frågar elever som har deltagit i konflikter hur de tror att 

den andra individen uppfattade det som sades i konflikten. 

 

4.2 Lagsport som redskap för värdegrundsarbete 

Lagsporter och styrda aktiviteter med inriktning sport har positiva samt negativa 

effekter enligt forskning. Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis samt Theodorakis (2007) 

har sammanställt tidigare forskning i sin studie inom området lagsporter som redskap 

för värdegrundsarbete. Den sammanställda forskningen visar att genomarbetade och 

målinriktade fysiska aktiviteter har positiva effekter gällande elevers sociala färdigheter 

gentemot aktiviteter som inte är målinriktade (Hassandra et al., 2007). Även Hemphill 

och Richards (2016) förklarar med hjälp av sammanställd tidigare forskning att 

lagsporter har en positiv inverkan på elever då den kan skapa livskunskaper och 

färdigheter gällande upprättande av positiva kamratrelationer. Ytterligare en fördel med 

lagsporter som redskap är att de demokratiska värden som uppstår kan överföras och 

implementeras i andra sammanhang vilket Gordon, Jacobs och Wright (2016) förklarar i 

sin studie. En negativ aspekt gällande lagsport som redskap för värdegrundsarbete är att 

det återfinns oönskade beteenden inom lagsport så som fokus på att vinna och tävla. 

Dessa beteenden kan enligt Hassandra et al. (2007) påverka perspektiven fair-play, 

respekt och demokrati negativt  

 

Forskning inom området lagsport som redskap för värdegrundsarbete visar att 

pedagoger har betydelse för hur aktiviteter struktureras och genomförs. Hassandra et al.  

(2007) förklarar att pedagoger påverkar elevers meningsskapande genom att skapa 

positiva miljöer. Författarna fortsätter förklara i sin studie att pedagoger har betydelse 

när det gäller skapandet av miljön kring aktiviteter eftersom det påverkar elevers 

förhållningsätt till aktiviteterna. När miljön är tillåtande, möjliggörs elevers utveckling 
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av social kompetens eftersom de kan uttrycka inre tankar samt utveckla grundläggande 

värden så som respekt (Hassandra et al., 2007). Ett konkret sätt som Hemphill och 

Richards (2016) förespråkar kring hur pedagoger kan skapa ett tillåtande klimat i 

lagsportssammanhang, är att pedagoger kommunicerar med eleverna under aktiviteter 

och på så sätt skapar en tillit mellan pedagog och elev. Även Cryan och Martinek 

(2017), förespråkar i sin studie med stöd i tidigare forskning, pedagogers betydelse i 

lagsportssammanhang då de betonar hur viktigt det är att miljöer är tillåtande eftersom 

det kan påverka utvecklingen av sociala färdigheter.  

 

I Cryan och Martineks (2017) studie, förklaras att lagsporter kan ha positiva effekter på 

elevers sociala kompetens samt grundläggande värden så som respekt. Dessa 

grundläggande värden kan enbart uppnås om aktiviteterna är välplanerade av 

pedagoger. Aktiviteterna måste därav exempelvis vara åldersanpassade för att 

möjliggöra ett bra deltagande för eleverna.  

 

Syftet med genomförda lagsportsaktiviteter var i Gordon, Jacobs och Wright (2016) 

samt Cryan och Martineks (2017) studier att eleverna skulle utveckla kunskaper om 

grundläggande värden och utveckla livskunskaper. Genom arbetssättet behövde 

elevernas tankar kring lagsporter utmanas eftersom de enligt Hassandra et al. (2007) 

fokuserade enbart på att vinna.  

 

Det finns olika tillvägagångssätt när ett arbete genomförs med utgångspunkt att utveckla 

elevers sociala färdigheter och grundläggande värden genom lagsport. Hassandra et al. 

(2007) förklarar att de i deras studie arbetade med att utmana elevernas tankar kring 

exempelvis olika etiska dilemman. Genom att eleverna utmanades kring etiska 

dilemman och fick delta i aktiviteter med inriktning etisk problemlösning, uppstod 

diskussioner vilket utvecklade elevernas föreställningar kring normer och 

grundläggande värden. Ett annat arbetssätt, som förespråkas av Cryan och Martinek 

(2017) är att använda samarbetsövningar som redskap för att möjliggöra diskussioner 

kring olika typer av grundläggande värden, så som exempelvis respekt för andra.  

 

4.3 Applicering av kunskaper i olika sammanhang 

I sin studie förklarar Hemphill och Richards (2016) att kunskaper som inhämtas i after-

school programs kan användas i andra sammanhang, exempelvis i skolan. Därav är det 

viktigt att elever får ta del av goda kunskaper och normer i fritidshemmet för att kunna 

använda dem i andra verksamheter. En god kunskap som elever kan lära in och 

diskutera i fritidshemmet är begreppet respekt. Genom att elever får diskutera ordet 

respekt kopplat till lagsporter i fritidshemmet, kan en förståelse för begreppet skapas 

vilket möjliggör en applicering av termen respekt i skolverksamheten.  

 

Hassandra et al. (2007) förespråkar till skillnad från Hemphill och Richards (2016) att 

det elever lär in i lagsportssammanhang i after-school programs inte överförs till andra 

verksamheter. Anledningen till att kunskaperna inte överförs är enligt författarna på 

grund av att alla elever inte besitter samma kunskap kring exempelvis respekt. Därav 

återgår eleverna enligt Hassandra et al. (2007) till ett vinnarfokus om lagsporter utövas 

och frångår i så fall de kunskaper och normer som de inhämtat i aktiviteterna. 

 

Avslutningsvis beskriver Akgun och Araz (2014) i sin studie att även konflikthantering 

är en egenskap som kan inhämtas i verksamheter. Genom att kunskaper kring 

konflikthantering inhämtas, kan de sedan överföras till andra verksamheter eller 

sammanhang. Exempelvis kan kunskaper kring konflikthantering som är inhämtade i 
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skolverksamheter, överföras till det vardagliga livet vilket gynnar eleverna både på kort 

och lång sikt. På kort sikt gynnar det eleverna eftersom de kan använda kunskaperna i 

fritidsaktiviteter eller i hemmet då konflikter uppstår medan på lång sikt gynnar det 

eleverna i det framtida arbetslivet.  

 

4.4 Sammanfattning och val av teoretiskt ramverk 

När vi planerar vårt utvecklingsarbete, behöver vi tänka på att skapa trygga miljöer som 

eleverna anser vara trygga eftersom de inte är vana att ha oss som lärare vilket kan 

skapa en osäkerhet hos eleverna. Genom att vi är tydliga både vid planeringen och när 

aktiviteterna genomförs, kan trygga miljöer skapas då eleverna vet vad som förväntas av 

dem. Ett konkret sätt att arbeta med trygga miljöer är enligt Carrington (2007) att ha 

ögonkontakt med eleverna vid samlingarna eftersom eleverna då blir sedda och 

upplyfta. Även den muntliga kontakten är viktig för att skapa tillit mellan elev och 

lärare (Carrington, 2007). Om aktiviteterna bedrivs på ett väl genomfört sätt samt att vi 

som förebilder förmedlar hur en medmänniska ska vara, kan elevernas kunskaper kring 

grundläggande värden utvecklas.  

 

Utifrån tidigare forskning har positiva kamratrelationer samt pedagogers roll som 

förebilder, betydelse för elevers utveckling. Därav har den sociala inlärningsteorin valts 

som teoretiskt ramverk för det här utvecklingsarbetet. Enligt den sociala 

inlärningsteorin förespråkas att barn lär sig bäst tillsammans. Ett annat sätt för barn att 

lära in enligt den sociala inlärningsteorin är genom att följa förebilder vilket benämns 

som modellinlärning enligt Hwang och Nilsson (2011). Därav har vi valt att använda 

den sociala inlärningsteorin till vårt utvecklingsarbete på grund av att eleverna kan lära 

av varandra och av oss som lärare. Genom att använda den sociala inlärningsteorin kan 

vi som lärare förmedla sociala färdigheter samt överföra skolans värdegrund, vilket 

eleverna lära in genom att observera och härma.  

 

Bandura (1977), som är en betydande individ inom den sociala inlärningsteorin, 

förklarar att det finns olika sätt att lära in utifrån sociala inlärningsteorin. De två främsta 

är att elever lär sig av att härma och iaktta andras önskvärda beteenden samt genom att 

genomföra beteenden eller tankar och sedan få respons utifrån om det var ett önskvärt 

beteende eller inte. Utifrån de två inlärningssätten bedömer vi att våra roller som 

pedagoger i utvecklingsarbetet är viktiga eftersom vi kan agera som förebilder och visa 

önskvärda beteenden. Även inlärningssättet gällande att beteenden blir direkt bedömda 

som positiva eller negativa (Bandura, 1977), kan användas inom sport då deltagare blir 

bestraffade vid regelbrott. Bestraffningar kan ske på olika sätt inom sporter men i den 

aktuella sporten som berör vårt utvecklingsarbete vilket är fotboll, bestraffas deltagare 

som bryter mot regler genom att de blir varnade eller utvisade. Vid bestraffningar är 

förhoppningen att de oönskade beteendena därav motverkas i framtiden. Det ska dock 

förtydligas att pedagoger behöver förklara regler på ett tydligt sätt för att elever ska veta 

vad som förväntas av dem.  
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5. Metod 
I det här kapitlet presenteras metoden i sex avsnitt. I den första delen av kapitlet 

presenteras vår övergripande forskningsmetod. I den andra delen förklaras kort vad 

fotbollsskolan är, urvalet för arbetet, den upprättade planeringen samt genomförandet. 

Därefter presenteras datainsamlingsmetoder vid nulägesanalysen och för resultatet. 

Fjärde delen förklarar vilka analysmetoder som användes när genererade data 

analyserades. Femte delen förklarar vilka etiska överväganden som gjorts i 

utvecklingsarbetet. I den avslutande delen presenteras utvecklingsarbetets metodkritik.  

 

5.1 Aktionsforskning 

I det här utvecklingsarbetet har vi valt att använda aktionsforskning. Rönnerman (2004) 

förklarar att aktionsforskning inriktas mot verkliga problem i verksamheter. 

Aktionsforskningens syfte är att hjälpa andra människor att utforska den egna 

situationen för att kunna förändra den. Denscombe (2009) förklarar att aktionsforskning 

möjliggör ett aktivt deltagande i förändringsprocessen för lärarna och att de ges 

kunskaper om hur förändringen går till.  

 

Utifrån aktionsforskning har Söderström (2004) upprättat en modell som har använts för 

det här arbetet. Vi anser att Söderströms (2004) modell på ett enkelt sätt kan tillämpas 

till vårt arbete för att nå de resultat som eftersträvas. Modellen är även strukturerad på 

ett tydligt sätt i åtta olika delar vilket är en fördel. Dessa delar återfinns i en cyklisk 

process och för att kunna genomföra en del, måste de andra delarna före vara utförda. 

De åtta olika delarna som följer varandra är 1. Något problematiskt. 2. 

Problemdefinition. 3. Kartläggning 1. 4. Slutsatser. 5. Åtgärder. 6. Kartläggning 2. 7. 

Slutsatser och lärdomar. 8. Omformulering.  

 

För att Söderströms (2004) modell lättare ska förstås och kunna användas som 

genomgående mall för detta utvecklingsarbete, har en omformulering gjorts. 

Omformuleringen av modellen har följt den cykliska strukturen med sju delar. De sju 

olika delarna är: 1. Problemidentifiering. 2. Syfte -och målformulering 3. 

Nulägesanalys. 4. Tidigare forskning/teoretiskt ramverk.  5. Metod. 6. Resultat/Analys. 

7. Diskussion. Det som skiljer vår formulering gentemot Söderströms (2004) 

formulering är att vi har använt tidigare forskning/teoretiskt ramverk i vår modell på 

grund av att modellen ska kunna användas som genomgående mall. Vi har även 

omformulerat Söderströms (2004) Slutsatser och lärdomar samt Omformulering till 

diskussion eftersom vi anser att de två delarna liknar en diskussionsdel.  

 

5.2 Aktion av fotbollsskola 

I vårt utvecklingsarbete har vi upprättat en fotbollsskola med inriktning fair-play, regler 

och respekt som nämnts i kap. 2. Anledningen till att vi valde att upprätta en 

fotbollsskola var på grund av att vi tyckte att det var en bra plattform för att överföra 

skolans värdegrund och för att lära elever hur konflikter kan hanteras. Vilka individer 

som deltagit i fotbollsskolan samt hur arbetet har planerats och genomförts, förklaras i 

följande avsnitt.  

 

5.2.1 Urval 

I utvecklingsarbetet gjordes begränsningar gällande vilka individer som fick delta. 

Antalet elever som fick delta vid varje aktivitetstillfälle var 30 elever och anledningen 

till att vi gjorde den begränsningen var på grund av att antalet inte skulle bli för stort. 
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De elever som deltog i utvecklingsarbetet var elever i årskurs 1–5. Varför vi valde 

årskurs 1–5 var av anledningen att de eleverna enligt oss besatt en mognad som skulle 

krävas för att lära in och diskutera det innehåll som planerats. För att delta i 

fotbollsskolan, skrev eleverna frivilligt sitt namn på en lista där de anmälde sitt 

deltagande för en vecka.  Deltagandet var således frivilligt och det var både tjejer och 

killar som deltog. På grund av det frivilliga deltagandet, varierade elevgruppen eftersom 

vissa elever valde att enbart vara med en eller ett fåtal gånger. Anledningen till att 

eleverna fick delta frivilligt var på grund av att de då tyckte att fotboll var något roligt. 

Följaktligen behövde vi inte motivera eleverna till att delta vilket möjliggjorde ett större 

fokus på det som lärdes ut.  

