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Till barnen i åk 6 som deltog i studien,  
med hopp om att ert engagemang och deltagande leder till att andra elever får 

leka, spela och experimentera med bollen i ett lärande syfte. 
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Abstract 
 
This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish 
suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games 
in the subject of physical education. The study’s questions focus on what emerges in activity 
and in conversation when students receive cooperative tasks that they must complete together 
in ball games, and how these conversations and activities change during the learning process. 
The study also focuses on the patterns that occur in the game room when students must help 
each other cooperate, and on the consequences of these patterns for the learning of 
cooperation in ball games.  
 
The intervention consisted of three game laboratories, created as special tasks by means of 
cooperation, which were orchestrated. The study is based on and can be understood through 
John Dewey's pragmatic epistemology. It has a constructionist basis which means that 
learning and development is seen as an active process where individuals creat meaning in 
cooperation with others. Furthermore, the theoretical framework implies that students and the 
environment are seen as constantly interacting, creating each other in a mutual transactional 
process. A practical epistemology analysis (PEA) was used for the analysis of `talk and 
action´ in order to explore students' constructions and reconstructions of meaning making and 
learning about cooperation in ballgames. The empirical material consists of 24 games played 
and 24 rounds of talks. The first game laboratory focuses on what students are doing and 
talking about when they are asked to achieve the first pass. The second game laboratory 
focuses on what they do and talk about in order to succeed together in getting across the 
field’s halfway line before they get to shoot at goal. The third game laboratory focuses on 
what students should do to achieve the final pass before shooting at goal.  
 
The analysis of the game laboratories shows that it is not enough to pass or to create space as, 
own rooms in order to achieve cooperation in ballgames. The students’ actions and 
agreements during talks must also harmonise with the purpose of the task in order to allow 
learning to cooperate in ballgames to occur. The patterns that emerged in the game room were 
convergence and divergence; students created their own rooms as well as isolated rooms. 
Furthermore, densified game room was observed to hinder cooperation, and thinned room to 
favour cooperation. 
 

Keywords: Learning, ball games, cooperation, learning games, talk and action, transaction, 
gaps, standing fast, encounters, meaning-making, practical epistemology analysis, 
pragmatism.   
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Förord 
 

Att förflytta sig från att vara lärare till att bli en forskande lärare är ett steg som går via 

forskarutbildning som omfattar kurser, skrivande och deltagande på seminarier. Men framför 

allt innebär det ett ifrågasättande av vad man kan uttala sig om. Det jag tidigare var säker på 

är inte längre så självklart och att det nya jag sett både vidgar men avgränsar också mitt 

vetande. Sett ur den synvinkeln har mitt forskningsprojekt medfört egen utveckling som jag 

hoppas kan bidra till bättre och mer forskningsanknuten undervisning för mina studenter.   

 

Jag vill tacka ledarna för den Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI), för att ni har 

ordnat ett samarbete mellan Göteborgs universitet, GIH, Högskolan i Karlstad, 

Linnéuniversitet och Malmö högskola med kurser och seminarier. Ett särskilt tack framförs 

till Göran Patriksson och Owe Stråhlman, som förutom all samordning också ordnade så att 

jag fick resurser till filmning. Stort tack till Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap på 

GIH och prefekt Pia Lundquist Wanneberg som har givit mig den här möjligheten att 

genomgå forskarutbildningen i idrottsvetenskap.   

 

Jag vill tacka Håkan Larsson och Jane Meckbach, mina handledare, för att ni har givit mig så 

fria händer vid utformningen av studien, men framför allt för att ni alltid kommit med 

ovärderliga råd och synpunkter och utgjort ett stöd under hela forskningsprocessen. Vid en 

föreläsning, som Ninitha Maivorsdotter och Per-Olof Wickman höll, om hur man kan 

analysera praktiska epistemologier vid biologilaborationer och i texter tänkte jag att den 

metoden måste gå att tillämpa på samspel i bollspel, om man ser kroppsrörelser med och utan 

boll som en form av kommunikation som pågår eller avbryts. Tack Ninitha och Per-Olof för 

den inspirerande föreläsningen!  

 

På GIH finns den mycket levande Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF-

gruppen) med forskarstuderande och handledare som har kontinuerliga seminarier då texter 

läggs fram, kritiseras, diskuteras och analyseras. Professor Håkan Larsson leder gruppen som 

en fortsättning på professor emeritus Lars Magnus Engströms tidigare verksamhet. Ett stort 

tack till Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Birgitta Fagrell, Karin Redelius 

och Lars Magnus Engström, som ser till att verksamheten är både kritiskt granskande och 

samtidigt positivt utvecklande. Mina doktorandkollegor Magnus Ferry, Susanne Johansson, 
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Mattis Kempe Bergman, Åsa Liljekvist, Gun Nyberg, Jenny Svender, Britta Thedin Jacobsson 

och Anna Tidén, vill jag tacka för allt ni har läst och haft synpunkter på som har bidragit till 

studiens utveckling.      

 

”Mange tack” till det Skandinaviska nätverket i bollspel och kollegorna i Danmark, Norge och 

Sverige för samarbetet över nationsgränserna som har bidragit till min studie på olika sätt! 

Under tio år har vi umgåtts och på olika sätt försökt bidra till att utveckla bollspel på de olika 

högskolorna genom att kritiskt granska olika undervisningsmodeller och det ska vi fortsätta 

med. Bollspelsgruppen på GIH har stått ut med en kollega som ofta har suttit och läst eller har 

skrivit på annan plats. Stort tack till Pia Agne, Ingemar Linnéll, Lars Pihl, Fredrik Svanström, 

Anna Tidén och Dan Wiorek för ert tålamod. Mitt största tack går dock till framlidne Roland 

Mattson och till Björn Bolling, som tog mig under sina vingar redan 1979 och fick mig att se 

saker i bollspel som jag sedan har byggt vidare på.     

 

Support betyder stöd. Jag vill jag tacka GIH:s bibliotek för all hjälp och stöd med att söka 

litteratur och artiklar i databaser och för att ni på något sätt alltid fanns där med er kompetens 

när jag hörde av mig. Att ni blev nominerade till Sveriges bästa bibliotek år 2013 och att ni 

kom på andra plats i stenhård konkurrens är en kvalitetsstämpel som heter duga!   

 

Jag vill också tacka min uppväxttid under tidigt sextiotal i en förort till Stockholm längst ut på 

tunnelbanelinjen med en blandad bebyggelse och olika sorters människor. Vi barn hade 

obegripligt stor frihet och vi lärde oss att idrott inte är något statiskt, utan att den gick att 

förändra och anpassas till dem som var med. Jag vill tacka den tidens föräldrar som vågade 

släppa oss så fria, så att vi lekkamrater själva lärde oss att spela och leka tillsammans. Min 

lärdom var att idrott inte är, den skapas och omskapas av de som deltar.       

 

Trodde ni att jag glömt att tacka er, min nära och mina kära, barn och barnbarn, släktingar och 

vänner för ert tålamod? Nu kommer jag inte att säga att vi ses senare för att jag måste arbeta 

med min studie. Nu kommer jag att säga – det är klart att vi ses! 

 

Stockholm i november 2013 

Gunnar Teng 
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Uppdrag samspel  
 

1. Inledning 

Överraskande passade en senig typ bollen till mig och gastade för full hals. 

- Kom igen farbror. Inlägg! 

Jag tog emot bollen som man tar emot smekningen av den kvinna man älskar och tårarna kom. Jag hade inte 

gråtit när pappa dog, jag hade inte gråtit vid begravningen. Jag hade sparat all gråt till den dag han skulle 

grävas upp och jag skulle få en passning (En lång dag i Athen, Theodor Kallifatides 1989, s. 163). 
 

Att bli inkluderad och få en passning tycks betyda en hel del långt upp i åldrarna. Den här 

licentiatavhandlingen handlar om barns passningar och samspel i bollspel i ämnet idrott och 

hälsa. 

 

Skola och undervisning har blivit en av huvudfrågorna inom svensk politik under 2010-talet. 

Internationella jämförande undersökningar visar att svensk skola har hamnat på efterkälken 

inom många kunskapsområden och de politiska partierna menar att svensk skola behöver 

vitaliseras, reformeras och att mer resurser ska tillföras. Skola och lärarutbildning diskuteras 

flitigt men en debatt om lärande saknas i dagspressen. Idrott och hälsa är ett ämne bland 

många andra ämnen i skolan som granskats de senaste åren av Skolinspektionen. 

 

De bilder som framträder av ämnet idrott och hälsa är att bollspel är den vanligast 

förekommande aktiviteten (NU 03). Inslag av bollspel i undervisningen uppskattas mest av 

såväl flickor som pojkar (Nu 03; Redelius 2004). Att ämnet är populärt och att det som 

förekommer mest också är mest uppskattat, kan vara ett uttryck för att lärarna i ämnet idrott 

och hälsa verkligen har lyckats med undervisningsuppdraget. Men tidigare forskning visar att 

undervisning i bollspel har sina problem. Det har växt fram kritik mot att bollspel är 

tävlingsinriktat (Londos 2010) och att pojkar dominerar över flickor i bollspel (Larsson et al 

2007; Fagrell et al 2012), liksom att bollspel tar stor plats i idrottsundervisningen 

(Skolinspektionen 2010). Lundvall (2004) menar att forskning om ämnet idrott och hälsa ofta 

omfattar frågor som är inriktade på vad elever ”tycker om” men att erövrande av kunskap 

sällan diskuteras inom ämnet. Det ligger i linje med Skolinspektionens granskningar av ämnet 

idrott och hälsa som visar att lärandet i ämnet är eftersatt och behöver utvecklas 

(Skolinspektionen 2010).   
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Vi vet att bollspel är mest uppskattat, att pojkar kan dominera över flickor och att bollspel kan 

vara tävlingsinriktat, men vi vet egentligen väldigt lite om bollspel och lärande. Lärandet i 

bollspel i en skolkontext är en obesvarad fråga. Vad framträder om intresset inriktas mot 

elevernas situerade lärande och meningsskapande i bollspel? Den här studien är en didaktisk 

studie som syftar till att undersöka elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och 

hälsa. Frågeställningarna är inriktade på vad som framträder när elever får samspelsuppgifter 

att lösa tillsammans genom att spela och samtala om samspel.  

 

2. Bakgrund  
 

2.1 Forskning om bollspel    
De svenska avhandlingar som har inriktats på bollspel har haft ett nationellt perspektiv, med 

fokus på ett av bollspelen.  De flesta avhandlingar inriktade på bollspel har främst behandlat 

fotboll och inriktningen har varit den frivilliga föreningsidrotten. Ingen avhandling har 

studerat bollspel som ett brett och generellt ämnesområde.     

 

Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll har studerats av Inger Eliasson (2009) och 

ledarskap och lärprocesser i barnfotboll har studerats av Krister Hertting (2007). Perspektivet 

barn, föräldrar och idrott med fokus på fostran inom fotboll och golf har undersökts av Staffan 

Karp (2000). Jesper Andreasson (2006) har studerat genus, kropp och sexualitet i lagidrottens 

vardag. Jesper Fundberg (2003) har undersökt pojkfotboll och maskuliniteter i studien Kom 

igen, gubbar. Aage Radmann (2013) har studerat våld, maskuliniteter relaterat till fotboll i 

studien Huliganskapet - medier, våld och maskuliniteter. Mer idrottsspecifika avhandlingar 

representeras av Leif Isbergs (1978) avhandling om domarproblematiken inom fotboll och 

Torbjörn Anderssons avhandling om den svenska fotbollens kulturhistoria (2002). År 1993 

lade Per Nilsson fram sin avhandling om Fotbollen och moralen: en studie av fyra allsvenska 

fotbollsföreningar. Inga avhandlingar har haft inriktning på skolans bollspelundervisning.  

 

Ett antal internationella artiklar och böcker behandlar bollspel och lärande ur ett lite bredare 

perspektiv. Bollspel ses då som ett gemensamt kunskapsområde som består av spelkategorier 

och inte som enskilda spel. Där kan bl.a. nämnas Teaching Games for Understanding (Bunker 

& Thorpe 1982), Teaching Games for Understanding: theory, research and pratice  (Griffin 

& Butler 2005), Teaching Sport Concepts and Skills - A tactical games approach (Mitchell, 
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Oslin & Griffin 2006), Teaching and learning team sports and games (Gréhaigne et al 2005), 

”Teaching games for understanding and situated learning; Rethinking the Bunker-Thorpe 

modell” (Kirk & MacPhail 2002), Ballspill over graenser – skandinaviske tillnaerminger till 

laering og utvikling (Ronglan, Halling, Teng 2009), Boldspilsundervisning – fra boldbasis til 

teambold (Halling et al. 2001), Bolden i spil – teambold i teori och praxis (Halling, Andersen, 

Skov Agergaard & Worm 2005), Lagspill, laering og ledelse – om lagspillens didaktik 

(Ronglan 2008), Samspel i bollspel (Bjurwill 1984) och Bollen i spel (Bolling et al. 1972). 

Dessa böcker och artiklar har ett övergripande angreppssätt på bollspel och lärande och vilar 

på beprövad erfarenhet hos ett antal erfarna idrottsdidaktikers sätt att tänka kring undervisning 

i bollspel.  

 

Ett pedagogiskt angreppssätt på lärande i bollspel, benämnt som Teaching games for 

understanding (TGfU), introducerades av Bunker och Thorpe (1982). De menar att förståelse 

för helheten av spel måste föregå tekniskt lärande i bollspel och att tekniskt lärande ska utgå 

från taktiska problem som uppstår i spelet. TGfU-modellen anses vara ett utmärkt exempel på 

hur situerat lärande (Lave & Wenger 1991) kan utformas så att skolämnet reformeras (Kirk & 

Macdonald 1998; Griffin & Butler 2005). Kirk och MacPhail (2002) menar att Lave och 

Wengers (1991) koncept, med situerat lärande, inkluderar perifera deltagare i en 

rörelsepraktik (communites of practice) på ett pedagogiskt sätt som skolan inte lyckas med. 

Kirk och MacPhail (2002) genomförde en kritisk analys av Bunker och Thorpes TGfU-modell 

och kom fram till att modellen behövde revideras. Kritiken handlade främst om att 

förhållandet och tidsordningen mellan perception, beslut, tanke och handling var för linjära 

och generella, samt att det situerade lärandet måste ta mer hänsyn till elevers tidigare 

erfarenheter och föreställningar om vad bollspel är och vad spelen går ut på (Kirk et al 2002).  

 

Wright och Forrest (2007) har också granskat TGfU-konceptet och menar att det pågår en 

pedagogisk rörelse över världen som kan benämnas som Game Center Approaches (GCA). 

De har granskat litteratur om GCA och gått igenom koncepten Game Sense (Australien), 

Teaching Games for Understanding (England) och Tactical approach to teaching games 

(USA). Deras slutsats är att modellerna som presenteras i litteraturen följer en traditionell 

inlärningsmetodik med fråga - svar - evaluering, benämnd som IRE. Det som begränsar 

utveckling och lärande är att det endast finns ett korrekt svar på de frågor som ställs i den 

genomgångna litteraturen. Problemlösning och förhandling om svaren på frågorna mellan 
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eleverna saknas i GCA- litteraturen. Wright och Forrest (2007) och Kirk och MacPhail (2002) 

menar att det behövs mer forskning om barns lärande av bollspel i praktiken.       

 

Internationella studier inriktade på Physical Education (PE) har haft många teoretiska 

perspektiv som positivistiska, hermeneutiska, kritiska, poststrukturalistiska och feministiska 

(Macdonald et al 2002). De teoretiska perspektiven på lärande har haft inriktning på 

läroplaner och undervisning och på effektiv inlärning och undervisning. Den slutsats som 

Macdonald et al (2002) drar är att mycket forskning är gjord med inriktning på PE, men att 

det finns mycket att göra utifrån ett elev-/studentperspektiv kring lärande och särskilt med 

inriktning på frågor om interaktion och lärprocesser i klassrummet med nya metoder (Ibid.).   

 

Inom fransk idrottsdidaktisk forskning framträder en liknande bild (Amade-Escot 2006). 

Vidare menar idrottsdidaktikerna Amade-Escot och O´Sullivan (2007) att forskning med 

fokus på innehåll och undervisning i ämnet har varit minmal och kan bedömas som ”the 

missing paradigm”. Frågor som behöver besvaras är vad, hur och när barn lär sig bollspel. 

Amade-Escot och O’Sullivan (2007) menar att olika konstruktivistiska1 perspektiv på lärande 

kan erbjuda möjligheter. En möjlig väg de anger är att fortsätta i Deweys och Vygotskis 

fotspår och studera lärande i skolkontexten, för att få en djupare förståelse om innehåll, 

lärande och undervisning.  

 

Avslutningsvis presenterar jag några internationella studier om bollspel i skolmiljö, som har 

studerat vilka konsekvenser elevers föreställningar om bollspel får för lärandet. 

Forskningsintresset baserar sig på att elever i sitt lärande är aktiva deltagare i processen och 

därför är det viktigt att veta något om deras föreställningar. Fransk idrottsdidaktisk forskning 

om bollspel har bl.a. visat att elevernas föreställningar om spelet kan påverka och hindra 

lärandet (Amade-Escot 2006). Vid studier av t.ex. volleyboll, ritade eleverna ett fingerslag 

framför näsan/ansiktet istället för ovanför huvudet (Marsenach 1995, se Amade-Escot 2006, s. 

353). Inom anglosaxisk idrottsdidaktisk forskning har också elevers föreställningar 

(conceptions) och missförstånd (missconceptions) varit av intresse att studera. Hare och 

Graber (2000) har funnit att vid undervisning i lagbollspel (innebandy och fotboll) på 

                                                
1 Begreppet konstruktivistisk används alltmer sällan och har ersatts av konstruktionism, som går ut på att sociala företeelser och deras 

mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd (Bryman 2008). I studien om samspel i bollspel använder jag begreppet 

konstruktionism.  
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mellanstadiet missförstår eleverna ofta innebörden av terminologi, instruktion och taktik, 

vilket hindrar lärandet av bollspelen om inte elevernas föreställningar om kunskapsinnehållet 

behandlas och reds ut i samband med lärandet. Andra studier visar att när barn själva får 

konstruera egna bollspel framträder elevernas problem, men också deras förståelse för 

spelstrukturer (Casey, Hastie & Rovegno 2011; Casey & Hastie 2011). Vid en intervjustudie 

om barns föreställningar om fotboll framkom att barn på mellanstadiet hade svårt med taktisk 

problemlösning om defensivt spel utan boll och hur de skulle utnyttja spelplanen (Griffin, 

Dodds, Placek & Tremino 2001). Slutsatsen av ovanstående är att elevernas tankefigurer, 

förförståelse och tidigare erfarenhet påverkade lärandet och måste tas med som en viktig del i 

lärprocessen.  

 

Svensk forskning om bollspel som har utmynnat i avhandlingar har inte studerat bollspel och 

lärande i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa. Undervisning och lärprocesser har 

inte studerats utifrån didaktisk teoribildning. Den bedrivna forskningen om bollspel har 

således haft andra perspektiv än det didaktiska. Tidigare avhandlingar om bollspel har varit 

inriktade på den frivilliga föreningsidrotten med koncentration på barn, föräldrar och ledare 

samt fostran. De har också inriktats på genus, maskulinitet, kropp och sexualitet. Moralfrågor, 

kulturhistoriska frågor och domarproblematik har också studerats. En obesvarad fråga är vad 

eleverna lär sig när bollspel står på schemat i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

Här finns ett utrymme och ett behov av studier om bollspel och lärande i skolkontexten.  

 

 2.2 Bollspel i ämnet idrott och hälsa 
Bollspel har haft sin givna plats i grundskolans läroplaner för sett över tid. I Lgr 62 och Lgr 

69 förekommer bollspel som eget huvudmoment liksom i Lgr 80 (Sandahl 2005). Till dessa 

kursplaner fanns knutet särskilda anvisningar för undervisningen, där lärande och lek 

betonades i samband med bollspel. Den målstyrda skolans logik som infördes i och med Lpo 

94 innebar att inget direkt innehåll angavs i ämnet idrott och hälsa.  

  

Avsikten med avsnittet framöver är att sätta in bollspel i dagens skolkontext med särskilt 

fokus på grundskolan. I nuvarande målstyrda läroplan (Lgr 11) anges inga huvudmoment. 

Undervisningen styrs istället av kursplanens syfte och långsiktiga mål, ämnets centrala 

innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa är indelat i tre 

kunskapsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse (Skolverket 
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2011a). I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas, men läraren bestämmer 

omfattning och vad som är mest lämpligt att behandla för att uppnå syftet och de formulerade 

kunskapskraven. Syftet för ämnet idrott och hälsa är att utbilda barn i, om och genom fysiska 

aktiviteter (Skolverket 2011b, s. 6). 

  

Bollspel tillhör kunskapsområdet ”Rörelse”. I kursplanen för åk 4-6 anges som innehåll ”olika 

lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus…” men även ”takt och rytm i lekar…” kan 

hänvisas till bollspel (Skolverket 2011a, s. 52). I kommentarmaterialet till kursplanen i idrott 

och hälsa, konkretiseras kursplanens syfte på olika sätt. Avseende samarbetsförmåga och 

respekt för andra skrivs: ”Inom ämnet idrott och hälsa finns goda möjligheter att utveckla 

förmågan till samarbete och respekt mellan eleverna och det ska genomsyra all undervisning. 

I lek, spel och idrotter tränas respekten för och hänsynen till andra…” (Skolverket 2011b s. 

8). Det abstrakta begreppet samarbetsförmåga kan få en fysisk form i bollspel. Bollspel kan 

på så sätt ge en konkret koppling till det övergripande målet i läroplanen, precis som 

friluftsliv kan kopplas till det ekologiska hållbarhetsperspektivet. Inom det centrala 

kunskapsområdet ”Rörelse” ska eleverna i åk 4-6 vidareutveckla grovmotoriska grundformer 

till ”sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap” 

(Skolverket 2011b, s. 11). Som exempel på att kunna anpassa sina rörelser till omgivningen 

tas i kommentarmaterialet upp att ”kunna göra en lagom hård passning till en lagkamrat.” 

(Ibid, s. 12).  

 

Kunskapskraven i slutet av åk 6 är att ”eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 

innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar sina rörelser till 

viss del till aktiviteten” (betyg E), relativt väl till aktiviteten (betyg C) eller väl till aktiviteten 

(betyg A) (Skolverket 2011a, s. 54-55). ”Praktiska kunskaper kan synliggöras och bedömas 

med hjälp av uppgifter...” De förmågor som bedöms sker på så sätt i samband med att 

eleverna utför handlingar eller deltar i en praktisk aktivitet. Det ger möjlighet att t.ex. bedöma 

problemlösnings-, analys- och kommunikationsförmågor (Skolverket 2011c, s.8).  

 

Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa, Mycket idrott lite hälsa 

(Skolinspektionen 2010), är en myndighetskontroll av skolors ansvar för säkerhetsställande av 

kvalitet. Skolinspektionens flygande tillsyn av ämnet idrott och hälsa visade att av de aktiviter 

som förekom, den 22 april 2010 på 172 grundskolor i 69 kommuner, utgjorde bollspel 

tillsammans med bollekar 65 procent av de aktiviteter som förekom den dagen. 
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Forskningsrapporter med mer etablerad forskningsmetodik har visat att ca 30 procent av tiden 

ägnas åt bollspel (NU 03, SIH-pojektet, Sandahl 2005). Skolinspektionens reflektion är att 

bollspel har en plats att fylla i undervisningen utifrån ämnesmålen, men att tävlingsmomentet 

ifrågasätts då det står i kontrast till ämnets hälsomål. 

 

Skolverkets undersökning (NU 03) visade att ämnet är omtyckt av eleverna men samtidigt 

tyckte eleverna att de inte lärde sig så mycket på lektionerna. Att pojkar tycks stå i centrum 

och flickor befinner sig i periferin vid undervisning i bollspel har andra studier visat (Larsson 

et al. 2007, Fagrell et al. 2012). Bollspelsundervisningen tycks utgöra ett område som är 

dominerat av manliga värderingar med inslag av tävling (Larsson et al. 2007, Fagrell et al. 

2012, Ekberg 2009, Londos 2010). Pojkars och flickors relationer till bollspel nyanseras av 

Lundvall och Meckbach (2008), som har visat att eleverna känner sig mer oroliga inför en 

danslektion jämfört med en bollspelslektion. Men genusmärkningen av idrotter kvarstår, då 

flickor känner sig exkluderade i bollspel och pojkar känner sig oroliga i dans, men att 

könsskillnaderna var större i dans än i bollspel. Lek visade sig vara den enda aktivitetsformen 

där genusskillnaderna var reducerade. Det är en intressant iakttagelse för ämnet idrott och 

hälsa som helhet och inte minst ur ett bollspelsperspektiv.  

 

Sammanfattningsvis pekar bakgrundsgenomgången på att det är viktigt att undersöka kunskap 

och lärande i bollspel samt att problematisera bollspel när så mycket tid avsätts för den 

aktiviteten i ämnet idrott och hälsa.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Lärande är ett uppdrag för ämnet idrott och hälsa men vilka kunskaper och vilket lärande 

framträder i en kroppslig praktik som bollspel? Den här studiens avsikt är att ta reda på mer 

om elevers kunskaper och lärande i bollspel när bollspel inriktas på samspel. 

 

Studiens syfte är att undersöka elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 6.  

 

Frågeställningar: 
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- Vilka handlingar framträder och vad talar elever om när de får samspeluppgifter i 

bollspel som de ska lösa tillsammans? 

- Vilka förändringar sker i elevers handlingar och samtal under bearbetningsprocessen 

som kan vara tecken på lärande av samspel i bollspel?  

- Vilka mönster uppstår i spelrummet när elever ska hjälpa varandra i samspelet och 

vilka konsekvenser får dessa mönster för lärande av samspel i bollspel? 

 

4. Bollspel som rörelsekultur 
 

Kan man studera lärande i ett ämne utan att ta hänsyn till ämnets speciella karaktär? I fransk 

didaktiktradition poängteras att ämnet liksom eleverna och läraren ingår i lärprocessen. Den 

didaktiska triaden består på så sätt av ämnet – eleven – läraren, som tre oupplösligt 

sammansatta delar i ett didaktiskt system (Amade-Escot & O’Sullivan 2007). Utgångspunkten 

är att lärande och undervisning är en social process och att det finns ett innehåll som lärs i en 

särskild kontext. Lärande går således inte att studera om det inte finns ett ämne (Amade-Escot 

2006). Detta så kallade sammanhållna perspektiv har inte varit särskilt framträdande inom 

forskningen. Anglosaxisk forskning kring inlärning och lärande under efterkrigstiden var 

inriktad på att finna en kontextlös och ämnesfri undervisningsmetodik med utgångspunkt i 

psykologiska teorier om inlärning (Richardsson 1983).  

 

Följande text och kommande avsnitt om bollspel som rörelsekultur handlar om ämnesområdet 

bollspel och ska ge en bakgrund till bollspel som ämnes- och kunskapsområde.  Kort skulle 

man kunna säga att jag i det här inledande avsnittet beskriver hur bollspel kan förstås. 

Bollspel kan indelas i olika kategorier av spel; målspel, nätspel, träffspel samt slag- och 

löpspel (Bunker & Thorpe 1982; Halling et al 2005; Mitchell et al 2006). Med bollspel i det 

här avsnittet avses bollspel i lag, främst med utgångspunkt i målspelens logik. Innanför 

gränsen för ämnesområdet bollspel finns mycket annat än fotboll, handboll, basketboll och 

andra spel. Bollspel handlar om centrala kompetenser som samarbete, kommunikation, 

problemlösning, kreativitet och kroppskontroll (Halling et al 2001). Lagbollspel är framför 

allt en kroppslig aktivitet som kännetecknas av kamp, samhandling och problemlösning 

(Ronglan 2008). I detta ingår förståelse för olika bollspels grundidéer, strategier, 

kommunikativa och tekniska lösningar på problem som uppstår i spelen.  
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Det går att förhålla sig till och förstå bollspel på olika nivåer. Den övergripande nivån vill jag 

benämna som spelens idénivå. Den nivån handlar om verksamhetens idé som omfattar hur 

olika spel har vuxit fram, förändrats och hur idén med spelen konstitueras på olika sätt av 

ramar och regler. Den andra nivån innebär en handlingsnivå som förutsätter att ett spel pågår 

tillsammans med andra och att deltagarna agerar inom överenskomna ramar för spelet. Spelets 

utformning kommer att ta sig olika uttryck beroende på deltagare, målsättning och kontext. 

Deltagarnas gemensamma handlingar i spelet är det som utformar spelet på handlingsnivån 

och spelet skapas på så sätt tillsammans av de som deltar.  Den individuella operationella 

nivån handlar om den tekniska förmågan en spelare har tillgång till, för att med bollen och 

kroppen lösa de problem som uppstår i spelkontexten. Ovanstående kan också beskrivas som 

att ämnesområdet bollspel i sin helhet omfattar tre dimensioner; en teoretisk reflekterande 

dimension, en social dimension och en kroppslig dimension (Halling et al 2005). 

 

4.1 Samspel  
För att det ska vara meningsfullt att spela och samarbeta måste deltagarna vara överens om att 

de spelar med varandra mot några andra och att de följer överenskomna regler, menade 

Huizinga i det klassiska verket Den lekande människan (1945/2004). Det som står på spel och 

ses som meningsfullt kan t.ex. vara att bemästra bollen, att bemästra samspelet, att styra och 

bemästra motståndarna eller att spela lekfullt för att det är roligt eller att spela strategiskt för 

att vinna spelet. Samarbetet mellan deltagarna är en förutsättning för samspel.  

 

Vad är då samarbete och samspel? Samarbete innebär kooperation, kollaboration, 

grupparbete, lagarbete och teamwork (Norstedts 2005). Synonymt med samspel är samverkan, 

växelverkan, överensstämmelse och lagspel. Ett gott samspel innebär enighet och förståelse 

(Ibid). Team och grupper som arbetar tillsammans finns inom många idrotter, men för att 

beskriva samspel i bollspel räcker det inte som begrepp. Teamwork kan i andra idrotter t.ex. 

vara när ett cykellag växelvis samarbetar att dra för att hjälpa varandra att hålla tempot under 

ett cykellopp. Det är ett exempel på växelverkan, samarbete och teamwork inom ett kollektiv, 

men det är inget som beskriver samspel i bollspel. Cykellaget utför visserligen ett gemensamt 

arbete men det är samma och återkommande arbetsmoment som utförs i tur och ordning. 

Samspel i bollspel är mer än att samarbeta. Samverkan innebär att handla efter en gemensam 

plan och att samordna innebär koordinera, integrera och synkronisera (Ibid). Att koordinera, 

synkronisera och interagera visar att samspel är något som handlar om ömsesidig anpassning. 
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Översättningen av begreppet samspelt från engelska tar upp samspel på ett annat sätt. Att vara 

samspelt innebär ”play well together” eller ”have a perfect understanding” och samförstånd 

översätts som ”mutual understanding” (www.norsteds.se). Samspel i bollspel omfattar på så 

sätt gemensam förståelse, ömsesidig anpassning genom koordination och timing av 

handlingar. 

 

Det innebär att vid samspel i bollspel ska det finns ett samförstånd och en gemensam 

förståelse mellan de som ingår i spelet om vad som ska göras för att samordna och fullfölja 

olika intentioner i en spelkontext. I bollspel ingår inte bara egna deltagare att samarbeta och 

samspela med. Det finns också andra deltagare som motverkar det egna samspelet och det 

skiljer bollspel åt från andra idrotter där samarbete utförs. I bollspel pågår dubbla processer att 

ta hänsyn till under samspelet. Man kan säga att ett medspel pågår inom laget samtidigt som 

det pågår ett motspel mot det andra laget och båda försöker samspela, men också motverka 

varandras samspelsprocesser.   

 

För att samspel ska uppstå i bollspel krävs därför att deltagarna rör sig koordinerat och i 

relation till varandra men även i relation till andra deltagare som finns på planen om de ska 

spela bra tillsammans. Att röra sig i relation till varandra innebär att gemensam förståelse om 

vad som ska göras i spelet blir kroppsliga handlingar i en spelkontext. Samspelet bygger på 

kommunikation mellan spelarna som utmynnar i samhandlingar i social interaktion mellan 

deltagarna (Ronglan 2008). I lagbollspel handlar det om att skapa något tillsammans med 

egna spelare inom laget. För att lyckas samhandla och åstadkomma samspel är det vikigt att 

kunna sätta sig in i den andres situation och vice versa. Relationella färdigheter i lagbollspel 

handlar på så sätt om att anpassa sig ömsesidigt och att koordinera sina handlingar tekniskt 

och strategiskt till varandra och till den situation som råder i spelet. Spelhandlingar är de 

handlingar som utförs i spelet med eller utan boll och när dessa utmynnar i samhandlingar 

innebär det samspel. Ronglan (2008) menar att samspel är gemensamma och koordinerade 

samhandlingar som löser olika problem i spelet. En spelhandling leder ibland till samhandling 

och samspel, men i andra fall utmynnar spelhandlingar i missförstånd och inget samspel 

uppstår. Spelets kroppsliga kommunikation blir spelhandlingar som signalerar en inbjudan till 

ömsesidigt samverkan. Signalerna och spelhandlingarna kan tolkas eller misstolkas och 

erbjudandet om samspel kan avböjas eller accepteras. Spelhandlingar utan boll kan ta sig 

uttryck som att göra sig spelbar, säkra eller täcka upp för en medspelare som överlämnar sin 
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position för att hjälpa en annan spelare eller kanske för att skapa en tom yta för en medspelare 

i det egna laget (Mitchell, Oslin & Griffin, 2006).    

 

Bollspel är en idrott där problemlösning ingår som ett integrerat inslag i verksamheten. För 

det första är bollspel en öppen idrott, då formen för rörelserna inte är förutbestämda. Det 

innebär att det finns många kroppsligt tekniska lösningar på själva rörelseutförandet, men 

också att det finns många lösningar på de spelsituationer som uppstår i en ständigt förändrad 

spelmiljö. För det andra finns det motspelare som försöker hindra dessa handlingar, 

överenskommelser och intentioner, vilket också är ett problem som spelarna måste förhålla 

sig till. Samspel omfattar inte bara spelet med bollen utan kanske än mer spelet utan boll. 

Spelet utan boll är således den andra sidan av bollspel, då individer i laget ska samverka för 

att hindra motståndarnas framfart (Butler, Griffin, Mitchell & Oslin, 2008). Samtidiga och 

motstridiga intressen strävar under ömsesidig kamp efter utrymme på planen, bemästrande av 

bollen, spelet och motspelarna.  

 

När inget samspel förekommer i lagbollspel, bygger spelet helt på individuella prestationer 

med bollen. Vid sådana tillfällen är det obegripligt varför det är medspelare på banan. 

Bjurwill (1999) menar att förståelse för spelet är viktigare vid lärande av bollspel än att inrikta 

intresset mot bollen. Spelförståelse är därför ett centralt begrepp vid lärande av bollspel. Det 

är i handling som spelförståelse, strategier och relationella kompetenser framträder och kan 

iakttas (Ronglan 2008). Spelförståelse i handling visar sig i form av kreativa lösningar på 

olika problem som uppstår i spelet, att spelaren läser vad som sker i spelet, bedömer sina 

med- och motspelares handlingar och anpassar sina egna handlingar till olika situationer som 

uppstår. Spelförståelse visar sig inte minst när en deltagare ser, förutser och påverkar 

situationer i spelet. Spelförståelse är en kompetens i bollspel som är mer än tekniska 

färdigheter. Inom ämnesområdet bollspel ingår olika kompetenser som att behärska och veta 

något särskilt samt att kunna handla och navigera i komplexa och oförutsedda situationer 

(Ronglan 2008). Det innebär att begreppet spelförståelse kan vidgas så att det omfattar 

situationsanpassad handlingskompetens och förändringsbenägenhet, men också intellektuell 

förståelse av bollspel (Halling et al 2005).  

 

Att knäcka de koder som ingår i olika spelkulturer och att prova och försöka utföra ”spelet i 

spelet” tillsammans med andra är en stor utmaning som är en intellektuell förmåga omsatt i 

praktisk handling. Det kan jämföras med att försöka knäcka läs- och skrivkoder i svenska 
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liksom att knäcka koder i matematik, men i bollspel tillkommer den kroppsliga 

handlingsdimensionen. Bollspel kan ses som en särskild rörelsekultur, en internationell och 

föränderlig företeelse som existerar över hela världen i olika former. Att förstå bollspel som 

en internationell och samhällelig företeelse, men också kunna delta i, utveckla och anpassa 

olika spel till egna behov samt ha åsikter om den verksamhet som ingår som en stor del i det 

västerländska samhällets utbud av aktiviteter, är en utmaning vid lärande av bollspel i ämnet 

idrott och hälsa.   

 

4.2 Bollspelen  
 

Bollspel och olika begrepp 

Begrepp som utgör infallsvinklar för att förstå bollspel kan vara rum, tid, flyt och kraft. Dessa 

begrepp inom bollspel är inspirerade av Labans dansteorier om hur en dansare rör sig, 

uttrycker sig och utnyttjar rummets olika dimensioner (Laban 1956, 1963, 1969). Andra 

begrepp inom bollspel, förutom spelförståelse och samspel, är split-vision, speluppfattning, 

och bollsinne (Bjurwill 1979, 1984, 1995, 1996). Bollsinne har försvunnit ur debatten, men 

har ersatts med ett begrepp som kan benämnas som teknisk tillgång för problemlösning 

(Halling et al 2001). Den tekniska tillgången omfattar bl.a. mottagning, behandling och 

avleverering av bollen. Begreppet kamp ingår som något centralt i bollspel. Kamp kan 

relateras till lekens logik, men också till tävlingslogiken om rangordning står i fokus 

(Engström 2010). Begreppet kamp har ersatt begreppet tävling vid internationella 

skandinaviska nätverksträffar i bollspel, som genomförts de senaste tio åren med lärare och 

forskare i bollspel från olika universitet och högskolor2.  

 

Bollspel är en kommunikativ och social verksamhet i den bemärkelsen att det är fler som 

deltar med och mot varandra under interaktiva former. I vissa bollspel omfattar spel och lekar 

såväl spelet med boll som spelet utan boll. Spelet utan boll pågår för spelare i det anfallande 

laget likväl som för det försvarande laget och utgör kanske den största delen i bollspel. 

Begreppet benämns internationellt som ”On-the ball skills” och ”Off-the ball movement” 

                                                
2 Skandinaviska nätverksträffar i bollspel har genomförts 2003-2013: Odense 2003, 2006, 2012, Aarhus 2009, Stockholm (GIH) 2004, 2007, 

2010, Oslo (NIH) 2005, 2008, 2011 och Sogndahl 2013. Det Skandinaviska nätverket i bollspel omfattar Syddansk universitet, NIH och GIH 

i Stockholm. I nätverket ingår också Aarhus universitet, Köpenhamns universitet, Högskolan i Sogndal, Malmö högskola och Örebro 

universitet samt andra inbjudna högskolor från respektive land.  
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(Butler, Griffin Mitchell & Oslin, 2008). Det innebär att ett individuellt och ett kollektivt 

agerande samverkar under interaktiv kommunikation vid samspel.   

 

Mitchell, Griffin och Oslin (2006), har utvecklat modellen ”Teaching Sport Concepts and 

Skills -A Tactical Approach” och de har identifierat ett antal centrala fundament och begrepp 

som ingår i bollspel. De menar att följande ingredienser är centrala begrepp och att de är 

iakttagbara när individer deltar i bollspel; grundpositioner, beslutstagande, tekniskt 

verkställande, stödjande, markerande och täckande med flexibel anpassning till 

spelsituationen. Det är internationellt vedertagna, intressanta och iakttagbara delar i färdiga 

bollspel. Liknande iakttagelser kan göras i skolans undervisning när färdiga spel lärs ut.  

Tidigare forskning visar sig att elever har svårt med terminologi i bollspel och att 

missförstånd och olika förförståelse leder till svårigheter vid lärande av bollspel (Haber & 

Graber 2001; Griffin et al 2001).  

 

Förutom dessa begrepp förekommer begrepp som bredd och djup, som avser hur spelplanen 

kan utnyttjas. Att läsa spelet innebär att tidigt kunna förutse vad som kommer att ske 

framöver i spelutvecklingen. Det handlar om att förbereda sig och påverka spelet genom olika 

handlingar. Begreppet att göra sig spelbar, innebär att en spelare handlar genom att visa sig 

och är rättvänd i förhållande till bollen, planen och andra spelare, allt i syfte att kunna ta emot 

en passning och inte hamnar i det som benämns som passningsskugga, dvs. spelaren hamnar 

ospelbar bakom eller i skuggan av en annan spelare. För att vara spelbar i nätspel (volleyboll) 

används begrepp som att ”öppna upp” och visa sig som spelbar mottagare för passning 

(Mitchell et al 2006). Vid snabba spelväxlingar i racketspel används begreppet antecipation, 

som innebär att spelaren mycket tidigt har läst spelet, ”öppnat upp” och har förberett sig på 

sitt slag. Slaget blir som en intuitiv reaktion på vad som har hänt på andra sidan nätet. Det 

skulle kunna beskrivas i termer av att en aktion på den ena sidan nätet följs av en reaktion på 

den andra sidan. De senaste åren har begreppet kommunikation tillkommit som en ingrediens 

i bollspel (Halling et al. 2005; Ronglan 2008; Halling & Ejlersen 2009, Teng 2009). 

Begreppet samhandling är en relativt ny och alternativ beskrivning av samspel som omfattar 

ömsesidiga och interaktiva handlingar (Ronglan 2008). Tillämpning av etablerade begrepp 

inom bollspel kan behöva utmanas av andra begrepp eller didaktiseras och omformas för 

skolans undervisning i bollspel. För att få inblick i olika begrepp inom bollspel har jag valt att 

försöka beskriva några av dem i kommande textavsnitt.  
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Spelens former och konstruktioner  

När bollspel nämns sker det ofta som en homogen kategori utan åtskillnad mellan olika 

spelkategorier. Bollspel förknippas oftast med lagbollspel och då främst med fotboll, men det 

finns andra sätt att angripa tankefiguren bollspel. Ett alternativt sätt är att kategorisera och 

gruppera spelen efter spelidé. Modellen nedan är en vidareutveckling av en modell som har 

använts på GIH (Bolling 1996) som visar på några av de mönster som de olika 

spelkategorierna har avseende dialektisk kamp, kommunikativa processer, bollfokus och 

spelyta (Teng 2009). Liknande etablerade internationella klassifikationer av spelgrupperingar 

har utvecklats (Bunker & Thorpe 1982; Mitchell et al 2006; Kirk et al 2002; Halling et al 

2005; ). De kan benämnas som Game Center Approaches (Wright et al 2007). Bunker och 

Thorpe (1982) var först med att klassificera spel efter taktiska mönster. Det som skiljer de 

olika modellerna åt är att begreppet ”kaosspel” (Halling et al 2005) och ”invasion games” 

används i övriga modeller istället för målspel och att ”mönster för bollfokus” inte ingår i de 

internationellt etablerade modellerna. I den danska modellen (Halling et al. 2001, 2005) 

tillkommer ”kommunikation” och i GIH:s modell (Teng 2009) tillkommer ”bollfokus”. 

 

Tabell 1: Mönster i olika bollspel (Teng, 2009). 
Kategorier                                                               Mönster 

 Den dialektiska 

kampen/samarbetet 

Kommunikativa 

processer 

Bollfokus Spelytan 

Målspel Om bollen och ytor med 

spel mot mål 

Interaktiva Vi – De och bollen 

Bollen är fri och tillgänglig. 

Gemensam 

Nätspel Om att täcka och attackera 

”liggande målytor” 

Reaktiva Vi och bollen – De och bollen 

Växelvis äganderätt av bollen. 

Delad 

Slag- och löpspel Om att hinna och att hindra 

löpningar. 

Reaktiva De och bollen 

Ett lag har bollrätten. 

Växelvis:  

På - Utanför  

Träffspel Om precision. Inåtriktade Jag och bollen 

Solitär bollrätt.   

Egen 

 

Målspelens gemensamma idé handlar om två grupper som delar på samma spelyta och tanken 

är att spelarna genom passningar och dribblingar ska ta sig över banan, förbi motståndarna 

och till andra sidan för att göra mål (Bolling 1996, Halling et al. 2005, Bunker et al. 1982). 

Den idén återfinns i äldre så kallade linjespel, men då var målen ersatta av en linje som skulle 

passeras (Hellspong 2005). Målen har utvecklats på olika sätt inom olika typer av målspel och 

de kan utformas som stolpar med en ribba, som korgar eller som avgränsningar på marken. 

Spelen spelas med olika antal deltagare och utförs antingen med händer, fötter eller redskap, 

inomhus eller utomhus, på isar, gräs och grus. Gemensamt syfte är att göra mål. Målspelen 
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som helhet handlar om en komplex interaktion mellan lagen och mellan individer inom laget. 

Målspel kan med fördel spelas i form av olika bollekar som har samma grundidé som de 

utvecklade spelen. Det enda som krävs är gemensamma överenskommelser, två grupper, en 

gemensam spelyta och något som symboliserar ett mål, precis som i spelets begynnelse 

(Yttergren 1996).  

 

Nätspel är spel utan dribbling. De kan också benämnas som ”de demokratiska spelen” (Teng 

2009). Spelen har det gemensamt att spelytan är delad i två hälfter och att spelarna är på var 

sin sida om nätet, med den finessen att de har tillgång till bollen var annan gång, det vill säga 

lika mycket. Spelytan kan jämföras med liggande mål som ska attackeras så att motståndaren 

inte kan ta bollen eller inte kan returnera annat än utanför banan eller i nät. Spelen börjar 

genom att man ”serverar” bollen till andra sidan, ett arv från spelens begynnelse vilket är 

unikt för nätbollspelen. Motståndares tillbakaspel är en förutsättning för att det ska bli spel 

och kan jämföras med de passningar som ingår i målspelen. Man skulle kunna tala om spelen 

som växel- eller returspel, eftersom deltagarna turas om att returnera bollen till varandra 

(Andersen et al 1997). Själva interaktionen mellan spelarna bygger på att tolka bollens fart, 

skruv, in- och utfallsvinklar samt spelarnas placering på banan. I några av spelen sker alla slag 

på volley, i andra endast efter studs och i somliga tillåts både studs och volleyslag. Unikt för 

dessa spel är att deltagarna aldrig kan äga bollen mer än hälften av speltiden. Det råder alltså 

en likarättsprincip i förhållande till bollrätten och en demokratisk turordning råder mellan 

deltagarna, ”först du/ni - sedan jag/vi”. Till den här kategorin av spel räknas även väggspel då 

väggen symboliserar nätet men spelytan är gemensam. 

 

Slag- och löpspel är den tredje gruppen av spel. Här delas lagen in i ett innelag och ett utelag. 

Spelfältet är utelagets område. Innelaget ska slå ut bollen på själva spelfältet och därefter 

springa till olika markeringar innan man kan återvända hem igen till sitt eget område. Spelen 

handlar för innelaget om att ”hinna” runt banan och för utelaget om att ”hindra” dessa 

löpningar. Under innelagets löpningar ska utelaget, som äger bollen, på olika sätt få stopp på 

löpningarna, genom att kasta bollen och ”bränna” löparen. Dit bollen kastas skiljer sig åt 

mellan olika slag- och löpspel. Inom vissa slag- och löpspel kastas bollen till en speciell 

brännare och i andra spel kastas bollen för att stänga de baser som löparen ska passera under 

sin löpning. Lagen byter sedan uppgifter och roller allt eftersom spelet fortskrider. Spelen 

spelas oftast på tid och högst poäng vinner. Slag- och löpspel har en lång historisk förankring 

i norra Europa, där de totalt har dominerat inom folkbollspelen (Hellspong 2005). Det 
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klassiska spelet långboll är ett enkelt och bra exempel på ett nästan bortglömt slag- och 

löpspel, där de olika lagens roller och spelets olika faser växlar under spelprocessen. Det 

gäller såväl själva löpningen som kast och bränning, som är unikt för det slag- och löpspelet. 

Boboll är ett finskt exempel på ett slag- och löpspel som är så etablerat att det till och med 

nästan ses som en nationalsport i Finland.   

 

Träffspel är en sorts ”sida-vid-sida-spel” som handlar om att med bollar eller symboler för 

bollar komma närmare markeringar som pinnar, hål eller bon än vad motståndaren kan (jmf 

bowling, boule, golf, curling, varpa). Inom spelkategorin agerar spelarna utan interaktion 

mellan sig och man har en särskild spelordning som avgörs av hur man utfört sitt förra slag, 

sitt kast eller sin serie. I träffspelen spelar man mot sin motståndare, men även mot banan och 

inom vissa spel kan man därigenom sätta rekord av olika slag. Vad innebär det att spelarna 

spelar med egna bollar och aldrig har i uppgift att ta bollen från varandra och att själva 

utförandet av slagen/kasten aldrig sker på en boll i rörelse som vid alla andra spel? Det 

medför ett speciellt förhållningssätt till hela rörelseprocessen som i och med ovanstående kan 

tränas som fasta rörelsescheman med bollen som mått på spelarens kroppskontroll och 

förmåga till repetitiva och exakta precisionsrörelser. Det handlar om exakthet och 

automatisering av rörelser och fokus ligger på utveckling av kroppslig motorik vid träning av 

dessa spel.             

 

Kommunikationsmönster i olika bollspel 

De kommunikationsprocesser som pågår under spel av olika karaktär är beroende av ytan/ 

rummet som har avsatts för spelet liksom turordningen av bollrättsinnehav. I målspel sker 

deltagandet på en gemensam och avgränsad yta. Bollen är tillgänglig hela tiden för båda lagen 

och kropparna kan komma i kontakt med varandra, då de befinner sig på samma spelyta. 

Kommunikationen i spelet sker under interaktiva former, som innebär att det ena lagets 

rörelser och intentioner på planen med och utan boll kommer att påverka såväl det egna som 

det andra lagets förflyttningar och intentioner. I nätspelen, som är reaktiva spel, är lagen 

separerade på var sin sida om nätet och har en egen spelyta. Lagen/spelarna turas om att ha 

bollen och ingen kroppskontakt förekommer i kamp om bollen, vilket innebär att det ena laget 

får reagera på det andra lagets/spelarens intentioner. I slag- och löpspelen turas lagen om att 

vara på själva spelfältet och utelaget får reagera på innelagets slag. Därefter äger utelaget 

bollen. Inom träffspelen spelas det inte med en gemensam boll. Deltagarna har var sin boll 

eller redskap och spelet sker sida vid sida på samma yta och kommunikationsmönstret mellan 
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spelarna är vare sig interaktivt eller reaktivt. Koncentration är istället mentalt inåtriktad med 

fokus på den egna bollen och på själva rörelseutförandet.      

 

Bollen i bollspel är en artefakt som har skapats för att användas i ett visst syfte, ett redskap för 

spelarna att behandla och förflytta mellan sig, mot ett mål eller över ett nät. I andra spel i syfte 

att träffa något eller vid slag- och löpspel för att sätta igång löpningar runt banan som det 

andra laget ska hindra med olika kast för att få stopp på löpningen. Bollen kan ha olika former 

som har förändrats i samband med spelens utveckling. Även andra artefakter används eller har 

använts som bollar i bollspel, som t.ex. kulor, klot, skivor, ihoprullande trasor, fyllda 

djurtarmar och fjäderbollar (Yttergren 1996).  

 

Behandlingen av bollen är olika i olika bollspel. I nätspelen slås bollen. Slagen i nätspelen 

omfattar tre rörelsefaser. De tre faserna är: förberedelse-, träff- och genomföljningsfas. 

Målspelens passningar omfattar också tre rörelsefaser som innebär att spelaren tar emot 

bollen, behandlar den och slutligen avlevererar den. Skillnaden mellan spelen är alltså att i 

målspel kan bollen behandlas under kortare eller längre tid och spelaren kan dessutom 

förflytta sig med bollen. De tre faserna mottagning, behandling och avleverering ingår också 

som begrepp i allmänna teorier om kommunikation (Maltén 1992; Selander & Kress 2010). 

 

Kommunikation i sin enklaste form består av ett budskap som sänds iväg av en avsändare, 

behandlas, avkodas och tolkas för att sedan levereras tillbaka till avsändaren (Maltén 1992; 

Selander & Kress 2010). Det är ett symboliskt samspel med vars hjälp sändare och mottagare 

kommunicerar. Den symboliska kommunikationen återfinns i målspel då bollen levereras 

mellan spelarna. Bollen tas emot, den behandlas och avlevereras i bästa fall med ett kodat 

budskap. Budskapet är olika beroende på vilken spelfas som pågår i spelet. Vid målspelen 

försvåras processen genom att både boll och spelare är i rörelse, liksom av störande inslag 

som motspelare. I vissa målspel underlättas dock behandlingsfasen. I basketboll får bollen 

hållas i tre sekunder och spelaren får ta ett steg med bollen i händerna. I handboll får spelaren 

hålla bollen i fem sekunder och ta tre steg under behandlingsfasen innan den ska avlevereras. 

Bollen blir då i princip ”låst” för övriga spelare i dessa två målspel, som från början var 

konstruerade för skolbruk (Andersén et al 1997). I kulturellt och historiskt utvecklade målspel 

som bandy, ishockey och fotboll är bollen ”fri” och åtkomlig under behandlingsfasen, vilket 

medför att bollen i princip alltid är i spel. I spel där mot- och medspelare inte befinner sig på 

samma spelyta, som i nätspel, träffspel samt slag- och löpspel ingår inte en behandlingsfas i 
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form av steg, dribblingar och drivning av bollen, utan i stället slås bollen. I volleyboll 

förekommer dock mottagning, behandling och avleverering vid passningar inom laget. I slag- 

och löpspelen står spelaren förberedd för att reagera och slå på en externt kastad eller 

självupplyft boll.  

 

Regler som överenskommelser 

Spelen konstitueras av regler som avgränsar och skapar spelens karaktär. De vilar på 

konstituerande, utjämnande och skadeförebyggande principer. Reglerna beskriver hur 

deltagarna ska förhålla sig till bollen, planen och motspelare (Bolling 1997). De skyddande 

reglerna handlar om vad som är tillåtet och inte tillåtet i spelet. Reglerna ska skapa 

förutsägbarhet om hur spelet ska spelas och ska fortskrida efter avbrott i spelet vid olika 

regelöverträdelser. Reglerna ska också vara utjämnande och skapa förutsättningar att delta på 

lika villkor. Spelen ska flyta på och bli lagom svåra att bemästra (Lönnqvist 1996; Bolling 

1997; Ronglan 2008). Inom reglernas ramar finns full frihet för spelarna och lagen att handla, 

samverka, laborera och utöva spelet på olika sätt. De skrivna reglerna föreskriver olika 

utrymmen för olika spel i form av banans storlek och begränsningar, liksom hur många 

deltagare som ska ingå i spelet och hur motspelare och boll får hanteras. Principen för de 

skrivna reglerna är till för att skapa ramar för ett fungerande spel, för vuxna deltagare, i 

färdiga spel.  

 

Principerna för reglerna är viktiga för hur spel utformas, men det är lika viktigt att förstå att 

regler som har vuxit fram inte är statiska, utan de har utvecklats och sett över tid har de varit 

föränderliga. Om regler ses som föränderliga och att de påverkar ett spels utformning kan 

regelförändringar användas i annat syfte än att reglera färdiga bollspel. I 

undervisningssammanhang kan pedagogiska regler användas (Bolling 1996; Teng 2009). 

Pedagogiska regler innebär att regelsättning används i spelfrämjande didaktiskt syfte vid 

lärande av bollspel. Det medför att bollspel kan spelas på helt andra ytor med andra bollar och 

begränsningar avseende bollbehandling och antal deltagare. Det kan t.ex. handla om regler 

som innebär att spelarna bara får bryta passningar, att bollen inte får spelas över nätet innan 

alla spelare rört bollen, att bollen får studsa två gånger vid spel med racket (bordtennis/tennis) 

eller att ingen får göra mål innan alla i laget har rört bollen. Det öppnar för möjligheter att lära 

sig spela spel på mindre ytor, med färre deltagare som ger överblick och mer bollkontakt än 

när bollspel spelas i full skala med tillämpning av de stipulerade reglerna (Ronglan 2008). 

Bollspelens grundidé förändras inte men spelen, spelutrymme och artefakter anpassas till 
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deltagarna vid lärandet av spel. Det innebär att även inom förminskade former av bollspel och 

inte minst inom bollekar kan nedanstående spelfaser inom bollspel vara iakttagbara och 

därmed utgöra ingredienser vid lärandet av spel.     

 

Bollspelens faser 

Vad kan man skönja för principer som ingår i spelprocessen för målspel? Vilka problem 

möter deltagarna när de försöker att samverka eller motverka varandra under spelens olika 

faser? Hur kan handlingar i spelet förstås satta i en spelkontext? I nedanstående behandling 

koncentrerar jag mig på målspelen.  

 

I målspelen återkommer ett antal faser under spelet. En klassisk indelning är en tudelning i 

anfallsspel och försvarsspel (Bolling 1997). I Danmark används termerna grundspel, 

genombrottspel och försvarsspel (Halling el al 2005). Det komplicerade i spelprocessen är 

samtidigheten vid växling mellan att vara ett bollförande lag till att bli ett icke bollförande 

lag. Det blir ett tomrum i spelet när bollen har skiftat lag. Erövring av bollen innebär rollbyten 

för lagen som tar längre eller kortare tid att ställa om sig till. Jag menar att bollspel består av 

tre faser som kan identifieras vid målspel.  

 

De tre spelfaserna i målspel kan benämnas som en erövringsfas, en uppbyggnadsfas och en 

avslutningsfas. När laget har erövrat bollen handlar det om att bygga upp spelet för en 

kommande attack. Laget som tidigare var ett försvarande lag utan boll har övergått till att vara 

ett bollförande lag. I själva uppbyggnadsfasen handlar spelet om att ställa om spelet från att 

ha försvarat sig till att anfalla och spelhandlingarna går ut på att spela bollen till gynnsamma 

positioner inför en kommande attack. I den omställningsprocessen är den gemensamma 

uppgiften för lagets deltagare att genom spelhandlingar göra sig spelbara dvs. att söka och att 

skapa tomma ytor där det är lätt att ta emot bollen och spela den vidare till nästa spelare som 

står i en ny och bättre position (Halling et al. 2005). Problemet som ska lösas av spelarna är 

att väga risker mot säkerhet vid bedömning av vad som kan vara en bra passning. En bra 

passning definieras som ”throwing the catchable pass” (Rovegno et al 2001).  

 

Man kan dela in passningarna mellan spelarna i säkra passningar inom laget eller 

vägvinnande/mer avgörande passningar för laget. I pedagogiska sammanhang har begreppen 

gröna passningar använts synonymt med säkra passningar och röda för 

vägvinnande/avgörande passningar (Bolling 1997). De olika passningarna kan ske i olika 
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riktningar som innebär att spelplanen utnyttjas på olika sätt i samspelet. Det är nu som 

rummets/banans bredd och djup kommer in i bilden. Med rummets/banans bredd menas att 

hela spelytan används i sidled. Avsikten med gröna passningar är att behålla bollen inom laget 

och bygga upp spelet. Det sker genom att utnyttja tomma delar av spelrummet och att flytta 

bollen och spelet till bättre positioner än tidigare, det vill säga till den del av banan där 

motspelarna inte finns, men också att flytta motspelarna i sidled på banan för att skapa luckor 

mellan dessa under deras förflyttning. På så sätt skapas nya ytor/rum i uppbyggnadsfasen för 

medspelarna på helt andra ställen av banan dit bollen kan spelas i syfte att skapa öppningar 

för avslutningsfasen i spelet med röda och avgörande passningar. Det pågår alltså en kamp om 

ytor samtidigt som det pågår en kamp om bollen vid målspel som sker genom spelhandlingar 

som passningar och fysiska förflyttningar i djupled, i sidled och diagonalt. Vid 

uppbyggnadsfasen är det främst ”gröna passningar” som förkommer.  

 

Spelet i rummets djupled handlar också om ytor och att skapa rum. Här gäller det att vinna 

mark, avancera framåt, ta risker och eventuellt komma till ett avgörande. Den typen av 

passningar benämns som röda passningar, vilket innebär att det är mer risk att förlora bollen 

till motståndarlaget (Bolling 1997). Principen för anfallsspelet handlar om att skapa ett 

numeriskt övertal av spelare i relation till motspelarna. Det gäller att överraska och bli fler 

spelare än vad motståndarna kan hantera inom ett område/yta bl.a. genom att ändra hastighet 

och riktning på löpningar till tomma ytor och därigenom vara först på plats på den tomma 

ytan. Allt i syfte att åstadkomma ett avgörande i avslutningsfasen. Det handlar om att skapa 

ytor/rum och att utnyttja tiden till sin fördel. Inte alltför sällan utnyttjar lagen möjligheten att 

hoppa över uppbyggnadsfasen i spelet och går direkt till avslutningsfasen, benämnt som 

kontring i målspelen. Varje bollerövring eller bollförlust innebär en ny akt i spelet. De tre 

spelfaserna - erövring, uppbyggnad och avslutning - upprepas gång på gång, ibland under 

långa tydliga spelsekvenser och i andra fall som snabba växlingar och i några fall får inte 

deltagarna till något gemensamt samspel mellan sig, i någon av de tre spelfaserna.   

 

Att återerövra bollen är också en fas i spelet som kräver samspel och interaktion mellan 

spelarna. Det gäller att försvåra uppbyggnadsspelet för det bollförande laget. I enkla termer 

kan man säga att processen handlar om att minska tid vid behandling av bollen och krympa 

ytor för motståndarna. Det kan ske genom att angripa den bollförande spelaren direkt och 

därmed minska behandlingstiden med bollen och tiden för beslut. Syftet är dubbelt, dels vill 

man erövra bollen, dels vill man skapa tid för övriga i det egna laget att markera och täcka 



 28 

spelalternativ för motståndarlaget. Om laget inte kommer åt bollen i ett första skede handlar 

försvarsspelet utan boll om att fördröja speluppbyggnaden för motståndarlaget med syftet att 

positionera sig för de kommande och mer direkta angreppen mot mål (Bolling 1997). Två 

grundprinciper för den fasen i försvarsspelet kan iakttas. Den ena innebär att de försvarande 

spelarna ansvarar för att bevaka vissa delar av banans ytor och att bara följa bollens 

förflyttning. Den andra principen handlar om att varje försvarspelare följer och markerar 

förutbestämda motspelare (Ibid). Jag menar att i återerövringsfasen kan man iaktta en 

angreppsfas, en fördröjningsfas och slutligen ett mer organiserat försvarsagerande. 

Beskrivningarna av handlingarna är exempel som det som internationellt har identifierats som 

beslutstagande, stödjande, markerande och täckande med flexibel anpassning till spelet 

(Mitchell, Griffin & Oslin 2006; Griffin & Butler 2005).  

 

Sammanfattningsvis handlar spelprocessen i bollspel om att föra spelet samtidigt som ett 

hindrande motspel pågår (Ronglan 2008). Det är en interaktiv process som pågår mellan 

lagen. Ovanstående om spelens faser är också exempel på vad som menas med spelet med och 

utan boll, dels när laget har bollen, dels när laget inte är det bollförande laget (Butler et al 

2008). I studien är intresset avgränsat till hur barn konstruerar samspel i bollspel under 

uppbyggnadsfasen och avslutningsfasen. Främst är intresset inriktat på barnens handlingar 

utan boll, när det egna laget har bollen. När bollspel ses som tävling inriktad på rangordning 

mellan lagen åsidosätts intressanta aspekter om samspel och samarbete inom lagen. Om 

bollspel istället ses som en kamp mellan två grupper som löser problem som uppstår i spelet, 

handlar bollspel mer om interaktiva samspelsprocesser än om att vinna eller förlora. Jag 

menar att olika förhållningssätt medför olika konsekvenser som bör övervägas vid 

undervisning i bollspel. Vidare kan man fundera över när en aktivitet med en boll blir ett spel. 

 

4.3 Olika förhållningssätt till bollspel 
 

Bollspel – tävling eller lek?  

Att spela innebär något särskilt. Det är inte vilken aktivitet som helst som kan förknippas med 

att spela. Musik och teater spelas. Det är svårt att tänka sig att spela friidrott, att spela 

gymnastik eller att spela simning och orientering (Ronglan 2008). Bollspel är i sin grund lek 

med en boll (Yttergren 1996), och lek kan beskrivas som att:  
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Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i 
tid och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler. Den är sitt 
eget ändamål och åtföljs av en känsla av spänning, glädje och medvetandet av något som är 
annorlunda än det vanliga livet (Huizinga 1945/2004, s. 38).  

 

Sett ur det perspektivet är lek föränderlig, regelstyrd, begränsad till tid och rum, omfattar 

spänning och utmaning men tjänar egentligen ingen annan nytta än att leka (Engström 2010). 

Lek har flera dimensioner varav kamp är ett inslag. Kampen i bollspel handlar om att 

bemästra bollen, utnyttja spelrummets möjligheter och att genom olika strategier bemästra 

motspelarnas agerande. Avsikten i bollspel är att försöka göra fler mål/poäng än motspelarna 

och hindra dessa från att göra detsamma. Att deltagarna kan ha olika avsikter att delta 

påverkar inte spelets idé. Däremot kan värdet och meningen med deltagandet vila på olika 

grunder (Engström 2010). I det här fallet, som handlar om bollspel och kamp, kan logiken 

identifieras antingen som tävling och rangordning eller som lek och rekreation. Båda 

logikerna omfattar begreppet kamp. Lek- och rekreationslogiken kännetecknas av spänning, 

lekfullhet och kamp, där ”här och nu” -inslaget dominerar utan betoning på rangordning 

(Ibid). Det bestående är det som har upplevts tillsammans och inte det resultat som spelandet 

har utmynnat i och lämnat efter sig. Det ger utrymme för att se på bollspel som lek. 

 

I bollspel pågår kampen mellan två parter som på olika sätt försöker samverka inom laget, 

samtidigt som de försöker motverka det andra lagets intentioner. Sett ur den synvinkeln skiljer 

sig bollspel från andra idrotter där kamp pågår. Svårigheten och utmaningen ligger i att skapa 

något samtidigt som motspelarna försöker hindra detta skapande. Bollspel är, sett ur det 

perspektivet, en social och interaktiv verksamhet som pågår under kamp. Detta öppnar för 

tanken om att man kan spela ett spel på lek eller att man kan leka ett spel (Olofsson-

Knutsdotter 1992). Man kan alltså förhålla sig på olika sätt till vad verksamheten går ut på. 

Huizinga (1945/2004) menar att lek sätter fokus på processen och inte på resultaten. Ser man 

på lärande som processer och inte som resultat blir lek ett relevant angreppssätt i ämnet idrott 

och hälsa sett ur ett lärandeperspektiv. Bollspel förknippas ofta med tävling och jag menar att 

det skymmer sikten för intressanta lärprocesser om samspel som pågår inom och mellan två 

grupper som sker under interaktiva former.      
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4.4 Lärande utifrån helheter 
 

Modeller för lärande av bollspel 

Eftersom bollspel är en kroppslig aktivitet som kräver att man utvecklar vissa färdigheter 

genom träning, kan det falla sig naturligt att utgå från de färdigheter som behövs och träna 

dessa för att sedan kunna spela olika bollspel. Bunker et al (1982) iakttog i slutet på 1970-talet 

början på 1980-talet, att vid undervisning i bollspel återkom vissa mönster i lektionerna. Först 

tränades mycket teknisk färdighet, sedan ägnades resten av lektionen till lite spel men ingen 

återkoppling skedde till det som hade tränats när spelet sedan iscensattes3. Lektionerna var 

lärarledda och tekniskt mycket strukturerade. Bunker och Thorpe (1982) ifrågasatte att så lite 

av undervisningen ägnades åt själva spelet och att lärandet inriktade sig på teknikövningar 

åtskilda från spelandet. De saknade ett mer holistiskt synsätt vid lärande av bollspel. Dessa 

iakttagelser utmynnade i en modell benämnd som Teaching Games for Understanding 

(TGfU), som utgick från ett lärande av bollspel med avstamp i spelets taktiska 

problemställningar. Bunker och Thorpe (1982) menar att eleven ska sättas i centrum. Genom 

spel i mer eller mindre modifierade former ska eleverna upptäcka olika taktiska problem i 

spelet som behöver lösas. Taktiska problem ska avgöra vilken teknik som behöver tränas för 

att det ska bli möjligt för någon att lösa dessa problem i spelet. Efter träning av lämplig teknik 

återupptas spelet. Nya problem som uppstår i spelet blir utgångspunkt för nya diskussioner 

om vad som behöver tränas. Processen avslutas med spel. Cirkeln är därmed sluten och nya 

frågor uppstår återigen utifrån det spelade spelet. Bunker och Thorpe har således vänt på 

undervisningsprocessen och startar med helheten istället för träning av tekniska delar i spelet. 

Modellen bygger på att eleverna lär sig genom att erövra förståelse för gemensamma 

strukturer och taktiskt återkommande komponenter inom samma kategori av spel. På så sätt 

ska eleverna lära sig att generalisera kunskaper. Det sker dels genom spel, dels genom 

jämförelser av spelens idé, strategier och taktik inom samma gruppering av spel. Som tidigare 

nämnts har Kirk & MacPhail (2002) granskat konceptet och föreslagit modifieringar. De 

menar att lärprocessen inom TGfU-modellen inte är så linjär (cirkulär) som modellen 

beskriver och att elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund liksom deras föreställningar om 

bollspel ska vägas in i lärprocessen.   

 

                                                
3 Det sättet att undervisa i bollspel kan benämnas som en teknikdiskurs eller additativ metod, då det ena läggs till 
det andra som en form av stegvis inlärning (Andersén et al 1997). 
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Liknade undervisningsmodeller som utgår från förståelse för helheter och gemensamma 

principer inom bollspel kan iakttas i Danmark (Halling, Andersen, Skov Agergaard & Worm, 

2005, Halling & Fibaek Laursen 2001) och i Sverige (Bolling 1996). Det gemensamma för 

dessa modeller, som har utarbetats för undervisning i bollspel för studenter på högskolor, är 

att de utgår från förståelse av helheter i form av spelgrupperingar och spelens idé. Viktigt i 

tankemodellerna är förståelse för gemensamma ingredienser som ingår i spel med samma 

logik. I tidigare avsnitt har fyra internationella spelgrupperingar presenterats. I Danmark på 

Syddanskt universitet i Odense har fokus flyttats från spelet till att utveckla deltagarna i de 

team som lär sig och ett särskilt koncept har utvecklats för ändamålet benämnt ”Boldbas” och 

”Teambold”.  Modellen kan tillämpas på olika spel, men själva spelet teambold har stora 

likheter dels med den speciella form av handboll som introducerades för flickor i Danmark i 

början på 1900-talet (Andersen et al 1997), dels med ultimate freesbee. Syftet hos Bunker et 

al (1982) var att lära ut spelförståelse för färdiga spel, i Danmark att utveckla teamet 

(”holdet”) och studenternas spelkompetens och på GIH i Stockholm att sätta mål, medel och 

människor i relation till vad spelet ska vara bra för inom olika verksamheter (Bolling 1996). 

Den gemensamma utgångspunkten har varit att finna metoder som utgår från gemensamma 

principer i bollspel. På GIH i Stockholm utkristalliserades en alternativ väg för undervisning i 

bollspel. Undervisningen i bollspel utgår från spelgrupperingarnas gemensamma idé, men 

metoden för att utveckla förståelse för bollspel går via lekar och modifierade spel. 

Undervisningen sker genom laborationer då nya och gamla bollspelslekar analyseras, 

tillämpas och förändras. Ett syfte med undervisningen har varit att skapa förståelse för att spel 

och lekar är en praktik som kräver samarbete och kommunikation om något gemensamt. 

Bollspel är inte statiska företeelser, utan de är framförallt föränderliga överenskommelser som 

är under ständig påverkan av kontext, deltagare och verksamhetens syfte. 

 

5. Teori      

 

5.1 Olika perspektiv på kunskap och lärande  
 

Lärande som reaktioner eller konstruktioner  

Ett sätt att se på lärande är att lärande handlar om inlärning. Då förknippas lärande med inre 

processer och inlärning sker genom förändring av dessa processer. De inre processerna 

påverkas genom att människan utsätts för yttre påverkan i form av stimuli. Det synsättet har 
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sina rötter i den behavioristiska forskningstraditionen och positivisten Skinners teori om 

stimuli – respons blir utgångspunkt för teoribildning om inlärning. Lärandet reduceras till att 

människan reagerar på stimuli (Macdonald et al 2002; Säljö 2000; Larsson & Fagrell 2010).  

 

Ett annat sätt att se på lärande innebär att människan är ett aktivt subjekt som tänker och 

reflekterar och har erfarenheter att utgå från vid sitt lärande. Med det synsättet konstruerar 

människan sin kunskap. Piagets teorier om mognad och kognitiva utvecklingsstadier och att 

kunskapsutveckling sker genom ackommodation och assimilation innebär att lärande ses som 

en aktiv process som sker genom problemlösning och att individen konstruerar sin egen 

kunskap i relation till tidigare kunskaper (Rovegno & Dolly 2006). Vygotsky betonar vikten 

av att lärande är en social process som sker i interaktionen med andra i en lärandekontext. 

Kunskapsutveckling sker då inom proximala utvecklingszoner i ett växelspel mellan tidigare 

erfarenheter och nya kunskapsutmaningar och det sker i ett samspel med andra, t.ex. lärare 

eller mer kunniga kamrater (Ibid.). Synen på lärande ovan skiljer sig åt i den meningen att 

enligt Piagets teori om lärande utvecklar barnet kunskaper om omvärlden på egen hand, men 

ur ett sociokulturellt perspektiv ingår lärande och kommunikation i en omgivning och 

tillsammans med andra (Säljö 2000). En viktig utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv 

är att kommunikation och handlingar är situerade (Ibid.). Kontexten är inte skild från 

människan, menar Säljö (2000), eftersom människan redan ingår i kontexten och verkar i 

densamma och på så sätt skapas och återskapas människa och kontext. Det synsättet på 

lärande och utveckling är i linje med Deweys transaktionella kunskapsteori, som tas upp 

längre fram i teoriavsnittet. Det som binder samman konstruktionistiska teorier är att lärande 

ses som en aktiv och pågående process och att kunskap är socialt konstruerad i ett 

sammanhang (Rovegno och Dolly 2006).      

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att ”lärandet påverkas av erfarenheter och 

dispositioner individen bär med sig i sitt möte med omvärldens normer, värden och logiker 

som präglar en verksamhet” (Larsson & Fagrell 2010, s. 199). Ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande omfattar också den mening individen tillskriver verksamheten eller hur individen 

gör verksamheten begriplig på olika sätt. Viktigt är också hur kommunikation utvecklar och 

använder språk och fysiska uttryck som redskap (Ibid.). I studien är intresset inriktat på det 

lärande som framträder när barnen försöker göra verksamheten begriplig på olika sätt genom 

spel och vid samtal.  
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Varje kontext eller verksamhet har sin logik som gör att vissa handlingar är mer meningsfulla 

än andra. Kunskap, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, är inte generella och kontextfria, utan 

de är på olika sätt situerade och utvecklas i ett socialt sammanhang. Den kunskap som skapas 

måste därför alltid förstås utifrån det sammanhang den har tillkommit i för att bli meningsfull 

och begriplig. Säljö (2000) använder begreppet verksamhetssystem för dessa sammanhang 

och menar att ett viktigt inslag i lärandet är att förstå verksamhetens mening. Det innebär, i 

mitt fall, att jag i studien försöker förstå hur barn skapar mening i bollspel vid tal och 

handling när de får samspelsuppgifter att lösa tillsammans.   

 

Den komplicerade frågan om vad lärande är eller hur det kan förstås analyseras av Illeris 

(2006). Vid lärande skiljer han på tillägnelseprocesser och samspelprocesser. Vid 

tillägnelseprocesser bearbetas intryck individuellt och lärprocessen består av någon som lär 

sig något i form av ett innehållsligt element. Lärande som tillägnelseprocess handlar om 

individuella inre psykiska processer som leder till förändringar eller iakttagbara resultat. 

Tillägnelseprocesser är ett konstruktivistiskt synsätt på lärande som skulle kunna 

exemplifieras av t.ex. Piagets kognitiva tankefigur.   

 

Illeris menar att när lärande ingår i ett socialt sammanhang handlar det om samspelsprocesser 

mellan omgivning och individ. Det sättet tangerar det sociokulturella och konstruktionistiska 

synsättet. Illeris föreslår följande terminologi för dessa samspelsprocesser: socialt lärande, 

kollektivt lärande och kollaborativt lärande.   

 

• Med socialt lärande menas samspelsdimensionen i det individuella lärandet.  

• Med kollektivt lärande avses ett specifikt sammanhang där en grupp människor med mycket 

likartade förutsättningar inom ett område ingår i ett lärosammanhang där den sociala 

situationen bidrar till att de lär sig något gemensamt.  

• Ett kollaborativt lärande används i samband med aktiviteter där en grupp människor 

gemensamt strävar efter att lära sig och att utveckla något tillsammans.  

(Illeris 2006, s. 149). 

 

 Det är skillnad mellan kollektivt lärande och kollaborativt lärande avseende vilka som ingår 

och om de ska lära sig något gemensamt eller om de ska utveckla något tillsammans. 

Begreppet ”kollaborativt lärande” är inte ett etablerat pedagogiskt begrepp, men är det som 

närmast beskriver det samarbetslärande som pågår när något utvecklas tillsammans menar 
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Illeris (2006 s. 148). Begreppet kollaborativ är hämtat från internetbaserade läroaktivteter och 

benämns ”computer supported collaborative learning” (Illeris 2006 s. 148). Jag har funnit att 

”samarbetslärande” är en passande beskrivning för det lärande som iscensätts i studien, då 

eleverna för det första inte har lika förutsättningar inom området bollspel och för det andra att 

de ska utveckla något tillsammans. Studien är upplagd som olika uppdrag som eleverna inom 

en grupp ska försöka lösa och utveckla tillsammans.  

 

Illeris slutsats är att lärande är ett komplicerat och vitt begrepp som definieras som:  
Lärande är varje process hos levande organismer som leder till varaktig  
kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.  
(Illeris 2006, s.13 ). 

     

Definitionen kan ses som ett kontextfritt paraplybegrepp, men den har sina brister. De 

invändningar som bör lyftas fram är främst att den varaktiga kapacitetsförändringen, men 

även det kontextfria förhållningssättet kan ifrågasättas. Kontext och människa kan inte hållas 

åtskilda och båda förändras dessutom under lärprocessen och inte bara organismen menar 

Säljö (2000). Den kontextuella förändringen i lärprocessen omfattas inte av definitionen. Den 

stora invändningen är dock att organismens lärande innebär varaktig kapacitetsförändring. 

Dewey och Bentely (1949) menar att ständig förändring och utveckling är det som är lärande, 

”we tolerate no finalites of meaning paradigm as of ultimate truth or absolute knowledge” (s. 

136). Transaktionell teoribildning innebär att kunskap och mening alltid är pågående 

utvecklingsprocesser och processen utmynnar inte i ett statiskt tillstånd med varaktig 

kapacitetsförändring, eftersom människa och omgivning utvecklar varandra i ett ständigt 

pågående och ömsesidigt transaktionellt samspel (Biesta 2004). Dewey menar att människa 

och omvärld inte går att separera och att det dualistiska förhållningssättet mellan människa 

och omvärld är upplöst, eftersom människan redan ingår i världen (Dewey 1938/1997, 

1934/2005). Det är huvudinvändningen mot den mer generella definitionen.   

 

5.2 Pragmatism  
Pragmatismen har sina historiska rötter och är påverkad av andra teorier om utveckling. 

Deweys pragmatism har sina rötter i Darwins evolutionsteori, då organismer och miljö står i 

ett ständigt samspel under en successiv utvecklingsprocess (Hartman och Lundgren 1980; 

Murphy 1990; Boisvert 1998; Sullivan 2001). Pragmatismen var ett alternativ till och ett 

angrepp på Herbarts dominerande pedagogiska tankar om lärandets mål och innehåll 
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(Hartman & Lundgren 1980). Lärandets mål och innehåll, var med Herbarts pedagogiska 

inriktning, styrd av etiska och moraliska föreställningar om människan. Dewey tog avstånd 

från det synsättet. Han menade att skolans mål var att utveckla fritt växande människor och 

dugliga demokratiska samhällsmedborgare (Sundgren 2011). Dewey ansåg därför att 

utbildning måste leda till utveckling och växande genom experience. Den ursprungliga 

grekiska betydelsen av begreppet erfarenhet är ”the capacity to do something” (Murphy 1990 

s. 64). I Experience & Education (1938/1997) lyfter Dewey fram att ”experience” i sig inte är 

tillräckligt, utan att den måste vara pragmatiskt inriktad på växande och utveckling för att vara 

meningsfull.  

  

The belief that all genuine education comes about through experience does not mean 
that all experiences are genuinely or equally educative…Any experience is mis-
educative that has the effect of arresting or distorting the growth of further experience.  
(Dewey 1938/1997, s. 25).   

 

Nyttan för såväl individen som samhället är det som skulle styra utbildning och lärande menar 

Dewey (Hartman & Lundgren 1980). Sett ur det perspektivet är pragmatismen en pedagogisk 

nyttofilosofi. När det gäller utveckling och växande genom ”experience” så är ett kännetecken 

för Deweys pragmatism att människan inte kan skiljas från miljön, eftersom att människan 

alltid ingår i den. Det är i samspel och i interaktion med omgivningen som utveckling sker 

menar Dewey (1938/1979).  
 

The statement that individuals live in a world means, in concrete, that they live in a 
series of situations….It means once more, that interaction is going on between an 
individual and objects and other persons. The conceptions of situations and interaction 
are inseparable from each other. An experience is always what it is because of 
interaction taking place between an individual and what, at time, constitutes his 
environment… (Dewey 1938/1979, s. 43). 

 

Inom pragmatismen är experience ett centralt begrepp och en vattendelare för hur kunskap 

kan erhållas eller studeras. Med experience menas inte passiv erfarenhet av något utan snarare 

att erfarandet sker aktivt och i samspel med omgivningen i en situation. Jag väljer liksom 

andra (Sullivan 2001; Öhman 2006; Majvordotter 2012) att använda begreppet erfarande eller 

att erfara, istället för det mer passiva substantivet erfarenhet. Det är i aktiv handling som 

erfarande skapas genom interaktion mellan omvärld och organism menar Dewey (1938/1979). 

Med det teoretiska synsättet, att det är i handling som människor erfar, ser jag möjligheter att 

iaktta och förstå lärande om samspel i bollspel som erfarande av handlingar när eleverna 
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interagerar med varandra och med omvärlden. I studien utgörs omvärlden dels av andra 

elever, dels av spelet som de agerar i. Dewey (1938/1979) anger att leva i världen innebär en 

serie av situationer och anlägger därmed ett genomlevt perspektiv på erfarandet.  

Det genomlevda perspektivet som innebär att omgivningen ska erfaras i handling är viktiga 

utgångspunkter i pragmatismen (Biesta & Burbules 2003; Boisvert 1998; Murphey 1990; 

Öhman 2006). Det räcker inte med att vara i världen, utan människan måste också reflektera 

över konsekvenserna för att utveckling ska ske. Dewey (1925/1981) tar ställning inte bara för 

vikten av aktiva handlingar. Han menar också att reflektion och uppmärksamhet över 

handlingarnas konsekvenser är avgörande för lärande och utveckling. ”A bare event is no 

event at all; something happens” menar Dewey (1925/1981, s. 13) och vidare att det är 

avgörande med reflektion eftersom ”we have to understand the significance of what we see, 

hear and touch” (Dewey 1938/1997, s. 68).  

 
Doing and suffering, experimenting and putting ourself in the way of having sense and 
nervous system acted upon in ways that yield material for reflection, may reverse the 
original situation in with knowing and thinking were subservient to action-undergoing 
(Dewey 1925/1981, s. 29).      

 
Thinking is thus a postponement of immediate action, while it effects internal control of 
impulse through a union of observation and memory, this union being the hart of 
reflection (Dewey 1938/1997, s. 64). 

 

Dewey flyttar frågan om utveckling och erfarande från ett passivt iakttagande av världen till 

ett aktivt och reflekterat deltagande i värden. Det passiva iakttagandet av världen benämns av 

Dewey (1929/1984) som ett åskådarperspektiv. Experience i relation till lärande innebär att 

erfarande, kunskap och utveckling sker genom aktivt handlande och reflektion. Det 

förhållningssättet, att erfarande skapas genom att vara i världen och reflektera över våra 

handlingar och de konsekvenser de för med sig, har påverkat studiens upplägg om hur 

kunskapande i en rörelsepraktik kan iakttas. I studien har Deweys teori om att reflektera och 

att vara uppmärksam på konsekvenserna av sina handlingar utgjort ett pedagogiskt 

grundfundamet vid utformning av det som jag benämner som ”spellaborationer”. De är 

utformade som växelvis spel och samtal så att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över 

handlingarna i samspelet och om handlingarnas konsekvenser för samspelet (se 

metodavsnittet).  
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Pragmatismens syn på att kunskap om världen erhålls genom aktivt medvetet deltagande och 

agerande i världen, ett genomlevt perspektiv, medför inte bara att kunskap skapas i interaktion 

mellan människa och omvärld. Det medför också att dualismen mellan människa och miljö 

upplöses, eftersom människan redan är en del av världen (Öhman 2006).  Båda påverkar 

varandra och interaktionen är en ständigt pågående utvecklingsprocess, då såväl människa 

som omvärld förändras. Deweys tankar om interaktion som en ständigt pågående process var 

revolutionerande. Dewey (1929/1984) menar till och med att det nya centret för lärande är 

interaktion och inte kognition.  

 
The new centre is indefinite interactions taking place within a course of nature which is 
not fixed and complete, but which is capable of direction to new and different results 
through the mediation of internal operations. Neither self, nor world, neither soul, nor 
nature (in the sense of something isolated or finished in isolation) is the center, any 
more than that either earth or sun is the absolute centre of a single universal and 
necessary frame of reference. (Dewey 1929, The Later Works, vol. 4, 1925-1953, s. 
232).   

 

Subjekt- objektrelationen blir upplöst med ett pragmatiskt angreppssätt eftersom omvärld och 

människa alltid ingår i interaktion med varandra (Boisvert 1998).              

 

In the life-word dominated by interactions, the older terminological uses of ”subject” 
and “object” are simply not applicable. The “subjects” are no longer the human 
endowed with inner consciousness whose main relation to the world is that of a 
spectator. (Boisvert 1998, s. 35).  

 

Upplösningen av dualismen människa – omvärld innebär inte att den ersätts med en 

sammansmältning som förenar människa och omvärld till en stabil enhet (Sullivan 2001). Det 

innebär att organismen lever, verkar och förändras i samspel med omgivningen och i 

omgivningen.  

 

Sammanfattningsvis är pragmatismen inte en renodlad teori om lärande, utan den utgör ett 

teoretiskt perspektiv på vad pedagogisk filosofi kan betyda för förståelse av individ och 

samhälle (Hartman & Lundgren 1980). Det pedagogiska förhållningssättet omfattar hur 

kunskap om världen sker, att utveckling är en ständigt pågående och interaktiv process mellan 

miljö och människa och att aktiva handlingar sätts i centrum för mänsklig utveckling och 

lärande.  
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5.3 Ett transaktionellt angreppssätt 
Transaktion handlar om de utvecklingsprocesser som pågår mellan människa och omvärld och 

hur erfarande erhålls när kunskapsutveckling sker. Transaktion innebär inte att människa och 

omgivning är fullständigt åtskilda enheter som interagerar med varandra, men transaktion 

innebär inte heller att de är sammansmälta till en enhet (Sullivan 2001). Transaktion är ett 

ömsesidigt samspel och en process mellan människa och omgivning under vilken båda 

förändras. Det synsättet är en uppgörelse med den positivistiska traditionen. Den positivistiska 

traditionen innebär att människan är uppdelad och kan förstås och studeras som ett objekt som 

är separerat från omvärlden. Utgångspunken för Dewey är att människan är en helhet som 

utvecklas i transaktion med omgivningen, liksom att tanke och handling är sammanflätade 

med varandra. Dewey använde begreppet ”body-mind” och menar att en kropp och ett 

medvetande inte går att hålla isär (Dewey 1925/1981). Med ett transaktionellt synsätt är 

människan inte uppdelad i två separata enheter utan människan ses som en sammanhållen 

enhet och inte som två åtskilda enheter som består av en fysisk och en mental del. Dewey och 

Bentely (1949) menar att det ömsesidiga och ständigt pågående samspelet inte går att dela upp 

i delar, ”we employ no basic differentiation of subject vs. object, any more than soul vs. body, 

mind vs. matter or of self vs. notself” (s. 136). Distinktionen mellan kropp och tanke är en 

omöjlighet med ett transaktionellt synsätt på kroppen som är en sammanhållen organism 

(Sullivan 2001). Med ett transaktionellt synsätt hänger handlingar och tankar samman och det 

som går att studera är de handlingar som empiriskt framträder. I studien är det elevernas 

spelhandlingar och samtal som iakttas och som utgör empirin.  

 

Utgångspunkten om transaktion var, med ovanstående som bakgrund, att värld och individ 

skapar varandra i ett ständigt samspel och att båda förändras under en ständig 

utvecklingsprocess (Biesta 2004; Öhman 2006). Den ständiga utvecklingsprocessen är viktig 

med ett transaktionellt synsätt och Dewey benämner den som ”the principle of continuity of 

experience or what may be called the experimental continuum” (Dewey 1938/1997, s. 28). 

Transaktion och utveckling förutsätter att det finns en kontakt mellan omvärld och människa 

och den kontakten möjliggörs genom aktivt agerande i form av olika handlingar. Kunskap 

handlar då om relationen mellan våra handlingar och dess konsekvenser (Dewey 1938/1997;  

Biesta 2004; Biesta och Burbules 2003; Öhman 2006). Kunskapandet blir sett ur den 

synvinkeln något som konstrueras funktionellt, pragmatiskt och i samspel med omgivning och 

med andra människor som för livet vidare. Det är ett samspel som består av interaktion där 
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såväl individ som miljö påverkar varandra, men eftersom processen är ömsesidig och pågår i 

båda riktningarna och att såväl individ som omvärld förändras ersätter Dewey begreppet 

interaktion med begreppet transaktion (Dewey & Bentely 1949).  