 

5.2.2 Planering  

För att ett genomförande ska kunna utföras, behöver en genomarbetad planering 

upprättas som genomförandet utgår från, (se bilaga E för vår planering). Lindström och 

Pennlert (2013) förklarar att planering är en viktig del i lärares vardagliga arbete och att 

det anses vara en didaktisk kompetens. Med didaktisk kompetens menar Lindström och 

Pennlert (2013) även att lärare exempelvis ska kunna forma undervisning utifrån 

styrdokument. Därav var det viktigt att vårt utvecklingsarbete utgick från styrdokument 

när utvecklingsarbetet och enskilda aktiviteter planerades.  

 

Inom didaktiken finns det utgångspunkter när en aktivitet planeras. De 

utgångspunkterna förklarar Lindström och Pennlert (2013) vara Vad, Hur, Varför samt 

Vilka. Med Vad-frågan besvaras vilket innehåll den planerade aktiviteten ska innehålla 

och ger således klarhet kring vilken utgångspunkt en aktivitet har. Med Hur-frågan 

besvaras hur aktiviteterna ska genomföras och vilket upplägg aktiviteterna har. Hur-

frågan besvarar även hur de uppsatta målen ska nås och vilka metoder eleverna kommer 

använda för att arbeta mot att nå målen. Med Varför-frågan besvaras varför en aktivitet 

ska genomföras och vilket syfte aktiviteten har. Genom att Varför-frågan besvaras, kan 

aktiviteten få mening vilket kan skapa tydlighet för eleverna varför aktiviteten 

genomförs. Avslutningsvis gällande de didaktiska utgångspunkterna återfinns Vilka-

frågan vilket besvarar vilka mål som en aktivitet besitter. Även den här frågan skapar 

tydlighet för elever i aktiviteter då mål synliggörs för att skapa mening.  

 

När planeringen för det här utvecklingsarbetet upprättades, utgick vi från de fyra 

didaktiska utgångspunkterna (Lindström & Pennlert, 2013). Aktiviteterna planerades 

veckovis där varje aktivitetstillfälle skulle genomföras under en timme då vi hade 

uppskattat att det under den tiden skulle kunna bedrivas både en teoretisk del samt en 

praktisk del. Veckorna hade olika teman som utgick från det övergripande syftet för 

utvecklingsarbetet vilket var att elever själva ska kunna lösa och hantera konflikter. De 

teman som återfanns i utvecklingsarbetet var fair-play, regler och konflikthantering. 

Genom att arbeta tillsammans med eleverna kring dessa teman, hade vi förhoppningen 

att eleverna själva skulle kunna lösa och hantera konflikter, både i generella och 

sportsliga sammanhang.  

 

5.2.3 Genomförande 

Aktiviteterna som genomfördes i utvecklingsarbetet utfördes i en idrottshall två gånger i 

veckan på den aktuella skolan. Det återfanns en fotbollsplan utomhus på skolan men vi 

valde att vara i idrottshallen på grund av att den ordinarie verksamheten pågick på 

skolgården. Varför aktiviteterna genomfördes två gånger i veckan var på grund av att 

eleverna skulle få en tidsmässig möjlighet att lära in det tema som aktualiserades. 
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Idrottshallen där aktiviteterna genomfördes var en idrottshall med måtten 20x40 meter 

vilket möjliggjorde ett fotbollsspelande.  

 

Mängden deltagande elever varierade under aktivitetstillfällena. Vid introduktionen av 

utvecklingsarbetet närvarade 30 elever och det genomfördes en introducering kring 

vilka vi var, vad som skulle genomföras samt varför vi var på skolan. Gemensamma 

regler för utvecklingsarbetet upprättades tillsammans med eleverna. Det genomfördes 

även en aktivitet som vi har valt att benämna som fyra hörn och som beskrivs i avsnitt 

5.3.3. Efter att leken fyra hörn genomfördes, fick eleverna delta i samarbetsövningar där 

de under tystnad skulle sorteras utefter exempelvis ålder eller längd. Eleverna fick även 

delta i samarbetsövningen där de skulle rulla en boll mellan alla deltagares ben. 

Anledningen till att eleverna fick genomföra samarbetsövningar var på grund av att vi 

ville lära känna eleverna och se hur de samarbetade samt utveckla elevernas 

samarbetsförmågor. Avslutningsvis genomfördes aktiviteten tempoboll där eleverna 

fick spela fotboll på olika sätt, exempelvis genom att gå krabbgång.  

 

Vid det första temat som var fair-play minskade antalet elever som deltog. Under det 

första aktivitetstillfället för veckan närvarade 18 elever och vid det andra 

aktivitetstillfället deltog 19 elever. Det var en jämn fördelning av antal 1: or, 2: or, 3: or 

samt 4: or vid aktivitetstillfällena vilket skapade åldersskillnader mellan eleverna som 

tydligt kunde iakttas utifrån koncentrationsförmåga. De äldre eleverna kunde bättre 

diskutera utifrån begreppet fair-play som introducerades. Begreppet introducerades 

genom en teoretisk genomgång där eleverna fick förklara vad begreppet innebar och 

sedan fick eleverna delta praktiskt i övningar som syftade till att skapa förståelse för 

begreppet fair-play. Genom det aktiva deltagandet, hade vi förhoppningen att eleverna 

bättre skulle lära in vad begreppet betydde i praktiken och hur det användes inom 

fotbollsutövande. Vid det första temat följde vi den planering som upprättats utan några 

avvikelser. Eleverna fick därför delta i olika typer av aktiviteter och inte bara 

fotbollsspelande.  

 

När det andra temat genomfördes återfanns det vid de båda aktivitetstillfällena 18 

respektive 14 elever. Vid dessa tillfällen hade antalet elever i årskurs 1 minskat medan 

elever i årskurs 2 och 3 ökat. Vid temat regler valde vi att frångå vår planering. I 

planeringen återfanns olika typer av övningar men efter en diskussion kring övningarna 

valde vi att enbart fokusera på det praktiska utövandet av fotbollsspelande. Anledningen 

till att vi valde att ändra vår ursprungliga planering, var på grund av att vi ansåg att det 

praktiska spelet hade stor betydelse i processen mot att uppnå det syfte som 

utvecklingsarbetet utgick från. Den teoretiska delen som nämnts i temat fair-play, 

återfanns fortfarande i utvecklingsarbetet då den fyllde en viktig funktion gällande att 

skapa grundläggande kunskaper kring de teman som var planerade. Således följde en 

tydligare struktur där aktivitetstillfällena var uppdelade i två delar, den teoretiska delen 

samt den praktiska delen. Genom att vi implementerade att eleverna enbart skulle spela 

fotboll i den praktiska delen, var förhoppningen att de kunde applicera det inlärda från 

teoridelen till den praktiska delen.  

 

Under den sista och avslutande veckan fokuserades konflikter och konfliktlösning. Vid 

aktivitetstillfället som berörde konflikter, deltog 14 elever där elevantalet i årskurs 1 var 

lågt medan det var högre i årskurs 2, 3 och 4. Tillvägagångsättet att arbeta med 

konflikter följde samma mönster som i det andra temat. Följaktligen fick eleverna 

diskutera tillsammans vad konflikter är för något, vilka olika typer av konflikter som 

finns samt hur eleverna kan lösa konflikter utan hjälp av lärare. Efter att teoridelen 
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genomfördes, delades eleverna upp i fyra olika grupper och därefter fick de spela 

matcher mot varandra. Under matcherna fokuserades hur konflikter kan förebyggas och 

hur eleverna istället kan stärka varandra genom fotbollsspelande.  

 

Vid det sista aktivitetstillfället deltog åtta elever vilket var en minskning gentemot det 

genomsnittliga deltagandet. De elever som deltog fick vid aktivitetstillfället dock 

reflektera kring vad de hade lärt sig under utvecklingsarbetet, vilka teman som hade 

fokuserats och hur det som de hade lärt sig kan användas i andra sammanhang än sport. 

När reflektionen var avslutad fick eleverna delta i aktiviteten fyra hörn där de skulle 

svara på påståenden utifrån fotbollsskolan. Ett exempel som de skulle svara på var 

bland annat ”Har bråk minskat på fotbollsplanen efter fotbollsskolan?”, (se bilaga D). 

Avslutningsvis spelade vi studenter en match mot eleverna med syftet att avsluta den 

praktiska delen av utvecklingsarbetet på ett positivt och roligt sätt.  

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data har vid två olika tillfällen under utvecklingsarbetets process genererats och de två 

tillfällena är vid nulägesanalysen samt som underlag för resultatet. Vid 

insamlingstillfällena har metoderna strukturerad intervju, strukturerad observation, 

utvärderingsleken fyra hörn och dagboksanteckningar använts för att generera data. Det 

gemensamma för metoderna är att de har genererat kvalitativa data. Kvalitativa data 

förklarar Denscombe (2009) vara det som genererats antingen genom visuella bilder 

som har observerats eller ord som skrivits eller talats. Metoderna som genererar 

kvalitativa data är ”intervjuer, dokument och observation” (Denscombe, 2009, s. 367).   

 

5.3.1 Intervjuer 

När intervjuer genomförs, förklarar Brinkmann (2013) att de deltagande individerna 

utbyter information genom att konversera med varandra. Det finns olika sätt att 

genomföra intervjuer men det sätt som valdes för utvecklingsarbetet vid 

nulägesanalysen och för generering av resultat var strukturerade intervjuer. Med 

strukturerade intervjuer menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att intervjuerna utgår 

från en tydligt strukturerad intervjuguide där frågornas följd och utformning är samma 

vid alla intervjuer som genomförs. Vid strukturerade intervjuer är frågorna vanligtvis 

slutna för att generera korta och tydliga svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I vårt 

utvecklingsarbete genomfördes intervjuer med öppna frågor där samma lärare vid de två 

olika tillfällena agerade informanter. Valet av lärare som skulle intervjuas gjordes av en 

lärare på skolan efter att vi förklarat att vi ville intervjua lärare i olika lågstadieklasser 

och i fritidshemsverksamheten. Lärarna har fått en numrering som är samma vid de 

olika delarna där intervjuer har genomförts. Vid nulägesanalysen användes sex frågor 

och vid resultatet användes fem frågor utifrån upprättade intervjuguider, (se bilaga B). 

Då lärarna fick svara fritt på de öppna frågorna, varierade svaren. Anledningen till att vi 

genomförde intervjuer med lärarna var på grund av att vi ville ta del av deras 

uppfattningar kring konflikter på fotbollsplanen. 

 

Intervjuer vid nulägesanalys 

Intervjuerna som genomfördes vid nulägesanalysen spelades i samtycke in med lärarna. 

Anledningen till att vi spelade in intervjuerna och sedan transkriberade inspelningarna 

var på grund av att det enklare kan utläsas data ur det skrivna materialet vilket Elliot 

(2016) förklarar. När transkriberingen genomfördes, framställdes det som sades i en 

exakt återgivning. På så sätt avtecknades talfel och den exakta ordföljden vid 

transkriberingen. När sedan resultatet utifrån intervjuerna redovisades i 
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utvecklingsarbetet, användes citat som justerats språkligt utifrån transkriberingen med 

anledning att citaten enklare skulle kunna avläsas.  

 

Intervjuer vid resultat 

Intervjuerna i resultatdelen genomfördes på ett annorlunda sätt gentemot hur de 

genomfördes vid nulägesanalysen. För att generera data kring resultatet användes 

strukturerade intervjuer utifrån en tydligt utformad intervjuguide likt i nulägesanalysen, 

(se bilaga B). Skillnaderna gällande intervjuerna vid resultatet var att de genomfördes 

skriftligt via e-post där lärarna fick frågorna som de sedan svarade på. Frågorna 

fokuserade på följderna av utvecklingsarbetet. Anledningen till att resultatintervjuerna 

genomfördes på det här sättet var på grund av att vi ville effektivisera resultatdelen då vi 

genom det här tillvägagångssättet undvek transkribering. Ytterligare en anledning var 

att vi ville att lärarna skulle ha möjlighet att själva kunna reflektera och svara på 

frågorna utan att känna sig stressade i intervjusammanhang för att på så sätt möjliggöra 

en nyansering av svaren.  

 
5.3.2 Observationer 

I nulägesanalysen och resultatet genomfördes observationer som antecknades i 

observationsscheman, (se bilaga C). Anledningen till att observationer genomfördes var 

att vi studenter ville upprätta en egen uppfattning kring fotbollsplanen och förekomsten 

av konflikter. Dessa observationer utfördes under 60 minuter vid varje tillfälle och 

fokuserade på fotbollsplanen under raster där olika årskurser deltog. Vid användandet 

av observationsscheman kan olika observationer användas. Den typ som valdes för det 

här utvecklingsarbetet var strukturerade observationer. Watt Boolsen (2007) förklarar 

att strukturerade observationer besitter en tydlig inriktning kring vad som ska 

observeras och kan enbart användas då forskare bestämt vad som ska fokuseras i 

forskningen. Fortsättningsvis förklarar Watt Boolsen (2007) att upprättandet av ett 

observationsschema kan variera mellan exakt observation där saker kan förbises då de 

inte finns med i observationsschemat och oprecis observation där forskare nästan kan 

tolka situationerna helt fritt. I det här arbetet användes oprecisa observationer eftersom 

vi ville belysa förekomsten av konflikter och på så sätt inte missa situationer som kunde 

tolkas som konflikter.  