 

Båda termerna, såväl interaktion som transaktion, omfattar begreppet aktion. Det engelska 

begreppet ”action” översätts till handling, uppträdande, rörelse, ingripande i, åtgärdande, 

agerande (www.norstedt.se). ”Interaction” översätts med ömsesidig påverkan, växelspel, 

samspel, växelverkan (Ibid.). När det gäller ”transaction” är det besvärligare att genom 

översättning från engelska till svenska komma åt begreppet. Termen ”transact” handlar om att 

göra upp eller att avtala om något (Ibid.). Hur kan då ”transact” förstås i förhållande till 

lärande? Är det en slutgiltig uppgörelse och ett avtal som ett bokslut eller handlar det om 

något annat? Definitionen av interaktion visar att ett samspel pågår, men begreppet säger 

inget om processens riktning. Interaktion som begrepp utelämnar också om och hur den 

interaktiva processen förändrar deltagare och omgivning. Det som ger mening åt erfarandet är 

inte samspelet i sig utan att processen leder vidare till utveckling och förändring, som sker i 

ett ständigt och ömsesidigt samspel mellan människa och omgivning (Dewey 1938/1997).  

 

Dewey och Bentely (1949) gör senare en åtskillnad mellan ”self-action”, ”interaction” och 

”transaction”. Vid ”self-action” agerar individen av egen kraft. Vid interaktion leds tankarna 

till att det existerar två separata enheter som påverkar varandra. Transaktion däremot är en 

process som pågår med ömsesidig påverkan med ett samspel som sker i båda riktningar, som 

förändrar och omskapar deltagarna i en utvecklingsprocess sett över tid (Dewey & Bentely 

1949). På så sätt ersätts interaktion med begreppet transaktion.        

 

Dewey vänder sig mot tanken att individen reagerar på stimuli från omvärlden och sedan 

agerar. Han vänder på frågeställningen och menar att organismen redan och alltid är i ständig 

rörelse, eftersom organismen ingår i omgivningen genom transaktion. Hur ska man förstå att 

organism och omvärld skapar varandra i en transaktionell process? Kontexten är inte det som 

ensidigt påverkar människan. Påverkan sker i båda riktningar, eftersom alla våra handlingar 

och vår förståelse redan är delar av kontexten (Säljö 2000). Ett annat sätt att formulera en 

liknande tanke om hur människa och omvärld påverkar varandra genom transaktion är att 

”Stimuli finns inte förrän det ges uppmärksamhet som stimuli, det vill säga när det ges en 

respons; de två konstituerar varandra ömsesidigt” (Biesta 2004 s.48). Vidare menar Biesta 

(2004), att ”stimuli endast kan bli funnen i samma stund som den adekvata responsen blivit 
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funnen” (s. 48). För att en samordnad transaktion ska ske är det således viktigt att ett 

ömsesidigt samspel mellan organism och omgivning uppstår och dessutom att påverkan sker i 

båda riktningarna. Transaktionsbegreppet blir användbart för att analysera eventuella 

förändringar av samspelet i bollspel. Att transaktionen också förändrar omgivningen innebär, 

som jag ser det, att det skapas möjligheter att förstå hur spelet konstrueras och rekonstrueras i 

transaktion med elevernas handlingar så att nya mönster för samspelet uppstår. Viktigt blir 

också att analysera vad som empiriskt framträder under kunskapsprocessen t.ex. i form av nya 

och differentierade handlingar i spelet eller om det kan skönjas en omgruppering av tidigare 

erfarenheter som tillför ny mening. Det är några aspekter på samspel i bollspel som kan 

iakttas med ett transaktionellt angreppssätt. Med ett transaktionellt angreppssätt är det 

handlingar och samtal som ska undersökas och kunskaper är det som framträder när 

människor handlar (Öhman 2006).     

 

Transaktionen ändrar på förutsättningarna för handlandet i den nya relation som har uppstått 

mellan individ och omvärld. Såväl omgivning som individ har i transaktion förändrats i detta 

samspel. Individens handlingar kommer att vara annorlunda men även omvärlden blir 

förändrad. Vanor förknippas ofta med inlärda rutiner som bildar mönster som underlättar våra 

liv. Dewey vänder sig mot det och menar att ”it assumes from the start the identity of habit 

with routine” (Dewey 1922/1983, s. 32). 

 

Repetition is in no sense the essence of habit…The essence of habit is an acquired 

predisposition to ways or modes of response…Habit means special sensitiveness or 

accessibility to certain classes of stimuli…(Dewey 1922, The Middle Works vol. 14, s. 

32).   

 

Dewey (1922/1983) menar att vanor ska förstås som dispositioner för handling och inte som 

inlärda repetitioner. Vanor är inte egenskaper och beteenden som lärs genom repetition. Det är 

sätt som organismen responderar på i samspel med omgivningen. När dispositioner för 

handling förändras och nya vanor utvecklas i transaktion med omgivningen har en utveckling 

och ett lärande skett. Lärande kan förstås som att ny mening tillförs som också resulterar i mer 

utvecklade och specifika sätt att handla (Sullivan 2001; Biesta 2004; Quennerstedt et al 

2011b). Ett transaktionellt synsätt på lärande innebär att förändringar sker och att nya 

dispositioner för handling utvecklas. Handlingarna blir mer komplexa och individen blir på så 

sätt mer sensitiv för omvärlden och omvärlden fylls med ny mening och blir mer 
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differentierad (Biesta & Burbules 2003). Sammanfattningsvis lär vi oss således när det 

uppstår förändringar genom vårt agerande och den förändring som framträder hänger samman 

med de konsekvenser som handlingarna utmynnar i när vi agerar i transaktion med 

omgivningen.   

 

För studiens del kan det innebära att när eleverna samspelar och det framträder differentierade 

handlingar, nya dispositioner och nya mönster för handlingar så kan det vara tecken på 

lärande och en samordnad transaktion.  När en samordnad transaktion infinner sig och ett 

samspel uppstår utvecklas mönster av handlingar, som inte ska förstås som inlärda 

handlingsmönster utan som dispositioner för differentierade handlingar (Dewey 1922/1983). 

Om avbrott framträder så att samspelet mellan individ och omgivning inte upprätthålls är det 

tecken på att organismen inte reagerar på signaler som finns i omgivningen och transaktionen 

är avbruten. För studiens del blir begreppet avbruten transaktion användbar vid analysen av 

samspelet mellan eleverna i spelet. En avbruten transaktion i bollspel kan iakttas som avbrott i 

samspelet. Det skulle t.ex. kunna vara när en elev står och tittar på medan andra elever 

samspelar, inte reagerar när en passning kommer eller att en elev inte reagerar när någon 

flyttar sig för att få en passning eller om eleven inte själv agerar för att ingå i processen.  ”Det 

är endast när organismen blivit träffad av en adekvat respons, det vill säga när ett samspel 

uppnåtts, som organismen vet eller känner vad stimuli var” (Biesta 2004, s.48).  

 

Mening i en verksamhet går att iaktta genom studier av handlingar och mönster av handlingar. 

Mening är inte något som existerar i omgivningen eller inom individen, utan den är 

oupplösligt förknippad med transaktionella relationer som skapas i och genom handling som 

för processen framåt. Omgivningen kan på ett enkelt sätt beskrivas som den sociokulturella 

kontext där mening skapas genom deltagarnas handlingar (Quennerstedt et al 2011b). Dewey 

(1938/1997) menar att relationen mellan våra handlingar och dess konsekvenser är vad 

kunskap handlar om, vilket ligger i linje med andra forskare (Biesta & Burbules 2003; Biesta 

2004). Individen måste förstå, reflektera och finna sätt att handla i omvärlden. Det är vad 

erfarande, kunskap och utveckling handlar om, och för detta krävs att individen förstår 

situationens mening. Till ovanstående om kunskap som konsekvenser av handlingarna tillför 

Dewey begreppet situationens mening, avsikt eller med andra ord syftet för handlingarna i 

situationen. Dewey (1938/1997) tar upp syfte, avsikt och konsekvenser på följande sätt: 
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A purpose is an end-view. That is, it involves foresight of consequences which will 

result from acting upon impulse (s. 67)...We can be aware of consequences only 

because of previous experiences (s. 68)…A purpose differs from an original impulse 

and desire through its translation into a plan and method of acting upon foresight of 

consequences of acting under given observed conditions in a certain way (s. 69). 

 

Det teoretiska perspektivet innebär, i mitt fall, att när lärande utgörs av relationen mellan 

elevernas handlingar och deras konsekvenser, påverkas lärandet inte bara av tidigare 

erfarande utan också av elevernas förståelse för situationens syfte och mening. I 

bollspelsstudien utgörs situationens syfte av olika uppdrag som ska lösas genom samspel. Det 

är i det sammanhanget som elevernas samtal, liksom handlingsmönster och deras 

konsekvenser kommer att analyseras, för att få syn på lärande och meningsskapande. Lärande 

kan ses som en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt (Selander & 

Kress 2010). Det är kombinationen av reflektion och handlande som leder till kunskap och 

utveckling och kunskapandet blir på så sätt en aktivitet och något som vi gör.  Handlande ger 

erfarenhet och lärande men kunskap innebär slutsatser som också är föränderliga och ingår i 

en ständig process (Biesta 2004). Lärande innebär förändring och det sker alltid i ett 

sammanhang. Att ett sammanhang redan står i relation till tidigare sammanhang och till 

tidigare erfarande är ett transaktionellt förhållningssätt till utveckling. Dewey (1934/2005) 

menar att när erfarande skapas i en verksamhet är tidigare erfarenheter redan inkluderade som 

en del i den pågående verksamheten. Förhållandet mellan det som varit, det som pågår och 

framtid möts och koncentreras i nuet men vidgas också i transaktion med varandra under 

processen.   
To see, to perceive, is more than to recognize. It does not identify something present in 
terms of a past disconnected from it. The past is carried into the present so as to expand 
and deepen the content of the latter...Time as organization in change and growth, and 
growth signifies that a varied series of change enters upon intervals of pause and rest; of 
completions that become the initial points of new processes of development. (Dewey 
1934/2005, s. 24).    

 
På så sätt har Dewey (1934/2005) upplöst dualismen mellan dåtid och framtid transaktionellt.  

I linje med Dewey menar också Quennerstedt et al (2011b) att det förgångna existerar i nuet 

och att nuet inte kan separeras från framtiden då den utstakas i nuet och att både mening och 

kunskap på så sätt skapas genom handlingar som står i relation till omgivningens dåtid och 

framtid. Sammantaget kan man säga att Dewey transaktionellt har upplöst dåtid, nutid och 
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framtid som alla är samtidigt närvarande i en verksamhet. Det innebär således att transaktion 

är en process som omfattar både förändring och kontinuitet.   

 

En viktig aspekt i förhållande till framtiden förs fram av Öhman (2006). Han menar liksom 

Dewey att i den genomlevda situationen speglas dåtiden i handlingarnas erfarenheter och 

framtiden speglas i handlingar som är inriktade på verksamhetens syfte (Ibid.). Det teoretiska 

angreppssättet om att dåtid och framtid möts i nuet och att syfte är framåtriktat och ger 

riktning för lärandet har fått konsekvenser för studiens utformning av det som benämns som 

”spellaborationer” (se metodavsnittet).  Jag har vid de avslutande samtalen, som ingår som en 

del i ”spellaborationerna”, låtit eleverna blicka tillbaka på vad de gjort och de får också 

samtala om hur de skulle vilja förändra sitt samspel i framtiden. På så sätt försöker jag förstå 

erfarandets kontinuitet och förändring när jag analyserar elevernas relationer till syftet. Syftet 

i spellaborationerna utgör på så sätt det som utgör riktningen för lärandet och det som 

eleverna skapar relationer till.    

 

Erfarenheterna förändras genom handling i särskilda situationer och nya relationer till tidigare 

erfarenheter uppstår och skapar ny mening (Quennerstedt et al 2011b).  Det är ett 

transaktionellt och integrerat perspektiv till lärande, utveckling och tidigare erfarenheter, som 

ligger i linje med Deweys teoribildning. Burbules (2004) menar att erfarande i sig inte ger 

kunskap, det är meningen, dvs. syftet som avgör kvalitén på erfarenheten. Meningsskapande 

omfattar såväl individuella, sociala som kulturella dimensioner och ska med ett transaktionellt 

angreppssätt hanteras som en empirisk fråga (Öhman 2006).  

 

Man kan förstå mening som att den skapas i enskilda händelser men dessa är alltid satta i ett 

sammanhang och meningen är situerad (Rovegno 2006; Säljö 2000). Det innebär att 

kunskapande och mening kan studeras i den verksamhet som pågår i form av situerade 

händelser men att transaktionella processer mellan människor och omvärld är påverkande av 

faktorer som individens tidigare erfarenheter, verksamhetens syfte och traditioner. Om 

avstamp för iakttagelser i en undersökning tas i verksamhetens situerade praktik blir det 

möjligt att studera den mening och kunskap som framträder genom att studera de handlingar 

som iscensätts.     

 

I en utbildningspraktik som bollspel skapas mening genom elevernas möten med ett 

undervisningsinnehåll och det sker tillsammans med andra. Det innebär en transaktionell 
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process som också inkluderar tidigare erfarenheter och verksamhetens syfte. Med den 

utgångspunkten är mitt intresse i studien inriktat på att analysera handlingar och samtal för att 

få syn på vad som framträder som elevers samspelskunnande, lärande och meningsskapande 

om samspel i bollspel. Det är också av intresse att iaktta vilka konsekvenser handlingar och 

samtal får för samspelet och om de handlingar som framträder förändras under processen, 

som kan vara tecken på lärande och meningsskapande.  

 

5.4 Metodologisering av teorin  
Deweys teori om att iaktta handlingar i situationer och händelser för att få syn på utveckling, 

lärande och mening är i linje med Wittgensteins syn på språk som ska förstås som sociala 

situerade handlingar och meningsskapande processer (Öhman 2009). Den metodologiska 

konsekvensen av detta är att handlingar ska undersökas i dess användning för att man ska få 

syn på kunskap, utveckling och mening. I Wittgensteins fall innebär språk en form av 

handlingar som uttrycks genom språkspel mellan människor och det sätt som språket används 

i olika verksamheter (Bloor 1983). Språk och kommunikation handlar på så sätt om 

meningsskapande i olika praktiker (Ibid.).  Språkspel handlar inte bara om samtal utan 

omfattar alla former av handlingar som omfattar något gemensamt i verksamheten. Jag menar 

att bollspel är en kommunikativ rörelsepraktik med handlingar som kretsar kring något 

gemensamt, precis som andra språkspel. De handlingar som sker situerat i en verksamhet med 

kommunikation mellan olika deltagare som möts om något gemensamt ska med det 

transaktionella angreppssättet hanteras som en empirisk fråga (Wickman & Östman 2002b, 

Wickman 2004; Öhman 2006; Quennerstedt et al 2011b).  

 

Deweys teorier öppnar möjligheter för att förstå och tolka handlingar och deras konsekvenser 

under samspelsprocesser i bollspel ur ett transaktionellt perspektiv. I studien är analysen 

inriktad på vad som framträder som samspelskunnande i handling och vid samtal hos barn när 

de ska lösa samspeluppgifter. Det kunskapsteoretiska perspektivet om att kunskap i en 

verksamhet konstrueras och rekonstrueras i samspel med andra och med omgivningen kan 

visa mönster i form av kontinuitet och förändring som kan vara tecken på lärande. Jag har valt 

ett transaktionellt och konstruktivistiskt angreppssätt på kunskap och lärande och koncentrerar 

perspektiven till kunskaps- och lärprocesser som visar mönster i form av kontinuitet och 

förändring samt på avbrutna transaktioner i relation till ett syfte som i studiens fall är utformat 

som tre olika samspelsuppdrag.  
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Praktisk episemologisk analys (PEA), som har utvecklats av Wickman (2004) och Wickman 

och Östman (2002a) är en metodologisering av det transaktionella perspektivet. PEA omfattar 

begrepp och teorier om lärande som vilar på Deweys teoribildning men även på Wittgensteins 

begrepp. För att förstå och kunna analysera elevers kunskapande om samspel behövs en 

metod som grundar sig i ovanstående teoribildning om transaktion mellan individer och 

omvärld och att empiri i form av handlingar kan dokumenteras. PEA är en metod som har 

utvecklats för analys av lärprocesser och hur indivden gör verksamheten begriplig på olika 

sätt (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). Den är beprövad och har använts vid 

analys av samtal vid elevers lärande av biologi och kemi under laborationsverksamhet 

(Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). I studiens metodavsnitt redovisar jag teoretiska 

begrepp inom PEA med anknytning till ovanstående teorier om kunskap och lärande. I det 

avsnittet redovisar jag också hur jag använder begrepp och verktyg när de används och 

tillämpas i en studie av en rörelsepraktik som bollspel. I det fallet handlar det om att använda 

PEA på ett nytt sätt så det går att tolka samspel i bollspel i handling och vid samtal med 

samma begrepp som används inom PEA.    

 

6. Metod  
 

Studien är en interventionsstudie som genomfördes i en skola i årskurs 6. Samspelsuppgifter i 

bollspel iscensattes under vanliga lektioner i ämnet idrott och hälsa. Avsikten är inte att 

jämföra effekter av olika undervisningsmetoder. Syftet med studien är att undersöka elevers 

samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa när de får samspelsuppgifter att lösa.  

       

Studien är förlagd till Stockholm på en av GIH:s praktikskolor i åk 6, ht 2011. Urvalet av 

skola var riktat, liksom urval av klass. Avsikten med ett riktat urval är att välja ett fall som har 

anknytning till forskningsfrågorna som ställs (Silverman 2010, Bryman 2008). I den här 

studien handlar forskningsfrågorna om samspelskunnande bollspel i ämnet idrott och hälsa i 

åk 6. Redovisning och motiv för val av skola och klass, liksom beskrivning av projektskolan 

inleder metodavsnittet.  

 

På skolan iscensattes ett antal didaktiska lärsituationer i form av spellaborationer som 

presenteras i påföljande avsnitt. I det avsnittet behandlas spellaborationernas utgångspunkter 
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och de olika grepp som vidtagits för att konstruera ett nytt smålagsspel samt 

spellaborationernas organisation med växelvis spel och samtal.   

 

I det nästa avsnittet presenteras begrepp och verktyg som används vid pratisk epistemologisk 

analys (PEA) och hur jag använder metoden och anpassar metoden vid analys av bollspel. 

 

I det påföljande avsnitt presenteras hur studien genomfördes och hur insamling av empirin 

gick till. Som metod användes videofilmning, skriftlig dokumentation och audioinspelning.   

 

I avsnittet därefter behandlas den pilotverksamhet som föregick studiens slutgiltiga design. 

Jag menar att det kan vara lika viktigt att få reda på vilka svårigheter som uppstod under 

utformning av studien och hur dessa problem löstes inför utformningen av studiens slutliga 

design och genomförande, som att få en beskrivning av hur studien genomfördes. 

Redovisning av etiska ställningstaganden som har varit viktiga att ta hänsyn till presentras 

innan metodavsnittet avslutas med läsanvisningar inför studiens resultatredovisning.    

 

6.1 Urval av projektskola och klass  
 

Tillträde till projektskolan 

Skolan är en kommunal praktikskola som ingår i GIH:s verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU). Tillträdet underlättades av att det redan fanns etablerade kontakter mellan GIH och X-

skolan kring utbildning av lärarkandidater i ämnet idrott och hälsa. Klassens lärare i ämnet 

idrott och hälsa är lärarutbildad och har verkat som handledare ett antal år inom GIH:s VFU-

verksamhet. Dessutom har läraren vikarierat som lärare i bollspelsdidaktik på GIH vid ett 

antal tillfällen. Allt detta tillsammans underlättade tillträdet till skolan och projektets 

genomförande. Jag fick tillträde till lärarrum vid granskning av filmer, förvaring av 

utrustning, hjälp med ändring av schema mm. Personalen visste vem jag var och vad jag 

gjorde på skolan, vilket på alla sätt underlättade projektets genomförande. Sammanlagt var 

jag på skolan vid elva tillfällen.  

 

Möte med skolans ledning, läraren i ämnet idrott och hälsa samt klassläraren  

I samband med mitt första besök på projektskolan, vt 2011, då jag träffade läraren i ämnet 

idrott och hälsa och granskade skolans lokaler träffade jag också rektor som var informerad 
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om mitt besök. Rektorn fick vid det tillfället ytterligare information om det planerade 

projektets syfte och om att det ingick filmning i projektet. Till rektor sändes sedan ett 

skriftligt underlag om projektets syfte och utformning med videofilmning så att skolledningen 

i lugn och ro kunde göra en bedömning om skolan kunde tänka sig att ställa lärare och elever 

till förfogande. Skolledningen hade inga invändningar mot att ett forskningsprojekt 

genomfördes vid skolan i samarbete med GIH. Vid nästa besök ht 2011, träffade jag 

biträdande rektor, idrottsläraren, klassföreståndaren och skolans administratör för att ge 

ytterligare information om projektet. Mötet var inriktat på att projektet skulle placeras så att 

det påverkade skolans övriga verksamhet så lite som möjligt. Urval av klass diskuterades. 

Skolans administration gav mig adresser till föräldrar och vårdnadshavare så att jag skriftligt 

kunde informera dem om forskningsprojektet. Hur detta gick till tar jag upp då etiska 

ställningstaganden presenteras.   

 

Projektskolan 

Huddinge kommun är en kommun med blandad socioekonomisk bakgrund, där medborgarna 

har tillgång till simhall, fritids- och idrottsanläggningar samt friluftsområden. Boendet består 

en blandning av höghus, radhus och villor. Huddinge är en söderförort till Stockholm och 

Huddinge Centrum är kommunens knytpunkt med tillgång till social service och affärer. I 

kommunen ingår Södertörns högskola och Karolinska universitetssjukhuset. Stockholm kan 

nås med bil, buss, tunnelbana och pendeltåg inom 10 minuter eller med cykel på ca 45 

minuter.        

 

I Huddinge finns det 27 kommunala grundskolor och 5 fristående skolor som erbjuder olika 

inriktningar och arbetssätt. Projektskolan ligger mitt i ett villa- och radhusområde, nära både 

skog och vatten. Skolan har förskoleklass till årskurs 6 (F-6) samt integrerad särskola. I 

grundskolan finns ca 470 elever och i särskolan ca 20 elever. Förutom grund- och särskolan 

består verksamheten av fyra fritidshem med heldagsomsorg, samt en fritidsgård för 

tonåringar.  

I skolans policydokument står bl.a. att skolan arbetar efter visionen att alla som lämnar X-

skolan ska ha bibehållen lust och ett intresse för fortsatt lärande och bära med sig positiva 

minnen av åren i X-skolan. Det anges att barnets lärande står i centrum för arbetet. Samtliga 

klassrum har utrustats med Smartboards. Föräldrainflytande uppnås bland annat genom 
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samrådsmöten då föräldrar och rektor träffas 3-6 gånger per läsår. Elevinflytande nås bland 

annat genom arbete i elevråd, klassråd och miljöråd.  

Skolan leds av rektor, biträdande rektor och administrativ chef. Stödfunktioner till 

skolverksamheten är expedition, skolrestaurang, skolhälsovård, bibliotek och vaktmästeri. 

Totalt arbetar 80 personer på skolan. Av dessa är 23 lärare varav två är män. Skolan har 10 

anställda stödpersoner som utgörs av två specialpedagoger, en resurslärare, barnskötare och 

fritidsledare, varav åtta är kvinnor och två är män. Kurator finns på skolan 1,5 dag per vecka. 

Skolan arbetar mål- och resultatstyrt från F (förskoleklasser) till åk 6. I de yngre åldrarna är 

eleverna indelade i åldersblandade basgrupper. Därefter är eleverna uppdelade i klasser med 

ca fyra paralleller. I åk 6 återfinns klasserna 6V, X, Y och Z. Undervisning i ämnet idrott och 

hälsa i åk 6 genomförs med två femtiominuters lektioner per vecka. Utöver undervisningen i 

idrott och hälsa är minst 30 minuters rörelse varje dag ett strävansmål. 

Skolan har inga extra anslag och undervisningen kan inte hänföras till någon särskild uttalad 

pedagogik. Uppgifterna om skolan är hämtade från skolans hemsida och rektor har granskat 

och godkänt ovanstående beskrivning.   

Urval av klass 

Urval av klass är riktat. Forskningsfrågan var i det här fallet inriktad på barns 

samspelkunnande i bollspel i åk 6. Att avgränsa urvalet till en klass har också att göra med att 

PEA har valts som analysmetod. Att involvera fler skolor och klasser genom ett randomiserat 

urval hade inte varit ändamålsenligt med tanke på att PEA är inriktad på detaljerade 

kvalitativa analyser av små gruppers handlingskunskaper. Jag valde att göra ett riktat urval 

och genomförde pilotverksamhet innan det slutgiltiga projektet genomfördes, eftersom 

metoden behövde utvecklas och anpassas till analys av små gruppers handlingar i bollspel i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

Urvalsförfarandet skedde efter samtal med läraren i ämnet idrott och hälsa och klasslärare på 

skolan vilket godkändes av rektor. Urvalet föll på klass 6X. Detta urval baserar sig på att klass 

6V är en särskoleklass, i 6Y ingår elever som har behov av särskilt stöd i form av assistenter. 

Undervisningen i den gruppen påverkas kontinuerligt och måste anpassas till den rådande 

specialsituationen. I den klassen finns också elever vars föräldrar inte ville att deras barn 

skulle videofilmas. I klass 6Z har det fallit sig så att en majoritet av eleverna är elitaktiva i 
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bollspel på fritiden. Dessa tre klasser bedöms utgöra specialfall på skolan, det år som studien 

genomfördes. Den klass som har valts att ingå i projektet bedöms vara en klass som inte 

påverkas av särskilda omständigheter eller av att eleverna är elitaktiva på sin fritid. Det 

riktade urvalet har därför fallit på klass 6X, som utgörs av 21 elever varav 10 elever är flickor 

och 11 är pojkar.  

 

6.2 Spellaborationerna  
 

Utgångspunkter för uppdragen  

Det konstruktionistiska förhållningssättet har styrt såväl mina forskningsfrågor som 

utvecklingen av spellaborationer samt valet av analysmetod. Avsikten med utveckling av 

spellaborationer var att skapa didaktiska situationer som kan synliggöra hur elever konstruerar 

kunskap om samspel i en kontext. Inspiration av att se lektionerna som laborationer har jag 

fått av Wickman & Östman (2002a), som har analyserat elevers tal i ämnet biologi under 

avgränsade laborationer. Ytterligare inspiration har jag fått av Selander och Kress (2010) om 

iscensättning av social verksamhet för lärande. Den pedagogiska situationen kan också 

benämnas som interaktiva lärsituationer som utgör en form av didaktisk miljö, vilket är i linje 

med ovanstående (Amade-Escot & O´Sullivan 2007; Amade-Escot 2006). Gärdenfors (2010) 

tar ett steg längre och föreslår att de didaktiska situationerna kan utformas som olika uppdrag.  

 

Olika uppdrag inriktade på samspel blev utgångspunkten vid utformning av 

spellaborationerna. Spellaborationerna är utformade som gemensamma uppdrag, som 

eleverna tillsammans ska försöka lösa och utveckla genom spelhandlingar och vid samtal om 

samspelet. Samarbetslärande (kollaborativt) passar bäst som beskrivning för situationen i de 

laborativa spelen, då eleverna tillsammans ska försöka utveckla samspel eftersom eleverna i 

lagen fick i uppdrag att utveckla något tillsammans och de hade inte lika förutsättningar inom 

området bollspel. Uppdragen som eleverna fick handlar i generella termer om vad de som är 

utan boll kan göra för att hjälpa till när någon i laget har bollen. Uppdraget kunde inte lösas 

individuellt utan måste lösas av eleverna tillsammans, eftersom de inte fick dribbla med 

bollen. Hur uppdragen utformades presenteras i ett särskilt avsnitt längre fram i texten. Jag 

menar att den iscensatta situationen som beskrivs ovan skiljer sig från ett kollektivt lärande 

som innebär att en grupp människor med mycket lika förutsättningar inom ett område ingår i 
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ett sammanhang, där den sociala situationen bidrar till att de lär sig något gemensamt (Illeris 

2006).  

 

Spel som helhet och inkludering som övergripande princip 

Undervisning i bollspel kan ske på många olika sätt, men huvudprinciperna är att antingen 

utgår undervisningen från teknik- och avgränsade spelövningar eller så utgår undervisningen 

från hela och färdiga spel (Bunker et al 1982; Kirk et al 2002; Kirk 2010). I det första fallet 

står teknikträning i centrum för undervisningen och den måste tränas innan eleverna kan spela 

och i det andra fallet står själva spelprocessen i centrum för undervisningen.  

 

Spellaborationerna utgår från lärande av spel som helhet och tekniken är placerad i 

bakgrunden. Spellaborationer är en form av färdiga spel i lekform utformade med vissa 

pedagogiska regler. Pedagogiska regler används i syfte att betona något särskilt i ett spel 

(Bolling 1996). En pedagogisk regel som formar spellaborationen är att eleverna inte får 

dribbla eller förflytta sig med bollen. Vid färdiga målspel kan elevers olika tekniska färdighet 

göra att några har svårt att delta i spelet medan andra elever inte alls har dessa svårigheter. 

Olika teknik kan således både exkludera och inkludera deltagarna i spelet. Eleverna ska inte 

exkluderas vid spellaborationerna genom att en specifik teknik behövs för utövandet av spelet. 

Deltagandet sker genom att kasta och fånga en mjuk boll som är lätt att ta emot, behandla och 

avleverera. Spelet som helhet utformades som ett spel på en gemensam yta och med var sitt 

mål att skydda och angripa. Uppdragen i samtliga spellaborationer var inriktade på vad 

eleverna kan göra för att tillsammans hjälpa varandra när laget har bollen och inte på vad de 

kan göra för att erövra bollen. Fokus för analysen är alltså inriktad på samspelet när laget är i 

besittning av bollen, med särskilt intresse för vad de elever gör som är utan boll i laget, när de 

ska hjälpa bollföraren. Ingen spellaboration var inriktad på erövringsfasen i bollspel, dvs. hur 

man ska komma erhålla bollen från det andra laget (jfr teoriavsnittet om spelfaser).    

 

Förutom åtgärder kring inkludering ur ett teknikperspektiv kan antalet deltagare inverka på 

hur involverade elever blir i ett spel (Berggraf Jacobsen 1997). Valet föll på fyra deltagare per 

lag. Motivet till varför fyra deltagare per lag valdes, presenteras i avsnittet om spelets 

detaljutformning.  
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Spellaborationerna – växelvis spel och samtal som metod   

Spellaborationerna är en operationalisering av studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

frågeställningar handlar om elevers lärande och samspelskunnande i bollspel. Avsikten med 

spellaborationernas organisation är att skapa förutsättningar att iaktta vilka inslag och vilka 

mönster som framträder under elevernas kunskapande vid handling och vid samtal om 

samspel i förhållande till det gemensamma uppdraget i respektive spellaboration.   

 

Spellaborationerna är således en form av iscensättning och simulering av social samverkan för 

att möjliggöra iakttagelser av kommunikativa processer och handlingar relaterat till ett 

samspelsuppdrag. Enligt Selander och Kress (2010) handlar kommunikation om vad som 

menas, vad som sägs eller utförs, uppfattas, hur det tolkas och omformuleras. Jag menar att 

kroppslig kommunikation kan iakttas på samma sätt som muntlig kommunikation. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar kommunikation om hur olika handlingar i ett givet 

sammanhang relaterar till varandra (Säljö 2000). I det här fallet är det av intresse att granska 

olika mönster om samspel som synliggörs genom de handlingar som iscensätts av eleverna 

utifrån spellaborationernas olika uppdrag. En spellaboration består av ett gemensamt uppdrag 

samt av frågor om samspel som eleverna ska laborera med och kommunicera om genom 

växelvis spelande och samtal om samspelet.  

 

Det behövs en struktur på spellaborationerna som möjliggör dels en operationalisering av 

studiens frågeställningar, dels en struktur som underlättar systematisk insamling av empiri för 

analys. Wickman & Östman (2002a) menar att vid analys av elevers praktiska kunskapande 

måste det finnas ett uttalat syfte i en laboration som går att relatera elevernas kunskapande till. 

Min bearbetning av kravet på ett ”syfte” i spellaborationerna innebär att det finns ett 

avgränsat och specifikt fokus - ett uppdrag - som elevernas handlingar och samtal är inriktade 

mot och ska kretsa kring när de försöker lösa uppdragen genom samspel. Därför är 

spellaborationerna utformade som växelvis spel och samtal med avgränsade uppdrag som ska 

lösas.    

 

I generella termer innebär spellaborationerna en verksamhet som består av arrangerade 

pedagogiska möten. Mötena sker dels mellan eleverna inom laget, dels mellan eleverna och 

spelets uppdrag som de gemensamt ska lösa genom växelvis spel och samtal. Den 

kommunikation och interaktion som uppstår i ett möte ska handla om något gemensamt 

(Wickman & Östman 2002a). Det gemensamma i spellaborationerna är hur eleverna ska 
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hjälpa varandra för att lösa uppdraget genom samspel. De olika uppdragen i spellaborationen 

sätter således pedagogiska ramar för vad eleverna kommunicerar om vid spelhandlingar och 

vid samtal. När de försöker lösa uppdraget tillsammans framträder hur eleverna upprättar och 

utvecklar gemensam kunskap om samspel i form av överenskommelser i handling och vid 

samtal och den mening med samspelet som framträder hos eleverna ska förstås i relation till 

uppdragets syfte. Generellt kan man säga att spellaborationerna gör det möjligt att se hur 

eleverna framställer och skapar kunskap om samspel i spelet och det sker i relation till det 

uppdrag som ska lösas. Spellaborationernas organisation möjliggör insamling av empiri om 

vad som görs och vad som sägs om samspel. Varje spellaboration är organiserad enligt samma 

mönster: uppdrag - spel - samtal - spel - samtal. Det innebär två arrangerade möten för 

handlingar i spelet och två för samtal om samspel. Avsikten är att göra det möjligt att 

analysera dels elevernas konstruktioner av samspel vid spel och i samtal, dels elevernas 

rekonstruktioner och revideringar av dessa överenskommelser.     

 

Modellen med iscensättningen av samma laborativa spel men med olika uppdrag möjliggör en 

analys av hur handlingar relaterar till uppdraget på skiftande sätt. Handlingarna kan relatera 

bättre eller sämre till varandra i förhållande till den uppgift som ska lösas i spellaborationen. 

När spelhandlingarna relaterar till varandra uppstår möten i spelet i form av samhandlingar 

mellan eleverna som skapar samspel. När möten och samhandlingar i spelet uteblir upphör 

samspelet. Enkelt uttryckt visar uteblivna möten i spelet att de inte förstår vad de ska göra för 

att hjälpa varandra genom att samhandla för att åstadkomma ett samspel som löser uppdraget. 

De missförstånd och avbrott som uppstår i spelet behöver redas ut. De avbrott och 

missförstånd som behöver redas ut kan handla om vad eleverna gör eller inte gör för att hjälpa 

den som har bollen, som t.ex. vart på banan de ska ta vägen, hur de ska visa att de vill ha 

bollen, hur de ska göra om en elev erbjuder samspel, om bollen kastas så att den blir svår att 

ta emot osv.  

 

Det krävs därför en organisation av spellaborationerna som skapar avgränsade och 

arrangerade möten i form av samtal så att eventuella missförstånd kan redas ut och/eller nya 

mer nyanserade överenskommelser kan upprättas om hur de ska lösa samspelsuppdraget. 

Därför är en spellaboration upplagd som fyra arrangerade möten om samspel med växelvis 

spel och samtal om spelet. Avsikten med växelvis spel och samtal som metod är att eleverna 

ska ha möjlighet att samtala och komma överens om vad de ska göra för att tillsammans 

hjälpa varandra i samspelet, men också hur de ska fylla eventuella luckor och missförstånd 
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som har uppstått i mötet med varandra och med de uppdrag de har fått att lösa i 

spellaborationen. Det man gör är inte alltid så lätt att tala om och det man talar om är inte 

alltid så lätt att göra. Det som eventuellt inte framträder vid samtal ska därför också ges 

möjlighet att visa sig i handlingar och vice versa.   

 

Metoden med växlingar mellan spelhandlingar och samtal ska inte bara ge eleverna 

möjligheter att kommunicera och upprätta relationer till uppdraget eller att ompröva och 

förändra sina överenskommelser. Avsikten med växlingarna mellan spel och samtal är också 

att kunna samla in empiri om handlingar och samtal på ett organiserat och strukturerat sätt, 

när eleverna konstruerar och rekonstruerar sina överenskommelser om hur samspelsuppdraget 

ska lösas.  

 

Spellaborationernas avgränsningar 

Spellaborationerna kan liknas vid att elevgruppen får ett gemensamt uppdrag att lösa och 

utföra, som t.ex. vid olika dataspel och TV-spel (Gärdenfors 2010). Syftet med 

spellaborationer är att eleverna gemensamt ska agera och kunna delta i lärprocesser inriktade 

på samspel. Eleverna ska få spela ett spel som bygger på samspel med passningar inom ett 

lag. Samspelet innebär att de som grupp ska ta sig över en yta och passa en boll mellan sig 

och förbi hinder som utgörs av motspelare för att sedan försöka göra mål. Alla elever ska 

erbjudas deltagande och inkludering i samspelsprocessen på själva spelplanen, därför ingår 

inga målvakter i spelet, likt basketboll. Alla elever ska vara behövda i samspelet, därför ingår 

inga dribblingar i spelet, som i volleyboll. Bollen ska kunna kastas och fångas på ett enkelt 

sätt, som i handboll. Spelet är på så sätt en kombination av tre spel. Att inte använda färdiga 

spel som innebandy, fotboll, basketboll eller handboll baserar sig på att vid spelande av spel 

med kända regler och artefakter som linjer, bollar och mål finns det redan förutbestämda 

uppfattningar om hur spelen ska spelas som eleverna bär med sig (Amade-Escot 2006; 

Quennerstedt, Almqvist & Öhman 2011a). Spelet utformades i stor utsträckning som ett 

målspel med två lag som delar på en gemensam yta, med ett mål i varje ände av spelplanen, 

ett att skydda och ett att attackera. Det ska också ingå medspel inom laget samtidigt som det 

pågår motspel mellan lagen med förflyttning till olika positioner på spelplanen under kamp 

om en boll. I övrigt hänvisas till teoriavsnittet om bollspelets indelningsgrunder.    
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Banans avgränsning 

Banans storlek utgjordes av projektskolans befintliga gymnastiksal om 12 x 24 meter. Två 

omklädningsrum fanns i direkt anslutning till gymnastiksalen.  

 

Motiv för begränsning av antal deltagare till fyra 

Antalet deltagare ska inte exkludera deltagande i spelet. Vid fler deltagare än tre till fyra är 

det lätt att spelare kommer utanför spelhandlingarna. Berggraf Jacobsen (1997) har visat att 

elever blir mycket mer involverande i spelet avseende antal bollkontakter i ett lag som består 

av tre elever jämfört med lag som består av sex respektive tolv elever, oavsett kön eller 

prestationsnivå. Vid så få deltagare som två stycken per lag finns bara ett spelalternativ för 

den som har bollen (Oslin, Mitchell & Griffin 1998). När två elever samspelar täcks inte 

rummets bredd- och djupdimension upp och spelrummet reduceras till en av de två 

dimensionerna. Vid tre deltagare utvidgas möjligheterna till att nyttja såväl bredd- som 

djupdimensionen i rummet, eftersom det alltid finns två spelare som är utan boll och som 

därmed är möjliga att spela till. Vid fyra deltagare förfinas dessa möjligheter och eleverna kan 

i bästa fall åstadkomma en balans mellan bredd- och djuppositioner i spelrummet. Att vara tre 

eller fyra elever som samverkar medför också att ytor och vinklar i rummet kan uppstå/skapas 

mellan eleverna i form av trianglar (tre spelare samverkar) och kvadrater (fyra spelare 

samverkar) och eleverna kan därmed spela runt och förbi motspelande lags deltagare. Vid fler 

spelare kompliceras processen och blir svår att överblicka. Vid färre än tre deltagare 

försvinner möjligheterna att använda en medspelare för att nå en annan i samma lag och 

därmed spela runt och förbi en motspelare. I studien är antalet elever som deltar i spelet på 

banan begränsat till fyra elever per lag.          

 

Två deltagare Tre till fyra deltagare Fler deltagare 

  Ä        Z X          Z         Å 
 
    Y 
  
X  Y X     Y             Ä 
 

Figur 1: Figuren visar hur antalet deltagare påverkar möjligheten att ingå i samspelsprocessen.  
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Deltagarnas förhållande till bollen 

Tekniken med bollen skulle inte vara exkluderande. Bollen utgjordes av en mjuk skumboll 

med plastöverdrag som är lätt att kasta och fånga med en hand. På projektskolan fanns inte 

dessa bollar, så bollar från GIH togs med till varje lektionstillfälle.  

 

I spellaborationerna var dribbling uteslutet ur spelet. När dribblingen försvinner kan inte 

spelet utföras individuellt utan eleverna måste ta hjälp av varandra för att utföra spelet genom 

passningar av bollen. Dribblingar möjliggör individuell förflyttning av kropp och boll över 

banan och det står i kontrast till det övergripande syftet med spellaborationerna som var att 

eleverna skulle agera genom kollaborativa processer och att de skulle behöva varandra för att 

kunna utföra spelet. Visserligen ingår dribbling som en ingrediens i samtliga målspel, men 

syftet med spellaborationerna var att åstadkomma en pedagogisk situation där samtliga 

spelare skulle vara behövda, interagera och ingå i spelprocessen. För att undvika att den 

spelare som har bollen skulle hamna i statiska positioner tilläts ett korrigeringssteg med 

bollen, dels för att det steget behövs för att se sig om, dels för att eleverna skulle kunna kasta 

bollen rent tekniskt, men också för att de skulle kunna behålla kroppsbalansen och stanna upp 

när bollen fångades. Ingen bestämd tidsgräns sattes upp för hur länge eleverna fick hålla i 

bollen.  

 

Målens utformning 

I bollspel är spänning och ovisshet om kampens utgång ett viktig inslag. I målspel ska det 

vara möjligt att göra mål och den möjligheten är olika i olika målspel. I de laborativa spelen 

utvecklades ett speciellt mål som skulle vara möjligt att pricka men också möjligt att missa så 

att en utmaning ingick i spelet. Målet utgjordes av en hängande boll i en nätkasse och runt den 

hängande bollen gjordes en avgränsning i form av en cirkel på golvet. Bollen i nätkassen var 

en stor röd ”Träningsboll” med en omkrets på 155 cm. Bollen i nätkassen var fäst i ett 

hopprep som hängdes ned från de höj- och sänkbara basketkorgarna som fanns utplacerade i 

kortändan av gymnastiksalen. Bollens höjd var ca 150-160 cm ovanför golvet. De elever som 

försvarade den hängande målbollen skulle kunna hindra målförsök med uppåtsträcka händer 

och med kroppen. Ingen målvakt ingick i spelet.  

 

Tillträdet till området runt det hängande bollmålet begränsades genom att färgade platta 

gummiskivor placerades på golvet i en cirkel runt den hängande målbollen. Avståndet från 

markeringarna till det hängande målet var ca tre meter. Syftet med begränsningen var att det 
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inte skulle gå att spela sig ända fram till den hängande målbollen. Den måste prickas med ett 

kast och de som försvarade skulle inte kunna täcka bollen genom att vara så nära bollmålet att 

den blev helt skymd och inte gick att träffa. Spelare med boll eller de som försökte ta bollen 

fick inte beträda området. De elever som var utan boll i det anfallande laget fick förflytta sig 

genom området för att inta nya positioner. En boll inom området tillhörde det försvarande 

laget. Efter mål eller skott mot kortväggen startades spelet på nytt av en elev som ställde sig 

inne i cirkeln och passade till en medspelare.  

 

6.3 PEA - en metod för analys av handlingar 
För att skapa kunskap om något i vetenskaplig mening krävs vissa utgångspunkter och 

begreppsramar (Öhman 2006). Min utgångspunkt är att studera elevers samspelskunnande i 

bollspel med frågeställningar som är inriktade på vad som framträder i handling och vid 

samtal i en skolklass när de får samspelsuppgifter som de ska lösa tillsammans. Det är ett 

konstruktivistiskt angreppssätt som utgår från vad som framträder och sker vid praktiska 

handlingar. När ett transaktionellt vetenskapligt angreppssätt används, som utgår från ”det 

genomlevda perspektivet”, krävs ”ett strikt empiriskt angreppssätt” om ny kunskap ska 

genereras (Ibid, s. 90). En konsekvens av detta är att analysen av empirin inte ska utgå från 

förutbestämda definitioner, begrepp och antaganden, utan från det som synliggörs och 

framträder genom handlingar i den aktuella situationen. Öhman (2006) menar att ”den 

pragmatiska vändningen” (s. 97) med empiriska studier av handlingar gör det möjligt att göra 

undersökningar på nya sätt i och med att fokus flyttas från kognition till iakttagelser av 

handlingar.  

 

Motiv för val av PEA som metod 

Jag ser lagbollspel som en social interaktiv praktik. Om man ska kunna uttala sig om hur 

kunskap om samspel konstrueras av elever i denna praktik behövs en metod som är inriktad 

på mikroanalyser av de handlingar som iscensätts av eleverna. Mitt val att använda PEA 

motiveras av att metoden är inriktad på att synliggöra kunskapsprocesser genom analyser av 

elevernas praktiska handlingar och samtal i situerade didaktiska miljöer. Vid kvalitativa 

studier är metod och teori nära sammanbundna med varandra (Silverman 2010). PEA är en 

metod som inte är separerad från studiens teori, dvs. metod och teori är nära sammanvävda. 

Sett ur det perspektivet finns det en gedigen och etablerad teoretisk grund i PEA som tar sin 

utgångspunkt i Deweys transaktionella kunskapsteorier kring hur kunskap synliggörs och kan 
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studeras genom fokusering på de handlingar som utförs i samspel med omgivningen och med 

andra (Wickman 2004, Wickman & Östman 2002a).  

 

Det transaktionella angreppssättet har använts vid undersökningar av samtal om handlingar 

vid undervisning i ämnet idrott och hälsa som visar på elevers olika meningsskapande 

(Quennerstedt et al 2011b). Quennerstedt et al (2011b) använder begreppet sociokulturell 

kontext istället för miljö, med hänvisning till Deweys transaktionella teori, och menar att det 

är genom deltagarnas handlingar som den sociokulturella kontexten skapas i transaktion 

mellan människa och miljö. Det teoretiska förhållningssättet, dvs. att eleverna och den miljö 

eleverna verkar i skapas och återskapas genom elevernas handlingar, ligger i linje med 

metodologin inom PEA. När PEA används i min studie om bollspel möjliggörs analyser av 

hur elevernas handlingar skapar olika mönster i spelrummet i transaktion mellan handling och 

omvärld. Metoden är beprövad och har förutom vid analys av samtal på biologi- och 

kemilaborationer (Wickman 2004, Wickman & Östman 2002a, 2002b), också använts i 

modifierad form av det skrivna ordet vid textanalys om idrott (Maivorsdotter 2012). Vid 

studier av videoklipp på You Tube om idrottsutövandets produktion och reproduktion av 

kunskap i handling har återkommande handlingar och samtal visat hur olika praktiska 

epistemologier framträder (Quennerstedt 2013). I min studie om bollspel handlar det om att få 

syn på samspelskunnande och lärande hos barn i ett bollspel i en gymnastiksal. Vid analys av 

empirin har metoden för analys av praktiska epistemologier (PEA) använts och anpassats till 

att analysera en rörelsepraktik utifrån elevernas utförda spelhandlingar och överenskommelser 

om samspel vid samtal.  

 

Teoretisk anknytning  

Vid studier av lärande kan en forskare, som har ett konstruktionistiskt perspektiv, uttala sig 

om kunskap och lärande utifrån de handlingar som framträder och är observerbara (Wickman 

& Östman 2002a; Öhman 2006; Säljö 2000). Den utgångspunkten ligger helt i linje med 

Deweys teorier om att studera handling i en miljö/situation är ett sätt att förstå och få syn på 

mening, kunskap och lärande. Dewey (1938/1997) menar att för att få syn på erfarande ska 

man studera handlingar och dess konsekvenser. Den pragmatiska vändningen innebär att 

blicken har flyttats från att studera inre och icke iakttagbar kognition till att iaktta yttre 

handlingar och dess konsekvenser (Dewey 1929/1984). Verktygen vid praktisk 

epistemologisk analys (PEA) är inriktade på analys av elevers handlingar och samtal under en 

lärprocess, som visar hur elever upprättar kunskap och mening i en verksamhet tillsammans.  
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Verktyg och begrepp  

PEA är en metod för empirisk analys av handlingar. Nyckelbegrepp inom PEA är ”möten”, 

”stå fast”, ”luckor” och ”relationer” samt skillnader och likheter (Wickman 2004; Wickman & 

Östman 2002a). I nedanstående avsnitt presenteras de olika begreppen och hur jag använder 

dem vid analys av spelhandlingar i rörelsepraktiken bollspel. Jag relaterar några begrepp till 

varandra vid presentationen, då det inte är görligt att presentera dem fullt ut i kronologisk 

ordning. Jag börjar med de mest övergripande begreppen möten och språkspel. Möten har 

ersatt begreppet språkspel av Wickman och Östman (2002a) men jag tar ändå upp begreppet i 

all korthet. Därefter presenteras begreppet stå fast och syfte som är verktyg för att iaktta 

elevers situerade kunskapande, följt av begreppet luckor (gaps) som är ett verktyg för hur man 

kan iaktta och analysera när eleverna inte upprättar gemensam mening i verksamheten. 

Slutligen behandlar jag hur man kan iaktta att elever upprättar ny kunskap som innebär att de 

fyller uppkomna luckor med ny och gemensam mening i form av nya överenskommelser som 

är tecken på lärande och förändring.        

 

Språkspel blir möten  

Språkspel (languages-games) utgörs av människors användande av språk och handlingar och 

är den kommunikation som framträder mellan människor i eller om en verksamhet. Mänsklig 

kunskap blir begriplig först när den studeras vid dess användning i olika möten och sätts in i 

ett sociokulturellt sammanhang (Bloor 1983). Språkspel är konkret användning av språk 

kopplat till olika handlingar om något i en verksamhet menar Öhman (2006). Det innebär att 

språkspel är pågående processer, utformade som en form av kommunikation mellan 

människor i olika kontexter om något gemensamt (Bloor 1983; Wickman & Östman 2002a; 

Wickman 2004; Öhman 2006;). Med språkspel menas inte bara samtal utan alla typer av 

handlingar som kretsar kring något gemensamt. Språkspel är inte avgränsade till språk utan 

kommer till uttryck i alla sammanhang när människor gör något och agerar tillsammans i en 

verksamhet. Jag ser språkspel som en övergripande och bra kategori, men också som ett lite 

besvärligt begrepp att använda för handlingarna i spelet. Jag menar att handlingar och samtal 

visserligen kan ses som olika former av språkspel och att det gemensamma i språkspelen är 

kommunikation om samspel i bollspel. Det ena språkspelet sker genom spelhandlingar på 

planen och det andra sker som samtal om samspelet. Problemet är att språkspel lätt för 

tankarna till kroppsspråk och det räcker inte för att beskriva de handlingar som ingår i 

bollspel. Wickman & Östman (2002a) använder begreppen situation eller möten istället. De 
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begreppen passar bättre för elevernas handlingar och samtal, då de interagerar med varandra i 

möten genom spelhandlingar och samtal om samspelet i spelet.  

 

Inom PEA används möten som analytiskt begrepp. Att analysera möten om något är en 

strategi för att kunna göra iakttagelser av olika situerade handlingar (Wickman & Östman 

2002a; Öhman 2006; Säljö 2000). Möten innebär inte bara att människor träffas, utan möten 

måste också handla om något. Därför måste det vid dessa möten, enligt metoden, också finnas 

ett syfte med verksamheten som deltagarna upprättar relationer till. Min tolkning av begreppet 

möte är att det är en situation där människor möts i en verksamhet och interagerar med 

varandra om något gemensamt i den verksamheten. Med de verktyg som ingår i PEA är det 

möjligt att analysera empirin och se vad som framträder som gemensamma 

överenskommelser vid samtal och i handling, som utgör elevernas situerade kunskap om 

samspel vid dessa möten. Kunskapandet framträder när eleverna agerar, interagerar och 

upprättar relationer till verksamhetens syfte i handling eller i form av gemensamma 

överenskommelser vid samtal om hur samspelsuppdragen i spellaborationerna ska lösas. 

Genom analys av elevernas interaktion med varandra i handling och vid samtal i ett möte 

framträder de relationer och överenskommelser de upprättar till verksamhetens uppdrag. Det 

som synliggörs i ett möte är elevernas gemensamma uppfattningar om vad samspel innebär. 

Det som omedelbart och tveklöst uppfattas av eleverna som verksamhetens mening framträder 

som gemensamma överenskommelser och självklara handlingar. Det benämns som att det står 

fast (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). 

  

Min bearbetning av begreppet ”möte” har utmynnat i en tudelning av det begreppet. I studien 

använder jag begreppen arrangerade möten och situerade möten. Arrangerade möten avser 

spellaborationernas intervention med växelvis spel och samtal. Inom ramen för de arrangerade 

mötena uppstår situerade möten som avser de händelser som uppstår när eleverna agerar vid 

spel och i samtal.    

 

Jag benämner de händelser som sker inom ramen för de arrangerade mötena som situerade 

möten och delar upp dessa i spelfrämjande möten eller uteblivna möten. Spelfrämjande möten 

kännetecknas av att det uppstår möten i spelrummet i form av samhandlingar med samspel 

mellan eleverna som löser uppdraget och spelet fortskrider. Uteblivna möten innebär att 

samspelet avstannar. Det visar sig i form av avbrott och missförstånd och att inga 

gemensamma överenskommelser framträder i form av samhandlingar som löser 
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samspelsuppdraget. Avbrott, missförstånd och luckor i spelet eller vid samtal benämns som 

”gaps” inom PEA. Hur dessa luckor kan fyllas med ny mening tas upp längre fram i texten. 

Att jag benämner ovanstående möten som situerade möten förklaras av att det är situationer i 

ett sammanhang som utgörs av uppdraget i spellaborationen.   

 

Med en sociokulturell utgångspunkt sker ett möte alltid i ett sammanhang. Dewey 

(1938/1977) menar t.ex. att individerna lever i en serie av möten, benämnt som situationer, 

med interaktion mellan individ och omvärld. Vid denna interaktion förändras såväl individ 

som omvärld i det som kallas transaktion. Att uttala mig om genomgripande transaktioner 

bedömer jag inte som möjligt att göra i den här studien.  Däremot kan en analys av de 

situerade mötena för det första synliggöra vilket samspelskunnande som framträder i form av 

mönster och överenskommelser vid elevernas spelhandlingar och vid deras samtal. För det 

andra kan analysen belysa vad som framträder som förändring vid upprättade av nya 

överenskommelser och nya spelhandlingar som kan vara tecken på lärande. 

  

Stå fast och syfte som referenspunkter 

Begreppet stå fast är ett annat analytiskt verktyg inom PEA. Begreppet stå fast ska förstås 

som det som är omedelbart begripligt, meningsfullt och tas för givet i ett möte och det som 

står fast visar sig när kommunikation och handlingar fortskrider utan tvekan och avbrott 

(Wickman & Östman 2002a; Wickman 2004; Öhman 2006). Det eleverna omedelbart är 

överens om vid samtalen eller det som framträder som omedelbara spelhandlingar som utförs 

utan tvekan benämns som att det står fast. Begreppet stå fast är ett verktyg för analys av de 

självklara och inte ifrågasatta överenskommelser som framträder i handling och vid samtal i 

ett möte om något särskilt i en verksamhet (Ibid). Verktyget stå fast används i studien för att 

analysera vad eleverna omedelbart och tveklöst upprättar för relationer till samspel och visar 

på den mening eleverna tillskriver samspel vid olika samspelsuppdrag. Stå fast utgörs av den 

gemensamma överenskommelse om samspel som framträder dels vid samtal mellan eleverna, 

dels av de omedelbara och självklara handlingar som utförs utan tvekan. Vad som står fast 

kan iakttas i form av återkommande mönster som framträder vid samtal och spelhandlingar. 

Det som står fast ses som elevernas kunskapsbildning om samspel.  

 

Begreppet stå fast kan illustreras med ett exempel i bollspel. Om elever får i uppgift att passa 

bollen i luften till varandra med ett kärnkast under spelet och det utförs utan tvekan eller 

avbrott står kärnkast fast i handling. Om de istället fick i uppgift att endast studspassa bollen 
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till varandra och de frågar varandra vad en studspassning är eller att de inte utför några 

studspassningar, står inte studspassning fast för eleverna. Avbrottet visar att de inte har 

upprättat en meningsfull relation till studspassning. Börjar de använda studspassningar under 

spelet utan att tveka och utan att avbrott uppstår har de upprättat nya relationer till begreppet 

studspassning, som fyller den tidigare luckan och studspassning har fått en ny mening som 

står fast. Omprövning och rekonstruktioner av kunskap framträder som lärande när nya 

relationer och nya överenskommelser upprättas som fyller de luckor som uppstår med ny 

gemensam mening. Det visar sig när spelet/samtalen inte avstannar.  

 

Begreppet syfte utgörs i studien av de olika uppdragen i spellaborationerna. Syftet med 

spellaborationen sätter ramarna för verksamheten och är det som eleverna på olika sätt inriktar 

sina handlingar och samtal mot. Syftet med uppdragen blir därmed en referenspunkt och en 

riktning för handlingar och samtal mellan eleverna. Det som står fast kan iakttas vid 

spelhandlingar och samtal i spellaborationerna i form av överenskommelser och det som 

framträder utgör den mening och det som eleverna gemensamt tillskriver syftet med 

uppdraget. Det som ger mening åt samspelet kan iakttas som elevernas återkommande 

självklara handlingar som utförs i förhållande till uppdragets syfte.  

 

Med de analytiska begreppen syfte och stå fast går det att analysera hur kunskap om samspel 

konstrueras av eleverna. Förekommer det några gemensamma överenskommelser till 

samspelsuppdraget i spellaborationen som kan benämnas att det står fast för eleverna? Vilka 

handlingar visar på det i så fall? Analysen inriktar sig på att se vad som framträder och tas för 

givet vid spelhandlingar och samtal när spelet och samtalen flyter på och inga avbrott 

förekommer. Det är tecken på att överenskommelsen står fast.  Jag menar att elever i ett lag 

som upprättar gemensamma relationer till samspelsuppdraget har utvecklat en 

överenskommelse om samspel som är omedelbart begriplig för alla när uppdraget utförs utan 

tvekan. Analysen är inriktad på att iaktta vilka återkommande mönster som framträder vid 

dessa tillfällen. Analyserna av vad som står fast inriktar sig på att analysera spelhandlingar 

som utförs i relationer till spelrummet, i relation till med- och motspelare och i relation till 

bollen som skapar mening för eleverna när de genom samspel ska lösa tre olika uppdrag. 

Varje uppdrag har ett avgränsat syfte som ger riktning för samspelet. Därför är det viktigt att 

sätta handlingar och samtal i relation till uppdragets syfte.  
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De olika mönster av överenskommelser som framträder och iscensätts om samspel behandlas 

som elevernas konstruktioner om samspel. Stå fast som används som analytiskt begrepp, vid 

analys av spelhandlingar och samtal, synliggör hur eleverna gemensamt uppfattar och utför 

samspel inom ramarna för de olika uppdragen i spellaborationerna. PEA ger möjlighet att 

analysera de likheter och skillnader som står fast vid möten som främjar samspel och hur 

dessa skiljer sig åt från spelhandlingar som utmynnar i uteblivna möten som gör att samspelet 

upphör och inget står fast.    

 

Avbrott och luckor - uttryck för uteblivna möten  

Avbrott eller luckor (gaps) är ett viktigt analytiskt verktyg inom PEA. Kring det som står fast 

uppstår kommunikation med ett nätverk av skillnader och likheter som synliggör den mening 

man är överens om (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). Skillnader och likheter kan 

visa nyanserade och differentierade relationer som står fast. Men skillnaderna kan också leda 

till avbrott och luckor, benämnt som ”gaps” inom PEA (Ibid). De luckor eller mellanrum som 

kan uppstå mellan deltagarna är tecken på missförstånd som behöver redas ut om 

kommunikationen ska fortskrida så att deltagarna förstår varandra. Dessa luckor och 

missförstånd i mötet om hur något ska utföras, tolkas eller förstås är en process som går att 

iaktta empiriskt (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). Begreppet luckor kan 

beskrivas som avbrott i samspelet som visar att deltagarna inte har upprättat en gemensam och 

självklar relation till syftet med den verksamhet som pågår. Jag benämner dessa händelser 

som uteblivna möten som visar att eleverna inte har upprättat en gemensam relation till 

samspelsuppdraget och att inget står fast.  

  

Avsaknad av överenskommelser om vad som står fast visar sig empiriskt när olika och inte 

samordnade spelhandlingar skapar pauser och luckor som gör att samhandlingar och samspel 

upphör. När spelhandlingarna i spelet avstannar är det tecken på luckor och missförstånd 

(gaps) och de går att iaktta som uteblivna möten. Uteblivna möten och avbrott i 

spelhandlingarna kan t.ex. visa sig när en elev blir ensam och inte har någon att spela bollen 

till och det blir långa pauser och avbrott i spelet. Uteblivna möten kan ta sig andra uttryck 

som att elever står stilla långa stunder och tvekar om vart de ska ta vägen i spelrummet eller 

att de inte korrigerar sin position i spelrummet så att de deltar och hjälper till i samspelet. Vid 

samtalen kan luckor visa sig om eleverna inte talar om samspel utan om något helt annat. Det 

kan till exempel vara om de talar om att de ska ta bollen från motspelarna istället för hur de 

ska göra för att få bollen från medspelarna. Spelhandlingar och samtal har analyserats genom 
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att iaktta de luckor och missförstånd som synliggörs. Utgångspunkten är då att analysera vilka 

handlingar som framträder vid uteblivna möten när spelhandlingar och samtal inte flyter på 

utan avstannar på olika sätt. Uteblivna möten och ”gaps” visar vilka spelhandlingar som 

elever har svårt att åstadkomma meningsfulla överenskommelser om vid samtal eller har svårt 

att utföra i handling så att samspel uppstår. Analys av skillnader och likheter av 

återkommande mönster i spelrummet visar också vilken mening eleverna tillskriver de olika 

uppdragens syfte.  

 

Nya relationer, handlingar och överenskommelser - ett tecken på lärande 

Konsekvenserna av den omedelbara överenskommelse som eleverna upprättar till uppdraget 

vid samtal och i handling, det vill säga det som står fast, kan behöva omprövas, revideras och 

redas ut om det uppstår avbrott och luckor i spel eller vid samtal. Det är viktigt att analysera 

hur samtalen och spelhandlingarna fortskrider kring de skillnader och missförstånd som visar 

sig. Avbrott visar vad i verksamheten eleverna inte är överens om och har svårt att upprätta 

gemensamma relationer till i sitt kunskapande.   

 

När luckor fylls med nya och gemensamma överenskommelser skapas ny mening som visar 

på lärande och utveckling av ny kunskap (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). När 

nya gemensamma relationer har upprättats till verksamhetens syfte förändras också det som 

tidigare stod fast. Det visar sig i form av nya handlingar eller som nya gemensamma 

överenskommelser vid samtal som gör att eleverna kommer vidare i processen och att 

avbrotten upphör. Luckor har på så sätt fyllts med ny mening. Det som står fast är inte 

fastställt för all framtid utan är föränderligt och går även att nyansera, vilket visar på 

kunskapsutveckling. Man kan säga att när det upprättas nya relationer av eleverna till 

uppdraget och det som stod fast förändras, konstrueras också en förändrad och mer nyanserad 

bild av välden, i det här fallet av samspelets dimensioner i bollspel.  

 

De analytiska begreppen skillnader och likheter, samt luckor och missförstånd som fylls med 

ny mening öppnar för att empiriskt kunna iaktta ny kunskapsbildning. Vid analys av hur 

luckor och missförstånd fylls med ny mening kan den nya meningen till exempel visa sig om 

eleverna börjar använda spelrummet på ett annorlunda och mer differentierat sätt, så att 

samspelet flyter på utan avbrott eller om helt nya mönster framträder. Förändringen innebär 

att fler spelfrämjande möten med samhandlingar ger sig till känna i spelet som ersätter 

uteblivna möten. Det kan synliggöras om fler kommer med i samspelet än tidigare, om 
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eleverna söker upp utrymmen i spelrummet som de tidigare inte har använt eller om de 

korrigerar sina intagna positioner i spelrummet så att de deltar i samspelet genom 

samhandlingar som de inte gjort tidigare. Den gemensamt upprättade nya relationen till 

samspel, kan således ge sig till känna om eleverna omprövar eller förändrar tidigare 

spelhandlingar så att de relaterar bättre till varandra, så att samhandlingar uppstår som visar 

sig genom att fler spelfrämjande möten uppstår. En ny meningsfull relation som står fast kan 

helt enkelt visa sig om samspelet som tidigare bestod av spelhandlingar med avbrott ersätts 

med samhandlingar så att samspelet börjar flyta på mellan eleverna.  

 

Sammanfattningsvis utgör begreppen inom PEA verktyg för att analysera och förstå elevers 

situerade lärande och meningsskapande av ett innehåll i en klassrumssituation (Wickman 

2004). Mitt intresse är inriktat på samspel i bollspel och vad som visar sig i handling och vid 

samtal samt vilka mönster som framträder i spelrummet. Det som framträder som 

övergripande mönster vid elevernas handlingar och samtal kan ge svar på hur elever bildar 

mening och kunskap om samspel i bollspel. Jag använder PEA stegvis vid analysen av 

empirin. Först analyseras vilka olika omedelbara handlingar som framträder och skapar 

gemensam mening för samspelsuppdraget, dels i handling, dels vid samtal. I analysen ingår 

ett sökande efter vilka överenskommelser som framträder så att handlingarna fortskrider utan 

avbrott och det visar vad som står fast. I analysen ingår också ett sökande efter avbrott som 

visar sig när spelet avstannar och samhandlingar i spelet uteblir. I nästa steg analyseras 

rekonstruktioner av samspelet och hur luckor fylls med ny mening vid samtal och i handling. I 

analysen ingår också att se om, och i så fall, vilka luckor som kvarstår. Avsikten är att se om 

nya överenskommelser upprättas vid samtalen eller om nya handlingsmönster framträder i 

spelrummet som kan vara tecken på meningskapande och lärande. PEA är en mikroanlys av 

situerade läroprocesser som jag har omsatt för att kunna analysera meningsskapande och 

lärande i bollspel  

 

På projektskolans lektioner i ämnet idrott och hälsa iscensattes ett antal didaktiska 

lärsituationer utformade som spellaborationer med olika samspelsuppdrag. Avsikten var att 

undersöka hur elever tillsammans konstruerar och rekonstruerar kunskap om samspel i 

bollspel i handling och vid samtal.   
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6.4 Studiens design och genomförande  

Innan projektet genomfördes har pilotverksamhet bedrivits. Förfaringssättet beskrivs i 

avsnittet om ”Hinder och självkritisk prövning inför studiens slutliga design”. Resultatet av 

pilotverksamheten utmynnade i förändringar avseende var samtalen mellan eleverna skulle 

genomföras och hur de skulle dokumenteras. Att förlägga samtalen i gymnastiksalen, som 

provades vid pilotverksamheten, hade medfört problem som löstes genom att istället förlägga 

samtalen till de två omklädningsrummen som låg i direkt anslutning till gymnastiksalen. 

Modellen nedan är anpassad för växelvis insamling av empiri för fyra lag som delar på en 

gemensam spelyta. Tiden för spel sattes till 4-5 minuter och tid för samtal var också 4-5 

minuter. Min roll under spellaborationerna var att introducera spellaborationens uppdrag för 

eleverna som efter tidigare möten med klassen var vana vid att det inte gavs någon instruktion 

om hur spelet skulle utföras under lektionerna. Jag hade tidigare haft tre lektioner med 

bollspelslekar i projektklassen, då eleverna fick olika uppgifter men ingen instruktion.  

 

Tre olika spellaborationer genomfördes. Elevernas uppgift i spellaborationerna var att spela, 

laborera och diskutera ett uppdrag med varandra.  En arbetsfördelning gjordes så att jag skötte 

huvudkameran som filmade spelet och idrottsläraren och en vaktmästare från GIH tog hand 

om samtalens dokumentation i omklädningsrummen. Planering av innehåll och struktur av de 

didaktiska lärsituationerna skedde av mig som forskare och lärare i bollspel på GIH. Till min 

hjälp att diskutera utformningen av spellaborationerna i projektskolans gymnastiksal, hade jag 

projektskolans lärare i ämnet idrott och hälsa.  

 

Den slutliga utformningen av en spellaboration utmynnade i följande organisation när lagen 

växlade mellan spel och samtal: 

   
1. Uppdraget i spellaborationen presenterades för eleverna 

2. Två lag spelade och två lag väntade på sin tur. 

3. De spelande lagen gick ut till var sitt omklädningsrum för samtal och de väntande 

lagen började spela. 

4. De först spelande lagen kom in i salen och började spela sin andra omgång, samtidigt 

gick de två lag som spelat färdigt sin första spelomgång ut till var sitt omklädningsrum 

och samtalade. 

5. De lag som spelat färdigt omgång två gick ut till var sitt omklädningsrum för 

avslutande samtal. 
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6. De andra två lagen satte igång sin sista spelomgång och avslutade sedan 

spellaborationen med samtal i var sitt omklädningsrum.  

 
Figuren nedan visar hur metoden med växling mellan spel och samtal organiserades med fyra 

lag inblandade i en spellaboration med tillgång till en gymnastiksal och två intilliggande 

omklädningsrum. Benämningarna RÖ (röd), BL (blå), GU (gul) och SV (svart) är de färger 

som lagen hade och är också de benämningar som används i resultatavsnitten.  

 
 

 
 
 

 

 
Figur 2: Utformning av en spellaboration med växelvis spel och samtal.  
 

Pilotverksamheten kring samtalen utmynnade således i ett antal förändringar som slutade i 

ovanstående struktur för växelvis spel och samtal för insamling av empirin. Varje lag bestod 

av fem elever som turades om att vara avbytare eftersom det endast fick vara fyra elever på 

spelplanen. I omklädningsrummen fanns en plastmapp för varje lag med frågor 

iordningställda. Vid samtalen delades eleverna i lagen in i tvillingar och trillingar som först 

fick prata sig samman, innan alla i laget diskuterade vad de tillsammans var överens om. 

Frågorna i plastmappen var indelade i tvilling- och trillingfrågor och med en avslutande 

lagfråga om vad eleverna i laget hade kommit överens om. Samtalen dokumenterades 

skriftligt av en ”sekreterare” om vad de kommit överens om dels vid tvilling- och 

trillingsamtalen, dels vad de som lag gemensamt var överens om. Den organisationen visade 
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sig fungera. Efter samtalen i omklädningsrummen fick lagen fortsätta spela med de 

utgångspunkter som de hade kommit överens om inför det fortsatta spelet. En kamera 

användes för dokumentation av spelet. Skriftlig dokumentation, video och 

audiodokumentation användes i omklädningsrummen. Den skriftliga dokumentationen utgör 

empirin från samtalen. Vid den sista spellaborationen ställdes endast lagfrågor som 

audioinspelades och transkriberades.     

   
Spellaborationernas uppdrag  

De tre spellaborationer som genomfördes omfattade tre olika samspelsuppdrag. Uppdragen 

skulle lösas genom handlingar och samtal. Uppdragen handlade om att åstadkomma den första 

passningen, hur laget tillsammans skulle ta sig över mittlinjen innan de fick skjuta mot målet 

och hur eleverna skulle agera för att åstadkomma den sista passningen och avgöra spelet. 

Spellaborationen, ”Den första passningen”, är knuten till den första fasen i ett bollspel, det vill 

säga när laget har erövrat bollen. Den andra spellaborationen, ”Alla över mittlinjen”, handlar 

om uppbyggnadsfasen av ett spel och vad eleverna gör dels för att ta sig över mittlinjen 

tillsammans, dels vad de gör innan de skjuter mot målet. ”Den sista passningen”, är inriktad 

på vad eleverna gör i avslutningsfasen av spelet, det vill säga när de försöker avgöra spelet 

genom den sista och avgörande passningen. Spellaborationerna var utformade enligt nedan: 

 

Spellaboration 1 - Den första passningen 
Uppdrag: Ni måste passa den första passningen till en kompis på den egna planhalvan! 

Två lag mötte varandra och när det ena laget erövrade bollen måste den första passningen 

inom laget gå till en medspelare som befann sig på den egna planhalvan, innan spelet mot mål 

fick påbörjas och målförsök ske. 

 

Spelomgång 1: spel i 4-5 minuter 
Samtalsomgång 1: samtal i 4-5 minuter  
Tvilling/trillingfråga: Var på den egna planhalvan var det bra att vara för att få den första 
passningen?  
Lagfråga: Vad gjorde de som verkligen hjälpte till med den första passningen? Kan ni vara 
fler som hjälper till med den första passningen? Hur gör ni då? 
 
Spelomgång 2: spel i 4-5 minuter 
Samtalsomgång 2: samtal i 4-5 minuter 
Tvilling/trillingfrågor: Passade ni den första passningen mest framåt, bakåt eller åt sidan? 
Lagfrågor: Vilken passning blev bäst för laget – framåt, bakåt eller åt sidan? Vart på bana 
kan ni ta vägen för att hjälpa varandra efter den första passningen? 
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Spellaboration 2 - Alla över mittlinjen innan ni får göra mål  

Uppdrag: Alla i laget måste komma över mittlinjen innan ni får försöka göra mål! 

Två lag mötte varandra. I uppdraget ingick att samtliga spelare i det bollägande laget skulle 

samordna sina förflyttningar, så att ingen elev blev kvar på den egna planhalvan. Alla i laget 

måste ha kommit över mittlinjen innan de fick försöka göra mål.  

 
 
Spelomgång 1: spel i 4-5 minuter 
Samtalsomgång 1: samtal i 4-5 minuter  
Tvilling/trillingfråga: Vad försökte ni göra på planen så att alla skulle komma över 
mittlinjen? 
Lagfråga: Hur samspelade ni och rörde er på den andra planhalvan för att kunna avsluta med 
ett skott? 

 
Spelomgång 2: spel i 4-5 minuter 
Samtalsomgång 2: samtal i 4-5 minuter  
Lagfråga: Vad kan ni göra för att hjälpa varandra ännu bättre nästa gång laget är på andra 
planhalvan innan ni skjuter mot mål?  
 
  
Spellaboration 3 - Den sista passningen och ta hem hela laget  

Uppdrag: När ni blivit av med bollen så ska hela laget springa hem och försvara det egna 

målet! Hur och vad ska ni göra för att få till den sista passningen och göra mål när de andra 

vaktar målet där borta? 

Två lag mötte varandra. När det ena laget förlorade bollen ingick i uppdraget att hela laget 

skulle bege sig till det egna målet på den egna planhalvan och först där fick de försöka hindra 

motståndarnas passningar och målförsök. 

 
Spelomgång 1: spel i 4-5 minuter  
Samtalsomgång 1: samtal i 4-5 minuter 
Lagfråga: De andra ska springa hem och vakta målet där borta! Hur och vad ska ni göra för 
att få till den sista passningen och göra mål? 
 
Spelomgång 2: spel i 4-5 minuter 
Samtalsomgång 2: samtal i 4-5 minuter 
Lagfråga 1: Hur gjorde ni när det gick bra att få till den sista passningen? Vad gjorde den 
kompis som fick den sista passningen?  
Lagfråga 2: Vad ska ni göra för att bli bättre nästa gång för att få till den sista passningen? 
Vad är bra att göra för att få den sista passningen?  
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6.5 Etiska ställningstaganden 
Studien är en kvalitativ praktiknära studie där videokamera och audioinspelning har använts. I 

studien ingår videofilmning av lektioner i bollspel i ämnet idrott och hälsa med elever från åk 

6. Det kräver att särskilda etiska hänsyn tas. Tillstånd om att filma har begärts från 

vårdnadshavare/föräldrar och från skolans ledning. Skolans ledning och 

föräldrar/vårdnadshavare informerades brevledes om projektets utformning och syfte för 

godkännande innan projektet startade. Skolans administration gav mig adresser till föräldrar 

och vårdnadshavare så att jag skriftligt kunde informera dem dels om forskningsprojektet, 

dels att det ingick videofilmning i projektet. I brevet ingick följande information; information 

om projektets syfte, att videofilmning ingick, eftersträvan av anonymitet, hur förvaring av 

filmerna skulle ske, att materialet bara skulle användas i forskningssyfte och att det bara var 

jag som forskningsledare som skulle granska filmerna samt att eleverna kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under projektets gång. Eleverna har haft möjlighet att avstå från att 

delta genom att vårdnadshavare/förälder fyllde i den blankett som bifogades i 

informationsbrevet om de inte samtyckte till barnets medverkan. Föräldrar vårdnadshavare 

var informerade om att barnen kunde avbryta sitt deltagande när som helst under studien. I 

anslutning till analysen av det videofilmade materialet, som sker av mig som 

forskningsansvarig, kan elever identifieras. I samband med den skriftliga forskningsrapporten 

har anonymitet eftersträvats, genom att fingerade namn har använts och inga filmsekvenser 

kommer att visas. Det videoinspelade materialet har och kommer att förvaras på ett säkert sätt 

så att ingen obehörig kan ta del av det. Det filmade materialet har sparats på två separata 

hårddiskar som förvaras inlåsta på GIH. I ovanstående beskrivning redovisas de information 

som delgavs elevernas föräldrar eller vårdnadshavare samt skolans ledning. Det beskriver hur 

jag har tillämpat Vetenskapsrådets etiska regler (www.vetenskapsrådet.se).  

 

6.6 Pilotverksamhet 

Det kan vara av lika stort intresse att få inblick i hur olika återvändsgränder uppstod och hur 

dessa problem löstes som att få vetskap om metodens faktiska och slutgiltiga utformning och 

tillämpning (Silverman 2010). Därför har jag valt att presentera ett avsnitt om 

metodutvecklingen, som utmynnade i den slutgiltiga designen för spellaborationernas 

genomförande och dokumentation. Jag kommer att göra några detaljerade nedslag i den 

pilotverksamhet som föregick studien i syfte att visa på hur uppkomna situationer löstes och 
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hur det påverkade utformningen av projektet. En fördel med kvalitativ forskning är att 

processen kan ändras och korrigeras under projektets gång (Bryman 2008).  

 
Pilotverksamhet är en viktig del vid utformning av frågeformulär och intervjuer (Cohen 2007, 

Silverman 2010).  Jag menar att det är lika viktigt vid en studie som inriktar sig på 

observationer av praktiska handlingar och samtal om samspel i en skolkontext genom 

filmning. Pilotverksamheten visade att saker som hade tagits för givna innan projektet startade 

inte alls var så givna när de iscensattas i en trång sal med 21 ivriga elever som både skulle 

spela och samtala. Pilotprocessen föranledde en hel del korrigeringar som presenteras nedan.  

Redovisningen börjar med de slutsatser som drogs av pilotverksamheten och de åtgärder som 

vidtogs som utvecklade studiens slutgiltiga design. Därefter kommer två avsnitt om 

pilotverksamhetens två faser.    

 
Utveckling av studiens design 

Pilotverksamheten var inriktad på att utveckla en modell för hur studien skulle utformas i en 

gymnastiksal som var 12 x 24 meter med en klass som bestod av 21 elever på ett effektivt och 

systematiskt sätt. Vi testade olika sätt att filma i salen och olika sätt att avbryta spelet för 

samtal och var dessa samtal skulle förläggas samt hur lång tid som var lämpligt att avsätta för 

spel respektive samtal. Att ställa begripliga frågor till barn så att eleverna relativt kvickt skulle 

förstå vad frågorna handlade om utprovades med pilotklassen men också med projektklassen.  

Erfarenheterna av samtalen som filmades i gymnastiksalen, var att eleverna talade lite och 

kort och att alla elever inte var involverade i samtalen. Några var okoncentrerade, andra var 

mer koncentrerade och kameran var ett störande moment vid samtalen. Ljudet från 

handkameran gick inte fram optimalt vid gruppsamtalen i gymnastiksalen, eftersom andra 

gruppers samtal kom med i ljudupptagningen.  

 

Dessa erfarenheter föranledde en korrigering av designen samt en omprövning av var och hur 

samtalen skulle genomföras och hur de skulle dokumenteras. Efter samtal med kollegor på 

Syddansk universitet i Odense infördes tvilling- och trillingfrågor i samtalens inledning och 

samtalen avslutades med en sammanfattning om vad eleverna i laget gemensamt hade kommit 

överens om. Avsikten med att indela eleverna i laget i tvillingar och trillingar i samtalens 

inledningsskede, som har tillämpats i Odense, var att alla elever ska bli delaktiga i samtalets 

upptakt. För att få till en gemensam avslutning på samtalen i min studie hörde jag mig för hur 

klassföreståndaren arbetade med klassen vid grupparbeten. På inrådan av klassföreståndaren, 
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utsågs en sekreterare som skriftligt sammanfattade vad eleverna hade kommit överens. Jag tog 

fasta på dessa erfarenheter från Odense och från klassföreståndaren vid utformning av den 

slutgiltiga designen av spellaborationernas samtal. Jag utformade tvilling- och trillingfrågor 

och en avslutande lagfråga med skriftlig dokumentation av vad eleverna var överens om i sina 

samtal.  

 

Ytterligare en aspekt som påverkade den slutgiltiga designen var att jag ville få empiri från 

samtliga gruppers spelhandlingar och samtal och inte koncentrera studien till en eller två 

gruppers kunskapsbildning om samspel i bollspel, som var den ursprungliga tanken. Beslutet 

att granska samtliga lag vilade på att jag ville erhålla empiri som kunde synliggöra olika 

mönster om hur kunskapande om samspel kan ske. Eleverna tyckte dessutom att det var 

orättvist om bara en eller två grupper skulle filmas och uppmärksammas. Det hade framträtt 

vid pilotverksamheten, då de som inte filmades var okoncentrerade och gärna talade om 

annat. Om urvalet hade bestått av en grupp hade dessutom inte skillnader och likheter 

framträtt och det hade inte heller varit möjligt att synliggöra elevernas olika sätt att upprätta 

relationer till uppdraget om samspel i de olika spellaborationerna. Vidare hade det varit svårt 

att iaktta vad som eventuellt hade framträtt som omprövning och förändring och tecken på 

lärande om urvalet begränsats till en grupps handlingar. Därför har jag valt att analysera 

empirin från samtliga gruppers spelhandlingar och samtal om samspel.  

 

Den första pilotfasen  

Två pilotstudier genomfördes. Den ena genomfördes som ett praktiskt forskningsseminarium 

med PIF-gruppen på GIH, som är GIH:s forskningsgrupp med inriktning på pedagogisk 

idrottsforskning. Vid det tillfället provades den praktiska delen av en av spellaborationerna 

som även filmades. Det utmynnade i förändring av spelet. En cirkel runt den hängande bollen 

blev en ny avgränsning istället för en halvcirkel som det var tänkt från början, och det blev 

tillåtet att röra sig genom avgränsningen runt den hängande bollen för det lag som hade 

bollen. Dessutom diskuterades olika organisatoriska sätt att samla elever för att dokumentera 

deras samtal. Min linje från början var att samtalen skulle filmas utan att direkta frågor skulle 

ställas till eleverna. Slutsatsen jag drog efter seminariet var att det behövde utarbetas konkreta 

frågor som eleverna skulle samlas kring när de samtalade vid avbrott i spelet.  

 

Den andra pilotstudien genomfördes med en annan klass på projektskolan. Pilotlektionen i det 

fallet genomfördes med en klass i åk 5 med 24 elever. Vid detta tillfälle gjordes korrigeringar 
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av spelreglerna, organisation och omfattning av innehåll i de planerade lektionerna i 

förhållande till den lektionstid som stod till förfogande. Pilotlektionen var 50 minuter. Elever 

som hade haft undervisning med en annan lärare var på väg ut ur lokalen när pilotlektionen 

skulle börja. Efter pilotlektionen kom nya klasser in samtidigt som de elever som haft 

pilotlektionen gick ut ur salen. Det var ett direkt störande moment som föranledde 

schemaändringar inför kommande lektioner med projektklassen. Tid före och efter lektionen 

upprättades. Inför projektets genomförande korrigerades schemat så att projektklassens 

samtliga lektioner omfattade 60 minuter.  

 

Samtalen om spelet i pilotklassen organiserades så att eleverna i de olika grupperna samlades 

samtidigt men på olika ställen i salen. Frågor om spelet var uppsatta på väggen vid 

samlingsplatsen. En fast filmkamera dokumenterade vad som sades i en av grupperna. I det 

fallet var frågorna uppsatta på filmkameras stativ och kameran var placerad i anslutning till 

redskapsutrymmet. Avsikten var dels att inga bollar skulle skada kameran vid spelet, dels att 

ljudet inte skulle ta upp de andra gruppernas samtal. Det visade sig att en elev läste frågorna, 

tittade sedan in i kameran och svarade själv på frågorna. Övriga deltog inte nämnvärt 

interaktivt i processen. Den erfarenheten medförde att vi inför mötet med projektklassen 

förlade samtalen ute i salen och att inga frågor sattes på väggar eller på kamerans stativ. 

Probleminventeringen utmynnade också i att vi konstaterade att frågornas formuleringar var 

för detaljerade och för många. Slutsatsen blev att frågorna måste kortas av och eleverna skulle 

få sitta ner i salen med frågor som lades ut på golvet framför gruppen, så att de hade sin 

uppmärksamhet riktad mot varandra.   

 

Den andra pilotfasen – mötet med projketklassen 

Såväl forskarens närvaro som videofilmning kan påverka elevernas beteende, så att de uppför 

sig på ett annorlunda sätt vid observationstillfället än de vanligtvis brukar göra (Thomas et al 

2005). Vid observationsstudier på skolor är det därför av stor vikt att eleverna får vänja sig 

vid såväl att en person kommer att röra sig i lokalerna som vid videokameran som filmar 

verksamheten. Totalt var jag på projektskolan vid elva tillfällen. Vid dessa tillfällen träffade 

jag eleverna när de hade rast och hade lektioner samt när de var i matsalen och i elevrummet. 

I matsalen åt jag med deras lärare i idrott och hälsa men ibland åt jag tillsammans med 

eleverna och klassföreståndaren. Vid dessa tillfällen pratade vi om vem jag var, vilka de var 

och vad de gjorde i skolan och på sin fritid. Allt i syfte att min närvaro vid projektet inte 

skulle uppfattas som något nytt och främmande.  
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För att förebygga eventuella negativa effekter vid filmning i gymnastiksalen träffade jag 

eleverna vid tre tillfällen när de hade undervisning i idrott och hälsa innan själva 

forskningsprojektet startade. Tillvänjning av videokameran skedde successivt. Vid det första 

tillfället var jag med på en lektion som läraren i ämnet idrott och hälsa genomförde och det 

kommande bollspelsprojektet presenterades i korthet. Eleverna var positiva och intresserade 

av projektet med ett nytt spel som de skulle få prova och utveckla tillsammans med mig och 

sin lärare. Avsikten med mitt deltagande var att eleverna skulle vänja sig vid mig som en 

person som rörde sig i lokalen under lektionen. Vid det tillfället gick jag runt och 

videofilmade lokalen ur olika vinklar och testade ljudupptagning när det pågick verksamhet i 

salen. Jag videofilmade också några avsnitt av lektionen så att eleverna skulle vänja sig vid att 

en videokamera kunde ingå i undervisningen. Eleverna kom och ville gärna titta på sig själva 

och sina kamrater som hade filmats. I det sammanhanget fick jag möjlighet att i lugn och ro 

fråga vad eleverna hette och lite om vad de tyckte om att göra. Man kan säga att våra första 

möten utmynnade i att vi vande oss vid varandra. De lärde sig snabbt mitt förnamn och jag 

lärde mig några av deras.  

 
Vid det andra tillfället genomfördes en lektion med olika bollekar som filmades. Syftet var att 

eleverna skulle vänja sig vid att idrottsläraren och jag samarbetade, men att jag tog 

huvudansvar för organisationen. Förutom att vänja sig vid min närvaro i klassens 

undervisningssituation var syftet att successivt introducera projektet med att blanda 

bollspelspraktik med samtal och frågor om bollspel. De skulle också vänja sig vid närvaron av 

en filmkamera som filmade en grupps samtal. I lektionen ingick spel i lekform. Bollekarna 

omfattade gruppvisa uppdrag utan motståndare som att passa och pricka olika föremål i salen, 

passa och ta sig fram till olika platser utan att tappa bollen och några ”kasta-fånga-övningar” 

med problemlösning inom laget. Helheten filmades med huvudkameran och den föranledde 

ingen direkt uppmärksamhet. Tillvänjning vid frågor om spelet genomfördes i två steg. Först 

ställdes muntliga frågor vid avbrott i spelet och eleverna fick redovisa för varandra vad de 

hade kommit fram till inom respektive lag. Lektionen avslutades med skrivna frågor om 

spelet som diskuterades i de olika lagen. Ett lags samtal filmades. Erfarenheten av tidigare 

pilotverksamhet var att eleverna vände sig mot kameran istället för mot varandra. För att 

undvika det placerades inga frågor på stativet vid detta tillfälle. Avsikten var också att testa 

ljudupptagningen och försöka fånga upp ljudet av samtalet som var förlagt till gymnastiksalen 

och inte till redskapsutrymmet samtidigt som de andra eleverna satt på bänkar eller på golvet 



 74 

och samtalade i sina grupper. Erfarenheterna utmynnade i att två gruppers samtal skulle 

filmas, så att all empiri inte skulle utgöras av en grupps samtal.  