 

Observationer vid nulägesanalysen 

Vid upprättandet av observationsschemat utgick vi från det problem som kunnat iakttas 

redan innan nulägesanalysen vilket var konflikter på fotbollsplanen. Antalet elever som 

deltog i konflikter antecknades i kategorin antal. I observationsschemat återfanns 

kategorierna regelkonflikter och värdegrundskonflikter. I värdegrundskonflikter 

återfanns tre förgreningar vilka var fula ord, utfrysning och annan. Kategorin annan har 

dock inte använts vid observationerna då de andra kategorierna täckte de konflikter som 

kunde iakttas. Avslutningsvis återfanns kategorierna lösning av konflikter och 

vuxennärvaro.  

 

Observationer vid resultat 

Observationerna gällande resultatet för utvecklingsarbetet utfördes på samma sätt som i 

nulägesanalysen för att få en kontinuitet i våra svar och för att på så sätt kunna göra 

jämförelser kring före och efter utvecklingsarbetet. Det som dock var skillnaden 

gällande observationen i resultatdelen var att det enbart genomfördes en observation 

efter att det praktiska utvecklingsarbetet hade avslutats. Anledningen till att det enbart 

genomfördes en observation var på grund av tidsbrist.  
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Vid resultatdelen genomfördes även en annan typ av observationer som benämns som 

deltagande observationer vilket användes för att kunna anteckna intressanta saker 

utifrån aktiviteterna i de upprättade dagboksanteckningarna. Denscombe (2009) 

förklarar av det finns olika typer av deltagande observationer men den typ som valdes 

för det här utvecklingsarbetet var deltagande som observatör. Deltagande som 

observatör förklarar Denscombe (2009) vara när en forskare deltar i aktiviteter som 

observatör men där de som blir observerade har vetskap kring observationerna. Vi 

omarbetade den här typen av observationsmetod eftersom vi var aktiva som lärare och 

hade ansvar för aktiviteter samtidigt som vi observerade.   

 

5.3.3 Fyra hörn 

Som utvärderingsmetod för att iaktta resultatet av utvecklingsarbetet användes leken 

fyra hörn där syftet med leken var att få vetskap om elevers tankar. Leken utfördes på så 

sätt att elever fick påståenden upplästa för sig och därefter fick de ställa sig vid det hörn 

som mest symboliserade deras tankar kring påståendet. I utvärderingsleken valde vi att 

använda ordet bråk istället för konflikter när påståenden blev upplästa eftersom eleverna 

troligtvis hade större förståelse för begreppet bråk. De olika hörnen var kategoriserade 

utefter hur bra eller dåligt något hade varit där exempelvis ett hörn var stämmer helt 

överens/mycket bra. Denna lek genomfördes två gånger i utvecklingsarbetet, en gång 

vid uppstarten av fotbollsskolan där 30 elever deltog och en gång vid det sista 

aktivitetstillfället där åtta elever deltog. Anledningen till att leken genomfördes två 

gånger var på grund av att en jämförelse skulle kunna göras kring före och efter 

genomförandet av utvecklingsarbetet.  

 
5.3.4 Dagboksanteckningar 

Den avslutande metoden som har använts för att dokumentera resultat men även 

projektets process är dagboksanteckningar. Dovemark (2007) förklarar att 

dagboksanteckningar kan användas som metod för att dokumentera personliga tankar 

kring det som har genomförts. Efter att varje enskilt aktivitetstillfälle i 

utvecklingsarbetet avslutades, antecknade vi minnesanteckningar i dagboken utifrån den 

upprättade planeringen. Exempel på anteckningar kunde vara vad som var bra i 

aktiviteten, om det framkom något speciellt i diskussionerna med eleverna samt hur väl 

aktiviteten genomfördes. Genom att en dagbok antecknades, kunde vi använda det 

insamlade materialet när resultatet och analysen av utvecklingsarbetet skulle upprättas.  

 

5.4 Analysmetoder 

När vi kodade vårt material som framkommit i utvärderingsmetoderna, valde vi att 

använda analytisk induktion. Med kodning menar Watt Boolsen (2007) att genererad 

data uppdelas i mindre delar för att på så sätt möjliggöra en analys. Analytisk induktion 

förklarar Watt Boolsen (2007) vara en blandning mellan induktion och deduktion vilket 

betyder att när kodning genomförs, granskas data på ett utvidgat sätt för att kunna utläsa 

vad den innehåller. Samtidigt granskas data utifrån förutbestämda förhållanden vid en 

analytisk induktion. Ur ett praktiskt perspektiv använde vi analytisk induktion för att 

kunna iaktta vad vår data innehöll samt granska materialet utifrån de frågeställningar 

som var uppsatta för det här utvecklingsarbetet.  

 

Analysen av genererade data utgick från Watt Boolsens (2007) förklaring kring hur en 

analys ska genomföras i 12 punkter. De punkter vi använde var att leta efter mönster 

utifrån vår kodade data, kategorisera data, dela upp i underkategorier samt göra en 

avslutande tolkning (Watt Boolsen, 2007). Vi använde dock inte vissa av punkterna då 
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de enligt oss inte var relevanta för vår analys. Exempelvis använde vi inte punkten att 

”ställa upp ett logiskt händelseförlopp” (Watt Boolsen, 2007, s. 92). När vår data var 

kodad kategoriserades materialet i fyra olika kategorier där intressant data från de fyra 

olika utvärderingsmetoderna antecknades. Denna analysmetod benämner Watt Boolsen 

(2007) vara innehållsanalys. De fyra kategorierna som kunde urskiljas var minskning av 

konflikter, elevers kunskaper kring konflikthantering, språkbruk samt analys utifrån den 

sociala inlärningsteorin. Efter kategoriseringen analyserades data utifrån de uppsatta 

frågeställningarna för det här utvecklingsarbetet samt utifrån vårt teoretiska ramverk.  

 

5.5 Etiska överväganden 

För att bedriva forskning på ett godkänt sätt, måste etiska överväganden göras. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som forskare ska uppfylla vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Med informationskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att berörda individer inom den 

aktuella forskningen ska informeras kring vad forskningen syftar uppnå samt vad 

individernas roll i utvecklingsarbetet är. Vetenskapsrådet (2002) förklarar även att de 

deltagande individerna ska informeras om att deltagandet är frivilligt. I vårt 

utvecklingsarbete informerades både elever och vårdnadshavare kring vad 

utvecklingsarbetet syftade till att göra samt upplägget för hur processen skulle se ut. 

Informationen delgavs genom ett brev som skickades ut till vårdnadshavare där både 

vårdnadshavarna och eleverna kunde läsa vad det innebar att vara med i 

utvecklingsarbetet, (se bilaga A). Det informerades även att om eleverna inte fick delta 

på grund av olika anledningar, skulle vårdnadshavare kontakta oss för att vi på så sätt 

skulle få vetskap kring vilka elever som hade möjlighet att delta. Under första 

aktivitetstillfället informerades eleverna ytterligare en gång kring vad som skulle 

genomföras under de veckor som utvecklingsarbetet skulle bedrivas.  

 

När det gäller samtyckeskravet innebär det enligt Vetenskapsrådet (2002) att de som 

deltar i undersökningar eller projektarbeten ska lämna ett godkännande kring att delta. 

På så sätt är deltagandet i undersökningar eller i projektarbeten frivilliga. Elever som är 

under 15 år behöver enligt Vetenskapsrådet (2002) ha vårdnadshavares tillstånd för att 

få delta i undersökningar som är av etisk känslig karaktär. I vårt utvecklingsarbete har 

det inte genomförts intervjuer med enskilda elever utan elevernas deltagande i 

undersökningen har enbart varit ett aktivt deltagande i aktiviteter. Således behövde vi 

enligt de riktlinjer som finns, inte ha vårdnadshavares godkännande. Vi informerade 

vårdnadshavarna trots riktlinjerna och förklarade att om de inte ville att deras barn 

skulle delta, fick de informera oss om det. I och med att vi har bedrivit ett 

utvecklingsarbete, har projektet varit en del av verksamheten under de aktuella 

veckorna. Därav har vi inte behövt anpassa oss till samtyckeskravet på samma sätt som 

om vi hade bedrivit ett forskningsbaserat arbete där exempelvis elever intervjuas. Vi har 

dock förhållit oss till samtyckeskravet då eleverna inte tvingats till att delta utan 

deltagandet har varit frivilligt.  

 

Det tredje kravet som ska involveras när forskning bedrivs, är konfidentialitetskravet. 

Med konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att berörda individers 

personuppgifter omhändertas och hanteras på så sätt att inga utomstående individer kan 

få tillgång till dem. Information om deltagande individer ska alltså behandlas och 

omhändertas för att sedan förstöras på grund av att individerna ska känna trygghet i att 

de förblir anonyma. I vårt utvecklingsarbete har vi använt det tredje kravet på så sätt att 

inga namn har förekommit då aktiviteter har genomförts. Informationen om att eleverna 
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skulle vara anonyma i vårt utvecklingsarbete, informerades vårdnadshavare om i det 

brev som skickades ut. I de intervjuer som genomfördes med lärarna, delgavs 

information kring att de skulle förbli anonyma och att deras uppgifter enbart skulle 

användas av oss.  

 

Det sista och fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet förklara förklarar att det som framkommer i den aktuella forskningen 

får enbart användas i forskningssyfte och får därav inte användas i andra syften eller 

sammanhang. Det fjärde kravet har vi använt och respekterat då det som har 

framkommit i utvecklingsarbetet, enbart har använts i just utvecklingsarbetet.  

 

Avslutningsvis ska det förklaras att universitetet har rätt att ta del av information och 

dokument som berör arbetet då arbetet genomförs via universitetet. Följaktligen är 

arbetet inte vårt eget (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.6 Metodkritik 

Att eftersträva god validitet är viktigt i forskning enligt Denscombe (2009). Med hög 

validitet menas att forskning genomförs på ett sådant sätt att data som har genererats är 

giltig och att den är kommunicerbar för andra (Denscombe, 2009). Nedan presenteras en 

metodkritik angående utvecklingsarbetets giltighet i fyra avsnitt vilka är: nulägesanalys, 

aktion/fotbollsskola, resultat och metoder för generering av resultat samt alternativa 

metoder.  

 
5.6.1 Nulägesanalys  

Giltigheten för nulägesanalysen kan diskuteras utifrån tidsaspekten. Då vi genomförde 

nulägesanalysen på två olika sätt med totalt sju olika tillfällen under tio dagar, kan det 

påverka vilket nulägesresultat vi fick. Att genomföra sju olika separata tillfällen under 

tio dagar anser vi vara stärkande för nulägesanalysens giltighet. Antalet tillfällen som 

genomfördes kan även anses ha påverkat giltigheten negativt då det kan ha varit för få 

tillfällen under för kort tid. Om istället nulägesanalysen hade genomförts vid fler 

tillfällen och under en längre tidsram, hade vi fått en ännu tydligare bild av nuläget.  

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat utvecklingsarbetets nulägesanalys och därav 

giltigheten, är att en av oss studenter hade tidigare erfarenheter av skolan där 

utvecklingsarbetet genomförde. Då en av oss studenter utförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning på skolan, kan tidigare erfarenheter av konflikter på skolan ha påverkat hens 

upplevelser eftersom studenten kan ha konstruerat en bild av verkligheten redan innan 

nulägesanalysen genomfördes. Det behöver inte enbart vara negativt för 

nulägesanalysens giltighet utan kan också vara stärkande på grund av att elever och 

lärare hade en relation med en av oss studenter sedan tidigare vilket kan ha medfört att 

vår närvaro inte påverkade observationerna.  

 

Slutligen kan giltigheten för nulägesananalysen påverkas av att det inte användes en 

metod för att ta del av elevernas upplevelser av nuläget gällande konflikter. Orsaken till 

att vi inte använde en sådan metod var på grund av att vi hade behövt få ett 

godkännande utifrån de forskningsetiska principerna vilket vi inte hade hunnit.   

 
5.6.2 Aktion/fotbollsskola 

Fotbollsskolans giltighet är hög eftersom vi har utgått från tidigare forskning när vi 

planerade aktionen. Vid upprättandet av fotbollsskolan granskade vi vad tidigare 

forskning belyste inom områdena värdegrundsarbete och konflikter. Vi granskade även 
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hur studierna hade arbetat och vilka förhållningssätt forskarna förespråkade vilket 

exempelvis kunde vara att titta eleverna i ögonen för att skapa relationer vilket 

Carrington (2007) belyste. Ett annat exempel som vi tyckte var viktigt utifrån tidigare 

forskning var att målinrikta aktiviteter inom fotbollsskolan vilket Hassandra et al. 

(2007) förespråkade. Om fotbollsskolan inte haft målinriktade aktiviteter, hade arbetet 

kunnat påverkas negativt då eleverna inte lärt sig det som eftersträvades. Inom 

fotbollsskolan använde vi manualen GOAL Fair Play-12 punkter till Fair Play (GOAL, 

2014) för att strukturera arbetet kring fair-play vilket ökar giltigheten då vi utgått från 

upprättade dokument. Att använda manualen kan vara problematiskt då det inte är ett 

allmänt godtaget dokument kring fair-play men då manualen var tydlig och speglade 

våra tidigare erfarenheter kring fair-play, valde vi att använda dokumentet.  

 
5.6.3 Resultat och metoder för att generera resultat 

Metoderna som användes för att generera data kring nuläget och resultatet förklaras vid 

avsnitt 5.3. I detta avsnitt diskuteras de olika utvärderingsmetodernas giltighet kritiskt. 

Följden för diskussionen är intervjuer, observationer, fyra hörn och 

dagboksanteckningar. Avslutningsvis återfinns en sammanfattning av avsnittet. 

 

Intervjuer 

Det första som är intressant att diskutera är intervjumetoden. Som nämnts tidigare 

upprättades en intervjuguide, (se bilaga B). Vi valde relevanta frågor som skulle besvara 

nuläget vid första tillfället och resultatet vid andra tillfället. Dessa frågor granskades av 

vår handledare och godkändes sedan vilket betyder att frågorna var relevanta och att 

giltigheten för frågorna var hög.  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka giltigheten gällande de svar vi fick vid 

intervjuerna i resultatet var att vi använde skrivna intervjuer. Anledningen till att det kan 

ha påverkat resultatet var på grund av att lärarna kan ha svarat mer återhållsamt då de 

fick skriva svaren istället för att förklara dem muntligt. En positiv effekt av skrivna 

intervjuer vilket istället kunde stärka giltigheten, var att lärarna kunde mer eftertänksamt 

svara på frågorna och således kan svaren ha blivit mer utvecklade i jämförelse med om 

lärarna fått svara muntligt. 

  

En kritisk aspekt gällande vad som framkommit i intervjuerna med lärarna var att tiden 

för utvecklingsarbetet var problematisk. Lärarna menade att det var svårt att se om 

konflikternas minskning berodde på upprättandet av fotbollsskolan eftersom 

intervjuerna utfördes kort tid efter att fotbollsskolan avslutades. ”Svårt att säga så här 

kort efter huruvida det har minskat, men än så länge har jag inte varit med om att 

konflikter från fotbollsplanen har påverkat undervisningen sedan fotbollsskolan 

avslutats” (Lärare 3).  

 

Avslutningsvis förklarade lärare 2 att hen inte haft elever som deltagit i fotbollsskolan. 

Läraren hade därför inte kunnat observera några förändringar gällande konflikter som är 

kopplade till fotbollsplan efter att fotbollsskolan avslutats. Läraren förklarade också att 

antalet uppstådda konflikter ser liknande ut som tidigare och att konflikterna uppkom 

sporadiskt.  

 

Observationer 

Fortsättningsvis är den strukturerade observationen intressant att diskutera gällande 

antal gånger observationerna genomfördes. Vid första tillfället genomfördes de 

strukturerade observationerna vid flera olika raster och vid det andra tillfället 
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genomfördes observationerna under endast en rast. Vid det andra tillfället kunde det 

iakttas att antalet noterade konflikter var mindre i jämförelse med det första tillfället. Vi 

hade velat göra fler observationer under olika raster vid det andra tillfället för att på så 

sätt få en mer nyanserad bild kring resultatet vilket skulle påverka giltigheten för 

metoden positivt. Det som var orsaken till att fler observationer inte genomfördes var på 

grund av utvecklingsarbetets tidsbegränsning som vi var tvungna att förhålla oss till.  

 

Fyra hörn 

Ytterligare en aspekt som är intressant att diskutera kring är utvärderingsmetoden fyra 

hörn som förklaras i avsnitt 5.3.3. Det första som var problematiskt med den valda 

metoden var att eleverna skulle svara på påståendena självständigt utifrån upplevelser 

och inte påverkas av andra elever. Att eleverna påverkade varandra var vi medvetna om 

när vi valde metoden men vi ville använda en metod där elevernas uppfattningar och 

åsikter synliggjordes. Giltigheten gällande resultatet kan ha påverkats negativt då 

eleverna svarade som andra individer som idoliserades vilket kan ha påverkat ärligheten 

i elevernas svar.  

 

Den andra aspekten som kan ha påverkat giltigheten negativt var att det enbart deltog 

åtta elever vid det avslutande utvärderingstillfället. I och med att det deltog få elever 

kan det problematiseras kring hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten. 

Dessa åtta elever kan ha varit samma elever som vid det introducerande 

utvärderingstillfället svarade att de redan innan utvecklingsarbetet trivdes på 

fotbollsplanen. På så sätt kan det ha påverkat resultatet negativt då eleverna inte sett 

någon utveckling.  

 

Ett annat alternativ istället för utvärderingsleken fyra hörn hade varit att genomföra 

fokusgrupper tillsammans med eleverna. Fokusgrupper hade varit en mer tillförlitlig 

utvärderingsmetod att använda men som nämnts tidigare i avsnittet, skulle det ha krävts 

en längre etisk process för att få tillstånd till att använda metoden. Såldes fick 

utvecklingsarbetets tidsgräns avgöra hur och på vilket sätt vi skulle utforma 

utvärderingsmetoden för att ta del av elevernas upplevelser och åsikter.  

 

Dagboksanteckningar 

En annan utvärderingsmetod som användes var dagboksanteckningar. För att kunna 

anteckna det som skedde under aktiviteterna, var vi deltagande observatörer. Hur vi har 

varit deltagande observatörer förklaras under avsnitt 5.3.2. En faktor som kan anses vara 

problematisk utifrån upprättandet av dagboksanteckningarna är att vi varit deltagande 

observatörer och ansvariga lärare. Det som var problematiskt med att både vara 

deltagande observatör samt ansvarig lärare för aktiviteter, var att de båda utföranden 

krävde mycket uppmärksamhet. För att kunna bedriva aktiviteter som ledande lärare 

behövde vi ha uppsikt över eleverna och ha vetskap kring upplägget för varje lektion. 

Samtidigt behövde vi observera aktiviteterna för att kunna anteckna i 

dagboksanteckningarna. Genom att två utföranden skulle genomföras samtidigt, kunde 

uppmärksamheten kring antingen observationerna eller rollen som ansvarig lärare 

påverkas då den andra av de två fokuserades. Följaktligen kan det ha påverkat 

observationerna då vissa situationer kan ha förbisetts utan vår vetskap vilket kan ha 

påverkat giltigheten negativt. Det som dock förespråkar mot att vi har förbisett viktiga 

situationer är att vi har varit två studenter som varit aktiva. Därav har vi haft bättre 

översikt gällande de två utförandena vilket enligt oss har medfört både bättre deltagande 

observationer samt ageranden som ansvariga lärare. 
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Sammanfattning 

Avslutningsvis har det varit mycket arbete med att dokumentera och utvärdera utifrån 

fyra olika utvärderingsmetoder. Fördelarna med flera metoder har varit att det har gett 

oss ett större material att arbeta med för att ge en nyanserad bild. Det kan även 

konstateras att utvecklingsarbetets resultat inte hade haft samma omfattning om vi 

endast hade valt att utföra en utvärderingsmetod. Med det sagt anser vi det vara positivt 

för utvecklingsarbetet ur ett giltighetsperspektiv, att flera olika utvärderingsmetoder har 

använts för att skapa en nyanserad bild av resultaten. 

 
5.6.4 Alternativa metoder 

För utvecklingsarbetet hade andra tillvägagångssätt kunnat utföras. Ett exempel på ett 

annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att vi som studenter använde befintliga lärare 

på skolan som utförare av utvecklingsarbetet och att vi sedan enbart observerade 

aktivitetstillfällena. Vi hade i så fall planerat och informerat de ansvariga lärarna kring 

vad lektionerna skulle ha som utgångspunkt samt hur de skulle utföras. Det positiva 

med det tillvägagångssättet hade varit att vi enbart observerade och på så sätt hade vi 

kunnat få en tydligare överblick gällande aktiviteterna. Det negativa med det 

tillvägagångssättet hade varit att aktiviteterna inte utfördes på samma sätt som vi hade 

velat då någon annan ansvarade för aktiviteterna. Ytterligare en negativ aspekt med att 

andra lärare utför vårt tilltänkta utvecklingsarbete utifrån vår styrning är att det hade 

tidsmässigt blivit svårt att genomföra då vi skulle informera lärarna och att de sedan 

skulle utföra det. Följaktligen hade lärarnas arbete påverkats negativt tidsmässigt vilket 

ett utvecklingsarbete enligt oss inte ska göra.  
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6. Resultat 
De resultat som kan iakttas utifrån utvecklingsarbetet har framkommit genom fyra olika 

utvärderingsmetoder vilka är transkriberade och strukturerade intervjuer med lärare, 

strukturerad observation som är nedtecknad i ett observationsschema, utvärderingsleken 

fyra hörn samt dagboksanteckningar utifrån de genomförda aktiviteterna. Här nedan 

förklaras resultaten utifrån varje utvärderingsmetod. Avslutningsvis redovisas analysen 

av resultaten utifrån utvecklingsarbetets frågeställningar och teoretiska ramverket. 

 

6.1 Resultat av intervjuer med lärare 

De resultat som kan urskiljas av den genererade data i vårt utvecklingsarbete är 

mestadels positiva resultat. Det som är kritiskt med resultatet utifrån intervjuerna med 

lärarna, förklaras vid avsnitt 5.6. Intervjuerna med lärarna anger att utvecklingsarbetet 

medfört positiva resultat gällande målet att minska konflikter som är kopplade till 

fotbollsplan.  

 
Det jag kan komma på nu är att jag faktiskt inte behövt ta i någon konflikt 

tillsammans med den andra klassen. Innan var det ofta att mina elever kom 

in och berättade hur fruktansvärt den andra klassen betedde sig på 

fotbollsplanen, det har faktiskt inte varit något sådant sedan fotbollsskolan. 

     (Lärare 4).  

 

I två av intervjuerna framkommer att antalet konflikter har minskat efter fotbollsskolan 

och att eleverna tycker det är roligare att vara på fotbollsplanen. Det framgår också i 

intervjuerna att skolan har ett pågående systematiskt kvalitetsarbete gällande konflikter 

som är kopplade till fotbollsplan, vilket var ny information som inte framkom i 

intervjuerna vid nulägesanalysen, (se avsnitt 7.2.3). Lärare 1 förklarar att SKA-arbetet 

tillsammans med utvecklingsarbetet har gjort nytta. Lärarna berättar även att eleverna 

har blivit mer medvetna kring spelet och lagkänslan. Eleverna tenderar till att hjälpa 

varandra i en större utsträckning efter att fotbollsskolan avslutades. En annan lärare 

förklarar i intervjun att hen inte har kunnat observera uppkomna konflikter vid 

fotbollsplanen. Även konflikterna som uppstod mellan de olika klasserna har minskat 

och en av lärarna menar att hen efter fotbollsskolan, inte har behövt hantera den typen 

av konflikter.  
 

Avslutningsvis framgår det i intervjumaterialet att det fortfarande förekommer 

konflikter som är kopplade till fotbollsplanen, men att konflikterna är färre än innan 

utvecklingsarbetet påbörjades. ”Uppkomsten av konflikter har minskat, men jag vet inte 

om det beror på fotbollsskolan eller vårt SKA-arbete, troligtvis har de gjort skillnad 

tillsammans” (Lärare 1). 

 

En annan lärare berättar att det återkommer konflikter men att eleverna har blivit bättre 

på att hantera och lösa de konflikter som uppstår utan att de behöver ta hjälp av en 

lärare. Eleverna har blivit mer medvetna kring deras egna beteenden och därför är 

stämningen inte lika hätsk.  

 

6.2 Resultat av observationsschema 

Resultaten som kan urskiljas ur observationsschemat är tre aspekter: de positiva 

effekterna, förekomsten av minskade konflikter och minskning av fula ord. För det 

första visar resultatet att utvecklingsarbetet har medfört positiva effekter. Under 

observationstillfället kunde vi iaktta att det uppstod en konflikt mellan två elever 
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angående regler. När eleverna skulle börja använda våld mot varandra ingrep en tredje 

elev som deltagit i fotbollsskolan. Eleven använde de redskap som har lärts ut i 

utvecklingsarbetet där inblandade elever i konflikter ska prata om hur de uppfattar 

situationen istället för att bruka våld. Den tredje eleven förklarade för de andra två 

eleverna i konflikt att det är bättre att prata om vad som blev fel istället för att använda 

fysiskt våld. De två eleverna började istället prata med varandra och konflikten löstes. I 

och med att den här situationen uppstod, visar resultatet av observationsschemat att 

utvecklingsarbetet medfört positiva effekter på åtminstone enskilda elever. 

  

För det andra kan det utifrån observationsschemat iakttas att det förekommer konflikter 

på fotbollsplanen men frekvensen av konflikter har minskat. När nulägesanalysen 

genomfördes, uppstod ett flertal konflikter vid varje rast och eleverna blev ibland 

fysiska. Vid det utvärderande observationstillfället kunde vi se att antalet konflikter 

hade i jämförelse med de tidigare observationerna, minskat. Utifrån minskningen av 

konflikter kan det teoretiseras kring huruvida utvecklingsarbetet ensamt påverkat 

minskningen av konflikter. Det faktiska resultatet visar att vid det utvärderande 

observationstillfället, återfanns inte lika många konflikter som tidigare.  

 

Avslutningsvis visar resultatet utifrån observationsschemat att fula ord på fotbollsplanen 

har minskat. När de första observationerna genomfördes, förekom det fula ord på 

fotbollsplanen som eleverna sa till varandra. Vid den utvärderande observationen, 

förekom det under observationen inga fula ord mellan eleverna. Då den utvärderande 

observationen enbart genomfördes en gång kan förekomsten av fula ord variera 

beroende på när observationer utförs men det faktiska resultatet utifrån 

observationsschemat visar att antalet fula ord har minskat på fotbollsplanen.  

 

6.3 Resultat av fyra hörn 

Elevernas attityder och kunskaper gällande utvecklingsarbetet delgavs oss genom 

aktiviteten fyra hörn. Vid introduktionstillfället framkommer fyra intressanta svar. Det 

första svaret är att många elever redan innan genomförandet av utvecklingsarbetet 

tyckte att alla elever fick vara med när det gällde fotbollsspelande. 16 av 30 elever 

svarade ja/mycket bra på att alla fick delta vid fotbollsspelande innan fotbollsskolan. 