 
Vid det tredje tillfället var eleverna indelade i lag som läraren i idrott och hälsa hade 

färdigställt. Lagen bestod av lika många flickor som pojkar, de var jämna men heterogent 

sammansatta lag avseende erfarenhet och färdighet i bollspel. Dessa lag behölls under hela 

projektet. Videofilmning av spel och lekar genomfördes på det sätt som filmningen var tänkt 

att genomföras under projektet, dvs. spelövningarna videofilmades med huvudkameran som 

stod i redskapsrummet på salens långsida och samtalen i spelpauserna videofilmades med 

handkameror i salen. Lagen spelade och samtalade samtidigt. Lektionen var planerad så att 

eleverna skulle upptäcka och försöka lösa problem tillsammans. Inga instruktioner förekom 

om hur eleverna skulle göra. I spelövningarna och lekarna ingick att eleverna kort fick 

möjlighet att diskutera hur de skulle försöka samverka för att lösa olika uppdrag. Uppgifterna 

var t.ex. att passa in i olika ringar som var placerade på golvet eller att ta sig förbi några 

utsatta hinder som bänkar och plintar som stod i vägen på banan innan de kom fram till olika 

föremål som de skulle pricka. Fyra plastmappar med frågor var iordningställda för 

diskussioner inom respektive lag. Utifrån färdigställda frågor diskuterade eleverna sina 

erfarenheter i spelpauserna. Nytt inslag var att två gruppers samtal bandades med 

videokamera. Som avslutning introducerades det nya spelet som eleverna fick spela under ca 

fem minuter.  

 

Sammanfattningsvis innebar erfarenheterna från pilotverksamheten att projektets utformning 

och design reviderades dels med ny utformning av var och hur samtalen skulle genomföras, 

dels hur empirin från samtalen skulle dokumenteras. Vidare medförde pilotverksamheten 

införandet av metoden med växelvis spel och samtal i avsikt att systematiskt samla in empiri.  

Min slutsats är att den pilotverksamhet som genomfördes på ett avgörande sätt har löst 

problem som var svåra att förutse.   

 

6.7 Läsanvisningar 
Syftet med studien är att undersöka elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och 

hälsa i åk 6. Resultatavsnitten är upplagt så att det ska gå att följa elevernas vedermödor och 

framgångar när de försöker lösa uppdragen i tre olika spellaborationer. De tre spellaborationer 

som redovisas i de kommande resultatavsnitten behandlar den första passningen, hur lagen tar 

sig över mittlinjen innan de får försöka göra mål på den andra planhalvan samt hur eleverna 
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agerar för att åstadkomma den sista passningen. Spellaborationen, ”Den första passningen”, är 

knuten till den första fasen i ett bollspel, det vill säga när laget har erövrat bollen. Den andra 

spellaborationen, ”Alla över mittlinjen”, handlar om uppbyggnadsfasen i bollspel, dels för att 

ta sig över mittlinjen men också om spelet innan de försöker göra mål. ”Den sista 

passningen”, är inriktad på vad eleverna gör i avslutningsfasen av spelet.      

 

Redovisningsstruktur 

Spellaboration 1: ”Den första passningen” 
Konstruktioner – halvtid – rekonstruktioner – slutresultat – mönster i spelrummet – sammanfattning  

Spellaboration 2: ”Alla över mittlinjen” 
Konstruktioner – halvtid – rekonstruktioner – slutresultat – mönster i spelrummet – sammanfattning 

Spellaboration 3: ”Den sista passningen” 
Konstruktioner – halvtid – rekonstruktioner – slutresultat – mönster i spelrummet – sammanfattning 

 

Vid analys av uppdragen står dels elevernas handlingar och samtal i centrum, dels de mönster 

som uppstår i spelrummet. Analysen sker stegvis och varje spellaboration analyseras en i 

taget. De konstruktioner som elevers spelhandlingar och samtal utmynnat i efter den första 

spel- och samtalsomgången är inlagd som ett halvtidsresultat. Därefter fortsätter analysen av 

de rekonstruktioner som framträder under den andra spel- och samtalsomgången. I avsnittet 

”slutresultat” redovisas vilka mönster som har framträtt för samliga lag. Avsnittet 

”slutresultat” inleds med en tabell som ger en översiktlig bild av de konstruktioner och 

rekonstruktioner som visat sig under processen. De mönster som uppstått i spelrummet 

presenteras innan en sammanfattning med de viktigaste resultaten avslutar redovisningen för 

respektive spellaboration. Sammanfattningen omfattar det mest väsentliga kring skillnader 

och likheter mellan de lag som har ”löst uppdraget” och de lag som har ”haft svårt att lösa 

uppdraget” i de olika spellaborationerna.  

 

Respektive resultatavsnitt omfattar på så sätt de mönster som framträder vid handingar och 

samtal, det vill säga vad som står fast när eleverna försöker lösa uppdraget och hur dessa 

handlingar och samtal förändras under processen. Rekonstruktioner i form av omprövning och 

förändring ses som tecken på lärande om ny mening tillförts som gör att uppdraget blir löst.  

 

I metodavsnittet behandlades olika begrepp inom PEA som bl.a. utmynnade i att 

gemensamma överenskommelser om hur uppdraget ska lösas ses som det som står fast. Det 
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som står fast visar sig också i handling när spelet flyter på och spelfrämjande möten uppstår. 

När det uppstår pauser och luckor i kommunikationen mellan eleverna är det tecken på att de 

inte har en gemensam överenskommelse om vad som står fast. Det kan iakttas som pauser och 

uteblivna möten. Missförstånd som fylls med nya överenskommelser så att luckorna fylls med 

ny mening ses som tecken på lärande (Wickman 2004, Wickman & Östman 2002a, 2002b). 

Begrepp från PEA återkommer vid analysen av elevernas handlingar och samtal om samspel i 

de tre spellaborationerna. 

 

Spelrummet 

Eleverna har förutom ett gemensamt uppdrag också ett gemensamt spelrum att verka i för att 

lösa uppdragen. Jag intresserar mig för vilka mönster som uppstår i spelrummet och hur dessa 

förändras samt vilka konsekvenser dessa mönster får för lärandet av samspel i bollspel, det 

vill säga, hur eleverna i de olika lagen utnyttjar spelrummet när de i handling försöker lösa de 

olika uppdragen tillsammans.  

  

Med en gymnastiksal om 12 x 24 meter har åtta spelande elever 288m² att dela på. Det 

innebär att varje elev har 6 x 6 meter (36m²) till förfogande som utgör ett ”eget rum” i 

spelrummet vid matematisk fördelning av spelytan. Vid spellaborationerna, som sker på en 

gemensam yta, tillåts fri förflyttning i spelrummet. Det innebär att ”det egna rummet” i 

spelrummet såväl kan krympa som utökas eller till och med upphöra genom olika handlingar. 

Elevernas olika handlingar i spelrummet påverkar således egna och andra elevers ”egna rum” 

och olika spelutrymmen uppstår när eller om de förflyttar sig i spelrummet. Hur hela 

spelrummet påverkas av elevernas gemensamma rörelser i spelrummet visar sig empiriskt. 

Vilka mönster som framträder i spelrummet redovisas i slutet av respektive spellaboration och 

diskuteras därefter i diskussionsavsnittet. Med ovanstående som bakgrund om det 

gemensamma spelrummet presenteras nu resultaten. 

 

7. Den första passningen 
 

Uppdraget i den första spellaborationen handlar om vad eleverna utan boll ska göra för att 

hjälpa till med den första passningen när någon i laget har fått bollen. Uppdraget var: ”Den 

första passningen måste gå till en kompis på den egna planhalvan”. 
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7.1. Konstruktioner   
Följande spelhandlingar från spellaborationen visar hur eleverna i de fyra lagen hjälpte eller 

inte hjälpte varandra i spelrummet med den första passningen och på vilket sätt de i handling 

upprättade en gemensam relation som stod fast eller inte stod fast under spelprocessen.  

Det som stod fast illustreras av följande spelhandlingar och överenskommelser vid samtalen. 

Inom ett lag (GU) hjälpte eleverna varandra genom att många var nära bollhållaren. Följande 

illustrationer visar vad som framträdde när eleverna tog sig an uppdraget. 

 

Den första passningen är kort och följs av många nya korta passningar inom laget. Vid ett tillfälle 
passar eleverna sex gånger på den egna planhalvan innan spelet går vidare. Eleverna befinner sig 
alltid nära varandra och få elever är i spelrummets ytterkanter. Eleverna rör sig hela tiden mot den 
som har bollen. Gemensamma handlingar visar sig när två elever rör sig mot bollhållare och en elev 
är strax bredvid för att hjälpa till med den första passningen. Få tveksamheter eller missförstånd 
förekommer. Den som har bollen får vänta en liten stund innan de andra förflyttat sig lite närmare och 
till ett tomt utrymme (Lag GU, Spellaboration 1, spelomgång 1, avi 04). 
 

Elevernas spelhandlingar iscensatte en gemensam relation till uppdraget som stod fast. De 

tvekade inte om vad som skulle göras och spelet flöt på utan direkta avbrott. Eleverna löste 

uppdraget och det som stod fast var att konsekvent röra sig mot den som hade bollen och de 

hjälpte varandra på den egna planhalvan med den första passningen. Iscensättningen 

utmynnade i en uppbyggande samspelsprincip med många passningar och alla elever var 

inkluderade i samspelet. 

 

I spelrummet förflyttade sig eleverna till tomma platser nära bollföraren men använde inte 

spelrummets ytterkanter när de hjälpte till med den första passningen. Spelrummet på den 

egna planhalvan fylldes av elever från det egna laget. Den egna planhalvan blev på det sättet 

förtätad när eleverna rörde sig mot bollhållaren. Mönstret för spelhandlingarna kan 

sammanfattas som att eleverna konvergerade mot bollen när de använde spelrummet.  

 

När de talade om samspelet framträdde ett liknande mönster. Vid frågan om vad hon/han 

gjorde som verkligen hjälpte till med den första passningen var de överens om att hon/han 

”stod nära den som hade bollen” med tillägget att ”om det behövs så kan flera gå ner till egen 

planhalva”. Det var detta som gav mening åt uppdraget med den första passningen och det 

som eleverna var överens om vid samtalen. I tvilling-/trillingsamtalen var de inne på att vara 

”nära mål och ganska nära den som hade bollen” eller ”att vara nära den som har bollen”. Det 

hade, såväl vid spelhandlingar som vid samtal, upprättat en gemensam relation till uppdraget 
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med den första passningen. Det som stod fast både i handling och vid samtal var att de skulle 

konvergera mot bollhållaren för att hjälpa varandra. De som framträdde i handling var också 

att de byggde upp samspelet genom många korta passningar och de var nära bollhållaren.  

   

För ett annat lag (SV) uppstod också ett uppbyggande mönster för spelhandlingarna, men 

eleverna i det laget hjälpte varandra på ett annat sätt än att närma sig den som hade bollen. 

Det illustreras av följande spelhandlingar.  

 
Eleverna utan boll rör sig tydligt bort från den som har bollen och flyttar sig ut till spelrummets 
ytterkanter och den första passningen går mer eller mindre direkt ut till sidan av spelrummet. På den 
egna planhalvan uppstår inga direkta missförstånd mellan eleverna och spelet flyter på. Att spelet inte 
avstannar visar sig vid flera tillfällen när bollen erövras på motståndarnas planhalva. Då passar 
eleverna bollen långt bakåt till en elev som flyttat sig tillbaka till den egna planhalvan och de börjar 
om spelet med en första passning ut mot sidan på den egna planhalvan. Den första passningen växlar 
mellan korta och långa passningar och ser lätta ut att ta emot. Vid långa passningar har eleverna 
förflyttat sig till en plats där det finns gott om utrymme att ta emot bollen. Eleverna håller sig långt 
ifrån eleverna i det andra laget. Vid korta passningar korrigerar eleverna sina intagna positioner för 
att få bollen. Spelhandlingarna skapar gott om utrymme för samspel när de rör sig bort från varandra 
och bort från bollen på den egna planhalvan (Lag SV, spellaboration 1, spelomgång 1, avi 03). 
 

Det som framträdde var ett annat sätt att utnyttja spelrummet när de löste uppdraget. Eleverna 

löste uppdraget genom att sprida ut sig på den egna planhalvan för att hjälpa varandra med 

den första passningen. De spelhandlingar och som eleverna var överens om var dels att bygga 

upp ett samspel genom många passningar, dels att röra sig bort från den som hade bollen i det 

egna laget. På så sätt förtunnades spelrummet på den egna planhalvan och eleverna fick gott 

om utrymme för samspel. Kännetecknade mönster för spelhandlingarna vid den första 

passningen var att många spelfrämjande möten uppstod i spelet som inkluderade alla eleverna 

i samspelet. Spelfrämjande möten, som synliggjorde att eleverna upprättat en gemensam 

relation till uppdraget, visade sig när eleverna sökte upp tomma delar på den egna planhalvan 

för att få bollen.  Eleverna skapade på så sätt en form av egna rum i spelrummet som låg vid 

sidan om eller bakom den som hade bollen och en bit från motståndarna. Eleverna som hittade 

egna rum i spelrummet stod inte stilla och väntade. De korrigerade sina intagna positioner så 

att spelet flöt på. Man kan säga att eleverna genom korrigering öppnade dörrarna mellan sina 

rum när de rörde sig till nya tomma ytor i spelrummet på den egna planhalvan. På så sätt blev 

eleverna inte isolerade från varandra och få avbrott uppstod vid spelhandlingarna.   
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Vid samtalen enades de om att den som hjälpte till med den första passningen ”sprang bort 

från motståndarna på egen planhalva”. I tvilling-/trillingsamtalen menade de att man skulle 

”stå fri och vara på egen öppen planhalva” och gärna ”på sidan och långt ned”. De hade i 

samtalen enats och upprättat en gemensam överenskommelse om hur uppdraget skulle lösas.  

Om fler skulle hjälpa till enades de om att ”det kan vara två-tre så att det finns alternativ”. 

Spelhandlingar och samtal om den första passningen gav en gemensam mening för eleverna. 

Det som stod fast var att divergera från bollhållaren och skapa egna rum på den egna 

planhalvan för att hjälpa till med den första passningen.    

 

Ytterligare ett lag (BL) iscensatte uppdraget med den första passningen genom att vara nära 

den som hade bollen på den egna planhalvan och de var överens i samtalen om att den som 

hade hjälpt till ”stod långt hem så att man kan lägga en säker pass”. Om fler skulle hjälpa till 

med den första passningen var de överens om att ”tre kan stanna hemma och en kan gå långt 

upp så kan man passa den sen”. Spelet flöt på och få avbrott framträdde i samspelet för det 

laget. 

 

Ett lag (RÖ) hade problem med uppdraget och den första passningen var riskfylld. Hur de 

löste uppdraget med den första passningen framgår av följande illustrationer. 

 
Eleverna som är utan boll är inte kvar på den egna planhalvan, utan de springer bort från den som 
har bollen och uppåt på spelplanen. Det uppstår luckor i spelet som visar sig genom långa pauser i 
spelet. Den elev som har bollen väntar 10 till 15 sekunder innan någon kamrat söker sig mot den som 
har bollen på den egna planhalvan för att hjälpa till med den första passningen. Därefter kommer en 
mycket lång riskfylld passning framåt mot motståndarnas planhalva, som ofta går över många 
motspelare, till en kamrat som står mitt i en klunga av elever. Det uppstår tveksamheter om vad man 
ska göra för att hjälpa varandra med den första passningen. Luckor och missförstånd mellan eleverna 
reds inte ut så att spelet förs vidare. Det visar sig när såväl flickor som pojkar i laget befinner sig 
bakom eller tätt intill motspelare i det andra laget. Endast undantagsvis korrigerar eleverna sina 
intagna positioner i spelrummet för att hjälpa till med den första passningen. Spelhandlingarna är 
mycket långsamma och inte samordnade, eleverna blir stillastående och tvekar och den första 
passningen har inte någon speciell riktning eller mottagare. Få elever rör sig för att hjälpa till med 
den första passningen (Lag RÖ, spellaboration 1, omgång 1, avi 03). 
 

Eleverna löste inte uppdraget med den första passningen. Det övergripande mönstret för spelet 

var att bollen skulle framåt mot det andra målet och att eleverna sprang från den som hade 

bollen direkt upp till motståndarnas planhalva. Avbrotten i spelet visade att en gemensam 

relation till uppdraget inte hade upprättats. Eleverna tömde spelrummet på den egna 

planhalvan när de sprang upp till motståndarnas planhalva. På så sätt förtätades spelrummet 
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på den andra planhalvan. Det som framträdde var att eleverna konvergerade i riktning mot det 

andra målet för att avgöra spelet istället för att hjälpa varandra med den första passningen på 

den egna planhalvan. När eleverna blev stillastående och stod bakom eller tätt intill elever i 

det andra laget synliggjordes att eleverna inte lyckades skapa egna rum som underlättade 

samspelet. Såväl på den egna planhalvan som på motståndarnas planhalva blev eleverna 

stående i en klunga bland andra elever och de korrigerade inte sina intagna positioner. De 

hade inte skapat en gemensam relation till uppdraget med den första passningen i handling, 

istället för samspel uppstod luckor och avbrott.  De luckor som framträdde visar att inget stod 

fast om den första passningen.   

  

Vid samtalen menade de att den som verkligen hjälpt till med den första passningen ”sprang 

runt på planen och var nära den som hade bollen”, vilket inte framträdde vid 

spelhandlingarna. En splittrad bild av samtalen framträder innan de enades om ovanstående. 

Vid tvilling-/trillingsamtalen hade de varit inne på att ”inte vara nära motståndarna, man kan 

vara nära mitten” och andra menade att det var bra att vara ”i hörnorna och springa runt” för 

att hjälpa till med den första passningen. Om de skulle vara fler som hjälpte till med den 

första passningen skulle de ”lura motståndarna”.  Laget har inte kunnat upprätta en strategi för 

handlingarna som omfattar fler elever som samhandlar. Det visar att det finns luckor mellan 

handlingar och samtal för det här laget men att springa runt och vara nära den som har bollen 

är det som står mest fast vid samtalen.   

 

7.2 Halvtid 
Eleverna i ett lag (GU) löste uppdraget genom att bygga upp samspelet med många korta 

passningar och de hjälpte varandra med den första passningen genom att konvergera mot den 

som hade bollen. Spelrummet förtätades på den egna planhalvan med många elever som var 

nära varandra. Spelet byggdes upp med många korta passningar mellan elever som befann sig 

i egna rum som ibland sammanföll med varandra. Vid samtalen framträdde en närhetsprincip 

för den första passningen.  

 

Ett annat lag (SV) som också löste uppdraget byggde upp spelet med många passningar men 

de hjälpte varandra med den första passningen genom att divergera från den som hade bollen. 

De inrättade egna rum i spelrummet som låg en bit från andra elever och de egna rummen var 
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inte isolerade från elever i det egna laget. Spelrummet förtunnades på den egna planhalvan. 

Vid samtalen upprättades en spridningsprincip.  

Ett tredje lag (BL) löste också uppdraget genom att vara nära varandra för att hjälpa varandra 

med den första passningen. De konvergerade mot bollhållaren för att sedan konvergera mot 

det andra målet. Vid samtalen upprättades en närhetsprincip för hur de skulle hjälpa varandra 

med den första passningen. 

 

Det lag (RÖ) som hade problem med att lösa uppdraget med den första passningen sprang 

bort från bollhållaren och upp mot det andra målet utan att hjälpa till med den första 

passningen. Konvergeringen mot det andra målet tömde den egna planhalvan och förtätade 

spelrummet på motståndarnas planhalva. Den första passningen blev ett problem som inte 

löstes av det laget. Eleverna förflyttade sig inte till egna rum i spelrummet och inga 

spelfrämjande möten uppstod. Vid samtalen menade eleverna att den som hjälpt till med den 

första passningen varit nära den som hade bollen. Det fanns dels luckor vid handlingarna, 

dels luckor mellan handlingar och samtal men en närhetsprincip var under upprättande vid 

samtalen. 	  	  

	  

7.3 Rekonstruktioner 
Det går inte alltid som eleverna har tänkt sig. För det lag (GU) som löste uppdraget genom att 

konvergera mot bollhållaren och iscensätta ett samspel nära varandra, sker förändringar av 

spelhandlingarna. Följande illustration visar på de förändringar som uppstår i den andra 

spelomgången. 

 
Spelutrymmet kring bollföraren är mycket förtätat i början på spelomgång två. Det visar sig när 
eleverna vid flera tillfällen befinner sig så nära varandra att de nästan lämnar över bollen mellan sig. 
I slutet av spelomgången ändras mönstret och de elever som har haft bollen stannar kvar på egen 
planhalva och kastar upp den till någon av de andra eleverna i laget som stannat kvar på 
motståndarnas planhalva. Att det uppstår tveksamheter i spelhandlingarna illustrerar följande 
sekvens. Vid ett tillfälle står en pojke helt ensam i ca 20 sekunder utan att få hjälp efter den första 
passningen. Han ropar, ”då kör jag” och kastar bollen i en vid båge uppåt banan (Lag GU, 
spellaboration 1, spelomgång 2, avi 12-16).  
 

Det som stod fast vid samtalen i omklädningsrummet var inte bara att de skulle vara ”nära 

varandra”. Relationen omfattade också att ”om det behövs så kan flera gå ner till egen 

planhalva”, vilket inte framträdde vid spelhandlingarna i slutet på spelomgång två. Det var en 

stor skillnad mot hur de spelade i den första spelomgången när alla var med överallt på den 
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egna planhalvan och försökte skapa egna rum nära varandra, på den egna planhalvan, för att 

hjälpa till med den första passningen. Den tidigare gemensamt upprättade överenskommelsen 

som framträdde i handling hade nu förändrats och det uppstod luckor vid spelhandlingarna så 

att samspelet upphörde. Det som tidigare stod fast, om att vara nära varandra, hade luckrats 

upp. När eleverna sprang upp till motståndarnas planhalva tömdes den egna planhalvan och 

eleverna fick svårt att lösa uppdraget med den första passningen. Spelfrämjande möten 

ersattes av ickemöten och samspelet upphörde. Lagets tidigare uppbyggande mönster för 

samspelet, när de rörde sig mot bollhållen, hade bytts ut mot konvergering mot det andra 

målet, vilket skapade luckor och uteblivna möten.  

 

I de avslutande samtalen kom eleverna överens om att det som var bäst för laget var att först 

”spela bollen till sidan” och därefter ”snett framåt”, vilket inte hade framträtt som 

spelhandling. Innan de enades om detta menade de att de passat ”nästan lika mycket på alla 

håll” eller ”mest åt sidan men ibland bakåt”. Det är tecken på att eleverna vid de avslutande 

samtalen omprövade de spelhandlingar som hade framträtt i den andra spelomgången. 

Omprövningen medförde att eleverna upprättade en ny relation till spelrummets användning. 

Nu skulle de röra sig ut till sidan och inte bara vara nära varandra för att lösa uppdraget, som 

är ett tecken på lärande och förändring.     

 

För lag (SV) nyanserades spelhandlingarna och fler spelfrämjande möten framträdde när 

eleverna rörde sig till nya delar av spelplanen.  

 

Spelrummet har förtunnats mer än tidigare. Eleverna fortsätter att sprida ut sig och rör sig mer 
differentierat i spelrummet. Spelfrämjande möten visar sig t.ex. när en flicka som tidigare mest rörde 
sig uppifrån och nedåt på banan, nu intar en position långt ner på den egna planhalvan. Där tar hon 
emot den första passningen och följer därefter med uppåt i spelet. Eleverna korrigerar sina intagna 
positioner till nya positioner, så att de kan få bollen. En pojke har bollen på den egna planhalvan, han 
passar den första passningen till en flicka som förflyttat sig ner till den egna planhalvan. Hon passar 
bollen tillbaka till pojken på kanten som passar upp till samma flicka som nu är på den andra 
planhalvan. Han får tillbaka bollen och spelar den vidare till en annan flicka som väntar uppe vid 
målet. Hon väntar en kort stund och en pojke förflyttar sig från kanten och får bollen som skjuts mot 
mål. Ytterligare spelfrämjande möten visar sig när en flicka intar en bakre position i spelrummet 
växelvis med en pojke för att hjälpa till med den första passningen. Lagets spelsekvenser är långa och 
bollen går till den som har hittat ett utrymme som ligger en bit från motståndarna som oftast är på 
sidan i spelrummet (Lag SV, spellaboration 1, spelomgång 2, avi 10). 
 

Den förändring som framträdde var att fler elever var involverade i spelets uppbyggnad och 

att hela spelrummet utnyttjades. Eleverna gjorde det lätt för varandra med den första 
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passningen och spelade kontinuerligt den första passningen ut åt sidorna men nu också mer 

bakåt än tidigare. De hade på så sätt skapat ett rum i spelrummet som låg i motsatt riktning 

mot den tänkta spelriktningen. Elevernas spelhandlingar förtunnade spelrummet på den egna 

planhalvan ännu mer än tidigare. Det framträdde likheter mellan spelhandlingarna och vad de 

tidigare talade om i omklädningsrummet som var att ”springa bort från motståndarna”, som 

innebar att spelrummet förtunnades. Att elevernas överenskommelser från samtalen också 

framträdde i handling, är tecken på att samtalen varit meningsfulla för utvecklingen av 

samspelet.   

  

I de efterföljande samtalen utvecklade de sin relation till det fortsatta spelet när de kom 

överens om att det som var bäst för laget var att spela ”bakåt för dom flesta står framför”. Den 

utvecklingen av uppdraget kan ses som ett tecken på lärande. Det nya som framträdde var en 

konstruktion som inkluderade såväl relationen till motspelare som till spelrummet. Det är 

intressant att deras nya rum för den första passningen låg i motsatt riktning till den tänkta 

spelriktningen. Genom en bakåtsträvande första passning hade eleverna konstruerat ett rum i 

spelrummet som gav extra lugn och ro åt den elev som tog emot bollen. Eleverna hade 

fördjupat relationen till den första passningen och det som stod fast fick ny betydelse. Den 

nyanserade överenskommelsen medförde ytterligare minimering av risktagandet. En passning 

bakåt ger mer tid för mottagaren att behandla bollen och se sig om eftersom ”dom flesta är där 

framme”. Elevernas nya överenskommelse kan sägas ha skapat tid och utrymme för laget som 

gav ordning dels i relation till det andra laget, dels i spelrummet, vilket också framträdde vid 

spelhandlingarna. Då fanns det alltid gott om utrymme för samspel. Det framträdde inte en 

omprövning eller förändring, snarare en fördjupning och nyansering av det som stod fast, som 

kan vara ett tecken på att lärande har skett såväl vid spelhandlingar som vid samtal.      

 

Eleverna utvecklade uppdraget med den första passningen genom nyanserad divergering i 

spelrummet. De utökade på så sätt sina handlingsutrymmen och skapade egna rum som 

förtunnade spelrummet. Spelhandlingarna medförde fler spelfrämjande möten i spelet och 

samtalen nyanserade det som stod fast.  

 

För det tredje laget (BL) som hade löst uppdraget med den första passningen genom att ”vara 

nära varandra och lägga en säker pass”, och därefter konvergera mot det andra målet 

framträdde ingen förändring i den delen av spelet, utan snarare en effektivisering av 

konvergeringen mot det andra målet. Det medförde att alla elever inte hann upp för att vara 
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med i spelets avslutning.  Överenskommelsen i omklädningsrummet om att ”tre kan stanna 

hemma och en kan gå upp långt så man kan passa den” har slagit igenom fullt ut i handling. 

Alla elever kom inte med i hela spelet över spelplanen, som de gjorde i den första 

spelomgången. I de retrospektiva samtalen skedde en självkritisk prövning av hur uppdraget 

hade genomförts i den andra spelomgången. Eleverna kom först överens om att den bästa 

första passningen för laget skulle gå till ”sidan och framåt”. För spelet efter den första 

passningen enades de om att de skulle hjälpa varandra genom att ”några är framåt och några 

bakåt”, som är ett tecken på omprövning dels av hur de hade använt spelrummet, dels av 

tidigare överenskommelse om att ”tre kan stanna hemma och en kan gå långt upp så kan man 

passa den”. Det övergripande mönstret i handling hade varit konvergering mot det andra 

målet och eleverna löste uppdraget med den första passningen genom kort och snabb 

konvergering mot bollhållaren. Men vid de avslutande samtalen nyanserades dessa handlingar 

och spelrummet skulle inte bara användas i riktning framåt utan även bakåt. Det är ett tecken 

på nyansering av hur spelrummet kan användas.   

 
Det lag (RÖ) som hade konstruerat ett spel enligt den avgörande principen med risktagning 

och långa passningar i den första spelomgången omprövade detta i samtalen. Uppdraget med 

den första passningen skulle nu lösas genom att ”springa runt och vara nära den som hade 

bollen”. Eleverna hade dock fortfarande svårt att finna egna och spelbara rum på den egna 

planhalvan som skapade spelfrämjande möten. Problemet på den egna planhalvan kvarstod 

och illustreras av följande sekvenser. 

 
Eleverna springer inte upp till motståndarnas planhalva. De är nu kvar på den egna planhalvan för 
att hjälpa till med den första passningen. Samspelet flyter inte på och det uppstår långa pauser. Få 
elever rör sig till nya platser för att hjälpa till med den första passningen. De står stilla och tittar. 
Avbrotten och luckorna fylls inte med nya spelhandlingar. Det visar sig när flera elever står tätt intill 
eller bakom en motspelare och tittar på och väntar på en passning från den som har bollen. Eleverna 
befinner sig i isolerade positioner. Ingen rör sig för att korrigera sin position, vilket resulterar i ett 
stillastående spel. En elev håller i bollen och endast då och då förflyttar sig någon elev för att hjälpa 
till. Deras förflyttningar löser sällan problemet med den första passningen och spelet avstannar (Lag 
RÖ, spellaboration 1, spelomgång 2, avi 10).  
 

Den avgörande skillnaden med hur eleverna löste uppdraget i den andra spelomgången var att 

de inte längre sprang bort från den som hade bollen och upp till den andra planhalvan. De 

konvergerade inte längre mot det andra målet. Eleverna var vid samtalen överens om att 

uppdraget skulle lösas genom att ”inte vara nära motståndarna…” och ”vara nära den som 
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hade bollen”. Den överenskommelsen lyckades de inte att omsätta till spelhandlingar på den 

egna planhalvan. Däremot uppstod några spelfrämjande möten på den andra planhalvan som 

stämde överens med samtalen. Det var den andra förändringen som framträdde för det laget. 

På den andra planhalvan sökte eleverna upp spelrummets tommare delar och iscensättningen 

av risk- och chanstagning började delvis ersättas med tendenser till uppbyggnad av samspelet.  

 
Den långa passningen efter den första passningen består men är inte lika riskfylld som förut. Eleverna 
har nu sökt sig bort från eleverna i det andra laget, på motståndarnas planhalva. Passningen är inte 
lika riskfylld som tidigare. Den går inte över flera motspelare. Eleverna lämnar försiktigt sina 
isolerade positioner så att de inte står mitt i en klunga bland andra elever. De rör sig nu till tomma 
platser som är förlagda till spelplanens sidor och hörn, men det sker inte i samband med den första 
passningen, utan först på motståndarnas planhalva och spelhandlingarna är mycket tveksamma (Lag 
RÖ, spellaboration 1, spelomgång 2, avi 10).  
 

Elevernas förändrade spelhandlingar på motståndarnas planhalva visar att de håller på att 

upprätta en gemensam relation om samspel, när de korrigerar sina positioner i spelrummet 

och börjar söka upp spelplanens sidor och hörn för att få bollen. I den första spelomgången 

stod eleverna helt stilla och väntade på bollen som spelades riskfyllt rakt upp i mitten på 

spelplanen. I de efterföljande samtalen blev eleverna i laget överens om att den bästa 

passningen för laget ”blev åt sidan”. Tidigare var de överens om att de skulle ”vara nära 

varandra”. Den omprövning som framträdde i samtalen var ett tecken på lärande. 

Omprövningen var inte total, utan den konvergerande principen kvarstod vid samtalen om 

spelet efter den första passningen. Eleverna blev slutligen överens om att ”en springer mot 

mål”, för att hjälpa varandra i spelet efter den första passningen. Det visar att konvergering 

mot det andra målet fortfarande står fast som övergripande gemensam mening för samspelet 

för det laget, även om tecken på omprövning framträdde vid samtalen.    

 

Laget hade inte löst uppdraget med den första passningen i någon av spelomgångarna men 

visade nya spelhandlingar på motståndarnas planhalva när de började skapa egna rum, som 

låg en bit från motståndarna. Det är ett tecken på förändring. Konvergeringen mot det andra 

målet upphörde, men spelhandlingarna på den egna planhalvan ersattes inte av nya strategier 

som hjälpte dem med uppdraget som t.ex. att röra sig mot bollhållaren eller att röra sig från 

bollhållaren för att hjälpa till med den första passningen. Eleverna lyckades inte skapa egna 

rum på den egna planhalvan. Däremot visar de efterföljande samtalen att de har uppfattat sina 

samspelsproblem och att en lösning på det fortsatta spelet efter den första passningen börjar ta 

form.  
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7.4 Slutresultat - den första passningen 
Vid analysen har synliggjorts vad som står fast, vilka luckor som uppstått och hur eleverna 

fyllde dessa luckor med ny mening när de kom överens om samspel, antingen i handling eller 

vid samtal. Ibland har luckorna inte fyllts med ny mening och en gemensam 

överenskommelse har inte kommit till stånd. I andra fall har nya överenskommelser visat sig 

som är tecken på lärande och i något fall har nyansering skett som också är tecken på lärande. 

Som inledning presenteras en översiktstabell över de mönster som har framträtt vid 

spelhandlingar och samtal.  

 

Tabell 2: Uppdraget ”den första passningen”: mönsterförändringar av vad som står fast. 
 

 RÖ SV GU BL 
Spelhandlingar Konvergering mot 

det andra målet. 
 
Förtätat spelrum 

Divergering från 
bollhållaren. 
 
Förtunnat spelrum 

Konvergering mot 
bollhållaren. 
 
Förtätat spelrum 

Konvergering mot 
bollen - följt av 
konvergering mot det 
andra målet. 
Utvidgat spelutrymme 

Samtal Närhet Spridning Närhet Närhet 
Spelhandlingar Förändring: 

konvergering 
upphör.  
 

Förändring: 
nyanserad 
spridningsprincip. 

Total omprövning: 
konvergering mot det 
andra målet tar 
överhand.  

Förändring: 
effektivisering av 
tidigare mönster. 
Avgörande tar 
överhand. 

Samtal om: 
Spelrummet 
------------------- 
Fortsättning av 
spelet efter den 
första 
passningen 

Spela bollen åt 
sidan. 
---------------------- 
Kvarstående 
mönster: fram mot 
det andra målet. 

Spela bollen bakåt. 
 
----------------------- 
Nyansering: spela 
bakåt och därefter till 
sidan. 

Spela bollen åt sidan. 
 
------------------------ 
Kvarstående mönster: 
uppåt och snett framåt. 

Spela bollen åt sidan.  
 
------------------------ 
Nyansering: till sidan 
och därefter antingen 
bakåt eller framåt. 

 

Tabellen är en sammanfattning av vad som står fast och hur uppdraget löstes på olika sätt och 

hur spelrummet användes under spellaborationen ”den första passningen”. Tabellen visar dels 

på omprövningar och kvarstående mönster inom lagen, dels på skillnader och likheter mellan 

lagen.  

 

Konstruktioner i handling  

Det som stod fast i handling skiljde sig åt mellan lagen enligt nedan.  För de tre lagen (GU, 

SV, BL) som löste uppdraget med den första passningen i den första spelomgången stod 

följande fast och det som gav mening för spelhandlingarna var: 
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- Att konvergera mot bollhållaren.  

- Att divergera från bollhållaren.  

- Att förflytta sig och skapa egna rum i spelrummet. 

  

Inom ramen för ovanstående konstruktioner framträdde två mönster för spelhandlingarna. Det 

ena mönstret för handlingarna innebar samhandlingar med minimering av risktagande i avsikt 

att behålla bollen inom laget. Det skedde antingen genom konvergering mot bollhållaren eller 

genom divergering från bollhållaren. Konsekvenserna av konvergering mot bollen medförde 

att spelrummet förtätades på den egna planhalvan och vid divergering från bollen förtunnades 

spelrummet på den egna planhalvan. 

  

Det andra mönstret omfattade samhandlingar med risktagande i avsikt att avgöra spelet 

fortast möjligt efter den första passningen med skott mot mål. Det lag (BL) som löste 

uppdraget med den strategin konvergerade först mot bollhållaren följt av konvergering mot 

det andra målet och spelutrymmet utvidgades.  

 

För det lag (RÖ) som inte löste samspelsuppdraget framträdde luckor vid spelhandlingarna 

som medförde svårigheter att lösa uppdraget. De luckor som visade sig vid den första 

passningen var att eleverna konvergerade mot det andra målet utan att samhandla på den 

egna planhalvan, att inga egna rum skapades utan eleverna stod stilla och väntade i isolerade 

rum och att eleverna tog stora risker att bli av med bollen vid den första passningen som inte 

anpassades till lagets medspelare. Passningarna var istället höga, långa och svåra att ta emot. 

Konsekvenserna av dessa handlingar medförde luckor och dessa fylldes inte med nya 

spelhandlingar. Det gjorde att inga möten uppstod mellan eleverna och uppdraget med den 

första passningen blev olöst.   

 

Konstruktioner vid samtal  

Vi de första samtalen framträdde två mönster för överenskommelserna. Det som stod fast om 

den första passningen var:  

Att ”stå nära den som hade bollen” (GU) och ”stod långt hem så man kan lägga en säker pass” 

(BL) och ”springa runt på planen och vara nära den som hade bollen” (RÖ), innebär en 

överenskommelse om samhandlingar i form av en närhetsprincip. 
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Att ”sprida ut sig, stå fri och springa bort från motståndarna på egen planhalva” (SV), innebär 

en överenskommelse om samhandlingar i form av en spridningsprincip.   

 

De lag (GU, SV, BL) som löste samspelsuppdraget i handling upprättade också ytterligare en 

överenskommelse om samverkan som gav mening och stod fast. De tre lagen menade vid 

samtalen att det behövdes fler som hjälpte till med den första passningen uttryckt som ”två-tre 

så att det finns alternativ” (SV), ”fler kan gå ner till egen planhalva” (GU) eller ”tre kan 

stanna hemma” (BL). Det lag (RÖ) som inte löste uppdraget i handling hade inte vid samtalen 

kommit överens om hur de skulle göra om fler skulle hjälpa till med den första passningen. 

De skiljde sig åt från övriga lag och de menade att samverkan gick ut på att försöka att ”lura 

motståndarna”. Likheten med de andra lagen var att de skulle ”springa runt och vara nära den 

som hade bollen”.    

 

Överenskommelserna i samtalen fick konsekvenser för handlingarna i nästa spelomgång. 

Några lag lyckades omsätta och utveckla det som stod fast vid samtalen till spelhandlingar 

och ett lärande uppstod. Andra lag fick problem och luckor visade sig vid spelhandlingarna i 

den andra spelomgången.  

     

Rekonstruktioner i handling  

I den andra spelomgången framträder följande som visar att det som står fast förändras och 

delvis fylls med ny mening i handling och i ett fall nyanseras meningen med den första 

passningen. En stor skillnad framträder för ett lag (GU) som i handling omprövar hela 

samspelsuppdraget och luckor uppstår vid iscensättning i den andra spelomgången.      

 

För det lag (RÖ) som har haft svårt att i handling komma överens om vad som står fast för att 

lösa uppdraget framträder en förändring och en av luckorna fylls med ny mening men övriga 

består. De nya gemensamma handlingarna som framträder är att eleverna inte konvergerar 

mot det andra målet. Det är ett tecken på att de i handling har skapat en ny och gemensam 

överenskommelse om att uppdraget måste lösas tillsammans och det ska ske på den egna 

planhalvan. Övriga luckor består och fylls inte med ny mening i form av nya spelhandlingar 

och samspelet avstannar. De har fortfarande svårt att åstadkomma spelfrämjande möten med 

samhandlingar på den egna planhalvan. Inga egna rum skapas och de fortsätter att stå stilla 

och vänta i isolerade rum i spelrummet. Risktagningen vid passningarna består men nu sker 

rikstagningen på den egna planhalvan. Vid samtalen var de överens om att ”vara nära den som 



 89 

hade bollen” och de enades också om att ”lura motståndarna”. Att vara nära varandra 

framträdde inte i handling och de samhandlade inte så att de lurade motståndarna. Det finns en 

lucka mellan vad de har enats om och vad de utför. Luckan är ett tecken på att en muntlig 

överenskommelse inte är direkt överförbar till handling för det laget. Eleverna kunde inte 

samhandla på ett meningsfullt sätt för att lösa uppdraget med den första passningen. 

Konsekvenserna av att luckorna inte fylls med ny mening genom nya spelhandlingar är att 

spelfrämjande möten uteblir och spelet avstannar. Inga samhandlingar framträder som löser 

samspelsuppdraget på den egna planhalvan. Det innebär att inget står fast och att luckorna inte 

har fyllts med ny mening.  

 

Lag (GU) omprövar totalt det som stod fast i den första spelomgången. Tidigare 

samhandlingar med minimerat risktagande, i avsikt att behålla bollen, ersätts med 

spelhandlingar med stort risktagande för att avgöra spelet som medför att luckor uppstår i 

samspelet. Vid samtalen var de överens om att uppdraget skulle lösas genom att vara ”nära 

den som hade bollen” och i handling hade det framträtt många och korta närpassningar när de 

konvergerat mot bollhållaren i den första spelomgången. Den meningen framträder inte längre 

vid handlingarna. Det som nu står fast i handling visar sig istället genom konvergering mot 

det andra målet med långa riskfyllda uppåtriktade passningar. Vid den nya handlingsstrategin 

uppstår luckor och långa avbrott vid spelhandlingarna och den elev som har bollen blir 

lämnad ensam kvar på egen planhalva. Den luckan fylls inte med ny mening genom nya 

spelhandlingar och spelfrämjande möten med samhandlingar uteblir när ingen rör sig för att 

hjälpa till med den första passningen. Eleverna har svårt att lösa uppdraget genom 

samhandling på den egna planhalvan med den nya strategin när de springer ifrån den som har 

bollen för att avgöra spelet vid det andra målet istället för att hjälpa varandra med den första 

passningen på den egna planhalvan.       

 

De två lag (SV, BL) som löste uppdraget fortsätter att lösa uppdraget men spelhandlingarna 

som löser uppdraget är olika. Den förändring som framträder för det ena laget (SV) är att de 

nyanserar sina spelhandlingar i spelrummet. Det som stod fast som överenskommelse vid 

samtalen var att ”det kan vara två-tre som hjälper till” med den första passningen. I handling 

är det också fler elever som löser uppdraget tillsammans och fler spelfrämjande möten 

uppstår med samhandlingar på den egna planhalvan. Det tidigare mönstret för 

spelhandlingarna var att divergera från bollhållaren. Det har utvecklats. Vid samtalen var de 

överens om ”att vara på sidorna och långt ner”. Den överenskommelsen framträder nu också i 
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handling när eleverna rör sig ut till sidorna i spelrummet men även bakåt och på så sätt 

utvidgas spelutrymmet. Det som tidigare stod fast var endast att sprida på sig i spelrummet 

och att behålla bollen inom laget. Spelrummet förtunnas när eleverna divergerar från 

bollhållaren. Det som nu står fast har fått en ny och mer nyanserad mening som framträder i 

form av nya handlingar. Att fler elever deltar i samhandlingarna är ett tecken på att en 

gemensam mening har skapats för den första passningen. Samhandlingar med minimering av 

risktagande för att behålla bollen står fortfarande fast men har utvecklats och nyanserats i 

handling, som är tecken på lärande. Inga direkta luckor visar sig som behöver redas ut med 

nya spelhandlingar för att spelet ska flyta på, vilket är ett tecken på att överenskommelsen om 

den första passningen är gemensam och står fast för alla elever.   

 

Det andra laget (BL) fortsätter enligt tidigare mönster. Det som står fast är konvergering mot 

bollhållaren vid den första passningen följt av konvergering mot det andra målet och de 

handlingarna utvidgar spelutrymmet. Den förändring som visar sig är att de spelar mycket 

snabbare och med färre passningar inom laget än i den första spelomgången. Vid samtalen var 

de överens om att ”tre kunde stanna hemma och en kan gå långt upp”. Den överenskomna 

arbetsfördelningen fick konsekvenser för deltagandet i samspelet. Konsekvenserna av 

konvergering mot det andra målet i avsikt att avgöra spelet med ett skott mot mål medför att 

alla elever inte deltar i samspelet över hela spelplanen och de exkluderas ur spelets avslutning. 

Det som står fast – konvergering mot det andra målet - kvarstår och eleverna löser uppdraget, 

men alla hinner inte upp till det andra målet för att delta i samspelet. Den övergripande 

meningen för samspelet exkluderar elever i det egna laget från avslutningen i spelet. Den 

luckan reddes aldrig ut med nya spelhandlingar och konsekvenserna blev att alla elever inte 

kom med i samspelet över hela spelplanen. 

 

Rekonstruktioner vid avslutande samtal  

I de avslutande samtalen upprättade samtliga lag en ny överenskommelse om hur spelrummet 

ska användas i samband med den första passningen, vilket är tecken på meningsskapande och 

lärande. Avslutningssamtalen utvecklade tidigare allmänna överenskommelser från de första 

samtalen som var att ”vara nära den som har bollen” eller att ”sprida ut sig”. Det som tidigare 

stod fast har fått ny mening och den första passningen har fått en riktning i spelrummet.  

 

Tre lag (GU, BL, RÖ) menade att det var bäst att spela den första passningen åt sidan i 

spelrummet. Det uttrycktes på följande sätt, ”mest passade vi till sidan...” eller ”det blev åt 
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sidan” (RÖ). Ett annat lag (GU) menade att ”vi passade mest åt sidan” och ”snett framåt”. Det 

sista laget (BL) var överens om att bäst var ”sidan och framåt” och ”framåt och åt sidan”.   

Ett lag var överens om att den första passningen skulle spelas bakåt i spelrummet (SV) och 

menade att spela bollen bakåt är bättre ”för dom flesta är framför”.  

 

För tre lag (GU, BL, RÖ) har tidigare ”närhetsprincip” utvecklats till ”sidans princip” och för 

ett lag (SV) har ”spridningsprincipen” ändrats till att ”spela bollen bakåt”. Att relatera den 

första passningen till hur spelrummet kan användas är tecken på lärande och att ny mening 

har tillförts om hur uppdraget med den första passningen ska lösas. Den nya meningen för 

den första passningen är att spela bollen till sidan eller bakåt i spelrummet.  

 

Samtalen om den första passningen har vid de avslutande samtalen utvecklat nya 

överenskommelser. Att nya relationer har upprättats till hur spelrummet kan användas är 

tecken på meningsskapande och lärande.  

 

Hur menade eleverna att spelet skulle fortsätta efter den första passningen? Följande 

skillnader och likheter visade sig mellan lagen vid de avslutande samtalen: nyanserade 

överenskommelser visade sig för två lag (SV, BL) och kvarstående överenskommelser om det 

fortsatta spelet framträdde för två lag (RÖ, GU). 

 

Vid de avslutande samtalen utvecklade eleverna ny mening åt den första passningen men 

också till det fortsatta spelet. De lag (BL, SV) som hade ”löst samspelsuppdraget” i handling 

och som hade upprättat överenskommelser till uppdraget vid samtalen, såg mer differentierat 

och nyanserat på det fortsatta spelet efter den första passningen vid de avslutande samtalen. 

Det är tecken på att kunskapsbildning om den första passningen även underlättar 

meningsskapande om spelets fortskridande.   

 

Det ena laget (SV) som var överens om att den första passningen skulle gå bakåt menade att 

det fortsatta spelet efter den första passningen kunde ske åt sidan. Överenskommelsen är 

tecken på nyanserat meningsskapande om hur spelrummet kan användas. För det andra laget 

(BL) har de avslutande samtalen haft stor betydelse. Att efter den första passningen spela 

bollen bakåt gav helt ny mening för spelets riktning efter den första passningen. Tidigare hade 

de konsekvent spelat bollen rakt fram mot det andra målet, som innebar att alla inte kom med 

i spelprocessen. Nu kom eleverna överens om att spelet efter den första passningen kunde ske 



 92 

såväl bakåt som framåt. Den exkludering som hade uppstått och skapat luckor i samspelet vid 

konvergering rakt mot det andra målet fylldes således med ny mening vid de avslutande 

samtalen som är tecken på lärande om inkludering och samspel.  

 

De lag (RÖ, GU) som hade problem att lösa samspelsuppdraget, hade bara en lösning för det 

fortsatta spelet efter den första passningen.  De var överens om att spela framåt och rakt mot 

mål, enligt den konvergerande principen, med tillägget om att inte vara nära motståndarna. 

För de två lagen var det också skillnad mellan vad de talade om och hur de handlade på banan 

vid den första passningen. Båda lagen var t.ex. vid tidigare samtal överens om att vara nära 

den som hade bollen, men i handling framträdde att de konvergerade mot det andra målet och 

en ensam elev blev övergiven med bollen med väntande kamrater på andra delar av 

spelplanen. För ett av lagen (RÖ) har de avslutande samtalen dock medfört att de kommit 

överens om att den första passningen ska gå åt sidan, vilket är ett tecken på att ny mening kan 

skönjas om hur spelrummet kan användas för det laget.    

 

7.5 Mönster i spelrummet 
Som avslutning på resultatavsnittet presenteras de mönster som framträdde i spelrummet 

under spellaborationen ”den första passningen”. De olika mönster som uppstod fick 

konsekvenser för elevernas handlingsutrymme. 

Divergering med ett förtunnat spelrum 

Eleverna i ett lag (SV) spred ut sig på den egna planhalvan och divergerade från den som hade 

bollen och spelrummet förtunnades. Elevernas handlingsutrymme i spelrummet utvidgades.  

 

Konvergering med ett förtätat spelrum 

Eleverna i ett lag (GU) rörde sig mot bollhållaren på den egna planhalvan och många elever 

var nära bollen och spelrummet förtätades. Elevernas handlingsutrymme minskade.  

 

Konvergering med ett förtunnat spelrum 

Ett lag (BL) rörde sig först mot bollen men samtidigt upp mot det andra målet och 

spelrummet i sin helhet förtunnades. Elevernas spelutrymme och handlingsutrymme vidgades. 
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Konvergering med ett förtätat spelrum     

Två lag (RÖ, GU) sprang direkt upp mot det andra målet där det redan fanns elever från det 

andra laget och spelrummet förtätades på den delen av banan. Elevernas handlingsutrymme 

minskade.    

 

Hur dessa mönster påverkade lärande av samspel behandlas i diskussionsavsnittet.  

 
7.6 Sammanfattning 
De lag som löste uppdraget med den första passningen ”fick loss bollen ur spelet” på den egna 

planhalvan. Det som först gav mening i handling var att divergera eller konvergera från eller 

mot bollhållaren. Den meningen utvecklades vid samtalen och nu var eleverna överens om att 

röra sig åt sidan eller bakåt för att få den första passningen. Att vid samtalen relatera 

rörelserna till spelrummet och inte bara till bollhållaren utvecklade ny mening för hur 

spelrummet kunde användas vid den första passningen i spelets uppbyggnadsfas. Lärandet om 

den första passningen har utvecklats genom att eleverna växelvis spelade och samtalade.   

 

En allmän didaktisk slutsats av resultaten är att upprättande av en gemensam och nyanserad 

överenskommelse om den första passningen som står fast för alla elever är ett viktigt inslag 

för lagets upptakt av samspelet, men också för nyansering av hur spelrummet kan utnyttjas i 

det fortsatta samspelet efter den första passningen. De lag (SV, BL) som löste uppdraget har 

en nyanserad och differentierad bild av hur spelet ska fortsätta efter den första passningen. 

Det motsatta visade sig för de lag (RÖ, GU) som hade problem med att lösa uppdraget med 

den första passningen. De har få lösningar på hur spelrummet kan utnyttjas i det fortsatta 

spelet efter den första passningen.   

 

I nästa spellaboration analyseras hur de olika lagen tar sig an uppdraget att gemensamt ta sig 

över mittlinjen innan eleverna i laget får skjuta mot den hängande bollen. 

 

8.  Alla över mittlinjen 
 

Spellaboration ”alla över mittlinjen ” var utformad som ett kollektivt uppdrag så att hela laget 

måste förflytta sig över mittlinjen och befinna sig på motståndarnas planhalva innan någon i 

laget fick försöka göra mål. Samspelet för att tillsammans ta sig över mittlinjen och vad 
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eleverna gör innan de skjuter mot mål är i fokus i denna laboration. Uppdraget var: ”Alla i 

laget måste vara över mittlinjen innan ni får försöka göra mål.” 

 

8.1 Konstruktioner   
Följande spelhandlingar från spellaborationen visar hur eleverna i de fyra lagen hjälpte eller 

inte hjälpte varandra i spelrummet med att komma över mittlinjen och på vilket sätt de i 

handling upprättade olika relation till uppdraget som stod fast eller inte stod fast under 

spelprocessen. Samtalen speglar elevernas överenskommelser och visar den mening de 

tillskriver handlingarna som ska lösa samspelsuppdraget.  
 

Precis som i den förra spellaborationen löste tre lag uppdraget. Samtliga lag, som löste 

uppdraget med att ta sig över mittlinjen fortsatte med det spel de hade utvecklat under den 

förra spellaborationen med den första passningen. De löste det nya uppdraget med att 

gemensamt ta sig över mittlinjen men det genomfördes på olika sätt. Hur de löste uppdraget 

och vad som stod fast illustreras av följande spelhandlingar och överenskommelser vid 

samtalen. 

 

Inom ett lag (GU) löstes uppdraget genom många korta passningar till varandra och att alla 

följde med upp över mittlinjen till motståndarnas planhalva som ett sammanhållet kollektiv. 

Att ta sig över mittlinjen gick lätt för eleverna.  Följande illustration visar hur de i handling 

löste uppdraget. 

 
Eleverna använder lätta mjuka underhandspassningar till varandra. De rör sig mycket och mot den 
som har bollen. När bollen byter ägare lämnar eleverna bollen till varandra, så att den är mycket lätt 
att ta emot. De till och med ger bollen till varandra så att båda eleverna nästan håller i bollen 
samtidigt. Bollen tas ofta emot underifrån med två händer och samspelet flyter på utan risktagning.  
Eleverna använder inte hela spelrummet, men de bygger upp spelet på den egna planhalvan med 
många passningar innan de tar sig över mittlinjen tillsammans. Det är många elever på den egna 
planhalvan som förtätar spelrummet och nästan ingen elev är uppe på den andra planhalvan. Det 
uppstår inga pauser i spelet. Spelhandlingar som inte framträder är långa passningar upp till den 
andra planhalva eller att eleverna rör sig bort från den som har bollen (Lag GU, spellaboration 2, 
spelomgång 1, avi 1342). 
 
Uppdraget genomfördes utan tvekan och eleverna samspelade utan risktagning och de byggde 

upp spelet med många säkra nära passningar till varandra innan de tog sig över mittlinjen. Det 

som stod fast var precis som i tidigare spellaboration, en uppbyggande struktur med samspel 

utan risktagning med många inblandade i samspelet på den egna planhalvan. Konvergering 

mot bollhållaren var ett genomgående mönster för spelhandlingarna på den egna planhalvan. 
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Många elever rörde sig för att möta den som hade bollen och få var uppe på den andra delen 

av spelplanen. Det resulterade i att spelrummet på den egna planhalvan förtätades. På den 

egna planhalvan uppstod spelfrämjande möten när eleverna rörde sig till ett tomt utrymme för 

att få bollen och på så sätt skapades egna rum i spelrummet.  

 
När alla kommer över mittlinjen och fram till det andra målet uppstår det avbrott och tvekan i spelet. 
Eleverna i laget som är utan boll rör sig inte och en pojke med bollen blir stående och väntar på 
spelhandlingar. Ingen av de andra eleverna korrigerar sina positioner i spelrummet för att hjälpa 
honom. De övriga eleverna har intagit positioner i rummet som har en närhet till målet. Det är 
motspelare mellan honom och eleverna i det egna laget men de flyttar sig inte för att hjälpa pojken 
som har bollen. Vid ett annat tillfälle står en flicka och letar efter passningsmöjligheter men 
kamraterna står stilla i närheten av målet och väntar. Inga nya spelhandlingar framträder som fyller 
luckorna och avbrotten i spelet uppe vid det andra målet (Lag GU, spellaboration 2, spelomgång 1, 
avi 1342).   
 

Uppe vid det andra målet uteblev spelfrämjande möten i spelrummet. Eleverna stod stilla och 

väntade utan att samhandla. I den fasen av spelet skapade eleverna inga egna rum, utan de 

blev stående bakom elever i det andra laget i isolerade rum. Avbrotten uppe vid det andra 

målet reddes aldrig ut med nya spelhandlingar, ickemöten kvarstod och spelet avstannade på 

den delen av spelplanen.   

 

Vid samtalen var eleverna överens om att de hade försökt ”passa, springa och täcka 

motståndarna” och ”passa smart och springa” för att lösa uppdraget, vilket tyder på ett 

gemensamt missförstånd, då frågan var hur de skulle göra på planen för att alla skulle ta sig 

över mittlinjen och inte att hindra motståndarna. Det missförståndet reddes aldrig ut i 

samtalet.  Vid frågan om hur de skulle hjälpa varandra på den andra planhalva var de överens 

om att ”springa bort från motståndarna”. Eleverna har uppmärksammat att de stod stilla uppe 

vid det andra målet. De håller på att fylla den lucka som uppstod i spelet på den andra 

planhalvan genom överenskommelsen vid samtalen om att hålla avstånd till motståndarna, 

vilket är ett tecken på omprövning av utförda handlingar.  

 

Nästa lag (SV) hade också lätt att ta sig över mittlinjen men genomförde uppdraget på ett 

annat sätt. Följande illustrationer visar hur eleverna hjälpte varandra att lösa uppdraget med 

att ta sig över mittlinjen.   

 
Eleverna passar två till tre gånger till varandra och de rör sig ut mot spelplanens sidor innan de 
successivt förflyttar sig över mittlinjen. Eleverna rör sig och utnyttjar hela spelrummet och inte bara 
den egna planhalvan och spelrummet förtunnas. Spelhandlingarna minimerar risken att bli av med 
bollen innan de tar sig över mittlinjen. Det framträder när eleverna spelar bollen längs spelrummets 
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sidor eller tvärs över till andra sidan av spelrummet till ett tomt utrymme, där ingen motspelare 
befinner sig. Eleverna spelar inte bollen över en eller flera spelare i det andra laget, utan den spelas 
vid sidan om.  
 
Eleverna korrigerar successivt sina positioner när de är ospelbara bakom någon motståndare, vilket 
gör det möjligt att hjälpa till i samspelet, även om de inte får bollen.  Det visar sig när eleverna rör 
sig till tomma ytor. Vid en spelsekvens passar en pojke till en flicka som passar till en annan flicka 
som passar till en pojke som passar till en flicka som skjuter mot mål och alla har successivt förflyttat 
sig till nya positioner hela vägen över till den andra planhalvan. Främjande möten uppstår i spelet 
när en pojke korrigerar sin position i rummet mycket aktivt. Han springer till nya positioner för att 
kunna få bollen när någon står och väntar med bollen. Ofta skickar han den vidare direkt, men lika 
ofta håller han i bollen så att andra hinner korrigera sin position för att få en passning. De 
tveksamheter, missförstånd och luckor som uppstår i spelet fylls på så sätt med nya spelhandlingar så 
att spelet fortskrider utan avbrott (Lag SV, spellaboration 2, spelomgång 1, avi 21). 
 

Det som stod fast var samhandlingar som formade ett samspel med liten risk att bli av med 

bollen och att eleverna divergerade från bollhållaren. Elever utan boll rörde sig bort från 

bollhållaren och spelhandlingarna förtunnade spelrummet. Det som stod fast känns igen från 

spellaborationen med den första passningen, men genom att de nu använde hela spelrummet 

och inte bara den egna planhalvan utökades spelutrymmet för eleverna i laget. Det var ett 

genomgående mönster när de erövrade bollen, när de tog sig över mittlinjen och slutligen när 

de samspelade på den andra planhalvan. De upprättade på så sätt i handling en gemensam 

överenskommelse som stod fast. Det tog sig uttryck i att alla elever var involverade i 

samspelet genom successiv förflyttning till egna spelbara rum och att de spred ut sig över 

stora delar i spelrummet för att ta sig över mittlinjen. Eleverna samhandlade genom att 

korrigera sina positioner från ospelbara rum till spelbara egna rum även då de inte fick bollen. 

Spelhandlingar som framträdde byggde upp spelet när eleverna divergerade från den som 

hade bollen och ut mot spelrummets sidor, innan de successivt tog sig över mittlinjen och alla 

elever i laget var involverade i att lösa uppdraget.  

 

Vid samtalen var de överens om att ”alla följer bollen” och att ”när någon har bollen på deras 

planhalva så sprang alla över”.  Det som stod fast i samtalen var att behålla bollen och invänta 

varandra. Vid frågan om hur de skulle kunna hjälpa varandra på den andra planhalvan var de 

överens om att de skulle kunna ”stå mycket vid kanterna, i hörnen”. Samtalen speglade det 

som framträdde i spelet och de var överens såväl i samtal som vid spelhandlingar om vad som 

stod fast för att samspeluppdraget skulle lösas. 
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Det tredje laget (BL) hade också lätt att tillsammans ta sig över mittlinjen. De spelade snabbt 

och utan tvekan direkt mot det andra målet. Följande illustration visar hur de löste uppdraget 

med att ta sig över mittlinjen.  

 
Samspelet är först lite försiktigt med passningar mellan pojkarna och flickorna i laget på den egna 
planhalvan. De spelar i alla riktningar, både framåt, bakåt och i sidled. Ofta ropar de och påminner 
varandra med uttryck som ”hallå” eller ”men kom då” och då springer de som är utan boll ner mot 
den som har bollen och ställer sig på en tom yta som ofta är på sidan av banan. 
 
Efter en iscensättning med lätt uppbyggande samspel i spelets början, ändrar spelet karaktär och 
mönster. Spelhandlingar därefter är kvicka och framåtriktade. Det går undan med en passning upp 
mot mitten av banan och sedan med full fart framåt för avslutning med ett skott mot den hängande 
bollen. Ibland får den som har bollen passa en extra gång så att alla hinner över mittlinjen. De som 
var med i spelets början får skynda sig för att komma över mittlinjen. Både pojkar och flickor skjuter 
mot mål, men främst är det en pojke som redan placerat sig långt upp på banan som får passningen på 
den andra planhalvan, därefter kommer ytterligare en passning så att alla hinner över mittlinjen eller 
så skjuter han själv mot mål (Lag BL, spellaboration 2, spelomgång 1, avi 1342). 
 

Det som stod fast i handling var att eleverna snabbt tog sig över mittlinjen och fram mot det 

andra målet för att avgöra spelet med viss risktagning. Spelhandlingarna visade att mönstret 

med konvergering mot det andra målet gick igen från spellaborationen med den första 

passningen. Konstruktionen omfattar få samhandlingar på den egna planhalvan. Det mönster 

som visade sig kan beskrivas som att eleverna erövrar bollen, spelar upp bollen och avgör 

med ett skott mot den hängande bollen. De spelade snabbt och effektivt och utan tvekan direkt 

mot det andra målet. De byggde inte upp spelet med många passningar innan de tog sig över 

mittlinjen. Laget hade utvidgat spelutrymmet när eleverna skapade egna rum genom att snabbt 

divergera i spelets början och samtidigt konvergera mot det andra målet. Det som stod fast, 

för att lösa uppdraget, var en konstruktion med konvergering mot det andra målet med snabba 

efterföljande förflyttningar över mittlinjen. 

 

Vid samtalen var eleverna överens om att de ”väntade på varandra så man hann upp” och att 

de försökte ”ropa så att alla jobbar”, för att tillsammans ta sig över mittlinjen. För spelet på 

den andra planhalvan var de överens om att de skulle försöka avgöra genom ”att springa och 

passa fram till målet”.  För det laget fanns det kontinuitet mellan vad de samtalade om och 

vad de gjorde på banan, vilket visade att de hade upprättat en gemensam överenskommelse 

om vad som stod fast för att uppdraget skulle lösas. Divergering från bollen följt av 

konvergering mot det andra målet var det som stod fast även i samtalen. De spelhandlingar 

som iscensattes medförde dock att eleverna måste skynda sig för att hinna upp över mittlinjen 

och för att få vara med i avslutningen på den andra planhalvan. 
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Det fjärde laget (RÖ) hade problem med att ta sig över mittlinjen. Beskrivningen nedan visar 

hur eleverna löste uppdraget med att gemensamt ta sig över mittlinjen innan de fick göra mål.  

 
En ensam elev står med bollen på den egna planhalvan. Oftast är det samma pojke, men ibland är det 
en flicka. Passningen blir lång, hög och mycket riskfylld och den går över flera spelare, både 
medspelare och motspelare, till någon på den andra planhalvan. Få elever är involverade i samspelet 
och få passningar lyckas innan de blir av med bollen. En pojke springer direkt ner till hörnet uppe vid 
det andra målet och övriga ställer sig på den andra planhalvan och väntar. Spelplanen är uppdelad i 
två delar, en ”där uppe” vid det andra målet och en ”där nere” på den egna planhalvan. Vid ett 
tillfälle står pojken med bollen ensam i 15 sekunder utan att något händer och ingen förflyttar sig för 
att få passningen. Han avslutar med ett långt kast som tas av motståndarna. De hjälper inte varandra 
att tillsammans ta sig över mittlinjen.  
 
När laget väl kommit över mittlinjen så har de svårt att behålla bollen och kommer endast vid ett fåtal 
tillfällen till läge att skjuta mot den hängande bollen. Elevernas spelhandlingar medför att rummet på 
den andra planhalvan är helt förtätat. Det finns alltid andra spelare mellan eleven som har bollen och 
de som är utan boll i det egna laget. Ingen flyttar sig till en ny position. Deras intagna positioner kan 
liknas vid isolerade öar i ett kaotiskt hav och inga nya spelhandlingar framträder som öppnar 
spelrummet för samspel (Lag RÖ, spellaboration 2, spelomgång 1, avi 21). 
 

Eleverna löste inte uppdraget med att gemensamt ta sig över mittlinjen, eftersom de rörde sig 

bort från den som hade bollen och sprang direkt upp över mittlinjen till motståndarnas 

planhalva och stod och väntade. Spelrummet förtätades på den andra planhalvan och eleverna 

förflyttade sig inte för att hjälpa den som hade bollen. Den som hade bollen blev stående 

ensam kvar med bollen. Inga nya handlingar visade sig som fyllde luckorna som uppstod i 

spelet. Liknande problem framträdde som de hade haft vid uppdraget med den första 

passningen. Sett ur det perspektivet hade ingen omprövning skett och de har inte kopplat ihop 

handlingarna med dess konsekvenser, utan de fortsatte enligt tidigare mönster. 

Spelhandlingarna kännetecknades av två faser. Den ena var kvick och snabb och de elever 

som var utan boll sprang upp över mittlinjen och hade på så sätt löst uppdraget individuellt. 

De konvergerade mot det andra målet och ett uppdelat spelrum uppstod. Den andra fasen 

bestod av ett stillastående och väntande på andra sidan mittlinjen. Passningarna blev därför 

långa, riskfyllda och svåra att ta emot. Handlingarna medförde luckor som inte fylldes med 

nya spelhandlingar som gjorde att de tillsammans kunde ta sig över mittlinjen. Få 

korrigeringar skedde av intagna och isolerade positioner och inga egna rum skapades som 

fyllde luckorna med nya spelhandlingar på någon del av spelplanen. Eleverna blev stående i 

isolerade rum i spelrummet och spelet avstannade, precis som i den första spellaborationen. 

De redde inte ut hur de skulle fylla luckorna i spelet med nya spelhandlingar, så att de 

tillsammans kunde ta sig över mittlinjen. Det som framträdde vid spelhandlingarna i den här 
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laborationen var många uteblivna möten med många luckor i spelet. Det visar att det saknas 

en gemensam meningsfull överenskommelse om hur de genom samhandling ska lösa 

uppdraget att tillsammans ta sig över mittlinjen. Inget står fast för eleverna i laget. De 

tendenser till förändring av spelhandlingarna som framträdde vid tidigare samtal om den 

första passningen, har totalt försvunnit. Då enades de om att ”springa runt och vara nära den 

som hade bollen”. Den överenskommelsen har de inte kunnat överföra till uppdraget att 

tillsammans ta sig över mittlinjen .  

 

Vid samtalen menade de att de hade försökt ”vänta så att alla kommer över” för att 

tillsammans ta sig över mittlinjen. De var vid samtalen också överens om att ”vi passade den 

som hade bäst läge” innan de sköt mot mål på den andra planhalvan. Vidare var de överens 

om att ”vi kommunicerade med varandra”, för att tillsammans ta sig över mittlinjen. Det fanns 

en skillnad mellan vad de talade om och vad de gjorde på spelplanen. De kom nästan aldrig 

över till den andra planhalvan, de väntade inte på varandra och de kommunicerade inte med 

varandra utan de löste uppdraget individuellt.  Det var ett glapp mellan handlingar och samtal 

och inget stod fast om hur de skulle samhandla för att ta sig över mittlinjen. Samtalet hade 

inte fyllt de luckor som uppstod vid spelhandlingarna med ny mening. Den omprövning av 

spelhandlingarna som framträdde vid samtalen var att eleverna talade om att de skulle ”vänta 

på varandra”. Det är ett tecken på att de identifierat problemet med det individuella 

handlandet, när de sprang ifrån varandra och direkt upp över mittlinjen, som gjorde att de inte 

löste uppdraget.   

 

8.2 Halvtid      
Tre lag har hittills löst uppdraget med att tillsammans ta sig över mittlinjen innan de fick 

försöka göra mål och ett lag hade problem med uppdraget.  

 

Det som stod fast för två lag (SV, GU) var att de använde sig av många passningar och 

minimerade risktagningen på den egna planhalvan. Båda lagen byggde upp spelet och 

samhandlade innan de tog sig över mittlinjen. Det ena laget (GU) minimerade risken att bli av 

med bollen genom att konvergera mot bollhållaren på den egna planhalvan. Det andra laget 

(SV) minimerade risktagandet genom att sprida ut sig i hela spelrummet. De divergerade från 

bollhållaren och iscensatte en ”spridningsprincip” när de löste uppdraget. Lagen hade 

upprättat två olika mönster som stod fast. Båda konstruktionerna känns igen från uppdraget 
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med den första passningen, som innebär att tidigare erfarenheter har överförts till det nya 

uppdraget som är ett tecken på kontinuitet men med anpassning till en ny situation. Det ena 

laget (GU) har vid samtalen fyllt en lucka som uppstod i handling på den andra planhalvan. 

Luckan var att de stod stilla och väntade så att spelet avstannade. Den luckan fylldes med ny 

mening när de blev överens om att ”springa bort från motståndarna”. Lag (SV) upprättade en 

ny överenskommelse vid samtalen som stod fast. De enades om att utvidga spelrummet ännu 

mer genom att ”stå mycket vid kanterna och i hörnen”. Stå fast har på så sätt fått en ny 

mening vid samtalen.   

  

Det tredje laget (BL) lyckades också att lösa uppdraget. Det som gav mening åt uppdraget var 

att direkt spela upp bollen till en elev som redan befann sig på den andra planhalvan och 

övriga elever följde skyndsamt efter. Få passningar och konvergering mot det andra målet 

med inslag av risktagning stod fast för handlingarna. Spelhandlingarna var mer inriktade på 

att snabbt avgöra på den andra planhalvan än att samspela på den egna planhalvan, innan de 

tog sig över mittlinjen. Spelhandlingar med divergering från bollhållaren på den egna 

planhalvan var helt underordnade det konvergerande mönstret med förflyttningar mot det 

andra målet. Tidigare erfarenheter om den första passningen framträdde när den passades till 

någon på den egna planhalvan, men den passningen var nu främst framåtriktad. Vid samtalen 

stärktes det som stod fast i handling. Eleverna enades vid samtalen om ”att springa och passa 

fram mot målet” på den andra planhalvan. Det som stod fast i handling var att konvergera mot 

bollen och vid samtalen att konvergera mot målet på den andra planhalvan.   

      

Det lag (RÖ) som inte lyckades med uppdraget försökte avgöra spelet snabbt och göra mål, 

men spelhandlingarna medförde luckor och avbrott som hindrade samspelet. Det som står fast 

i handling är att konvergera mot det andra målet och ta stora risker för att avgöra spelet. 

Eleverna som var utan boll sprang direkt upp över mittlinjen medan en elev blev ensam kvar 

på den egna planhalvan och bollen kastades sedan upp till den andra planhalvan och laget blev 

av med bollen. Få och riskfyllda passningar till stillastående kamrater i isolerade rum löste 

inte uppdraget. Luckor som framträdde fylldes inte med ny mening i form av nya 

spelhandlingar, så att de tog sig över mittlinjen tillsammans. Inga samhandlingar framträdde 

på någon planhalva. Inga tidigare erfarenheter från den första spellaborationen gick att 

tillämpa, då de hade svårt att upprätta en gemensam överenskommelse om den första 

passningen. Vid samtalen fylldes inte luckorna med ny mening, men de blev överens om att 

”vänta på varandra så att alla kommer över” och på den andra planhalvan skulle de ”passa den 
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som hade bäst läge”. Det visade sig att de inte var nöjda med sina spelhandlingar, men 

överenskommelsen tydliggjorde att konvergering mot det andra målet bestod som överordnad 

princip för laget. Den överenskommelse som visade sig vid samtalen är dock tecken på att det 

individuella agerandet skulle ersättas med samhandlingar.   

 

8.3 Rekonstruktioner 
Det lag (GU) som först löste uppdraget genom att vara nära varandra och att passa många 

gånger på den egna planhalvan omprövade det som tidigare stod fast i handling. Det 

framträder en total omprövning av uppdraget. Följande illustrerar hur de genomförde 

uppdraget och vad som framträdde vid spelhandlingar och avslutande samtal.   

   
Eleverna passar nu en kort första passning, men sedan växlar de med en längre passning upp mot 
mål, ofta mitt i banan. Eleverna är längre från varandra och håller avstånd till motspelarna.  
Skillnaden i spelhandlingar syns när en flicka, som i den första spelomgången deltog på den egna 
planhalvan nu tar emot längre passningar mitt i banan innan hon spelar bollen vidare upp mot det 
andra målet. Spelutrymmet har utvidgats när eleverna nu rör sig från varandra och några elever är 
på motståndarnas planhalva. Den iscensättningen är framgångsrik och eleverna kommer över 
mittlinjen och fram till målet. Det är främst två flickor som skjuter mot den hängande bollen, när 
eleverna spelar på det snabbare och mindre tveksamma sättet. När de kommer upp tillsammans som 
ett lag, uppstår tvekan med långa pauser med stillastående elever vid det andra målet, precis som i 
den första spelomgången. 
 
I slutet på spelomgången förändras spelet helt och eleverna spelar ännu snabbare och mer riskfyllt för 
att komma till ett avgörande och att göra mål. Spelrummet har delats upp i ett rum ”där uppe” och ett 
rum ” där nere”. Två pojkar är på den egna planhalvan och två flickor är mitt på eller en bit upp på 
motståndarnas planhalva. En pojke kastar snabbt upp bollen direkt över mittlinjen till en flicka och 
sedan springer han över mittlinjen. I den första spelomgången var det mer blandat och fler som var på 
den egna planhalvan. Eleverna anpassar inte sina rörelser till varandra. Det visar sig när eleverna 
som är på motståndarnas planhalva inte inväntar elever i det egna laget som får skynda sig över 
mittlinjen. När det andra laget får bollen hinner eleverna inte tillbaka till det egna målet (Lag GU, 
spellaboration 2, spelomgång 2, avi 1346). 
 
Mönstret från den första spelomgången med samhandlingar som byggde upp ett samspel med 

många passningar när eleverna rörde sig mot bollhållaren hade förändrats. Tidigare tog de sig 

över mittlinjen som en liten grupp med litet risktagande. Eleverna rörde sig nu från varandra i 

spelrummet och skapade på så sätt egna rum i spelrummet med större avstånd från varandra. 

De nya spelhandlingarna förtunnade det spelrum som tidigare hade varit förtätat. När de på så 

sätt konvergerade mot det andra målet löste de först uppdraget med framgång. Vid samtalen 

hade de varit överens om att ”springa bort från motståndarna” och det framträdde också som 

spelhandlingar, vilket var ett tecken på lärande. Omprövningen medförde att spelutrymmet 

utvidgades i spelplanens längdriktning, men det fick konsekvenser då eleverna måste skynda 
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sig över mittlinjen och de fick också svårt att hinna tillbaka till det egna målet i slutet på 

spelomgången. Att kvickt ta sig mot det andra målet överskuggade meningen med att 

samspela sig över mittlinjen. Att lösa uppdraget genom uppbyggande spelhandlingar hade 

ersatts med spelhandlingar som var inriktade på avgörande med inslag av risktagning. 

Omprövningen innebar att den konvergerande principen, dvs. att alla spelhandlingar var 

riktade mot det andra målet, var det som stod fast i den andra spelomgången. Det var först en 

framgångsrik strategi, men sedan uppstod luckor i samspelet som inte fylldes med nya 

spelhandlingar. Slutet på spelomgången kännetecknades av spelhandlingar med uteblivna 

möten som hindrade dem från att lösa uppdraget.  

  

Det här laget hade tidigare haft lätt att hjälpa varandra i spelets början, men de hade inte 

upprättat en gemensam relation till hur de skulle hjälpa varandra i spelets avslutning. 

Luckorna och missförstånden i samspelet medförde att samhandlingar uteblev. Uteblivna 

möten fylldes inte med nya spelhandlingar som fyllde luckorna med ny mening i den andra 

spelomgången. De hade omprövat sin relation till uppdraget, men hade svårt att upprätta en 

gemensam och stabil överenskommelse i handling om hur de skulle hjälpa varandra i spelets 

slutskede.  

 

De avslutande samtalen var inriktade på hur eleverna skulle kunna hjälpa varandra ännu bättre 

på den andra planhalvan innan de sköt mot mål. I de efterföljande samtalen nyanserades eller 

omprövades inte det som stod fast. Eleverna var överens om att de skulle ”passa och springa ” 

på den andra planhalvan innan de sköt mot mål. Vid de första samtalen var de överens om att 

”springa bort från motståndarna”. I de avslutande samtalen framgick inte vart de skulle ta 

vägen när de skulle ”passa och springa”. Spelrummet på den andra delen av spelplanen 

verkade eleverna i laget ha svårt att skapa meningsfulla relationer till.    

 

Lag (SV) hade också haft det lätt att ta sig över mittlinjen i den första spelomgången. De hade 

passat många gånger, spelat med liten risktagning och rört sig bort från bollhållaren. Eleverna 

löste uppdraget på ett liknade sätt som i den andra spelomgången, men de utvecklade 

samhandlingarna och skapade ett uppbyggande samspel inom laget, vilket nedanstående 

illustrerar.       

I den andra spelomgången använder laget inte lika många passningar innan de tillsammans med 
lätthet tar sig över mittlinjen och fram mot det andra målet. Den elev som har bollen håller den under 
kort tid och tvekar inte innan den spelas vidare till en kamrat som har förflyttat sig till en tom plats i 
spelrummet. Spelet flyter på längs banans sidor, utkanter och hörn. Nu agerar eleverna med 
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spelhandlingar som utmynnar i längre passningar än tidigare och de utnyttjar hela spelrummet. Det 
visar sig när en lång passning från en pojke går upp till en flicka som är på den andra planhalvan. 
Hon spelar bollen lugnt bakåt så att alla blir involverade i spelet och kan ta sig över mittlinjen innan 
de skjuter mot mål. Eleverna har inte omprövat sitt tidigare uppbyggande spel, utan de spelar på, men 
anpassar sina spelhandlingar till varandra. Det visar sig när en pojke som är utan boll redan har rört 
sig innan en annan elev har fått bollen. På så sätt är tre elever inblandade i samspelet och eleverna 
börjar anpassa sina handlingar till komplexa situationer (Lag SV, spellaboration 2, spelomgång 2, 
avi 33). 
 

Eleverna hade inte omprövat sitt tidigare divergerande och uppbyggande samspel. Det stod 

fortfarande fast. De spelade utan risktagning, men spelhandlingarna utan boll var mer 

differentierade än i den första spelomgången. Det fanns en likhet mellan vad de talade om i 

omklädningsrummet som var att ”stå mycket vid kanterna och i hörnen”, vilket framträdde 

som spelhandlingar. Detta är ett tecken på lärande och att det som tidigare stod fast har 

nyanserats. 

 

Den förändring som framträdde var att eleverna använde längre och färre passningar, spelade 

fortare, rörde sig med mindre tvekan till egna rum i spelrummet och utnyttjade hela 

spelrummet för att lösa uppdraget. Det lärande som framträdde i form av förändring hade inte 

inneburit någon omprövning av det som stod fast, dvs. den uppbyggande principen, snarare 

framträdde en förfining och korrigering av spelhandlingarna i den andra spelomgången. Inga 

missförstånd eller direkta avbrott uppstod. Spelfrämjande möten framträdde som visade att 

eleverna hade upprättat en gemensam relation till hur uppdraget skulle lösas i handling, t.ex. 

när bollen lugnt spelades bakåt så att alla kom över mittlinjen. Uppdraget löste eleverna 

ungefär på samma sätt som tidigare. De divergerade från bollhållaren, upprättade egna rum i 

spelrummet och utnyttjade hela spelrummet för att ta sig över mittlinjen, men de hade i 

handling nyanserat det som stod fast.  

 

Laget hade i det första samtalet upprättat en relation till spelrummet som stod fast som 

överenskommelse och det var att ”stå mycket vid kanterna och i hörnen”. Den 

överenskommelsen utvidgade spelrummet för eleverna. Överenskommelsen nyanseras i de 

retrospektiva samtalen och det som står fast omfattar nu också relationen till andra deltagare. 

Vid de efterföljande samtalen kom eleverna överens om att på den andra planhalvan skulle de 

”passa mycket till fria spelare”. Kombinationen av att ”stå mycket vid kanterna och i hörnen” 

och att ”passa mycket till fria spelare” är ett tecken på nyansering av det som står fast. Stå fast 

har på så sätt fått en ny och mer nyanserad mening vid samtalen, som är tecken på lärande.   
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Det tredje laget (BL) som löste uppdraget genom att spela direkt mot det andra målet och tog 

risker i spelet fortsätter på den inslagna vägen, men eleverna spelar ännu rakare mot det andra 

målet.  Följande illustrationer visar hur de löste uppdraget.   

 
Laget fortsätter som förut och kommer snabbt upp över mittlinjen. Den förändring som framträder är 
att passningarna nu är färre på den egna planhalvan och att eleverna oftare passar en lång och direkt 
passning till en fri kamrat i mitten av banan på den andra planhalvan. Främst är det en pricksäker 
flicka som passar de långa passningarna. I den tidigare omgången var det fler som tillsammans satte 
igång spelet med sökande passningar till varandra i spelets början. Eleverna har flyttat sig uppåt i 
banan för att komma med i det snabba framåtriktade spelet. Spelet flyter på i ett mycket högt tempo. 
Spelhandlingarna är framgångsrika, sett till gjorda mål och motspelarna kommer på efterkälken i det 
snabba spelet. Eleverna har lätt att finna tomma och egna rum. Det visar sig när de då och då spelar 
bollen längs sidan på banan, men sedan passar de in i mitten och springer mot målet. På så sätt 
använder de hela banan, men i slutet av spelet när de skjuter mot den hängande bollen, kommer inte 
alla eleverna med i spelet, som de gjorde i den första spelomgången (Lag BL, spellaboration 2, 
spelomgång 2, avi 1346).  
 
Spelhandlingar rakt mot det andra målet, som också framträdde i den första spelomgången, 

hade utvecklats och effektiviserats. Det visade sig när de använde färre passningar för att ta 

sig över spelplanen. Eleverna löste uppdraget och fortsatte att springa upp över mittlinjen, 

men det verkade inte meningsfullt att springa hela vägen upp till det andra målet längre. I den 

första spelomgången sköt både pojkar och flickor mot målet. Nu var det mest en pojke som 

avslutade med ett skott mot den hängande bollen, även om det fanns andra elever att spela till. 

De hade i samtalet varit överens om att uppdraget skulle lösas genom att ”vänta på varandra 

så att man hann upp”, vilket inte skedde i den andra spelomgången. Allt färre gånger sprang 

elever utan boll ända upp till det andra målet för att få delta med ett avslut från banans hörn, 

som de hade gjort tidigare. De elever som sprang upp hann inte med i spelet och den som 

hade bollen väntade inte på dem i deras försök att vara med i avslutningen på spelet. På 

motståndarnas planhalva användes därför inte hörnen på samma sätt som tidigare och 

spelutrymmet avsmalnades. Omprövningen i omklädningsrummet med att ”vänta på 

varandra” framträdde inte vid spelhandlingarna. I den första spelomgången passade de en 

extra gång så att alla skulle hinna över mittlinjen.  

 

De framåtriktade spelhandlingarna medförde att spelrummet smalnades av. Eleverna gjorde 

som de var överens om i omklädningsrummet, dvs. de ”passar och springer mot mål”. De var 

också överens om att invänta varandra. Att både springa mot mål och invänta varandra 

medförde en lucka i samspelet och de som var sena över mittlinjen kom utanför 

spelprocessen. Den luckan fylldes inte med ny mening genom nya spelhandlingar i den andra 

spelomgången som de varit överens vid samtalen i avsikt att alla skulle komma med i 
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samspelet. Spelets utveckling skulle kunna beskrivas som att ”mål i sikte” hade fått företräde 

framför uppdraget att tillsammans ta sig över mittlinjen innan de fick skjuta mot mål. Laget 

gjorde många mål och löste uppdraget med att ta sig över mittlinjen, men alla kom inte med i 

spelets avslutning. Iscensättningen av den konvergerande principen, med spelhandlingar 

direkt mot det andra målet, stod fast och var helt dominerande i den andra spelomgången. 

 

Vid de retrospektiva samtalen om vad de kunde göra för att hjälpa varandra ännu mer på den 

andra planhalvan menade laget först att ”vi passade mycket och rörde mycket på oss”, men att 

de också skulle ”passa ännu mer” för att hjälpa varandra på den andra planhalvan innan de 

sköt mot mål. I tidigare samtal skulle de ”passa och springa mot målet”. Det som stod fast har 

förändrats och har fyllts med ny mening från att vara inriktat på spelhandlingar i riktning mot 

det andra målet till att hjälpa varandra att samhandla mer på den andra planhalvan innan de 

sköt mot mål. Eleverna var vid samtalen överens om att ”passa ännu mer”, dvs. mängden 

passningar skulle ökas innan de sköt mot mål. Det är ett tecken på omprövning av det som har 

framträtt vid spelhandlingarna och vid tidigare samtal. Handlingar som har stått fast i spelet 

har medfört luckor. Vid de efterföljande samtalen har nya överenskommelser upprättats, som 

är tecken på att samtal kan fylla spelhandlingarna med ny mening. Konsekvenserna av den 

nya överenskommelsen om ”att passa ännu mer” är att eleverna ser det som meningsfullt om 

fler kommer med i samspelet.  

 

Mönstret för det här lagets (RÖ) handlingar fortsatte och de hade svårt att tillsammans ta sig 

över mittlinjen. Illustrationerna nedan visar kvarstående mönster, men också en viss 

omprövning av hur de löste uppdraget med att tillsammans ta sig över mittlinjen.  

 
I den andra spelomgången springer inte eleverna direkt upp till motståndarnas planhalva. 
Spelhandlingarna medför att spelplanen inte längre är uppdelad i en spelplan ”där uppe” och en 
spelplan ”där nere” som i den första spelomgången. Eleverna är kvar på den egna planhalvan för att 
hjälpa varandra med uppdraget att ta sig över mittlinjen, men det uppstår inga spelfrämjande möten i 
spelet. En elev står länge och tvekar innan bollen spelas vidare och kamraterna som är utan boll 
befinner sig bakom elever i det andra laget. Eleverna korrigerar inte sina intagna positioner. De rör 
sig inte mot eleven med bollen men inte heller från bollhållaren. Samspelet avstannar och eleverna 
anpassar inte sina rörelser till varandra. Passningen blir hög och går över flera elever, men nu till 
någon elev som står en bit upp på den egna planhalvan och väntar. I den förra spelomgången stod 
eleverna och väntade på den andra planhalvan.  
 
Eleverna fortsätter att ta risker och försöker avgöra spelet så fort som möjligt. Det visar sig uppe på 
den andra planhalvan när eleverna passar få gånger till varandra. Ingen elev passar bollen bakåt, så 
att fler kommer med i spelet, trots att möjligheterna finns. Istället spelas en riskfylld passning framåt 
till någon som skjuter direkt mot mål (Lag RÖ, spellaboration 2, spelomgång 2, avi 33). 
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Den förändring som framträdde är trots allt stor för det här laget sett ur ett perspektiv. De 

sprang inte ifrån varandra och över till motståndarnas planhalva längre och spelrummet 

delades därför inte upp i två delar. Trots att det som tidigare stod fast i handling har förändrats 

i grunden, lyckades eleverna inte skapa spelfrämjande möten med samhandlingar som löste 

uppdraget. De spelhandlingar som framträdde utmynnade i avbrott eller långa pauser i spelet 

som visade att de inte hade en gemensam relation till hur uppdraget skulle lösas. Mellanrum 

och luckor reddes inte ut med nya spelhandlingar och pauser och missförstånd kvarstod. Det 

mest kännetecknande var att eleverna stod kvar i isolerade rum på den egna planhalvan som 

de inte korrigerade eller flyttade sig från för att hjälpa varandra med uppdraget. De varken 

konvergerade mot bollhållaren eller divergerade från bollhållaren. Istället stod de stilla och 

väntade utan att samhandla. Det var tecken på att de inte upprättade en gemensam 

överenskommelse om vad som stod fast för att lösa uppdraget. De hade särskilt svårt att finna 

någon att spela till på den egna planhalvan. Det var ett problem som kvarstod från 

spellaborationen med den första passningen, som de också hade haft svårt att lösa.  

 

Vid spelhandlingarna hade eleverna stått stilla och inte rört sig till egna rum för att hjälpa 

varandra. De hade inte omsatt det man talade om i omklädningsrummet som var att ”vi 

kommunicerade med varandra” och ”man måste vänta så att alla kommer över”. De skulle 

dessutom ”passa den som hade bäst läge”. Det var en skillnad mellan vad de talade om och 

det som framträdde i handling. Ingen omprövning hade skett i handling som skulle vara 

tecken på att samtalen hade hjälpt dem att ”vänta så att alla kommer över”. 