Det var dock 1 av 30 elever som svarade att alla elever inte fick vara med. Efter att 

fotbollsskolan utförts, kan en ökning iakttas gällande att alla får delta vid 

fotbollsspelande, 7 av 8 elever svarade ja/mycket bra på frågan. Det var dock 1 av 8 

elever som fortfarande tyckte att alla inte fick vara med. Dessa siffror visar att 

fotbollsskolan medfört mestadels positiva effekter gällande elevers deltagande på 

fotbollsplanen.  

 

Ytterligare ett svar som kan urskiljas innan utvecklingsarbetets genomförande var att 15 

av 30 elever svarade att de uppfattade att det förekom ganska mycket bråk på 

fotbollsplanen. Efter att fotbollsskolan utförts, svarade 4 av 8 elever att de tyckte att 

konflikterna på fotbollsplanen minskat mycket eller ganska mycket. Även dessa siffror 

visar att utifrån elevernas perspektiv, har utvecklingsarbetet haft positiva effekter kring 

antalet konflikter på fotbollsplanen då konflikter enligt eleverna har minskat.  

 

Resultatet visar att utvecklingsarbetet inte lyckats med att minska antalet fula ord på 

fotbollsplanen. 10 av 30 elever svarade innan utvecklingsarbetet att det förekom ganska 

mycket fula ord på fotbollsplanen. Efter att utvecklingsarbetet hade slutförts, svarade 

alla elever att förekomsten av fula ord inte hade minskat nämnvärt utan det förekom 

fortfarande ganska mycket fula ord.  



  
 

29 
 

 

Avslutningsvis fick eleverna svara på om de hade lärt sig lösa konflikter och om de 

hade användning av det de lärt sig på fotbollsskolan. På det första påståendet svarade 1 

av 8 elever att hen hade lärt sig lösa konflikter mycket/ja. 7 av 8 elever svarade att de 

hade lärt sig lösa konflikter ganska mycket vilket leder till slutsatsen att alla elever som 

deltog i den avslutande utvärderingen har lärt sig lösa konflikter när de har utvärderat 

sig själva. Elevernas uppfattning kring hur väl de har lärt sig varierar dock mellan 

eleverna. När det gäller det andra påståendet angående om eleverna hade användning av 

det de lärde sig på fotbollsskolan svarade 1 av 8 elever att hen inte hade lärt sig något 

användbart. 7 av 8 elever svarade dock att de hade lärt sig mycket i fotbollsskolan. Då 

majoriteten av eleverna hade lärt sig användbara saker i fotbollsskolan, exempelvis att 

hantera konflikter, visar resultatet att utvecklingsarbetet mestadels haft positiva 

konsekvenser.  

 

6.4 Resultat sammanfattning dagboksanteckningar 

De sammanställda dagboksanteckningarna visar att utvecklingsarbetet medfört olika 

resultat. Det första som kan urskiljas i dagboksanteckningarna är att diskussioner med 

elever resulterade i goda resultat. Diskussioner med elever genomfördes vid varje 

aktivitetstillfälle både vid den inledande samlingen och under aktivitetens utförande. 

Vid diskussionerna fick eleverna svara på frågor som vi ställde och sedan diskutera 

tillsammans i helgrupp. Det resultat som kan observeras utifrån dagboksanteckningarna 

gällande diskussionerna, var att eleverna lärde av varandra. Det aktiva deltagandet 

varierade bland eleverna där vissa elever diskuterade mer medan andra elever 

diskuterade mindre. Alla elever lyssnade dock på den som pratade och därav kunde 

elever som inte var aktiva i diskussionen, ta del av andra elevers tankar och följaktligen 

lära in kunskaper kring exempelvis konfliktlösning. Ett exempel var när eleverna 

diskuterade hur individer ska agera när en målvakt släpper in mål då det under det 

praktiska fotbollsspelandet framkommit negativa kommentarer och nedvärderande ord 

när en elev släppt in mål. Som förslag på alternativa ord förklarade en elev att individer 

istället kan pusha målvakten genom att säga ”det gör inget att du släppte in ett mål, du 

tar nästa” (minnesanteckning från aktivitetstillfälle 6). Genom att eleven gav ett 

alternativt förslag på hur individer ska prata med målvakter som släpper in mål, kunde 

de andra eleverna lära av den förstnämnde elevens förslag och således undvika 

förekomsten av konflikter och nedvärderande ord.  

 

Det kan även konstateras en progression hos eleverna från det första till det sista 

aktivitetstillfället utifrån de sammanställda dagboksanteckningarna. Vid de första 

aktivitetstillfällena besatt eleverna mindre kunskaper kring hur fair-play och regler 

skulle implementeras i det praktiska spelandet. Vid de avslutande två aktivitetstillfällena 

var eleverna dock delaktiga både i diskussioner kring fair-play och regler. Vi kunde 

även observera att eleverna hade implementerat de båda utgångspunkterna i det 

praktiska spelet. Genom att eleverna tillsammans och med oss pedagoger har fått träna 

teoretiskt och praktiskt kring det tema som varit aktuellt, anser vi utifrån resultatet av 

dagboksanteckningarna, att eleverna har lärt in det som har fokuserats. Det som 

fokuserades har varit att eleverna ska lära sig hantera konflikter genom att få ta del av 

olika strategier med utgångspunkt fotbollsspelande. Att eleverna har lärt in exempelvis 

konflikthanteringsstrategier belyses i utvärderingsleken fyra hörn.  
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6.5 Sammanfattande resultat och analys 

I det här avsnittet redogörs analyser utifrån resultaten i ovanstående avsnitt. De 

kategorier som har analyserats är utifrån frågeställningarna: Förändras förekomsten av 

konflikter på fotbollsplanen av att fotbollsskolan genomförs, hur förändras attityden i 

konflikthantering av att fotbollsskolan genomförs och förändras elevers språkbruk på 

fotbollsplanen av fotbollsskolan. Resultatet analyseras avslutningsvis utifrån den sociala 

inlärningsteorin.  

 
6.5.1 Minskning av konflikter  

Den första frågeställningen berör om förekomsten av konflikter minskar genom att 

arbeta med fair-play, regler och respekt. I resultaten framkommer att antalet konflikter 

minskat efter att fotbollsskolan avslutats. Resultaten i intervjuerna visar att lärarnas 

uppfattningar är att antalet konflikter som är kopplade till fotbollsplanen har minskat 

sedan fotbollsskolan upprättades. Intervjuerna visar att antalet konflikter mellan de olika 

årskurserna har minskat och att lärarna inte lika ofta behöver hantera dessa konflikter. 

Även resultatet utifrån observationen visar att antalet konflikter har minskat i jämförelse 

med våra tidigare observationer som genomfördes innan upprättandet av fotbollsskolan. 

Fortsättningsvis visar resultatet av elevernas egna uppfattningar i leken fyra hörn, att 

antalet konflikter på fotbollsplanen har förändrats. I leken visar eleverna att antalet 

konflikter har minskat på fotbollsplanen efter vårt utvecklingsarbete då en högre andel 

elever svarade att konflikter sker mer sällan på fotbollsplanen. Slutligen visar 

utvärderingsmetoderna att konflikter fortfarande förekommer men att frekvensen av 

konflikter har minskat. Därav besvaras frågeställningen för vårt utvecklingsarbete 

gällande minskning av antalet konflikter som är kopplade till fotbollsplan, som 

mestadels positiv då vi i de olika utvärderingsmetoderna kan observera en minskning.   

 
6.5.2 Elevers kunskaper kring konflikthantering  

Den andra frågeställningen som berör vårt utvecklingsarbete är om elevers attityder till 

konflikthantering förändras. Resultaten i intervjuerna med lärarna visar att eleverna 

oftare löser konflikter själva och att lärarna inte behöver hantera lika många konflikter. 

Det kunde även iakttas under vår observation att elever som inte är inblandade i 

uppstådda konflikter, väljer att hjälpa sina kompisar att lösa konflikter på fotbollsplan. 

Slutligen framkommer det i resultatet av fyra hörn att en stor andel av eleverna tycker 

att de har fått verktyg på fotbollsskolan som de kan använda för att lösa uppstådda 

konflikter utan lärares närvaro. Därav kan det förklaras att frågeställningen för vårt 

utvecklingsarbete gällande elevers attityder till konflikthantering, mestadels har 

förändrats då vi i de olika utvärderingsmetoderna kan observera att elever hanterar 

konflikter utan lärares hjälp.  

 
6.5.3 Språkbruk 

Den tredje frågeställningen för vårt utvecklingsarbete berör om elevers språkbruk 

förändras av att delta i fotbollsskolan. I resultaten som framkommer, iakttar vi att 

antalet fula ord inte minskat utan förekomsten av fula ord var liknande som innan 

utvecklingsarbetet hade genomförts. I utvärderingsleken fyra hörn framkommer det att 

en stor andel av eleverna tyckte att antalet fula ord på fotbollsplanen var oförändrade 

och att det inte blivit någon förbättring. Dock kunde det under observationstillfället som 

genomfördes, inte noteras några händelser där det uppstod konflikter på grund av fula 

ord. På så sätt varierade svaren utifrån de olika utvärderingsmetoderna.  

 

På grund av att svaren varierade har vi valt att fokusera på utvärderingsleken fyra hörn 

och elevernas upplevelse av fula ord då vi tycker att ett observationstillfälle inte är 
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tillräckligt för att besvara frågeställningen. Därav kan det förklaras att elevernas 

språkbruk inte förändrades efter genomförandet av fotbollsskolan.  

 
6.5.4 Analys utifrån den sociala inlärningsteorin 

Som teoretiskt ramverk för utvecklingsarbetet har den sociala inlärningsteorin valts. Det 

som vi har valt att fokusera på utifrån den sociala inlärningsteorin är att individer lär av 

varandra och av förebilder samt att beteenden som utförs blir bedömda som positiva 

eller negativa (Bandura, 1977). Att elever lär av varandra har vi observerat i vårt 

utvecklingsarbete. Det första exemplet på att elever lär av varandra visar resultatet av   

dagboksanteckningarna. I våra observationer av aktiviteterna, deltog eleverna olika 

mycket i diskussioner. När eleverna sedan frågades kring vad diskussionen hade berört, 

kunde alla elever förklara innehållet. Detta exempel visar att även om eleverna inte 

aktivt deltog i diskussioner, lärde de fortfarande in kunskaper och det gjorde de genom 

att lyssna till varandras tankar. Ytterligare ett exempel på att elever lyssnar till varandra 

förklaras i resultat av dagboksanteckningar där en elev upplyser andra elever hur 

individer ska bemöta målvakter som släpper in mål, (se avsnitt 6.4). Genom att elever 

delger positiva tankar kring situationer, kan de lära av varandra.  

 

Ytterligare ett exempel på att elever lyssnar till varandra vilket den sociala 

inlärningsteorin berör, är exemplet i resultat av observationsschema där en elev löser en 

konflikt mellan två andra elever, (se avsnitt 6.2). I situationen använder eleven som 

löser konflikten de strategier som lärts ut i fotbollsskolan vilket är att individer ska prata 

med varandra för att lösa konflikter. Genom att eleven som löser konflikten förklarar för 

de andra eleverna hur en konflikt kan lösas, lär eleverna av varandra vilket den sociala 

inlärningsteorin belyser. Då konflikten sedan löstes blev erfarenheten positiv vilket 

enligt Bandura (1977), kan leda till att den förstärks och upprepas av alla de inblandade 

eleverna  

 

Avslutningsvis kan förekomsten av förebilder utifrån den sociala inlärningsteorin iakttas 

i utvecklingsarbetet. Genom att vi studenter aktivt deltar i fotbollsspelande, agerar vi 

som förebilder för eleverna gällande hur ett bra beteende kan vara på fotbollsplanen 

(Bandura, 1977). Vår förhoppning var att eleverna skulle härma det beteende som vi 

studenter visade vilket konkret var att passa alla i laget, pusha varandra och att vara 

ärliga vid regelbrott. Resultatet utifrån dagboksanteckningarna, visar att eleverna lärde 

in dessa typer av kunskaper i fotbollsskolan. Huruvida agerandet som förebilder isolerat 

kan ha påverkat elevernas inlärning är dock svår att urskilja. Det som framkommer i 

våra observationer är att elevernas beteenden på fotbollsplanen har förbättrats och att de 

lärt in kunskaper kring fair-play, regler och konflikthantering genom att vi studenter 

agerat förebilder. Således visar resultatet att förebilder har positiv påverkan på elevers 

beteenden vilket Bandura (1977) förespråkar.  
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7. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras och kritiskt granskas olika aspekter som varit 

problematiska eller intressanta för vårt utvecklingsarbete utifrån olika perspektiv. I 

diskussionen återfinns tre huvudrubriker vilka är resultat, metodval och didaktiska 

implikationer.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet presenteras en diskussion kring det generella resultatet och resultat av 

fula ord.  

 

7.1.1 Generella resultat 

Som nämnts tidigare, har utvecklingsarbetet genomförts i en fritidsverksamhet. I en 

fritidsverksamhet återfinns de elever med behov av en fritidsplats och på så sätt är det 

många elever på den aktuella skolan som inte är involverade i fritidsverksamheten då de 

inte är i behov av plats eller på grund av andra anledningar. Genom att alla elever på 

skolan inte är delaktiga i fritidsverksamheten, kan vi som studenter inte nå och aktivera 

dessa elever. Därav kan det vara elever som deltar vid fotbollsspelande under raster som 

inte tagit del av vårt utvecklingsarbete gällande konflikter. Frågan som kan ställas 

utifrån den här problematiken blir då hur de elever som inte deltagit i utvecklingsarbetet 

påverkar de elever som deltagit?  

 

Hassandra et al. (2007) nämner i avsnitt 4.3 att det finns en problematik gällande att 

överföra kunskaper från en miljö eller verksamhet till en annan på grund av de elever 

som inte besitter samma kunskaper. Hemphill och Richards (2016) förklarar däremot att 

elever kan applicera kunskaper i andra sammanhang vilket nämns även i avsnitt 4.3. 

Således kan det utifrån vårt utvecklingsarbete iakttas både positiva och negativa 

aspekter gällande att vissa elever besitter kunskaper samtidigt som andra elever inte 

besitter samma kunskaper. 

 

Det positiva med att elever inte besitter samma typer av kunskaper är att de kan lära av 

varandra vilket den sociala inlärningsteorin förklarar (Bandura, 1977). För att eleverna 

ska lära av varandra måste det dock finnas en vilja hos de olika individerna. Elever som 

besitter kunskaper ska vilja lära ut genom att ha ett tydligt kroppsspråk och tydliga 

åsiktsyttringar kring exempelvis konflikter. De elever som inte besitter kunskaper ska 

vilja lära in då andra individer lär ut. Om det finns en vilja att både lära ut och lära in 

bland de olika eleverna, omformas problematiken kring olikheterna till något positivt.  

 

Det som anses vara negativt med att elever besitter olika typer av kunskaper är att de 

elever med kunskaper återgår till samma förhållningssätt som de elever som inte besitter 

kunskaper. Ett konkret exempel på det här potentiella utfallet är att elever i vårt 

utvecklingsarbete har lärt in kunskaper kring konflikter men när de sedan spelar fotboll 

på raster har de andra eleverna inte samma kunskaper och strategier gällande konflikter. 

När eleverna med kunskaper försöker lösa konflikter genom att använda strategierna, 

möter de motstånd då de andra eleverna inte vill ta del av kunskaperna. Följaktligen 

känner eleverna med kunskaper att det blir omöjligt att utifrån det de har lärt sig, lösa 

konflikterna. Därav kan de återgå till att bemöta konflikterna på samma sätt som 

eleverna utan kunskaper vilket kan vara destruktivt. För att motverka att den här 

situation ska uppstå efter avslutat utvecklingsarbete, kan andra lärare på den aktuella 

skolan stötta eleverna som besitter kunskaper. Genom stöttning från lärare, kan eleverna 

fortsätta försöka implementera det de har lärt sig i verkligheten. Om den här lösningen 
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skulle användas, behöver de andra lärarna informeras kring vad eleverna har lärt sig för 

att på så sätt ha vetskap kring vad lärarna ska stötta eleverna med.  

 

7.1.2 Resultat av fula ord 

Vid resultat av fula ord som beskrivs närmare i avsnitt 6.5.3, förklaras att antalet fula 

ord inte har minskat efter avslutat utvecklingsarbetet. Varför antalet fula ord inte har 

minskat beror troligtvis på två möjliga orsaker. Den första orsaken kan vara som nämnts 

tidigare till andra orsaker, att alla elever inte har tagit del av utvecklingsarbetet. Då alla 

elever inte fått inhämta kunskaper kring hur ett vårdat språk på fotbollsplanen ska vara, 

kan det vara en orsak till att antalet fula ord inte har minskat. En lösning för den här 

potentiella orsaken kan vara att klasslärare under skoltid diskuterar tillsammans med 

eleverna vilket språkbruk som är användbart och vilka ord som inte är användbara att 

yttra på fotbollsplanen eller generellt. Om alla klasslärare hade genomfört dessa 

diskussioner, hade en minskning teoretiskt sett kunnat iakttas.  

 

Den andra orsaken till att antalet fula ord inte minskat är troligtvis att vi inte upprättat 

tillräckligt tydliga aktiviteter. Granskas våra aktiviteter, är det ingen aktivitet som 

tydligt fokuserat på fula ord utan det har delvis arbetats med vid flera tillfällen då vi 

som lärare har försökt agera som förebilder kring språkbruk. Att enbart se vår bristande 

undervisning kring språkbruk som orsak är problematiskt då vi inte vet vilka elever på 

fotbollsplanen som använder ett dåligt språkbruk, om det är elever som deltagit eller 

inte deltagit i utvecklingsarbetet. Det kan dock konstateras att det resultat som 

framkommit kring språkbruk inte var det som eftersträvades och därför behövs 

förbättringar göras om utvecklingsarbetet skulle genomföras på nytt. Ett exempel på 

förbättring kan vara att ett aktivitetstillfälle enbart fokuserar kring språkbruk inom 

exempelvis temat fair-play. Förbättringen hade förhoppningsvis kunnat leda till att 

eleverna fått större förståelse kring språkbruk både på fotbollsplanen och generellt.  

 

7.2 Metoddiskussion 
För det här utvecklingsarbetet har som förklarats under avsnitt 5.1, använts 

aktionsforskning som en övergripande forskningsmetod. Med aktionsforskningens olika 

delar, återfinns både positiva och negativa aspekter. I det här avsnittet diskuteras de 

olika delarna i aktionsforskningsmodellen där vi belyser det mest intressanta utifrån 

varje del. Delen resultat och analys diskuteras tidigare i arbetet vid avsnitt 5.6. 

 
7.2.1 Problemidentifiering 

En kritisk aspekt som kan granskas utifrån problemidentifieringen, är att vårt val av 

inriktning för utvecklingsarbetet grundas i genomförda VFU: er. Vi har därav inte 

kunnat observera hur klimatet på fotbollsplanen varit under resterande delar av 

terminen. Följaktligen kan vårt val av inriktning vara missvisande eftersom våra 

förobservationer är en liten del av terminer vilket möjliggör att vi har observerat vid 

dåliga tidpunkter då klimatet på fotbollsplanerna varit negativt.   

 
7.2.2 Syfte och mål 

Det positiva med utvecklingsarbetets syfte och målformulering, är att det återfinns tre 

olika frågeställningar vilket gör att utvecklingsarbetet blir brett då samtliga tre 

frågeställningar ska besvaras. Det kan även vara negativt att ha flera olika 

frågeställningar eftersom arbetet kan bli för omfattande med den tidsgränsen som vi har 

att förhålla oss till i utvecklingsarbetet. Ytterligare en sak som vi kan förhålla oss 

kritiska till är att den röda tråden i utvecklingsarbetet kan påverkas av flera olika 

frågeställningar.   
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7.2.3 Nulägesanalys 

I nulägesanalysen framkommer olika svar utifrån genereringsmetoderna gällande 

klimatet på fotbollsplanen. Varför det framkommer olika svar i genereringsmetoderna 

kan problematiseras. I intervjuerna framkommer att det är få konflikter som uppstår 

medan i observationerna uppstår ett flertal konflikter. En anledning till att svaren skiljer 

sig kan vara att vi studenter och de intervjuade lärarna har olika syn på vad en konflikt 

är. Således antecknar vi det som uppfattas som konflikter utifrån vårt perspektiv. Detta 

behöver inte överensstämma med lärarnas perspektiv och därav uppstår det skillnader. 

En kommentar som inte framkommer i nulägesanalysen utan först vid resultatet är att en 

av klasserna genomför ett pågående systematiskt kvalitetsarbete för att arbeta med 

konflikter. Om den informationen hade framkommit i nulägesanalysen, hade vi kunnat 

använda kunskapen gällande konfliktarbete när vi upprättade vårt utvecklingsarbete.  

 
7.2.4 Tidigare forskning/teoretiskt ramverk 

Vid användandet av tidigare forskning, fokuserades studiernas forskningsöversikter när 

information skulle inhämtas. Att enbart använda forskningsöversikter i studierna är 

något som vi kan vara kritiska till med anledning av att kunskaperna inte blir 

fördjupade. Om vi istället hade använt studierna som helhet. hade vi kunnat få ta del av 

andra typer av svar som fördjupat våra kunskaper. Det positiva är att vi har använt flera 

olika forskningsöversikter samt att forskningsöversikterna har berört vårt teoretiska 

ramverk vilket är den sociala inlärningsteorin. 

 

Inom den sociala inlärningsteorin återfinns modellinlärning som innebär att elever lär 

sig genom att följa och härma förebilder (Bandura, 1977). Vidare kan det diskuteras hur 

resultatet som framkommit i utvecklingsarbetet hade varit annorlunda om en annan teori 

valts. En potentiell teori som kunde användas är det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Inom det sociokulturella perspektivet förklarar Hwang och Nilsson (2011) att 

elever lär sig genom sociala interaktioner och att det är i samspelet mellan individer som 

kunskap skapas. Dessa två olika teorier är väldigt lika varandra där båda teorierna 

belyser att individer lär av varandra genom att integrera. Skillnaden mellan de två 

teorierna är att inom det sociokulturella perspektivet är barnets utveckling mer beroende 

av en erfaren vuxen, vilket i den här situationen hade inneburit oss. Om det 

sociokulturella perspektivet hade använts, skulle det innebära att elevernas utveckling 

hade varit beroende av att vi som lärare varit mer aktiva och utmanat eleverna på 

individnivå. Exempelvis hade vi som lärare varit tvungna att vara med under de olika 

praktiska övningarna i en större utsträckning vilket hade bidragit till att vi frångått vår 

tanke om att det är eleverna som besitter kunskaperna. Således anser vi att resultaten 

som framkommit i vårt utvecklingsarbete hade sett annorlunda ut om vi hade valt det 

sociokulturella perspektivet.  

 
7.2.5 Metod 

Aktion 

Som nämnts i inledningen av det här avsnittet, har aktionsforskning använts som 

översiktlig forskningsmetod. Det som har varit positivt kring användandet av 

aktionsforskning är att strukturen för utvecklingsarbetet har varit väldigt tydlig då vi 

utgått från en aktionsforskningsmodell. På så sätt har varje del i arbetet haft betydelse 

för grundläggandet av nästföljande del. Därav har vi kunnat följa den redan upprättade 

strukturen vilket underlättar för oss studenter. En aspekt som kan anses vara 

problematisk gällande användandet av aktionsforskning och den modell som vi utgått 
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från är att den innefattar många olika delar. Då alla delar ska genomföras på ett 

noggrant och energikrävande sätt, kan vissa delar påverkas negativt eftersom ett 

omedvetet val görs gällande vad som prioriteras.  

 

Elevgrupp 

Det andra som är intressant att belysa utifrån metoden av utvecklingsarbetet är 

elevgruppen som deltog och att deltagandet var frivilligt. På grund av det frivilliga 

deltagandet varierade gruppens konstellation vid de olika tillfällena, både gällande antal 

och ålder, (se avsnitt 5.2.3). Det positiva gällande det frivilliga deltagandet förklaras vid 

avsnitt 5.2.1. Det negativa med det frivilliga deltagandet var att antalet deltagande 

elever minskade från första till sista aktivitetstillfälle. Den största minskning som vi 

kunde se var bland elever i årskurs 1. Orsaken till att de yngsta eleverna slutade delta 

kan ha varit att vårt upplägg inte passade yngre elever då det krävdes en viss mognad 

för att antingen aktivt eller passivt delta i diskussionerna. Om arbetet hade genomförts 

ytterligare en gång med erfarenheterna från det här utvecklingsarbetet, hade ett upplägg 

kunnat vara att en inriktning mot speciella årskurser hade valts. Anledningen till att 

åldersinrikta utvecklingsarbetet är för att kunna möta elevernas mognad vilket även 

Cryan och Martinek (2017) förespråkar i sin studie.  

 

När det gäller minskningen av antalet elever i årskurs 1, bidrog minskningen till att fler 

äldre elever deltog i diskussionerna. På grund av den här anledningen medförde 

minskningen av elever i årskurs 1 både positiva och negativa följder. Det positiva är 

som nämnts tidigare att de äldre eleverna tog mer plats i diskussionerna vilket medförde 

fördjupade konversationer. Det negativa med att inte alla årskurser var delaktiga är att 

ett färre antal elever har berörts vilket har påverkat det generella resultatet. Om 

deltagandet istället hade varit obligatoriskt där alla årskurser skulle delta samt att 

utvecklingsarbetet genomförts under skoltid istället för i fritidsverksamheten, hade 

genomslaget för utvecklingsarbetet kunnat vara större. Fler elever hade berörts av 

arbetet och på så sätt kunnat inhämta kunskaper kring konflikter och konflikthantering.  

 

Planering 

Ytterligare en sak som är intressant att diskutera gällande utvecklingsarbetet är 

planeringen som vi valde att göra veckovis, (se bilaga E). Det positiva med att upprätta 

en planering veckovis är att vi valde teman som utgick från vårt syfte och 

målformulering. Fortsättningsvis menar vi att resultatet inte blivit detsamma om en 

detaljplanering för hela perioden upprättats. Anledningen är på grund av att det hade 

varit mycket att planera före det praktiska genomförandet samt att vi inte hade vetskap 

kring vilka ramfaktorer vi hade att förhålla oss till. Det vi hade vetskap om var att varje 

aktivitetstillfälle skulle utföras under en timme vilket vi bestämt sedan tidigare.  