Överenskommelser som framträdde i handling hade inte fyllts med nytt innehåll som gav ny 

mening om hur samspelsuppdraget skulle lösas. De fortsatte att konvergera mot det andra 

målet så fort de var på den andra planhalvan och försökte avgöra med ett skott mot målet. 

Samtliga luckor bestod och luckorna fylldes inte med nya spelhandlingar, förutom att de inte 

längre sprang direkt rakt upp till den andra planhalvan.   

 

Vid de avslutande samtalen om hur de skulle hjälpa varandra i spelet på den andra planhalvan 

nästa gång kom eleverna överens om att man skulle ”vara beredd och inte stå nära någon i det 

andra laget”. I de första samtalen var de överens om att ”passa den som hade bäst läge” men i 

spelet hade eleverna befunnit sig i isolerade rum och stått nära eller bakom elever i det andra 

laget istället för att samhandla. Vid de retrospektiva samtalen kom eleverna överens om att 

ändra på det, vilket är ett tecken på omprövning och lärande. Det som gav ny mening åt 
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spelhandlingarna var vid samtalen att de skulle hålla avstånd till eleverna i det andra laget. 

Konsekvenserna av den nya överenskommelsen innebär att luckor som de tidigare inte hade 

rett ut vare sig i handling eller vid samtal håller på att fyllas med ny mening. Den nya 

meningen innebär att de är överens om att skapa egna rum som ligger på avstånd från andra 

elever och på så sätt utöka de egna rummen. Det är ett tecken på lärande och 

meningsskapande om egna handlingar som relaterar till andra deltagare.   

 

8.4 Slutresultat – alla över mittlinjen 
Vid analysen har synliggjorts vad som står fast, vilka luckor som har uppstått och hur 

eleverna fyllde dessa luckor med ny mening när de kom överens om samspel, antingen i 

handling eller vid samtal. Ibland har luckorna inte fyllts med ny mening och en gemensam 

överenskommelse har inte kommit till stånd. I andra fall har nya överenskommelser visat sig 

som är tecken på lärande och i något fall har nyansering skett som också är tecken på lärande. 

Som inledning presenteras en översiktstabell över de mönster som har framträtt vid 

spelhandlingar och samtal 

 
Tabell 3: Uppdraget ”alla över mittlinjen”: mönsterförändringar av vad som står fast. 
 
 RÖ SV GU BL 
Spelhandlingar Konvergering mot 

det andra målet. 
 
Avgörande med 
risktagning. 
 
Isolerade rum. 
Förtätat och 
uppdelat spelrum: 
uppe och nere.  

Divergering från 
bollhållaren. 
 
Uppbyggnad med 
minimering av 
risktagning.  
 
Egna rum. 
Förtunnat spelrum. 

Konvergering mot 
bollhållaren. 
 
Uppbyggnad med 
minimering av 
risktagning.  
 
Egna rum. 
Förtätat spelrum. 

Divergering-
konvergering. 
 
Avgörande med 
risktagning.  
 
 
Egna rum.  
Utvidgat 
spelutrymme. 

Samtal om: 
att ta sig över 
mittlinjen 

Vänta Vänta. Ingen gemensam 
överenskommelse: 
”passa smart och 
springa” och ”täcka 
motståndarna”.   

Vänta.  

Spelhandlingar Förändring:  
direkt konvergering 
mot det andra målet 
upphör.  
 
Diffust spelrum. 
 

Förändring: 
nyanserad 
spridningsprincip. 
 
 
Hela spelrummet – 
används; utvidgat 
spelutrymme.  

Total omprövning: 
konvergering mot 
det andra målet tar 
överhand. 
 
Spelrummet delas 
upp i två delar  

Förändring: 
effektivisering av 
tidigare mönster.  
 
 
Spelrummet 
avsmalnar. 

Samtal om: 
spelet på den andra 
planhalvan 

Avstånd. 
 
 

Avstånd. 
 
 

Mängd. 
 
 

Mängd. 
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Tabellen är en sammanfattning av vad som står fast och hur uppdraget har lösts på olika sätt 

och hur spelrummet använts under spellaborationen ”alla över mittlinjen”. Tabellen visar dels 

på omprövningar och kvarstående mönster inom lagen, dels på skillnader och likheter mellan 

lagen. 

 

Konstruktioner i handling  

Vid spelhandlingarna i spelomgång ett iscensattes samma handlingsmönster som vid 

spellaborationen med den första passningen. Skillnaden mellan spellaborationerna var att i 

den här spellaborationen fanns ingen angiven begränsning kring den första passningen. 

Uppdraget innebar att elevernas handlingar och samtal var inriktade mot vilka handlingar som 

behövs för att tillsammans ta sig över mittlinjen innan någon fick skjuta mot mål.  

 

Två huvudmönster stod fast vid spelhandlingarna. I det ena fallet löses uppdraget genom 

tydligt samhandlande med många inblandade. I det andra fallet löses uppdraget med få 

samhandlingar. Tre lag (GU, SV, BL) lyckades med uppdraget och ett lag (RÖ) hade 

svårigheter med att lösa uppdraget genom samhandlingar i den första spelomgången.   

Den ena konstruktionen omfattade många samhandlingar som minimerade risken att bli av 

med bollen och eleverna tog ett gemensamt ansvar för uppdraget. Eleverna byggde upp ett 

sampel inom laget innan de passerade mittlinjen tillsammans. Det som stod fast i handling för 

två lag var konvergering mot bollhållaren (lag GU) eller divergering från bollhållaren (lag 

SV). Kännetecknande för samhandlingarna var att eleverna skapade egna rum i spelrummet. 

Vid samhandlingar utförda som konvergering mot bollen förtätades spelrummet runt 

bollhållaren. Vid samhandlingar utförda som divergering från bollhållaren utvidgades 

spelutrymmet och spelrummet förtunnades.   

 

Den andra konstruktionen omfattade få samhandlingar med tydligt inslag av risk att bli av 

med bollen och eleverna tog litet gemensamt ansvar för uppdraget att tillsammans ta sig över 

mittlinjen. Det som stod fast i handling var konvergering mot det andra målet i kombination 

med divergering från bollhållaren (lag BL) eller enbart konvergering mot det andra målet 

(lag RÖ).   

 

Likheterna mellan ovanstående konvergeringsmönster var att spelhandlingarna var inriktade 

mot det andra målet för att försöka avgöra spelet med ett skott mot mål. Skillnaderna vid 

konvergeringen mot det andra målet var följande. I det första fallet (lag BL) skapade eleverna 



 109 

egna rum på den egna planhalvan men det laget hade också en elev som väntade på den andra 

planhalvan. Mönstret som framträdde var att bollen först spelades ut till sidan och sedan 

direkt upp till den andra planhalvan och övriga elever sprang individuellt över mittlinjen. Med 

den konstruktionen utvidgades spelutrymmet så att hela spelrummet användes och uppdraget 

löstes. I det andra fallet (lag RÖ) sprang de elever som inte hade bollen direkt över mittlinjen, 

stod stilla och väntade på bollen utan att skapa egna rum. De försökte lösa uppdraget 

individuellt. En elev lämnades ensam kvar med bollen på den egna sidan mittlinjen och bollen 

kastades upp från den egna planhalvan till den andra planhalvan istället för att passas till 

någon kamrat. Med den konstruktionen förtätades spelrummet på den andra sidan mittlinjen 

och det gemensamma uppdraget löstes inte. Noterbart är att liknade mönster framträdde vid 

uppdraget med den första passningen för de två lagen.  

 

För det lag (RÖ) som inte löste uppdraget framträdde identiska luckor som uppstod i 

spellaborationen med den första passningen. De luckor som kvarstod och som inte fylldes 

med ny mening genom nya spelhandlingar var: 

  

- Att eleverna konvergerade mot det andra målet utan att samhandla på den egna 

planhalvan.  

- Att inga egna rum skapades – eleverna stod stilla och väntade i isolerade rum på 

den andra planhalvan. 

- Att eleverna tog stora risker att bli av med bollen vid passningar som var höga, 

långa och svåra att ta emot.  

 

En iakttagelse är att de lag (GU, SV, BL) som löste uppdraget med den första passningen 

också löste uppdraget med att tillsammans ta sig över mittlinjen i den första spelomgången.  

  

Konstruktioner vid samtal  

Det som stod fast vid samtalen uttrycktes på följande sätt på frågan om vad de försökte göra 

på planen så att alla skulle komma över mittlinjen. Lag (RÖ) menade att man försökte ”vänta 

så att alla skulle komma över”, lag (SV) blev överens om att ”när någon har bollen på deras 

planhalva så sprang alla över” och lag (BL) menade att ”vi väntade på varandra så att alla 

hann upp och sprang mycket”. Det som gav mening för eleverna att tillsammans ta sig över 

mittlinjen var:  
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- Att vänta på varandra så att alla skulle komma över mittlinjen.  

 

Ett lag (GU) skiljde sig åt från de övriga och ingen överenskommelse framträdde som gav 

mening åt hur de skulle ta sig över mittlinjen. De menade att de försökte ”passa smart och 

springa” eller ”passa, springa och täcka motståndarna”. Det senare var ett missförstånd då 

frågan handlade om vad de skulle göra på planen så att alla skulle kunna ta sig över mittlinjen 

och inte om att täcka motståndarna i det andra laget. Den luckan visade att de inte hade en 

gemensam överenskommelse, som relaterade till syftet med uppdraget. Samtalen speglade 

inte vad de hade gjort i handling. I handling hade de konvergerat mot bollhållaren och passat 

många gånger innan de tog sig över mittlinjen med lätthet. Luckan vid samtalen visar att 

eleverna hade haft lättare att komma överens i handling än vid samtal om att tillsammans ta 

sig över mittlinjen.   

 

Vid samtalen om samspelet på den andra planhalvan framträdde två konstruktioner. Eleverna 

inom lagen var överens om att de hade samspelat och rört sig på följande sätt på den andra 

planhalvan innan de sköt mot mål. Två lag menade att de försökt ”stå mycket vid kanterna ” 

(SV) eller försökt ”springa bort från motståndarna” (GU). De andra två lagen menade att de 

hade försökt ”passa den som hade bäst läge” (RÖ) eller att ”springa och passa fram till målet” 

(BL). Det som gav mening och stod fast för samspelet på den andra planhalvan innan de sköt 

mot det andra målet utmynnade i två konstruktioner som var:  

 

- Divergering genom att hålla avstånd på den andra planhalvan (lag GU, lag SV). 

- Konvergering genom att spela fram mot målet för att avgöra spelet (lag RÖ, lag BL). 

 

Inga luckor framträdde mellan vad lagen hade gjort och vad de sedan talade om. Lag (SV) 

hade sökt upp kanterna och lag (BL) hade konvergerat mot det andra målet. För ett lag (GU) 

fylldes luckor som hade uppstått i handling på den andra planhalvan med ny mening vid 

samtalen. Eleverna i lag (GU) hade med lätthet tagit sig över mittlinjen men stått stilla utan att 

hjälpa den som hade bollen uppe på den andra planhalvan. De menade vid samtalen att de 

skulle ”springa bort från motståndarna” i det andra laget uppe på den andra planhalvan. 

Eleverna håller på att fylla den lucka som uppstod i spelet på den andra planhalvan, vilket är 

tecken på lärande vid samtalen. Lag (RÖ) talade om att ”passa den som hade bästa läge” på 

den andra planhalvan för att avsluta med ett skott. Den överenskommelsen vid samtalen visar 

att konvergering mot det andra målet består som överordnad princip för det laget. 
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Rekonstruktioner i handling 

För samtliga lag förändras spelrummets användning i den andra spelomgången. I ett fall (GU) 

skedde en total omprövning av tidigare spelhandlingar som var inriktade på minimering av 

risktagande när de tog sig över mittlinjen. I ett annat fall (RÖ) framträdde en viss omprövning 

av handlingarna men tidigare övergripande mönster för spelhandlingarna med risk att bli av 

med bollen kvarstod (RÖ). Två lag (SV, BL) utvecklade tidigare spelhandlingar och löste 

uppdraget, men de två lagens rekonstruktioner fick olika konsekvenser för det gemensamma 

deltagandet i samspelet.    

 
Det ena lagets spelhandlingar (SV) är tecken på lärande när de nyanserade och utvecklade 

spridnings- och divergeringsprincipen. Det laget utvidgade sitt handlingsutrymme och 

eleverna använde hela spelrummet. Lärande och meningsskapande visade sig när eleverna 

spred ut sig ännu mer i spelrummet i den andra spelomgången och divergerade från 

bollhållaren. Fler elever deltog i samhandlingarna genom att skapa egna rum som låg längre 

från varandra och med större avstånd till motspelarna än tidigare. Konsekvenserna av 

handlingarna blev att de fick gott om tid att ta emot, behandla och avleverera bollen inom 

laget.  

 

Det andra laget (BL) effektiviserade den konvergerande principen. Elevernas spelhandlingar 

var nu helt inriktade på att göra mål genom konsekvent konvergering mot det andra målet. 

Konsekvenserna av konvergering mot det andra målet blev dels att det tidigare utvidgade 

spelutrymmet smalnades av, dels att alla elever inte hann med i spelets avslutning. De kom 

utanför spelprocessen i den delen av spelet.  

 

Spelhandlingarna speglade de överenskommelser som hade framträtt vid samtalen. I det ena 

fallet (SV) fortsatte eleverna att ta gemensamt ansvar för uppdraget genom att hålla avstånd 

till andra deltagare, som de varit överens om. I det andra fallet framträdde inget gemensamt 

ansvar i handling (BL). Vid samtalen var de överens om att fortsätta ”springa och passa fram 

till mål” men också ”att vänta på varandra”. I handling uppstod luckor mellan att ”springa och 

passa fram till mål” och att ”vänta på varandra”. Luckan mellan de två överenskommelserna 

fylldes inte med ny mening genom nya spelhandlingar i den andra spelomgången. Laget löste 

uppdraget och gjorde många mål, när de konvergerade mot det andra målet, men 

konsekvenserna av luckan blev att alla elever inte kom med i spelets avslutning.          
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Två lags (GU, RÖ) spelhandlingar förändrades i den andra spelomgången men båda lagen 

fick problem med uppdraget att ta sig över mittlinjen. För det ena laget (RÖ) som haft svårt 

att ta sig över mittlinjen framträdde dock en stor förändring. De upphörde att konvergera mot 

det andra målet och spelplanen delades inte längre upp i två delar med några elever ”där 

uppe” på den andra delen av spelplanen och andra elever ”där nere” på den egna delen av 

spelplanen. Trots förändringen av ovanstående spelhandlingar kvarstod tidigare problem med 

att skapa egna rum och spelfrämjande möten för det laget så att de tillsammans kunde ta sig 

över mittlinjen. Spelfrämjande möten uteblev när eleverna stod stilla i isolerade rum som nu 

låg på den egna planhalvan. De varken konvergerade mot eller divergerade från bollhållaren 

och inget stod fast om vilka handlingar som kunde lösa uppdraget. Samspelet avstannade när 

inget stod fast.   

 

Det andra laget (GU), som tidigare hade haft det mycket lätt att ta sig över mittlinjen, 

omprövande sina spelhandlingar totalt i slutet på den andra spelomgången och spelfrämjande 

möten uteblev. Det som tidigare stod fast med konvergering mot bollhållaren, ersattes med 

konvergering mot det andra målet med risk att bli av med bollen. Spelplanen delades upp i två 

delar, en med elever ”där uppe” och en med elever ”där nere”. Eleverna ”där uppe” hann inte 

tillbaka till den egna planhalvan för att delta i samspelet och laget fick svårt att tillsammans ta 

sig över mittlinjen.  

 

För båda lagen medförde omprövningen av spelhandlingarna att nya luckor uppstod vid 

spelhandlingarna. Luckorna var olika men fick samma konsekvenser, vilket innebar att båda 

lagen fick svårt att tillsammans ta sig över mittlinjen. I det första fallet (RÖ) bestod luckorna 

av elever som befann sig i isolerade rum som inte korrigerades. I det andra fallet (GU) 

skapades luckorna när eleverna hade delat upp sig på olika planhalvor med stora avstånd 

mellan sig som gjorde att de fick svårt att ta sig över mittlinjen tillsammans. Luckorna fylldes 

inte med ny mening genom nya handlingar. Därav framträdde inget tecken på lärande och 

luckorna kvarstod för båda lagen.    

 

Rekonstruktioner vid avslutande samtal  

Vid de avslutande samtalen handlade frågan om vad de kunde göra ännu bättre för att hjälpa 

varandra nästa gång laget var på den andra planhalvan. Det framträdde förändringar av 

tidigare överenskommelser, som är tecken på att ny mening har skapats för två lag. Att spela 

framåt mot målet för att avgöra gav inte längre mening för något av de två lag (RÖ, BL) som 
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konsekvent konvergerat mot det andra målet. För det lag (RÖ) som hade haft svårt med 

uppdraget i handling har de avslutande samtalen inneburit att luckor i spelhandlingarna fyllts 

med ny mening som är ett tecken på lärande. Nu ska de ”inte stå nära motståndarna”, vilket 

innebär att de ska hålla avstånd. Lag BL ska passa ”ännu mer” istället för att springa mot mål 

och försöka avgöra.  

 

Lag (GU) var i de första samtalen överens om att ”springa bort från motståndarna” på den 

andra planhalvan, men i de avslutande samtalen ska de ”passa och springa”. Principen om att 

hålla avstånd har ersatts med en allmän överenskommelse om att passa och springa. De 

luckor som hade uppstått i spelet fylldes inte med ny mening för det laget vid de avslutande 

samtalen. Luckorna fylls istället med en allmän överenskommelse, något de är överens om, 

som är en förutsättning om ett samtal inte ska avslutas med ett bestående avbrott när inget står 

fast. 

 

Lag (SV) skiljde sig åt från övriga lag. De hade redan i den första samtalsomgången utvecklat 

en relation till spelplanen på den andra planhalvan som var en överenskommelse om ”att stå 

mycket i hörnen och på kanterna”. Den överenskommelsen utvecklades vid 

avslutningssamtalet till att ”passa mycket till fria spelare”, som är ett tecken på lärande.  

 

Sammanfattningsvis utmynnade de avslutande samtalen om spelet på den andra planhalvan i 

två olika överenskommelser. Det som stod fast och gav mening åt spelhandlingarna på 

motståndarnas planhalva innan de fick avsluta med ett skott mot mål var överenskommelser 

om att ”passa och springa ” (GU) och att ”passa mycket och röra på sig mycket” samt att 

”passa ännu mer” (BL) innan de skulle skjuta mot mål. Det som står fast är en konstruktion 

om mängd.  

 

Den andra konstruktionen är en rekonstruktion. Det som stod fast och gav mening åt 

spelhandlingarna på den andra planhalvan var överenskommelser om ”att vara beredd och inte 

stå nära någon i andra laget” (RÖ) eller att ”passa mycket till fria spelare” (SV) innan de 

skulle skjuta mot mål. Det som står fast är en rekonstruktion om att hålla avstånd.   
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8.5 Mönster i spelrummet 
Som avslutning på resultatavsnittet presenteras de mönster som visade sig i spelrummet under 

spellaborationen ”alla över mittlinjen”. De olika mönster som uppstod fick konsekvenser för 

elevernas handlingsutrymme. 

 

Konvergering mot det andra målet framträdde för två lag. I det ena fallet (BL) utvidgades 

hela spelrummet, men i det andra fallet (RÖ) förtätades spelrummet på den andra planhalvan.   

 

Vid divergering från bollhållaren förtunnades spelrummet (SV) och vid konvergering mot 

bollhållaren förtätades spelrummet (GU). 

 
Ett utvidgat spelutrymme framträdde när eleverna skapade egna rum och divergerade från 

bollhållaren över hela spelplanen (SV). Ett utvidgat men avsmalnat spelrum visade sig också 

när eleverna konvergerade och sprang rakt mot det andra målet för att göra mål (BL).  

 
Ett uppdelat spelrum uppstod när några elever sprang upp till den andra planhalvan medan 

andra stod kvar på den egna planhalvan (RÖ, GU).    

Ett diffust spelrum skapades när eleverna varken konvergerade eller divergerade i 

spelrummet (RÖ). Eleverna blev stående i isolerade rum som inte korrigerades och inga egna 

rum skapades.  

 

Hur dessa mönster påverkade lärande av samspel behandlas i diskussionsavsnittet.  

 

8.6 Sammanfattning  
De två konstruktioner som har framträtt som meningsskapande med samspelet har varit 

divergering eller konvergering. Oavsett konstruktion visade handlingarna att de lag som 

utvidgade spelutrymmet hade lättast att lösa uppdraget. Vid divergering i spelrummet togs 

gemensamt ansvar för uppdraget och eleverna riskerade inte att bli av med bollen. Vid 

konvergering mot det andra målet togs mindre gemensamt ansvar och eleverna riskerade att 

bli av med bollen. Konvergering mot det andra målet fick konsekvenser för elevernas 

deltagande i avslutningen av samspelet. Det lag som inte löste uppdraget handlade 

individuellt, tog stora risker att bli av med bollen och tog inte något gemensamt ansvar för 

uppdraget och inget stod fast. 
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Tidigare erfarenheter av den första passningen påverkade lärandet av att tillsammans ta sig 

över mittlinjen. Att tidigare erfarenheter av den första passningen stod fast för de lag som 

löste det nya uppdraget är tecken på lärande och transformering av kunskaper. Tidigare 

erfarenheter visade sig när eleverna passade den första passningen till någon kamrat på den 

egna planhalvan, vilket inte var ett krav i den nya spellaborationen. Det lag som inte löste 

uppdraget med den första passningen hade också svårt att lösa uppdraget att tillsammans ta 

sig över mittlinjen. 

 

Samtalen har hjälpt tre lag (RÖ, SV, BL) att komma överens om hur de ska ta sig över 

mittlinjen genom att vänta på varandra. Överenskommelser vid samtal tycks dock vara svåra 

att genomföra i handling. För två lag (RÖ, BL) uppstod luckor mellan handlingar och samtal.   

Den övergripande konstruktionen som har framträtt i handling med konvergering mot det 

andra målet var svår att förena med överenskommelsen vid samtalen om att invänta varandra. 

Vid de avslutande samtalen kunde en tendens till lärande om samspel skönjas för det lag (RÖ) 

som inte hade skapat egna rum i spelrummet och som konsekvent hade konvergerat mot det 

andra målet så att spelrummet förtätades. Den nya meningen som fyllde dessa luckor för det 

laget var att ”inte stå nära motståndarna”.  

 

Den bild som framträder vid de avslutande samtalen är också att oavsett om eleverna ”löste 

uppdraget” eller ”inte löste uppdraget” att tillsammans ta sig över mittlinjen, var det svårt för 

eleverna att upprätta överenskommelser om hur spelrummet skulle användas på den andra 

planhalvan innan de fick skjuta mot mål. Det som gav mening handlade istället om mängden 

passningar inom laget eller om att hålla avstånd till andra spelare. Ett lag (SV) skiljde sig åt 

från övriga lag. De hade redan i den första samtalsomgången utvecklat en relation till hur 

spelrummet på den andra planhalvan skulle användas. Det som stod fast var ”att stå mycket i 

hörnen och på kanterna”. De hade på så sätt utvecklat ny mening för handlingarna i 

avslutningsfasen som relaterade till spelrummet. Överenskommelsen var inriktad på att 

utvidga spelutrymmet i den avslutande delen i spel.    

 

Nästa spellaboration handlar om spelets slutskede och vad som sker i samband med att 

eleverna får ett uppdrag som är inriktat på den sista och avgörande passningen vid 

avslutningsfasen i bollspel.  
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9. Den sista passningen  
 

Spellaborationen ”den sista passningen” omfattar ett dubbeltema. När laget förlorade bollen 

ingick i uppdraget att hela laget skulle bege sig till det egna målet på den egna planhalvan och 

först där fick de försöka hindra motståndarnas passningar och målförsök. Den andra delen av 

uppdraget var att få till den sista och avgörande passningen när laget hade bollen. Uppdraget 

var: ” När ni blivit av med bollen så ska hela laget springa hem och försvara det egna målet! 

Hur och vad ska ni göra för att få till den sista passningen och göra mål när de andra vaktar 

målet där borta?” 

 

9.1 Konstruktioner   
Följande spelhandlingar från spellaborationen visar hur eleverna i de fyra lagen hjälpte eller 

inte hjälpte varandra i spelrummet med den sista passningen och på vilket sätt de i handling 

upprättade en gemensam relation som stod fast eller inte stod fast vid samspelet under 

spelprocessen.  

Jag inleder med en kort beskrivning av hur situationen såg ut på banan i inledningen av den 

första spelomgången. Eleverna hade till en början svårt att koncentrera sin uppmärksamhet på 

att springa hem till den egna planhalvan när de hade blivit av med bollen.   

   
Under de första minuterna glömmer eleverna att de ska springa hem till det egna målet. De springer 
mot bollen och försöker ta den. De påminner varandra flera gånger om att ”springa hem”. Efter 
dessa påminnelser inom och mellan lagen blir spelplanen fri att använda för det lag som har bollen. 
Inga motståndare finns som försöker ta bollen. De väntar nere vid det egna målet, på den egna 
planhalvan och det finns nu gott om tid och utrymme för det lag som har bollen att passa och förflytta 
sig över banan efter den inledningen av spellaborationen (Spellaboration 3, spelomgång 1, avi 1321, 
2709-3054).  
 

Följande spelhandlingar illustrerar hur eleverna i de olika lagen försökte få till den sista 

passningen. Presentationen följer samma mönster som tidigare och börjar med lag (GU), som 

har haft svårt med spelets avslutning i de två tidigare spellaborationerna.  Lag (GU) löste 

uppdraget på följande sätt.  

 
Under förflyttningen från det egna målet och över till motståndarnas planhalva får alla elever röra 
bollen.  Ingen tvekan eller pauser uppstår i samspelet. Eleverna behöver inte söka upp egna rum i den 
delen av spelet. Motspelarna väntar vid det egna målet.    
 
Väl framme på planhalvan skjuter de från avstånd efter ett antal mjuka passningar till varandra inom 
laget.  Den som får den sista passningen har inte rört sig till något särskilt område på banan, frånsett 
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en pojke som vid ett tillfälle har ställt sig i ena hörnet och skjuter en gång. Av övriga sex skott mot 
målet skjuter pojkarna tre gånger och flickorna tre gånger. Avslutningen mot den hängande bollen är 
alltid framifrån och från långa avstånd.  Lagets spelhandlingar kännetecknas av ett uppbyggande 
samspel. De passar många gånger till varandra och sprider ut sig men använder inte hela 
spelrummet. Den sista passningen skiljer sig inte från övriga passningar (Lag GU, spellaboration 3, 
spelomgång 1, avi 1303, 1616-2013). 
 

Det mönster som framträdde var ett lugnt samspel med alla involverade i spelet över banan 

med avslutning av spelet med skott från långt håll. Det var inte någon skillnad mellan den 

sista passningen och övriga passningar och ingen elev gjorde något särskilt för att få den sista 

passningen. Det var ett tecken på att eleverna inte hade upprättat en gemensam 

överenskommelse om vart den sista passningen skulle gå eller hur de skulle göra för att 

erhålla den sista passningen. Laget som helhet divergerade från varandra på den andra 

planhalvan och passade många gånger till varandra, men använde inte spelrummets hörn och 

kanter i spelet. Vid spelhandlingarna framträdde att de inte hade en gemensam 

överenskommelse om hur de skulle lösa uppdraget med den sista passningen och inget stod 

fast.    

 

Vid samtalen enades eleverna om den sista passningen och fyllde luckan med ny mening. I 

början på samtalet framträdde att de inte var helt överens om hur spelplanen skulle användas. 

”Jag tycker att den som är i mitten kan gå lite längre fram annars blir det så där utträngt på 

kanterna”. De kom vidare i samtalet och blev överens om att använda sidorna men att samspel 

på sidorna också inkluderar båda lagen, ”eftersom vi tycker att det är enklare på sidorna så 

måste vi också vara på sidorna när de kommer till vårat mål men man måste springa upp 

också”. Den slutliga överenskommelsen om den sista passningen omfattade både 

samhandlingar som inkluderade spelplanens sidor och syftet med samspelet, ”vi ska spela runt 

bollen så att det blir en lucka, ganska nära målet, på kanterna men inte för nära gula området”. 

Vid samtalen hade eleverna i lag (GU) upprättat en ny gemensam relation till uppdraget med 

den sista passningen som stod fast. De hade fyllt den sista passningen med ny mening när de 

kom överens om att söka ”en lucka ganska nära målet”.  Under spelet sköt de från långt håll. 

Eleverna hade också i samtalen enats om att egna spelhandlingar stod i relation till och 

påverkade det andra lagets handlingar men även det omvända var de överens om, ”eftersom vi 

tycker det är enklare på sidorna så måste vi också vara på sidorna när de kommer”. Det som 

nu står fast hade på så sätt fyllts med ny mening och omfattade båda lagens ömsesidiga 

interaktiva spelhandlingar. Eleverna var inte bara överens om att de kunde åstadkomma den 

sista passningen som skulle gå till ”en lucka ganska nära målet”, utan de var också överens 
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om det påverkande och relationella inslaget mellan egna handlingar och det andra lagets 

handlingar ”på sidan”. 

      

För lag (SV) och lag (BL) som i tidigare spellaborationer har löst uppdragen framträder 

följande gemensamma bild som illustreras nedan. Båda lagen har liksom lag (GU) lätt att ta 

sig över spelrummet innan de kommer fram till det andra målet. Under förflyttningen över 

den tomma spelytan får alla elever röra bollen. Vid tidigare spellaborationer har det ena laget 

(SV) rört sig mycket, gjort det lätt för varandra genom att kontinuerligt divergera spelrummet 

och spelat enligt en uppbyggande princip. De har tidigare utökat sina handlingsutrymmen och 

inte blivit stående i isolerande rum. Dessutom har de använt stora delar av spelplanen när de 

har hjälpt varandra. Uppe vid det andra målet iscensätts ett mönster som inte liknar det spel 

som har iscensatts i tidigare spellaborationer.  

 
Eleverna står uppställda och passar runt till varandra uppe på den andra planhalvan. Långa pauser 
infinner sig i spelet. Den som har bollen står stilla och håller i den och övriga står också stilla och 
väntar. Avsaknad av förflyttningar utan boll är helt dominerande. Placeringarna i rummet är statiska 
och eleverna utnyttjar inte banans hörn och sidor. Spelet liknar mest bolleken ”bolla gris”. Skillnaden 
mellan den sista passningen och andra passningar går inte att iaktta.  Avslutningarna sker med ett 
skott från långt håll. Rörelser utan boll som existerar i spelet är den som sker under förflyttning 
mellan målen (Lag SV, spellaboration 3, spelomgång 1, avi 1321, 2709-3054). 
 

För det andra laget (BL) som i tidigare spellaborationer kontinuerligt har iscensatt samspel 

enligt den konvergerande och avgörande principen med framgång och har spelat mycket 

snabbt uppstår ett liknande mönster. Eleverna rör sig något mer än det andra laget, men de har 

också svårt med den sista passningen.   

 
När eleverna är framme vid det andra målet håller de stora avstånd till elever i det andra laget, men 
de använder inte banans hörn. Eleverna utan boll rör sig inte nämnvärt. Bollen passas runt mellan 
eleverna och alla får röra bollen. Inga avbrott eller pauser uppstår. Alla avslutningar sker från långt 
håll och rakt framifrån men det är ingen skillnad på den sista passningen och övriga passningar. I 
föregående spellaboration var det mest en pojke som avslutade. Nu skjuter såväl pojkar som flickor 
med jämn fördelning. Ibland är det tomt mellan den som skjuter och den hängande bollen, andra 
gånger är det inte så (Lag BL, spellaboration 3, spelomgång 1, avi 1321, 207-3054). 
 

Det gemensamma för båda lagen (SV, BL) var att den sista passningen inte skiljde sig från 

övriga passningar och ingen elev gjorde något särskilt för att få den sista passningen. De 

pauser som uppstod i spelet tyder inte på missförstånd, men de var tecken på att de inte visste 

vad de skulle göra för att spelet skulle avslutas med en meningsfull sista passning. 

Gemensamt för lagen var att det var bollen som rörde sig, men det gjorde inte eleverna. De 

stod stilla på samma platser i spelrummet och avslutningarna genomfördes kontinuerligt från 
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långt håll. Det som skiljde sig mellan lagen var att det ena laget (BL) spelade lite snabbare 

och de sköt ibland när det var tomt framför den hängande bollen, medan andra gånger var det 

inget tomrum. Det andra laget spelade långsammare och sköt även om det inte var tomt 

framför målet. Inget lag hade i handling upprättat en gemensam relation till hur de skulle 

åstadkomma den sista passningen och inget stod fast. 

 

Vid frågan hur de skulle göra för att få till den sista passningen och göra mål menade laget 

(SV) först att ”vi ska inte stå så nära dom och inte passa svåra”. Slutligen enades lag (SV) om 

att ”inte vara så nära dom, inte skjuta så hårt, noggranna passningar och inte så svåra 

passningar”. Eleverna enades om spelet före den sista passningen, men inget framträdde vid 

samtalen som fyllde den sista passningen med ny mening. Det andra laget (BL) var vid 

samtalen först inne på att ”vi körde rätt bra” och att ”vi täckte rätt bra” liksom att ”man 

behöver inte ha så bråttom”. Samtalen handlar inte om den sista passningen och luckan till 

den sista passningen har inte fyllts med ny mening. Det laget (BL) var också inne på att vara 

noggranna och menade, ”vi ska inte ha så bråttom, bli fria, noggranna skott”. Att bli fria föll 

bort när de enades, då var de överens om att ”köra noggrannare skott för det är så sällan vi 

träffar bollen”, dvs. målet (mitt tillägg).  Sammanfattningsvis skulle lagen vara noggranna 

dels när de tillsammans byggde upp spelet före den sista passningen, dels vid det avslutande 

skottet mot mål. Lagen hade vid samtalen inte lyckas upprätta en relation till den sista 

passningen som fyllde luckan med ny mening, även om ett lag (BL) varit inne på att ”bli fria”. 

Den öppningen till en ny gemensam överenskommelse till uppdragets syfte föll bort när det 

laget slutligen enades om att bli mer noggranna när de sköt mot målet. Luckan om vad de 

skulle göra för att åstadkomma den sista passningen bestod.    

 

Det sista laget (RÖ) har haft svårt att lösa uppdragen i de två tidigare spellaborationerna. För 

det laget framträder en förändring och de lyckas med uppdraget ”den sista passningen”. Precis 

som övriga lag har de lätt att tillsammans ta sig över det gemensamma spelrummet från den 

egna planhalvan till målet på den andra planhalvan. Det har de haft stora problem med i 

tidigare spellaborationer. De spelar lugnt och alla elever rör bollen under förflyttningen över 

spelplanen. Följande illustration visar hur de genomförde uppdraget. 

 
När eleverna kommer fram till motståndarnas planhalva ställer de sig i spelrummets hörn och kanter 
och sprider ut sig över hela spelrummet. Eleverna utan boll är stillaståendet, som i tidigare 
spellaborationer. Den elev som har bollen håller i den, med inslag av små pauser, innan bollen spelas 
vidare. Det är stor skillnad på den sista passningen och övriga passningar. Det visar sig när eleverna 
med viss risktagning genomgående passar bollen ner till de två hörnen av spelrummet där de 
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kontinuerligt avslutar spelet.  Den positionen intas av två flickor som skjuter direkt och utan tvekan 
mot den hängande bollen. Av sju skott mot målet avslutar de två flickorna alla sju från hörnet av 
banan och från nära avstånd till målet. Den sista passningen skiljer sig åt från övriga passningar, den 
går ner till hörnen, och det är dit som eleverna har rört sig för att få den. Den skiljer sig också åt när 
att den genomförs med inslag av risktagning, vilket inte kännetecknar andra passningar (Lag RÖ, 
spellaboration 3, spelomgång 1, avi1303, 1616-2013). 
 

Spellaborationens dubbeltema, som innebar att det andra laget skulle springa hem till den 

egna planhalvan, hade löst ett stort problem för det här laget. De hade i tidigare 

spellaborationer inte lyckats skapa egna rum på den egna planhalvan. Utan motspelare runt 

omkring sig hade de lätt att spela bollen mellan sig dels på den egna planhalvan, dels vid 

spelet på väg mot det andra målet.  

 

Eleverna i laget hade i handling upprättat en gemensam relation till uppdraget med den sista 

passningen. Den sista passningen skiljde sig från övriga passningar och eleverna gjorde något 

särskilt i spelrummet för att få den. Den sista passningen hade gått ner till ett av hörnen, där 

eleverna ställde sig för att få bollen och de avslutade med skott mot mål utan tvekan när de 

hade fått den sista passningen. Eleverna hade skapat egna rum som inte var isolerade från 

andra elever i laget. De hade på så sätt löst uppdraget med den sista passningen och upprättat 

en gemensam överenskommelse som stod fast i handling.   

 

Vid samtalen var eleverna nöjda med sitt spel och menade att ”vi hade många bra chanser”. 

Den sista passningen hade inte bara uppstått, utan den hade de åstadkommit själva på olika 

sätt. Eleverna menade att ”om jag gick upp och sen kastar till Mona på uppkastet och sen fick 

tillbaka den och kunde kasta i mål”. Det korrigerades under samtalet av en elev, ”… eller 

rättare sagt Mona gick rätt nära mig och då gick alla till henne och sen passade hon snabbt till 

mig ”. Efter uttalanden som ”man kan lura dom, alltså typ passar under och sen tillbaka för då 

springer dom”, enades eleverna om att den sista passningen skulle skilja sig åt från andra 

passningar, den skulle vara ”en lurpassning”. Det här laget hade vid samtalen skapat en 

relation till uppdraget med den sista passningen som de var överens om och som var 

nyanserad. Överenskommelsen om samhandlingar omfattade de konsekvenser egna 

handlingar fick för det andra laget. Nyanseringen omfattade också ett tidsperspektiv. Det 

uttrycks som ”när man tappade bollen sprang man hem direkt och det gjorde dom också och 

då kunde man kasta direkt och det var rätt enkelt att göra mål”. De har på så sätt kopplat 

samman det egna lagets spelhandlingar med det andra lagets spelhandlingar samt kommit in 

på möjligheten att utnyttja tiden till sin egen fördel. De hade upprättat en gemensam 
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överenskommelse om betydelsen av relationella samhandlingar inom det egna laget, men 

framför allt att dessa samhandlingar påverkade det andra lagets handlingar. En påverkande 

relationell princip framträder och eleverna menar att egna spelhandlingar får konsekvenser för 

den sista passningen.  

 

9.2 Halvtid  
Ett lag (RÖ) hade löst uppdraget med den sista passningen vid spelet och upprättade 

nyanserade relationer till den sista passningen vid samtalen. Den sista passningen skiljde sig 

från övriga passningar under spelet när eleverna ställde sig i hörnen för att få den sista 

passningen. Vid samtalen utvecklades en påverkande relationell princip som gav mening för 

spelhandlingarna. Det som gav gemensam mening och stod fast var att egna samhandlingar 

inom laget kunde påverka såväl det andra laget som den sista passningen.  

 

Ett annat lag (GU) hade inte löst uppdraget i handling. Det framträdde ingen skillnad mellan 

den sista passningen och övriga passningar. Vid samtalen hade de börjat upprätta en ny och 

gemensam överenskommelse om den sista passningen som stod fast. De avsåg att spela runt 

bollen så att det blir ”en lucka”, ganska nära målet och gärna på kanterna. Eleverna var 

överens om att egna spelhandlingar står i relation till och påverkar det andra lagets handlingar. 

En påverkande relationell princip mellan handlingar och dess konsekvenser framträdde vid 

samtalen. 

 

Två lag (SV, BL) hade inte löst uppdraget med den sista passningen i den första 

spelomgången. Den sista passningen skiljde sig inte från övriga passningar och ingen elev 

gjorde något särskilt för att få den sista passningen. Vid samtalen hade de inriktat sig på 

överenskommelser om samspelet innan den sista passningen och på det avslutande skottet och 

inte på den sista passningen. Det som gav mening för eleverna var att vara mer noggranna, 

bygga upp spelet och ta mindre risker. Eleverna hade vid samtalen inte skapat någon 

gemensam mening om den sista passningen och luckan till den sista passningen bestod.  

 

9.3 Rekonstruktioner 
Avsnitten nedan redovisar om det förekom omprövningar eller kvarstående mönster för de två 

lag (SV, BL) som inte hade upprättat en gemensam överenskommelse om den sista 

passningen som stod fast. De hade vid samtalen varit inne på samspelet före den sista 
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passningen och de hade inte löst uppdraget med den sista passningen vid spelhandlingarna. 

För lag (SV) framträder likheter med tidigare spelmönster. De iscensätter kontinuerligt ett 

stillastående spel. Eleverna spelar noggrant och står inte nära elever i det andra laget, precis 

som de kommit överens om i samtalen. Hur de gestaltade spelet illustreras nedan. 

 
En pojke har sökt sig in rakt framför målet för att få en passning. Eleverna skjuter inte längre från 
långt håll. Då och då kommer en passning in till pojken framför målet. Speltempot är lågt. Att röra sig 
och passa för att åstadkomma den sista passningen har reducerats till att få bollen till pojken som 
statiskt har ställt sig framför målet. Den förändring som framträder, med passningar in i mitten, är en 
förändring av spelhandlingarna, men den sker efter långa pauser och med stor tvekan. Avbrotten visar 
sig när eleverna står stilla, väntar, tittar sig omkring med bollen och spelet fortskrider efter långa 
pauser, innan bollen spelas vidare oftast i sidled. Då och då försöker eleverna passa bollen in i mitten. 
Ibland är pojken ensam och ”fri”, andra gånger är det motspelare tätt inpå (Lag SV, spellaboration 3, 
spelomgång 2, avi 1328, 3054-3810). 
 

Den förändring som framträdde var att eleverna inte sköt från långt håll som tidigare, utan de 

spelade bollen mot mitten och rakt in framför målet. På så sätt skiljde sig den sista passningen 

från övriga passningar och de hade löst uppdraget, men den nya meningen med den sista 

passningen som erbjöds omfattades inte av alla elever. Det visade sig när spelet stannade upp 

och mellanrummen inte fylldes med nya spelhandlingar som t.ex. skulle kunna vara att andra 

elever också rörde på sig till nya positioner för att få den sista passningen eller för att kunna 

leverera den sista passningen. Den sista passningen var förändrad, men blev avgränsad och 

reducerad till en lösning. Eleverna hade omprövat men inte anpassat sina spelhandlingar till 

olika situationer så att spelet flöt på. Den tvekan som visade sig vid spelhandlingarna var ett 

tecken på att eleverna inte hade upprättat en gemensam meningsfull relation till uppdraget 

med den sista passningen som stod fast. Den förändring som framträdde kan sammanfattas 

som att ett divergerat mönster i spelrummet delvis hade bytts ut mot ett konvergerat mönster 

med passningar in mitt framför målet. 

  

Vid de efterföljande samtalen som handlade om vad de kunde göra nästa gång för att passa   

den sista passningen och vad de kunde göra för att få den, menade eleverna att de skulle ”röra 

på sig och passa snabbt och göra sig fria och virra bort motståndarna” för att få den sista 

passningen. De menade att det hade gått bra när de ”passat fort och längs kanterna, om man 

står i mitten och passar fram och tillbaka och sen skjuter man snabbt”. Det var också viktigt 

att ”försöka göra sig fri och förflytta sig hela tiden så att motståndarna tappar bort sig och vi 

får ett kort kast mot mål”. De hade vid samtalen omprövat sitt sätt att lösa uppdraget och 

därtill fyllt uppdraget om den sista passningen med ny mening. Tecken på lärande och att den 
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sista passningen hade fått ny mening var att eleverna var överens om att nästa gång skulle de 

göra sig fria, virra bort motståndarna genom att röra på sig och att avsluta med ett kort kast 

mot mål. Vid spelhandlingarna sköt de från långt håll och rörde sig inte. Vid de avslutande 

samtalen omprövades såldes det stillastående samspelet som framträtt i handling. Eleverna 

blev överens om att meningen med egna samhandlingar var att göra något för att den sista 

passningen som skulle åstadkomma ”ett kort kast mot mål”. De hade på så sätt omprövat och 

upprättat en ny relation till uppdraget och det som stod fast fylldes med ny mening. En 

påverkande relationell princip framträdde vid de avslutande samtalen, men den genomfördes 

vid tidigare spelhandlingar.       

 

Det andra laget (BL) hade vid samtalen också varit överens om att vara mer noggranna i 

spelet innan den sista passningen och när de sköt mot mål. Följande illustrationer visar hur de 

genomförde uppdraget i den andra spelomgången. 
 
Eleverna har nu placerat sig i spelrummets hörn, men annars är det inga skillnader mot den första 
spelomgången. De fortsätter med skott från långt håll och den sista passningen skiljer sig inte från 
övriga passningar. Som tidigare står eleverna mer eller mindre stilla och det är bollen som rör sig. De 
fortsätter att passa många gånger till kamrater som är utspridda i spelrummet. Eleverna har bråttom 
när de skjuter, men det är ingen skillnad mellan den sista passningen och övriga passningar. De 
använder inte hörnen för den sista passningen. De skjuter fortfarande framifrån men ur svårare 
positioner än i den första spelomgången. Det visar sig när de skjuter trots att det är motspelare mellan 
den som skjuter och målet (Lag BL, spellaboration 3, spelomgång 2, avi 1328, 3054-3810). 
 