 

Ytterligare en positiv aspekt med att planera veckovis är att det kan tillämpas en 

flexibilitet vilket gynnar utförandet av utvecklingsarbetet. Anledningen till att det 

gynnar utvecklingsarbetet är att vi kan utvärdera den upprättade planeringen utifrån den 

struktur som tillämpats för att kunna observera vad vi behöver förändra till nästa 

aktivitet. Vi utvärderade även varje tillfälle utifrån vårt syfte och mål. Att använda en 

flexibel planering tror vi vara en betydande orsak till det resultat som framkom. 
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En negativ aspekt gällande planeringen som kan iakttas utifrån vårt utvecklingsarbete är 

variationen av antalet elever vid aktivitetstillfällena vilket vi inte tog hänsyn till. Vid ett 

tillfälle kunde det närvara 27 elever medan vid ett annat tillfälle kunde det endast 

närvara åtta elever. Variationen på antalet deltagare medförde att vi vid uppstarten av 

varje aktivitetstillfälle fick förklara och repetera det vi hade gjort under tidigare 

aktivitetstillfällen eftersom alla elever inte visste vad vi hade arbetat med. Planeringen 

var upplagd med ett övergripande tema veckovis som nämnts tidigare, (se bilaga E), och 

kunde en elev endast delta vid det sista aktivitetstillfället för veckan, hade hen inte med 

sig kunskaperna från det första aktivitetstillfället. Således för att möjliggöra ett jämlikt 

deltagande bland elever, kan förbättringar gällande planeringen göras. Det som kan 

förbättras är att vi kan utforma planeringen till att bli mer lättillgänglig för de elever 

som inte deltagit vid tidigare tillfällen. Att utforma en mer lättillgänglig planering är 

dock svårt då innehållet fortfarande behöver innefatta en progression för de elever som 

deltar vid varje tillfälle. Ett konkret exempel på en mer lättillgänglig planering kan vara 

att vi som lärare skriver vad som berördes vid tidigare tillfällen för att eleverna som inte 

deltagit i utvecklingsarbetet lättare ska förstå innehållet.  

 

Slutligen kan det iakttas att planeringen har haft en röd tråd under hela arbetet. 

Planeringen har utvärderats och utformats utefter utvecklingsarbetets syfte- och 

målformulering. Det kan även iakttas att utvecklingsarbetet har haft en fungerande 

struktur gällande sina teman och aktivitetstillfällen men att det finns saker att förbättra 

för framtida utvecklingsarbeten.   

 

Tid 

Tiden för utvecklingsarbetet är ytterligare en intressant aspekt att diskutera. Då tiden var 

begränsad för både det enskilda aktivitetstillfället samt för utvecklingsarbetet generellt, 

behövde vi anpassa arbetet för att det skulle bli så bra som möjligt. Det ska förklaras att 

det var vi som bestämde tidsramarna men då utvecklingsarbetet inte enbart berör 

praktiska utföranden utan även teoretiska delar såsom skrivande, behövdes 

begränsningen för den praktiska delen göras. Med tidsbegränsningen återfinns både 

positiva och negativa aspekter. De positiva aspekterna med tidsbegränsningen är att den 

har möjliggjort att alla delar i utvecklingsarbetet har bearbetats. Om en tidsbegränsning 

inte använts, hade strukturen för arbetet varit otydlig vilket hade påverkat arbetet på ett 

negativt sätt. Således medför den tydliga tidsbegränsningen positiva effekter för 

strukturen. De negativa aspekterna gällande tidsbegränsningen är att arbetet potentiellt 

inte har medfört permanenta kunskaper hos eleverna då mängden timmar för det 

praktiska utförandet av utvecklingsarbetet varit för få. Om arbetet hade genomförts 

under fler timmar hade eleverna kunnat inhämta kunskaper vid fler tillfällen och på så 

sätt lärt in kunskaperna på ett mer fördjupat sätt. Ytterligare en aspekt som hade kunnat 

förbättras om utvecklingsarbetet bedrivits vid flera timmar är att eleverna utifrån den 

sociala inlärningsteorin hade haft fler tillfällen för att lära av varandra och följaktligen 

fördjupat kunskaperna.  

 

Sammanfattningsvis har tidsbegränsningen både positiva och negativa följder där 

begränsningen påverkade strukturen för arbetet positivt och möjliggörandet av 

permanenta kunskaper negativt. Med det sagt är det svårt att avgöra om eleverna skapat 

permanenta kunskaper eller ej då den undersökningen måste göras vid ett senare tillfälle 

än vad som gjordes i det här arbetet.  
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Miljön 

I vår inledning förklaras att vi ska arbeta för att skapa trygga och demokratiska miljöer 

där eleverna ska kunna utvecklas vilket Lgr 11, kap. 4 (2018) förespråkar. Den här 

målsättningen som berör vårt förhållningssätt, kan diskuteras om den har uppnåtts. För 

det första har elever inhämtat kunskaper kring konflikter vilket vi har sett i olika 

utvärderingsmetoder och således har elevers utveckling uppnåtts. När det gäller 

skapandet av trygga och demokratiska miljöer, återfinns faktorer som visar att 

upprättandet av dessa miljöer både har och inte har uppnåtts. Eleverna fick vara med att 

upprätta gemensamma regler vilket innebär att miljöerna varit demokratiska. Det som 

ytterligare visar att miljöerna lyckats uppnås är att vi har kunnat observera att eleverna 

har skrattat och varit glada samtidigt som de flesta elever deltagit i diskussioner. Enligt 

oss är det bevis på att eleverna har varit trygga då de fritt har kunnat uttrycka tankar och 

åsikter. Samtidigt kunde en förbättring göras kring att få alla elever delaktiga i 

diskussioner men vissa elever, trots att de är trygga, vill inte vara med och diskutera 

vilket måste respekteras. Det som däremot påvisar att vi inte lyckats upprätta trygga och 

demokratiska miljöer är att eleverna minskade i antal under aktivitetstillfällena. 

Minskningen kan ha orsakats av olika saker men en möjlig anledning kan ha varit att 

eleverna inte känt sig trygga. Då vi inte frågade de elever som slutade delta i 

utvecklingsarbetet varför de slutade, är det svårt att ha vetskap kring orsakerna. Därför 

måste olika orsaker kritiskt granskas för att kunna förbättras, antingen i omarbetade 

versioner av det här utvecklingsarbetet eller vid andra tillfällen där upprättandet av 

liknande arbeten genomförs.  

 

När det gäller information utifrån elevernas tankar kring trygghet och miljö inom 

utvecklingsarbetet, kan vissa förbättringar genomföras. I utvärderingsmomentet fyra 

hörn tillfrågades eleverna enbart om trygghet på fotbollsplanen och inte om trygghet i 

utvecklingsarbetet. Således delgavs vi ingen information kring elevernas uppfattningar 

gällande trygghet i utvecklingsarbetet. Därav kan förbättringar göras antingen genom att 

fråga eleverna i utvärderingsmomentet fyra hörn om trygghet och demokratiska miljöer 

inom utvecklingsarbetet eller genom att upprätta en enkät där eleverna enskilt och 

anonymt får svara på samma frågor. På så sätt hade vi fått vetskap kring elevernas 

upplevelser vilket hade gynnat vår diskussion för måluppfyllelse av miljön. 

 

Sammanfattningsvis förespråkar olika faktorer att vi både lyckats och misslyckats. Det 

som dock kan konstateras är att de elever som deltog hade utifrån vårt perspektiv roligt 

och verkade trygga med att ha oss som lärare.  

 
7.2.6 Metadiskussion 

Att upprätta en diskussion kring ett utvecklingsarbete är positivt då kunskaper fördjupas 

och åsikter framställs. När vi sammanställer diskussionen, arbetar vi som studenter 

tillsammans vilket är både positivt och negativt. Det positiva med att vara två vid 

sammanställning av diskussion är att flera olika perspektiv framställs vilket medför ett 

vidare perspektiv gällande diskussionen. Det som påverkas negativt utifrån 

diskussionen gällande att vara två, är tidsaspekten. Då vi tycker att olika aspekter är 

viktiga att lyfta fram, påverkar det tiden eftersom en kompromiss måste göras.  
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7.3 Didaktiska implikationer 

Med det här utvecklingsarbetet följer konsekvenser för framtiden. De konsekvenser som 

följer är tankar för implementering i framtida verksamheter samt framtida forskning.  

När det gäller tankar kring implementering i framtida verksamheter återfinns olika 

aspekter. Det första som kan diskuteras är behovet av att använda arbetet i framtiden. 

Som förklarats i inledningen är problemet med konflikter på fotbollsplanen något som 

återfinns på olika skolor. Följaktligen behöver skolor arbeta med konflikter både 

generellt och kring fotbollsplanen. Att använda det här utvecklingsarbetet är enligt oss 

en bra utgångspunkt kring upprättandet av ett liknande arbetssätt då vi har kunnat se 

resultat. Om utvecklingsarbetet hade implementerats i skolverksamheten eller fortlöpt 

under längre tid, hade ett bättre resultat kunnat observeras enligt oss utifrån analysen 

och våra egna tankar. Även fortsatta åtgärder, exempelvis att alla elever inte får vara 

med, behöver bearbetas.  

 

Att bedriva framtida aktionsforskning inom det här området är något som också kan ses 

som en konsekvens. Det första gällande vad som är intressant kring framtida forskning 

är hur resultatet hade blivit om det praktiska utvecklingsarbetet fortlöpt över en längre 

tid i jämförelse med de fyra veckor som vårt utvecklingsarbete utfördes. Således hade 

en potentiell framtida forskning kunnat vara att fortsätta vårt upprättade 

utvecklingsarbete för att kunna göra jämförelser kring hur resultat hade blivit vid 

tillgång till en vidare tidsram.  

 

Ytterligare en framtida studie som kan utföras är att arbetet genomförs på två skolor 

eller med andra redskap så som exempelvis dans och sedan jämförs resultatet. Genom 

att arbetet utförs på två olika skolor eller att en annan typ av redskap används, kan 

skillnader och likheter iakttas för att få fördjupade kunskaper gällande arbetets 

tillvägagångssätt. Påverkar dansundervisningen fotbollsplanen? Om arbetet lyckas på en 

skola men inte en annan, vad skulle det då bero på? Skiljer sig elevgrupperna åt? Varför 

lyckas ett moment men inte ett annat? Dessa frågor hade kunnat besvaras om arbetet 

utförts med ovannämnda exempel och på så sätt hade andra typer av resultat och 

diskussioner potentiellt kunnat iakttas.  

 

Avslutningsvis kan annan typ av forskning bedrivas med utgångspunkt från det här 

utvecklingsarbetet. Ett exempel på det är att granska skillnader mellan pojkar och 

flickors erfarenheter kring konflikter på fotbollsplanen. Anledningen till att granska 

pojkar och flickors erfarenheter är för att se om eleverna uppfattade samma klimat och 

situationer på olika sätt. Ytterligare en aspekt utifrån genus på fotbollsplanen kan vara 

att granska vad flickor tycker om just fotbollsplanen och sporten generellt. Orsaken till 

att det hade varit intressant är på grund av att det inte deltog speciellt många flickor i 

utvecklingsarbetet vilket är tråkigt då sporten fotboll är till för både flickor och pojkar.  

Sammanfattningsvis hade annan typ av forskning kunnat bedrivas med vårt 

utvecklingsarbete och dess resultat som utgångspunkt för att fördjupa kunskaper kring 

konflikter på fotbollsplanen. Vår åsikt är dock att tillvägagångssättet för att forska 

vidare i så fall förslagsvis hade haft en forskningsinriktning istället för en 

utvecklingsinriktning för att på så sätt ta del av elevers tankar och erfarenheter.  
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Bilagor 

Bilaga A, Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare för elever på ****** fritidshem, VT-19.  

Hej!  

Vi är två studenter från Linneuniversitet i Växjö som heter Martin Ovesson och Axel 

Nors som studerar sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem. Vi hade tänkt genomföra ett självständigt utvecklingsarbete på *****skolan 

tillsammans med era barn.  

Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra miljön på fotbollsplan genom att anordna 

en frivillig fotbollsskola. Detta projekt kommer att genomföras under veckorna 11–15 

där aktiviteterna genomförs två gånger i veckan där eleverna deltar FRIVILLIGT. 

Under dessa fyra veckor kommer vi observera aktiviteter både på raster och i 

fritidshemmet för att skapa ett underlag till vår studie.  

Det resultat som framkommer i observationerna kommer enbart användas till denna 

studie och redovisas på Linneuniversitet, Växjö. Elevernas namn, ålder och kön 

kommer inte att användas i studien, eleverna blir därav anonyma. Det insamlade 

materialet kommer efter färdigställd studie att raderas.  

Vi skulle uppskatta att ni inte hämtar era barn under pågående aktiviteter utan istället 

hämtar barnen efter avslutade aktiviteter. Aktiviteterna kommer genomföras på tisdagar 

och onsdagar mellan klockan 14.30-15.30.   

Vi ser fram emot att träffa era barn och genomföra detta projekt med dem.  

Om du INTE samtycker till ditt barns deltagande, vänligen kontakta oss senast fredag 

den 8 mars.  

mo222wk@student.lnu.se eller an223cd@student.lnu.se  

 

Hälsningar, Martin & Axel.  
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Bilaga B, Intervjuguide 

Intervjuguide nulägesanalys.  

Informera om: 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

• Är det ok att spela in intervjun? 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

1. Hur uppfattar du klimatet på fotbollsplanen under rasterna? 

2. Vilka typer av konflikter anser du kan identifieras på fotbollsplanen? 

3. Hur ser konflikterna ut?  

4. Påverkar konflikterna på fotbollsplanen, undervisningen?  

5. Om ja, hur då?  

6. Hur kan man arbeta med att förebygga konflikter på fotbollsplanen under raster i 

fritidsverksamheten?  

 

Intervjuguide resultat. 

Informera om: 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

• Är det ok att spela in intervjun? 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

1. Hur uppfattar du klimatet på fotbollsplanen under rasterna efter att 

fotbollsskolan har avslutats? 

2. Påverkar konflikterna på fotbollsplanen, undervisningen efter att fotbollsskolan 

har avslutats?  

3. Om ja, hur då?  

4. Hur uppfattar du att eleverna har uppfattat utvecklingsarbetet fotbollsskolan?  

5. Uppfattar du att förekomsten av konflikter har minskat efter att fotbollsskolan 

har avslutats? 
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Bilaga C, Observationsschema 

 

Observationsschema: Konflikter vid fotbollsplan Datum: ____________ 

 

Observationstillfälle nr: _____  Tidpunkt: ____________ 
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Bilaga D, Frågor till fyra hörn 

 

Frågor vid introducering 

1. Tycker du att det är mycket fula ord på fotbollsplanen? 

2. Får alla alltid passningar när man spelar fotboll?  

3. Följer alla de regler som finns på fotbollsplanen?  

4. Känner du dig trygg på fotbollsplanen? 

5. Är det mycket bråk på fotbollsplanen?  

6. Får alla vara med och spela fotboll?  

7. Vad är viktigast, att vinna eller att ha roligt?  

 

 

Frågor vid avslutning 

1. Tycker du att fula ord har minskat på fotbollsplanen? 

2. Får alla alltid passningar när man spelar fotboll efter fotbollsskolan?  

3. Följer alla de regler som finns på fotbollsplanen bättre efter fotbollsskolan?  

4. Känner du dig tryggare på fotbollsplanen efter att du har varit med på 

fotbollsskolan? 

5. Har bråk minskat på fotbollsplanen efter fotbollsskolan?  

6. Får alla vara med och spela fotboll efter fotbollsskolan?  

7. Tycker du att du har lärt dig att lösa konflikter? 

8. Tycker du att du har användning av det vi har pratat om på fotbollsskolan?  
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Bilaga E, Ursprunglig planering 

 

Aktivitetstillfälle 1, introducering. V. 12 

 

Inledande samling 

Först kommer alla elever att samlas i gymnastiksalen där en inledande samling kommer 

genomföras. Under samlingen kommer vi presentera vilka vi är och vad vi ska göra 

under de kommande veckorna. Gemensamma regler ska skapas för att möjliggöra ett 

elevinflytande eftersom det förespråkas i Lgr 11 (2018). (5 min) 

 

Fyra hörn  

För att få reda på elevernas åsikter kring olika områden, väljer vi att genomföra 

aktiviteten fyra hörn där eleverna får placera sig i olika hörn beroende på vilka åsikter 

de har. Vi som pedagoger kommer förklara olika påståenden där det finns fyra olika 

svarsalternativ. Alternativen är mycket bra, bra, okej och dåligt. (10 min) 

 

De olika frågorna är: 

Tycker du att det är mycket fula ord på fotbollsplanen? 

Får alla alltid passningar när man spelar fotboll?  

Följer alla de regler som finns på fotbollsplanen?  

Känner du dig trygg på fotbollsplanen? 

Är det mycket bråk på fotbollsplanen?  

Får alla vara med och spela fotboll?  

Vad är viktigast, att vinna eller att ha roligt?  

 

Aktiviteter 

Samarbetsövningar kommer genomföras för att dels lära känna barnen och sen för att 

eleverna ska bli trygga med oss som ledare. En samarbetsövning kommer vara att 

eleverna ska under tystnad dela upp sig där längst är först och kortast är sist. En annan 

samarbetsövning är att eleverna i sina uppdelade led ska rulla en boll mellan benen på 

alla deltagare och sedan ska den förste eleven i ledet ställa sig sist. När den elev som var 

först är först igen, är övningen klar. 

 

- Dela upp efter längd, eleverna kommer bli uppdelade i två grupper och under 

tystnad sortera efter längd.  

- Rulla bollen genom hela laget. Eleverna blir uppdelade i två grupper där de ska 

rulla en boll genom hela gruppen som står bredbent. När första person är tillbaka 

där den började, är övning klar.  

-  

Den tredje aktivitet som kommer genomföras under passet är tempoboll. I tempoboll 

sägs ett antal och så många elever som antalet förklarar, ska delta i matchen. Det 

förklaras även på vilket sätt fotbollen ska spelas, ett exempel är att eleverna ska spela 

fotboll genom att gå som krabbor. Tempoboll kommer genomföras på grund av att 

aktivera eleverna i fotbollsspelande samt för att lära känna eleverna. (30 min).  

 

- Tempoboll. Eleverna blir uppdelade i två grupper och sedan får de på olika sätt 

spela fotboll i olika konstellationer.  
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Avslutning  

Under avslutningen kommer vi fråga eleverna vad de tyckte om dagen, vad som var 

roligt och vad som kan förbättras. Eleverna kommer få möjlighet till att uttrycka tankar 

kring aktiviteterna men vill eleverna inte dela med sig av tankar, behöver de inte det. 

Syftet med avslutningen är att få vetskap om vad som kan förbättras med aktiviteterna 

samt för att få ett bra avslut på de genomförda aktiviteterna.  (5–10 min). 

. 

Aktivitet 2, 26 mars 2019 v. 13 

 

Tema: Fair-play. 

 

Vi kommer att arbeta mot värdegrundsbegreppen respekt och medmänsklighet vilket 

innefattas i begreppet fair-play. Anledningen till att fair-play kommer arbetas med är på 

grund av att begreppet kan hjälpa eleverna i konfliktsituationer. Vid diskussioner kring 

begreppet fair-play kan elever diskutera hur respekt konkret kan utövas, både i 

handlingar och i ord.   

 

Samling: 

Sedvanligt samlas eleverna i ringen för att hälsa på varandra och skapa ögonkontakt. 

Även elevernas närvaro kommer att antecknas vid samlingen.  (5 min) 

 

Aktivitet 1: Genomgång/diskussion utifrån begreppet ”fair-play”. Vad tänker jag om 

begreppet som pedagog? Hur ser elevers egen lista ut kring begreppet fair-play? (10–15 

min) 

 

Aktivitet 2: Fotbollsmatch utan att pedagoger ”lägger sig i” eller tillrättavisar. Varför vi 

som pedagoger inte tillrättavisar elever i konfliktsituationer är på grund av att det 

kommer föras diskussioner kring hur eleverna kan lösa dem själva i den paus som är 

planerad. Alla 30 elever kommer delas in i två lag. I varje lag görs en uppdelning på två 

grupper för att enkelt kunna genomföra byten under matcherna. Varje byte är två 

minuter. (10 min).  

 

Aktivitet 3: Bryta och diskutera hur eleverna har levt upp till begreppet fair-play och 

hur situationer potentiellt sett hade kunnat lösas. (10 min).  

 

Aktivitet 4: Fotbollsmatchen återupptas. (tiden som är kvar). 

 

Avslutning: Samlas åter i ringen för att prata om de genomförda aktiviteterna.  

 

Aktivitet 3, 27 mars 2019 v. 13 

 

Tema: se aktivitet 2.  

 

Samling: Samlas i ringen för att hälsa på varandra och ta närvaro. (5min) 

 

Aktivitet 1: Förebild genom dramatisering. Axel och Martin väljer ut situationer från 

tisdagens tillfälle för att synliggöra positiva och negativa beteenden som återfanns under 
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fotbollsmatchen. Diskutera hur bra och dåliga vinnare agerar utifrån PDF-filen GOAL 

(15 minuter).  

 

Aktivitet 2: Fyra grupper uppdelade på två planer. En boll på varje planhalva och innan 

en grupp får anfalla ska alla ha fått röra bollen medan det andra laget väntar. När laget 

har passat alla inom laget, får de börja anfalla under exempelvis 30 sekunder. När 30 

sekunder är slut, backar det anfallande laget och motståndarna får passa inom sitt lag för 

att kunna anfalla i 30 sekunder. Genom aktiviteten får eleverna lära sig att involvera alla 

i laget vilket är en typ av respekt. (20 minuter). 

  

Avslutning: Samlas åter i ringen för att prata om de genomförda aktiviteterna. 

 

Aktivitet 4, 2 april 2019 v. 14 

 

Tema: Regler.  

Vi kommer under vecka 14 att arbeta med regler. Det som kommer diskuteras kring 

regler är vilka regler som finns i fotboll generellt sett, vilka regler som finns på 

fotbollsplanen för den aktuella skolan samt hur regler påverkar fotbollsspelande. 

Anledningen till att regler är ett tema i vårt utvecklingsarbete är på grund av att vi kunde 

beskåda i nulägesanalysen att en orsak till konflikter var olika typer av regelbrott.  

 

Samling: Under veckans första samling kommer eleverna bli informerade kring vilket 

veckans tema är. Närvaro kommer att antecknas. (5–10 min). 

 

Aktivitet 1: I första aktiviteten får eleverna diskutera kring vilka regler som finns i 

fotboll och vilka specifika fotbollsregler det finns på skolan. De får även diskutera hur 

fotbollsspelare påverkas av regler, exempelvis när någon får gult kort vid filmning. (15 

min). 

 

Aktivitet 2: De tankar eleverna framför i diskussionen under aktivitet ett, kommer i 

aktivitet två skrivas ner i egengjorda regelböcker. Eleverna blir uppdelade i smågrupper 

där de får skapa regelböckerna. Anledningen till att eleverna ska få göra egna 

regelböcker är på grund av att de ska få större förståelse kring regler och att de därför 

bättre kan förhålla sig till dem. Elevernas böcker sammanställs för att skapa en bok som 

eleverna gemensamt har kommit fram till. Boken visas under sista aktiviteten i detta 

utvecklingsarbete.  

 

Aktivitet 3: I aktivitet tre kommer eleverna få delta i en fotbollsstafett. Från början 

finns inga regler utan eleverna ska ta sig från punkt A till punkt B och sedan tillbaka 

tillsammans med en boll. Vid nästa stafett skapas några få regler som tydliggör vad som 

får göras och sedan genomförs stafetten. Vid sista stafetten skapas många regler vilket 

gör det ännu tydligare för eleverna. Efter att stafetterna är avslutade, diskuteras vilken 

stafett som var tydligast och därav visas varför regler finns. Syftet med stafetterna är att 

visa reglers betydelse.  

 

Avslutning: Samlas åter i ringen för att prata om de genomförda aktiviteterna. 
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Aktivitet 5, 3 april, 2019 v.14 

 

Tema: Vi kommer under vecka 14 att arbeta med regler. Det som kommer diskuteras 

kring regler är vilka regler som finns i fotboll generellt sett, vilka regler som finns på 

fotbollsplanen för den aktuella skolan samt hur regler påverkar fotbollsspelande. 

Anledningen till att regler är ett tema i vårt utvecklingsarbete är på grund av att vi kunde 

beskåda i nulägesanalysen att en orsak till konflikter var olika typer av regelbrott.  

 

Samling: Vi kommer att samlas i ringen och hälsa på varandra. Närvaro kommer att 

antecknas. (5–10 min). 

 

Aktivitet 1: Första aktiviteten får eleverna diskutera kring olika strategier för att lösa 

konflikt-situationer som uppstår. Syftet är att eleverna ska ges konkreta och 

gemensamma strategier att använda sig av under skol -och fritidshemstiden.  (10–15 

min).  

 

Aktivitet 2: Tre-planer. Det kommer vara tre kvadratiska planer som är uppbyggda med 

hjälp av bänkar och på varje plan finns en boll. Antalet elever fördelas i dessa tre olika 

planer. Eleverna få enbart använda händer för att röra bollen och målet med leken är att 

träffa de andra eleverna med bollen utan att själv bli träffad. Blir eleverna träffade av 

bollen får de byta plan och fortsätta spela på den planen. Eleverna åker således aldrig ut, 

utan de byter enbart plan. Eleverna får i den här aktiviteten träna på att förhålla sig till 

regler. (30 min)  

 

Avslutning: Samlas åter i ringen för att prata om de genomförda aktiviteterna och 

summera veckans tema.  

 

Aktivitet 6, 9 april 2019, v.15  

 

Tema: Vi kommer under vecka 15 att arbeta med konflikthantering och 

konfliktförebyggande handlingar. Eleverna kommer få delta i samtal kring 

konflikthantering och konfliktförebyggande handlingar. De kommer även få delta i 

praktiska övningar som syftar till att skapa strategier för att lösa uppstådda konflikter.  

 

Samling: Vi kommer att samlas i ringen och hälsa på varandra. Närvaro kommer att 

antecknas. (5–10 min). 

 

Aktivitet 1: Vid första aktiviteten kommer eleverna få diskutera vad konflikter är, hur 

de ser ut och hur konflikter fungerar i praktiken. Hur ser konflikterna ut? Vilka 

konflikter finns i vår grupp? Diskussionen antecknas på Whiteboard-tavlan där även vi 

delger våra tankar kring begreppet konflikter.  

 

Aktivitet 2: Vid första aktiviteten kommer eleverna att spela fotboll i olika grupper på 

småplaner.  
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Aktivitet 3: Diskutera i halvgrupper där Martin diskutera med ena gruppen och Axel 

den andra. Vi kommer att diskutera konflikterna som uppstått under matcherna och även 

påvisa andra exempel på hur eleverna kan göra i andra konfliktsituationer.  

 

Aktivitet 4: Fotbollsspel i smågrupper.  

 

Avslutning: Samlas åter i ringen för att prata om de genomförda aktiviteterna.  

 

Aktivitet 7, 10 april 2019 

 

Samling: Vi kommer att samlas i ringen och hälsa på varandra. Närvaro kommer att 

antecknas. (5–10 min). 

 

Aktivitet 1: Utvärdering med eleverna genom att använda övningen fyra hörn. Eleverna 

får placera sig i olika hörn beroende på vilka åsikter de har. Vi som pedagoger kommer 

förklarolika påståenden där det finns fyra olika svarsalternativ i skalan mycket bra-

dåligt. 

 

Aktivitet 2: Avslutningsvis kommer vi att spela en fotbollsmatch tillsammans med 

eleverna. under matchen är eleverna uppdelade i tre grupper där varje grupp får möta 

oss pedagoger.  

 

Avslutning: Vi samlas åter i ringen med eleverna.  

 

 