Eleverna har i tidigare spellaborationer haft framgång när de har spelat rakt mot mål för att 

avsluta. Det fungerade inte i den här spellaborationen, trots försök till omprövning vid 

samtalen. Vid samtalen hade eleverna varit överens om att ”inte ha så bråttom och 

noggrannare skott” men de hade också varit inne på att ”bli fria”, även om det föll bort när 

eleverna skulle komma överens. Ingen förändring framträdde i handling, utan eleverna 

fortsatte som tidigare. De gjorde sig inte fria, de hade bråttom och de var inte noggranna när 

de sköt mot mål. Det var inte heller någon skillnad på den sista passningen och övriga 

passningar, som skulle vara ett tecken på omprövning och att uppdraget hade fyllts med ny 

mening. Det var skillnad mellan vad de sade och vad de gjorde. Det här laget hade inte 

upprättat en gemensam överenskommelse till uppdraget med den sista passningen och inget 

stod fast om den sista passningen. I de första samtalen diskuterade eleverna förändringar i 

spelet innan den sista passningen som skapade förutsättningar för nya spelhandlingar, men det 

genomfördes inte som praktiska spelhandlingar. Trots det framträdde vissa förändringar 

jämfört med de två tidigare spellaborationerna. Även om de fortsatte att konvergera mot det 
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andra målet med kontinuerliga avslutningar rakt framför mål, placerade sig eleverna i 

spelrummets hörn och divergerade på så sätt på den andra planhalvan. Det som kvarstod och 

inte förändrades var att de avslutade snabbt och från svåra positioner i spelrummets mitt och 

långt från mål, vilket de inte var överens om vid samtalen. 

    

Vid de retrospektiva samtalen som handlade om vad de kunde göra nästa gång för att leverera 

den sista passningen och för att erhålla den, framträdde inga nya överenskommelser om 

uppdraget. Eleverna enades om att de skulle ”skjuta när vi har bra lägen och vara noggranna”. 

Det är inte en förändring, men det är ett tecken på att de försökte ompröva den snabba 

avslutningen. Vad ett bra läge var reddes inte ut av eleverna. Luckorna om den sista 

passningen fylldes inte med ny mening i handling och inte heller under samtalen för det här 

laget. Den konvergerande principen med spel rakt mot mål som hade tillämpats i tidigare 

spellaborationer tycks vara svår att förändra när de skulle lösa uppdraget med den sista 

passningen. Det tyder på att en gemensam överenskommelse som står fast också måste stå i 

samklang med uppdragets syfte om ett uppdrag ska lösas genom samhandling.   

   

Det tredje laget (GU) löste uppdraget med den sista passningen på ett nytt sätt. Eleverna 

fortsatte att bygga upp samspelet genom att divergera i spelrummet och den sista passningen 

skiljde sig nu från övriga passningar. Följande illustration visar hur eleverna löste uppdraget i 

spelomgång två.    

 
Vid spelet i den andra omgången fortsätter eleverna med lugna lätta passningar till varandra över 
planen och alla rör bollen. När de kommer fram till den andra planhalvan visar sig en klar 
förändring. Eleverna spelar snabbare till varandra än i den första omgången och den sista passningen 
skiljer sig från övriga passningar. Den elev som får den sista passningen har sökt upp en ny position i 
hörnet av spelrummet, är ensam och nära målet. Eleven avslutar med ett skott mot den hängande 
bollen. Eleverna har skapat en fast plats i spelrummets hörn men förflyttar sig inte för att få den sista 
passningen. (Lag GU, spellaboration 3, spelomgång 2, avi 1313, 2023-2709). 
 

Eleverna hade efter samtalen omprövat sina handlingar. I den första spelomgången var det 

ingen skillnad mellan den sista passningen och övriga passningar. De sköt kontinuerligt från 

långt avstånd rakt framför målet. Vid samtalen hade eleverna kommit överens om att ”spela 

runt bollen tills det kommer en lucka ganska nära målet”, vilket överensstämde relativt väl 

med hur de faktiskt gjorde i den andra spelomgången. De hade på det sättet fyllt luckan med 

ny mening vid samtalen och luckan fylldes också med ny mening i handling. Eleverna 

fortsatte kontinuerligt att divergera från varandra i spelrummet på den andra planhalvan och 

byggde upp ett samspel med många passningar. De hade också i samtalen enats om att det är 
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”enklare på sidorna”, och det var dit eleverna fann det meningsfullt att söka sig för att få den 

sista passningen. Uppdraget löstes genom att de spelade ner bollen till hörnen och eleverna 

avslutade med ett skott mot mål nära den hängande bollen i den ”lucka” som de hade talat om. 

Eleverna hade vid samtal och i handling utvecklat relationen till den sista passningen som nu 

skiljde sig åt från övriga passningar. Det är ett tecken på att omprövning och förändring vid 

samtalen ger ny mening åt handlingarna och den sista passningen visar sig som förändrad 

spelhandling som löser uppdraget. 

 

Vid de avslutande samtalen nyanserade eleverna hur spelrummet kunde användas i samband 

med den sista passningen. På frågan om vad de gjorde när det gick bra att få till den sista 

passningen var de överens om att ”vi väntade tills vi hade ett bra läge och kompisen som fick 

den sista passningen var den som stod bäst till”. Det som gav mening var att skapa ”bästa 

läge”. Vad de menade med bästa läge var tidigare att hitta ”en lucka”. På frågan om vad de 

kunde göra för att lyckas bättre nästa gång med den sista passningen enades laget om att de 

skulle ”gå närmare målet och passa bakåt, så kan man passa till den som har bra läge”. 

Eleverna hade utvecklat meningen med den sista passningen som var att åstadkomma ett ”bra 

läge” i spelrummet. Det ”läget” kunde åstadkommas genom att först vara nära målet och 

sedan passa bollen bakåt. Den sista passningen omfattade på så sätt spelrummets djup. 

Eleverna hade utvecklat nya överenskommelser om den sista passningen, vilka omfattade 

samhandlingar som relaterade till spelrummet och inte bara samhandlingar som relaterade till 

varandra. Det som ger mening för eleverna är samhandlingar som är relationella, vilka också 

omfattar hur spelrummet kan användas i djupled för att åstadkomma den sista passningen.  

   

Lag (RÖ) hade haft stor framgång med den sista passningen, när den med viss risk spelades 

ner till hörnen. I den andra spelomgången kvarstod det mönstret. Skillnaden var att spelet gick 

snabbare, men det var inte lika lätt att nå hörnen med den sista passningen längre. Följande 

illustration visar hur de handlade i den andra spelomgången. 

 
I den andra spelomgången sker en förändring. De små pauser som uppstod i den första spelomgången 
har förkortats betydligt. Ett kvarstående mönster visar sig när elever utan boll inte rör sig ur sina 
intagna positioner nere i hörnen för att få den sista passningen. Inga ”lurpassningar” visar sig heller, 
däremot spelar eleverna mer riskfyllt. Eleverna spelar den sista passningen diagonalt ner till hörnen 
och över flera spelare i det andra laget, till en stillastående kamrat. Några gånger kommer en lång 
riskpassning ända från den egna planhalvan ner mot en flicka som har intagit en position i hörnet. 
Laget fortsätter att spela riskfyllt men blir ofta av med bollen när den sista passningen spelas 
diagonalt ner till hörnen. Eleverna börjar passa mer, tempot sjunker och de skjuter nu också på 
avstånd från målet, när det inte lyckas att spela ner bollen till hörnen. Riskpassningen ner mot hörnen 
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växlar med skott från långt avstånd mot den hängande bollen, vilket är en förändring av tidigare 
iscensättning (Lag RÖ, spellaboration 3, spelomgång 2, avi 1313, 2023-2709).  
 

Laget hade i handling och vid samtal kommit överens om vad som stod fast för att lösa 

uppdraget med den sista passningen. Det var meningsfullt att söka upp spelrummets hörn. De 

hade vid samtalen, varit inne på att påverka motståndarna och spelrummet. De hade också 

varit överens om att åstadkomma en ”lurpassning” som skulle ske genom att ”passa t.ex. 

under och sen tillbaka för då springer dom”, (kommentar; med dom avses det andra laget, mitt 

tillägg). Förutom överenskommelsen om att den sista passningen ska vara en lurpassning hade 

de också varit inne på att man kunde ”kasta direkt och då var det rätt enkelt att göra mål”. Det 

sistnämnda sättet kvarstod som grundmönster för den sista passningen, men var inte helt 

dominerande och stod inte lika fast för handlingarna i den andra spelomgången. De lite mer 

riskfyllda spelhandlingarna med att ”kasta direkt” övergick till uppbyggande samhandlingar 

med fler passningar än tidigare innan eleverna sköt mot mål. Avslutningarna från hörnen 

kompletterades med avslutningar från långt håll, som var en förändring och omprövning av 

det som tidigare gav mening åt den sista passningen. Den förändringen av handlingarna kan 

vara tecken på att samspelet inriktat på den sista passningen fyllts med ny mening. Det kan 

också vara ett tecken på ett kvarstående mönster från tidigare spellaborationer, då eleverna 

konsekvent försökte spela bollen rakt mot mål för att avgöra spelet.  

 

Ett kvarstående mönster var att eleverna utan boll inte förflyttade sig för att erhålla den sista 

passningen. Elevernas intagna rum var inte isolerade men de korrigerades inte. Inga nya 

spelhandlingar framträdde som fyllde luckan med nya handlingar. Det är ett tecken på att 

överenskommelserna vid samtalen om att påverka det andra laget och spelrummet genom att 

röra på sig är svåra att omsätta i handling, vilket handlingarna i den andra spelomgången 

visar.    

 

Vid de efterföljande samtalen menade eleverna att det gått bra att få till den sista passningen 

när ”vi ställde oss som en halvmåne vid målet och lurades, sen passade vi så att det blev mål”. 

Eleverna tog inte upp något om rörelser i spelrummet i de avslutande samtalen, vilket var ett 

problem som hade visat sig vid spelhandlingarna. Det blev många mål i den första 

spelomgången, när de upprättade en relation till spelrummets hörn. I den andra spelomgången 

övergick spelet till viss uppbyggnad av samspelet och spelet till kanterna kompletterades med 

prickskytte från långt håll. Det är tecken på att de utvecklade nya handlingsmönster, även om 
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de ställde upp sig lite mer statiskt som ”en halvmåne”. Men luckan med att göra något särskilt 

för att få den sista passningen genom att röra på sig fylldes inte med ny mening. Laget hade i 

de första samtalen varit enigt om att egna rörelser påverkar andras rörelser, ”Mona gick rätt 

nära mig och då gick alla till henne och sen passade hon snabbt till mig”. Den 

överenskommelsen om att försöka åstadkomma den sista passningen genom rörelser i 

spelrummet föll bort vid spelhandlingarna och vid de efterföljande samtalen.  

 

På frågan om vad de kan göra nästa gång för att få till den sista passningen och vad som är bra 

att göra för att få den sista passningen menade laget att ”man tar en motståndare var och 

försöker ta bollen och därifrån kan vi göra mål”. Det är ett missförstånd som inte reddes ut i 

det avslutande samtalet. Missförståndet är ett tecken på att eleverna var inriktade på att ta 

bollen av motståndarna istället för vad de skulle göra när de hade bollen. Laget som helhet 

hade trots allt radikalt förändrat sina spelhandlingar. De hade i den här spellaborationen för 

första gången börjat bygga upp ett samspel med fler samhandlingar, divergerat i spelrummet 

och skapat egna rum på den andra planhalvan som de inte hade gjort i tidigare 

spellaborationer. I spellaborationen hade de också kompletterat spelhandlingar från den första 

spelomgången när de konsekvent sköt från hörnen. I den andra spelomgången sköt de också 

från långt håll, som är tecken på omprövning av hur spelrummet kan användas.     

	  
9.4 Slutresultat - den sista passningen    
Vid analysen har synliggjorts vad som står fast, vilka luckor som har uppstått och hur 

eleverna fyllde dessa luckor med ny mening när de kom överens om den sista passningen, 

antingen i handling eller vid samtal. Ibland har luckorna inte fyllts med ny mening och en 

gemensam överenskommelse har inte kommit till stånd. I andra fall har nya 

överenskommelser visat sig som är tecken på lärande och i något fall har nyansering skett som 

också är tecken på lärande. Som inledning presenteras en översiktstabell över de mönster som 

har framträtt vid spelhandlingar och samtal 
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Tabell 4: Uppdraget ”den sista passningen”: mönsterförändringar av vad som står fast 
 
 RÖ SV GU BL 
Spelhandlingar Divergering i 

spelrummet. 
 
Avslutning nära. 
Egna rum i hörnen.  
 
Skillnad på den sista 
passningen och 
övriga. 
 
Bollen rör sig men 
inte eleverna.  

Divergering i 
spelrummet. 
 
Avslutning framifrån 
på långt avstånd. 
 
Ingen skillnad på den 
sista passningen och 
övriga. 
 
Bollen rör sig men 
inte eleverna. 

Divergering i 
spelrummet. 
 
Avslutning framifrån 
på långt avstånd. 
 
Ingen skillnad på den 
sista passningen och 
övriga. 
 
Bollen rör sig men 
inte eleverna. 

Divergering i 
spelrummet. 
  
Avslutning framifrån 
på långt avstånd. 
 
Ingen skillnad på den 
sista passningen och 
övriga. 
 
Bollen rör sig men inte 
eleverna. 

Samtal  
 

Om den sista 
passningen.  
Påverkande 
relationell princip av 
motspelare.    

Om spelet innan den 
sista passningen. 
Noggrann och 
uppbyggande princip.  

Om den sista 
passningen. 
Avvaktande princip 
för att åstadkomma en 
”lucka”. 

Om spelet innan den 
sista passningen. 
Noggrann och 
uppbyggande princip.  

Spelhandlingar Spel till hörnen 
består men 
kompletteras med 
avslutningar från 
långt håll.  
Bollen rör sig men 
inte eleverna. 

Spelrummets mitt 
söks upp. 
 
 
 
Bollen rör sig men 
inte eleverna. 

Spelrummets hörn 
söks upp. 
 
 
 
Bollen rör sig men 
inte eleverna. 

Spelhandlingarna 
upprepar sig. 
 
 
 
Bollen rör sig men inte 
eleverna. 

Samtal  Kvarstående 
överenskommelser. 
 
 
 
Ett statiskt spelrum 
framträder vid 
samtalen.  

Överenskommelser 
om relationella 
samhandlingar som 
påverkar spelrummet 
och det andra laget.  
 
Ett avsmalnat 
spelrum. 

Överenskommelser 
om relationella 
samhandlingar som 
påverkar spelrummet 
och det andra laget.  
 
Ett differentierat 
spelrum.  

Ingen 
överenskommelse om 
den sista passningen 
eller om spelrummet. 
 
 
Ett avsmalnat spelrum. 

 

Tabellen är en sammanfattning av vad som står fast och hur uppdraget löstes i spelrummet på 

olika sätt under spellaborationen ”den sista passningen”. Tabellen visar dels på omprövningar 

och kvarstående mönster inom lagen, dels på skillnader och likheter mellan lagen. 

 
Konstruktioner i handling 

Samtliga lag hade lätt att tillsammans ta sig över spelplanen från den egna sidan och upp till 

det andra målet. Gemensamt för alla lag var att de samspelade under förflyttningen över 

spelplanen, så att alla elever fick röra bollen innan de var framme vid det andra målet, där 

motspelarna stod och väntade. Likheter mellan lagen och återkommande handlingar som stod 

fast för samtliga lag var att lagen divergerande i spelrummet på den andra planhalvan, att 

eleverna stod långt från motståndarna, att de hade samma avstånd till varandra, att de passade 
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noggrant och många gånger och att det var bollen som rörde sig men eleverna stod stilla och 

väntade i intagna positioner.  Väl framme vid det andra målet skiljde sig lagens agerande åt.        

Vid spelhandlingarna framträdde två huvudmönster som stod fast, men de skiljde sig åt. I det 

ena fallet löstes uppdraget genom tydliga samhandlingar inriktade på den sista passningen och 

i det andra fallet var det ingen skillnad mellan den sista passningen och övriga passningar. Ett 

lag (RÖ) löste uppdraget direkt och tre lag (GU, SV, BL) löste inte uppdraget i den första 

spelomgången. Nedanstående mönster för handlingarna stod fast.  

 

För ett lag (RÖ) skiljer sig den sista passningen åt från övriga passningar. Den gemensamma 

mening som framträder i handling är att eleverna konsekvent spelar den sista passningen ned 

till hörnen och de skjuter utan tvekan från nära håll när de får bollen. De elever som tar emot 

den sista passningen har aktivt placerat sig i hörnen för att få den sista passningen. 

Samhandlingarna har ett syfte och den sista passningen har en tydlig riktning. För eleverna är 

meningen med samspelet att den sista passningen ska spelas ner till hörnen av spelplanen. 

Ingen lucka till den sista passningen framträder. Den sista passningen är fylld med gemensam 

mening.    

 

För tre lag (GU, SV, BL) är det är ingen skillnad mellan den sista passningen och övriga 

passningar i den första spelomgången. Ingen elev gör något särskilt för att erhålla den sista 

passningen. Det som står fast och utförs utan tvekan är att skjuta mot mål från långt håll. 

Samhandlingar inriktade på att åstadkomma den sista passningen saknas. Handlingarna 

saknar syfte och riktning och inget står fast om den sista passningen.    

 

Konstruktioner vid samtal 

Vid samtalen om den sista passningen skiljde sig lagen åt. Två lag samtalade om den sista 

passningen och två lag talade om spelet innan den sista passningen. Det lag (RÖ) som löste 

uppdraget utvecklade gemensamma överenskommelser som gav mening åt den sista 

passningen. Ett lag (GU), som i handling inte gjorde någon åtskillnad mellan den sista 

passningen och övriga passningar, utvecklade gemensamma överenskommelser vid samtalen 

som fyllde den sista passningen med mening och den fick en riktning. De lag (SV, BL) som 

inte löste uppdraget i handling samtalade om spelet innan den sista passningen, men inte om 

den sista passningen. Det framträdde ingen gemensam överenskommelse som stod fast om 

den sista passningen för de två lagen.   
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Vid samtalen enades två lag (RÖ, GU) om att syftet med egna samhandlingar är att påverka 

det andra lagets handlingar och spelrummet så att det skapas ett utrymme för den sista 

passningen. Överenskommelsen vid samtalen är inriktade på att den sista passningen ska 

skilja sig åt från övriga passningar. Den gemensamma meningen och syftet med den sista 

passningen för eleverna är att den ska åstadkomma ”en lucka” (lag GU) eller att ”man kan 

lura dom, alltså typ passar t.ex. under och sen tillbaka för då springer dom” (lag RÖ). För lag 

RÖ skulle den sista passningen vara ”en lurpassning”. Att samtalen utmynnande i 

gemensamma överenskommelser om att skapa ett särskilt utrymme gav mening och riktning 

för syftet med den sista passningen för de två lagen (GU, RÖ) är tecken på lärande om 

spelrummets användning.    

 

Samtalen för två lag (BL, SV) utmynnade i överenskommelser om det egna spelet före den 

sista passningen. Det som gav mening och stod fast för eleverna var att vara ”mer noggranna, 

bygga upp spelet och ta mindre risker”. Eleverna hade vid samtalen inte upprättat en 

överenskommelse om den sista passningen som fyllde luckan som framträdde i handling. 

Luckan till syftet med den sista passningen kvarstod och den sista passningen fick inte ny 

mening vid samtalen. Ingen överenskommelse om syftet med den sista passningen 

utkristalliserades vid samtalen för de två lagen (SV, BL).  

 

Rekonstruktioner i handling 

I den andra spelomgången framträder nya spelhandlingar för tre lag (GU, SV, RÖ). Ett lag 

(BL) fortsätter som tidigare och inga nya handlingar uppstår som visar att den sista 

passningen fylls med ny mening.  

 

För ett lag (GU) framträdde en tydlig förändring och handlingarna har fått en gemensam 

riktning. I den andra spelomgången var det skillnad mellan den sista passningen och övriga 

passningar. Det som tidigare stod fast har omprövats och fyllts med ny mening i handling och 

eleverna sökte aktivt upp hörnen för att få bollen nära målet och på sätt åstadkom de den 

”lucka” och det utrymme de hade samtalat om. Handlingarna har fått ett syfte och en riktning 

som är tecken på förändring, meningsskapande och lärande. 

 

Lag (RÖ) passade inte längre den sista passningen kontinuerligt ner till hörnen, utan de 

kompletterade nu den sista passningen med nya spelhandlingar genom att skjuta från långt 

håll. Det som tidigare stod fast om den sista passningen har fått nyanserad mening i handling. 
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Det nyanserade handlandet innebär att eleverna tar sig vidare i samspelsprocessen, som är 

tecken på lärande och utveckling av relationen till den sista passningen.   

 

Den sista passningen skiljde sig åt från övriga passningar i den andra spelomgången för lag 

SV men luckor uppstod i samspelet. De ändrade sina spelhandlingar från att skjuta från långt 

håll till att då och då försöka spela den sista passningen rakt in mot mitten framför målet för 

att avsluta nära målet. Den divergering i spelrummet och den noggrannhet som tidigare stod 

fast i handling och vid samtal hade utmanats av ett individuellt erbjudande om spelhandlingar 

rakt in mot det andra målet, där en pojke ställde sig. Erbjudandet med avslutning genom 

konvergering rakt mot det andra målet skapade missförstånd, tvekan och luckor så att 

samspelet avstannade. Meningen med den sista passningen har förändrats, men omfattas inte 

av alla elever och det uppstår långa pauser och luckor i samspelet. I den andra spelomgången 

är det oklart vad som står fast. Konvergering mot det andra målet konkurrerar med tidigare 

överenskommelser om divergering i spelrummet. Syftet med den sista passningen behöver 

fyllas med gemensam mening som omfattas av alla elever, om eleverna ska ta sig vidare i 

samspelsprocessen och lyckas med att lösa uppdraget tillsammans.  
 

För det sista laget (BL) kvarstod tidigare handlingsmönster. Spelhandlingarna stod fast och 

eleverna fortsatte att skjuta från långt håll rakt framför målet och ingen elev gjorde något 

särskilt för att få den sista passningen. Den sista passningen skiljde sig inte åt från övriga 

passningar och inga nya spelhandlingar framträdde som visade att syftet med den sista 

passningen fylldes med ny mening i handling. Avslutning av spelet med konvergering rakt 

mot det andra målet kvarstod. Inga nya handlingar erbjöd ny mening åt den sista passningen.   

 

Rekonstruktioner vid avslutande samtal 

Vilka överenskommelser framträdde vid de avslutande samtalen om vad som kunde förbättras 

för att lyckas med den sista passningen? Överenskommelserna för två lag (GU, SV) omfattar 

samhandlingar som har till syfte att påverka det andra lagets deltagare och spelrummets djup 

och det ger den sista passningen en ny mening i form av en riktning i spelrummet. För två lag 

(RÖ, BL) tillfördes ingen ny mening i de avslutande samtalen. 

 

Lag GU som utvecklade ny mening enades om att den sista passningen kunde gå bakåt i 

spelrummet och de var överens om att ”vänta tills vi hade ett bra läge och kompisen som fick 

den sista passningen var den som stod i bästa läge”. Det ”läget” skulle åstadkommas av egna 
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spelhandlingar och det skulle ske genom att först ”gå närmare målet och passa bakåt, så kan 

man passa den som har bra läge”, vilket gav ny mening och en riktning åt samhandlingarna 

inom laget. Det som nu står fast vid samtalen om spelhandlingarna är att bollen först ska gå in 

mot målet och sedan ut igen, vilket innebär att egna handlingar ska påverka omgivningen.  

 

Lag SV var överens om att den sista passningen skulle gå rakt in mot målet. Det skulle 

åstadkommas genom att man skulle ”försöka göra sig fri och förflytta sig hela tiden så att 

motståndarna tappar bort sig och vi får ett kort kast mot mål”.   

 

Det som ger ny mening åt överenskommelsen om den sista passningen är att egna handlingar 

kan eller ska påverka omgivningen. För det ena laget (SV) innebär det att egna handlingar 

relaterar dels till andra deltagare som genom egna rörelser ska ”tappa bort sig”, dels till 

spelrummet som kan användas framåt så de kommer nära målet. För det andra laget (GU) är 

överenskommelsen inriktad på att spelrummet ska användas och påverkas i djupled, först i 

riktning framåt och sedan bakåt.   

 

Elevernas meningskapande i de avslutande samtalen innebar överenskommelser om att syftet 

med egna samhandlingar var att påverka motståndarna, men framför allt hade de utvecklat en 

ny mening om den sista passningen så att den omfattade spelrummets djup. Det som gav ny 

mening för lag SV och GU vid de avslutande samtalen var att skapa en särskild plats i 

spelrummet för avslutningen av spelet. Överenskommelserna innebar att egna handlingar 

relaterade till motspelare och till spelrummet. Överenskommelser som stod fast och gav ny 

mening åt den sista passningen vid de avslutande samtalen var: 

 

- Att eleverna i det andra laget kunde påverkas genom egna samhandlingar för att 

åstadkomma den sista passningen.  

- Att spelrummet kunde användas i djupled för att åstadkomma den sista passningen. 

 

Lag SV var vid tidigare samtal endast inne på att hålla avstånd till motståndarna och att de 

skulle vara noggranna. Spelhandlingarna i den sista spelomgången hade utmynnat i luckor och 

missförstånd om den sista passningen. Att luckorna fylldes med ny mening vid de avslutande 

samtalen är tecken på lärande för det laget. Lag GU hade redan vid de första samtalen varit 

överens om att ”spela tills det kommer en lucka ganska nära målet”. I de retrospektiva 

samtalen utvecklades ”luckan” till att handla om att först spela bollen in mot målet och sedan 
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tillbaka för att åstadkomma ”bästa läge” genom den sista passningen. Omprövningarna av 

syftet med den sista passningen är tecken på meningsskapande och lärande för de två lagen 

(SV, GU).  

 

De andra två lagen lag (RÖ, BL) hade svårare att tala om vad de skulle göra framöver för att 

utveckla den sista passningen. De omprövade inte tidigare överenskommelser. Lag RÖ hade 

redan vid de första samtalen upprättat överenskommelser om hur spelrummet och motspelare 

kunde påverkas genom egna handlingar, som är tecken på meningsskapande och lärande. Vid 

de avslutande samtalen framträdde ingen omprövning. De var överens om att det hade gått bra 

när de hade stått ”som en halvmåne vid målet och lurades, sen passade vi så att det blev mål”. 

För lag BL kvarstod tidigare mönster som var ”att vara noggranna och skjuta när det uppstod 

bra lägen”. Ingen förändring framträdde som tecken på att ny mening skapades vid de 

avslutande samtalen. Vad ett bra läge var framträdde inte. Inget lärande skedde vid de 

avslutande samtalen och ingen ny mening tillfördes för syftet med handlingarna, utan det som 

stod fast kvarstod.  

 

9.5 Mönster i spelrummet 

Som avslutning på resultatavsnittet presenteras de mönster som har framträtt i spelrummet 

under spellaborationen ”den sista passningen”. De olika mönster som visade sig fick 

konsekvenser för elevernas handlingsutrymme.  

 

Ett förtunnat spelrum med statiska positioner 

Samtliga lag divergerade i spelrummet runt det andra målet vid uppbyggnaden av samspelet 

på den andra planhalvan. Bollen rörde sig i spelrummet, men eleverna rörde sig inte ur 

intagna positioner. Divergeringen förtunnade spelutrymmet på den andra planhalvan och det 

skapade möjligheter att inrikta samspelet på den sista passningen. 

 

Ett avsmalnat spelrum  

För två lag smalnades spelrummet av när de konvergerade mot spelrummets mitt i den andra 

spelomgången, vilket tog sig olika uttryck. Lag BL fortsatte att avsluta från långt håll mitt 

framför målet, medan lag SV avslutade nära målet och mitt framför målet. Spelrummet 

förtätades framför motståndarnas mål för båda lagen. 
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Ett differentierat spelrum  

Både lag GU och lag RÖ sökte upp spelrummets hörn för att avsluta med den sista 

passningen. Lag RÖ kompletterade avslutningarna från hörnen genom att avsluta från långt 

håll i banans mitt. Differentieringen förtunnade spelrummet på den andra planhalvan. Att 

olika spelrum framträder under spellaborationerna innebär att elevernas handlingar inte bara 

skapar olika mönster i spelrummet, utan innebär också att eleverna i de olika lagen har haft 

olika spelrum att verka i. Att verka i ett spelrum som skapas av kontinuerligt divergerande 

handlingar är en stor skillnad mot att verka i ett spelrum som skapas genom konvergerande 

spelhandlingar. Hur dessa mönster påverkade lärande av samspel behandlas i 

diskussionsavsnittet. 

 

9.6 Sammanfattning 
De lag som löste uppdraget var överens om att meningen med den sista passningen var att 

åstadkomma en särskild plats i spelrummet för avslutningen av spelet. Den platsen i 

avslutningsfasen av spelet var relationell och skulle åstadkommas genom egna handlingar 

som påverkade motspelare och spelrum. Meningen utvecklades genom växelvis spel och 

samtal inom lagen. De lag som inte löste uppdraget utvecklade inte någon relation till den 

sista passningen, motspelare eller spelrum vid samtal eller i handling och inget om den sista 

passningen stod fast.  

 

För de två lag som antingen haft problem med att åstadkomma samhandlingar och som inte 

hade löst tidigare uppdrag (lag RÖ) eller som radikalt och genomgående hade omprövat 

lösningar av uppdragen (lag GU) framträdde samspel utan avbrott. I den här spellaborationen 

tog sig de två lagen vidare i spelprocessen genom samhandlingar. Båda lagen löste uppdraget 

genom en kombination av reflektioner vid samtal och utförda handlingar. Det som stod fast 

var handlingar och gemensamma överenskommelser som omfattades av alla elever och 

överenskommelser och handlingar var inriktade på att åstadkomma den sista passningen. 

Handlingar och överenskommelser stod på så sätt i samklang med uppdragets syfte. 

Spellaborationens struktur förändrade omgivningen och det verkar också ha löst de problem 

som de två lagen (RÖ, GU) tidigare haft dels med den första passningen, dels med att 

tillsammans ta sig över mittlinjen. Tecken på lärande och meningsskapande framträdde för de 

lagen vid den spellaboration som gjorde att de fick tid på sig att ta emot, behandla och 

avleverera bollen när motspelarna väntade nere vid sitt eget mål.  
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För de två lag (SV, BL) som i tidigare spellaborationer med lätthet hade löst uppdragen 

uppstod en annan situation. Eleverna slutade att röra på sig, som hade de gjort i tidigare 

spellaborationer när de hade hjälpt varandra att lösa uppdragen genom samhandling. 

Avslutningarna mot målet var nu istället enkelriktade och främst individuella. Den 

spellaboration som medförde att eleverna fick gott om tid att ta emot, behandla och avleverera 

bollen tycks ha reducerat utmaningen för de två lag som tidigare rört sig mycket, samhandlat 

och inte haft svårt att avsluta med skott mot mål. Meningen med den sista passningen 

upprättades inte i handling.  

 

Det har visat sig att växling mellan samtal och handlingar har hjälpt tre lag (RÖ, GU, SV) att 

utveckla överenskommelser inom laget som gav mening åt den sista passningen även om 

överenskommelserna mellan lagen skiljde sig åt.    

 

I diskussionsavsnittet behandlas resultaten från samtliga spellaborationer med återkoppling till 

teoriavsnittet, tidigare forskning och vilken betydelse studien kan ha för skolan och andra 

intressenter som undervisar i bollspel. Dessutom behandlas studiens brister och förtjänster 

med förslag på hur metoden kan vidareutvecklas.     

 
10. Diskussion     
 

Studiens syfte var att undersöka elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa. 

Vet vi lite mer om barns samspelskunnande utifrån resultaten? Ja, vi vet att eleverna kan visa 

samspelskunnande som förändras, omprövas och utvecklas under en arbetsprocess med tre 

olika uppdrag genom att samtala och spela. Lärandet har visat sig när eleverna har ändrat sina 

spelhandlingar och utnyttjat spelplanen på nya sätt. Eleverna har också rört sig i relation till 

bollen, medspelare och motspelare på nya sätt, som har varit tecken på lärande. De har vid 

samtal också gjort omtolkningar av tidigare handlingar, som har varit tecken på lärande. De 

har kunnat tala om samspel på nya sätt och de har utvecklat nya spelhandlingar. I vissa fall 

har de utvecklat tidigare handlingar så att de har blivit mer samordnade så att samspel har 

uppstått. I andra fall har samspelet uteblivit och eleverna har haft svårt att lösa uppdragen, 

men även i de fallen vet vi lite mer om vad som har hindrat eleverna i samspelet. Vi vet också 

att det som skapar mening för eleverna i ett samtal inte alltid är det som framträder i handling.  
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I diskussionsavsnittet framöver behandlas studiens frågeställningar och resultat. Den första 

frågeställningen är inriktad på vilka handlingar som framträder och vad elever talar om när de 

får samspelsuppgifter i bollspel som de ska lösa tillsammans. Den andra frågeställningen 

handlar om vilka förändringar som framträder i handling och vid samtal under 

bearbetningsprocessen som kan vara tecken på lärande av samspel i bollspel. Resultaten 

diskuteras under tre rubriker: 

  

- Situationens mening och handlingarnas konsekvenser.  

- Tidigare erfarenheter.  

- Omvärld och handlingar/samtal i ömsesidigt samspel.  

 

Den tredje frågeställningen behandlas i det påföljande avsnittet. Frågeställningen handlar om 

vilka mönster som uppstår i spelrummet när eleverna ska hjälpa varandra i samspelet och 

vilka konsekvenser dessa mönster får för lärandet av samspel. När de resultaten behandlas 

presenterar jag nya begrepp om spelrummet som har utvecklats inom ramen för PEA. I det 

sammanhanget diskuterar jag om och i så fall på vilket sätt de nya begreppen kan bli 

användbara i skolans bollspelsundervisning i ämnet idrott och hälsa, men också av ledare på 

fritiden som undervisar i bollspel. 

 

Som avslutning diskuterar jag metodens för- och nackdelar, dess användning i en 

rörelsepraktik och hur PEA kan utvecklas vid tillämpning på en rörelsespraktik utifrån de 

erfarenheter jag har gjort.  

 

10.1 Tre perspektiv på lärande av samspel 
Diskussionen är inriktad på att förstå de viktigaste resultaten om elevernas samspelskunnande 

ur tre perspektiv. Det lärande som diskuteras framöver utgår från teorier om 

meningsskapande, tidigare erfarenheter och om samspelet mellan individ och omvärld 

(Dewey 1922/1983; 1925/1981; 1929/1984; 1934/2005; 1938/1997; Biesta & Burbules 2003; 

Biesta 2004; Säljö 2000; Öhman 2006). Avsikten är att förstå hur eleverna gör samspel 

begripligt på olika sätt i handling och vid samtal.  

 

I det första avsnittet behandlas meningsskapande och handlingarnas konsekvenser vid lärande 

om den första passningen. I det andra avsnittet diskuteras tidigare erfarenheter vid lärande av 
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att tillsammans ta sig över mittlinjen. I det sista avsnittet diskuteras det ömsesidiga samspelet 

mellan individ och omvärld samt reflektionens betydelse, vid lärande av den sista passningen.  

 

10.1.1 Situationens mening och handlingarnas konsekvenser 

Hur kan lärprocessen och meningsskapandet om den första passningen förstås ur ett 

konstruktionistiskt och transaktionellt perspektiv? Dewey (1938/1997) menar att relationen 

mellan våra handlingar och dess konsekvenser är vad kunskap handlar om och att mening 

skapas i och genom handling som för utvecklingsprocessen framåt. De fyra lagen handlade på 

olika sätt och konsekvenserna blev olika. För tre lag fördes utvecklingsprocessen om den 

första passningen framåt, men för ett lag framträdde ingen utvecklingsprocess. Ingen mening 

framträdde för det laget och uppdraget med den första passningen blev olöst.    

 

De handlingar som gav gemensam mening om att hjälpa varandra med den första passningen 

för tre lag var att konvergera mot bollhållaren, att divergera från bollhållaren och att 

konvergera mot bollhållaren i kombination med att konvergera mot det andra målet. 

 

Vid samtalen om att hjälpa varandra med den första passningen utvecklades först allmänna 

överenskommelser. Det som gav mening för eleverna vid samtalen var att vara ”nära den som 

hade bollen” eller att ”springa bort från motspelarna”. De allmänna överenskommelserna 

utvecklades och preciserades därefter vid de efterföljande samtalen. Det som gav ny och 

preciserad mening för eleverna var att söka upp sidan av spelrummet eller att befinna sig 

bakom den som hade bollen. Förändringarna från allmänna överenskommelser till preciserade 

överenskommelser som inkluderar spelrummet är tecken på meningsskapande och lärande.  

 

Hur kan dessa resultat förstås? Dewey (1938/1997) menar att det inte bara är relationen 

mellan våra handlingar och dess konsekvenser som kunskap handlar om, utan individen måste 

också förstå, reflektera och finna sätt att handla i världen. Det är vad erfarande, kunskap och 

utveckling handlar om, och för detta krävs det att individen förstår situationens mening. ”A 

purpose differs from an original impulse and desire through its translation into a plan and 

method of acting upon foresight of consequences of acting under given observed conditions in 

a certain way” (Dewey 1938/1997, s. 69). Eleverna i tre av lagen (Spellaboration 1; lag SV, 

lag BL och lag GU4) har i handling visat att de har en gemensam överenskommelse som står 

                                                
4 För lag GU avses spelomgång 1 
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fast om hur de ska lösa uppdraget. De ska konvergera eller divergera för att hjälpa varandra 

och vid samtalen utvecklades det som hade framträtt i handling och de blev överens om att 

söka upp särskilda delar av spelplanen. Den nya mening som tillskrevs handlingarna var att ge 

sig ut till sidan eller bakom den som hade bollen för att hjälpa till med den första passningen. 

Elevernas handlingar var först inriktade på relationen till den som hade bollen och därefter 

upprättade eleverna en ny relation till den första passningen som inkluderade spelrummet. På 

så sätt visar resultaten att eleverna har inriktat sina handlingar mot uppdragets syfte, som var 

att hjälpa varandra på den egna planhalvan med den första passningen. Detta är tecken på nytt 

meningskapande och lärande om hur spelrummet kan användas för att hjälpa varandra. 

Handlingarna har fått en riktning i spelrummet och en mening som relaterar till uppdraget.  

 

Ett lags handlingar skiljde sig från övriga lags och handlingarna relaterade inte till 

uppdraget. Det visade sig när eleverna i det laget (Spellaboration 1, lag RÖ) sprang ifrån den 

som hade bollen och upp till den andra planhalvan för att försöka göra mål. Konsekvenserna 

av att de konvergerade mot det andra målet blev att det inte hjälpte varandra med den första 

passningen på den egna planhalvan. Samspelet avstannade när en elev blev ensam kvar på den 

egna planhalvan. Det uppstod på så sätt luckor i form av avbrott, missförstånd och långa 

pauser i spelet. Luckorna reddes inte ut och fylldes inte med ny mening i form av nya 

spelhandlingar så att samspel uppstod. Inom PEA används begreppet stå fast för att se vad 

som är omedelbart begripligt, meningsfullt och tas för givet i ett möte. Det som var 

omedelbart begripligt och meningsfullt för eleverna i det laget var att springa upp till det 

andra målet för att försöka göra mål och det fick konsekvenser som medförde att samspelet på 

den egna planhalvan upphörde. Luckor och avbrott i samspelet är tecken på missförstånd.  Det 

som står fast behöver redas ut med nya överenskommelser om kommunikationen ska komma 

vidare (Wickman 2004; Wickman & Östman 2002a). Dewey (1938/1997) menar att det är i 

samspel med omgivningen som utveckling sker. Ovanstående exempel visar för det första att 

elevernas omedelbara handlingar är individuella och inte samordande med andra elever i 

omgivningen. Konsekvenserna blev att inget samspel framträdde. Samspelet mellan individ 

och omvärld har avbrutits för eleverna i det laget och transaktionen är därmed avbruten och 

inga spelfrämjade möten visar sig på den egna planhalvan. För det andra visar exemplet att 

elevernas övergripande mening om samspel hindrar dem att lösa det gemensamma uppdraget 

med den första passningen på den egna planhalvan.    
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Dewey och Bentleys (1949) begrepp transaktion innebär att individ och omgivning står i ett 

ständigt samspel med varandra och att båda förändras men vid ”self-actions” agerar individen 

av egen kraft och på egen hand (se teoriavsnitt om self-action, interaktion, och transaktion). 

För lag RÖ har transaktionen avbrutits och ersatts med ”self-actions” och handlingarna 

relaterar inte till andra elever eller till uppdragets syfte. Handlingarna visar att eleverna har 

iscensatt en annan övergripande mening med uppdraget, som är att avgöra spelet och göra 

mål, men de löser inte samspelsuppdraget med den första passningen och lärandet om samspel 

i den fasen av spelet uteblir. Om avbrott framträder så att samspelet mellan individ och 

omgivning inte upprätthålls är det tecken på att organismen inte reagerar på signaler som 

finns i omgivningen och transaktionen är avbruten menar Dewey (1922/1983). Tecken på att 

eleverna i det laget inte reagerar på signaler som finns i omgivningen är att de stod kvar i 

isolerade rum utan att förflytta sig för att hjälpa den som hade bollen på den egna planhalvan 

(Spellaboration 1, lag RÖ).  

 

Ett transaktionellt synsätt på lärande innebär att förändringar sker och att nya dispositioner för 

handlingar utvecklas. Handlingarna blir mer komplexa och individen blir på så sätt mer 

sensitiv för omvärlden vilken fylls med ny mening och blir på så sätt mer differentierad menar 

Biesta och Burbules (2003). Det som visar sig i exemplet med lag (RÖ) är att elevernas 

handlingar inte står i relation till uppdragets syfte, att transaktionen är avbruten och att inga 

nya handlingar framträder som är sensitiva eller differentierade. De nyanserar inte sina 

handlingar, utan de fortsätter att stå still i isolerade rum och de varken divergerar eller 

konvergerar i riktning mot eller från bollhållaren (Spellaboration 1; lag RÖ). De andra lagen 

(GU, SV, BL) reagerar på signaler som finns i omgivningen när de skapar egna rum och 

konsekvenserna blir att samspelet mellan individ och omgivning upprätthålls. De tre lagens 

handlingar innebär att transaktionen inte avbröts och samspelet flyter på utan avbrott, 

antingen genom konvergering mot bollhållaren eller genom divergering från bollhållaren. Vid 

samtalen utvecklas nya överenskommelser om att använda spelrummet på differentierade sätt 

och att inte bara divergera eller konvergera i spelrummet. Handlingarnas riktningar påverkar 

också omgivningen som antingen förtätades (lag RÖ) eller förtunnades (lag GU, SV, BL). Att 

konsekvenserna av spelhandlingarna som är inriktade på att komma till det andra målet 

förtätade spelrummet uppe på den andra planhalvan uppmärksammas inte av eleverna i lag 

RÖ, vilket också är ett tecken på att samspelet mellan individ och omgivning är avbruten.  
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Dewey (1925/1981) menar att det inte räcker med att vara i världen utan man måste också 

reflektera över konsekvenserna för att utveckling ska ske. Dewey (1938/1997; 1949) menar 

vidare att kunskap handlar om relationen mellan våra handlingar och dess konsekvenser, men 

han betonar också att vid lärande förändras såväl individ som omgivning i transaktion. 

Ovanstående är ett exempel på vikten av gemensamt meningskapande i bollspel, men 

exemplet visar också att eleverna i ett lag inte är uppmärksamma på vilka konsekvenser deras 

handlingar får för såväl samspelet som för spelrummet. För tre lag (SV, GU, BL) kan 

samhandlingarna förklaras av att en gemensam mening framträdde för rörelseriktningen utan 

boll, som utvecklades till att röra sig mot spelrummets sidor eller bakom den som hade bollen.  

Individerna i de lagen talade och handlade på ett nytt sätt och mönstret för rörelsernas riktning 

i spelrummet förändrades för de lag som löste uppdraget. Konsekvenserna för det lag (RÖ) 

som i handling konvergerade mot det andra målet var att samspelet upphörde och det kan 

förklaras av att den gemensamma meningen för rörelseriktningen var att komma till det andra 

målet för att avgöra med ett skott mot målet, istället för att hjälpa till med den första 

passningen. Inga nya handlingar visade på nytt meningsskapande som fyllde luckor som hade 

uppstått och lärande av den första passningen uteblev för det laget. Dewey (1922/1983) 

använder begreppet avbruten transaktion och Wickman och Östman (2002a) använder ”gaps” 

för att peka ut avbrott i kommunikationen. Meningsskapande och handlingarnas konsekvenser 

har haft betydelse för lärandet, men konsekvenserna innebar också att omvärlden förändrades 

när spelrummet användes på ett nytt sätt av alla lag utom ett.  Jag återkommer till diskussioner 

om vikten av reflektion i nästa avsnitt och till relationen mellan individ och omvärld i det sista 

avsnittet. 

 

En slutsats ur ett bollspelsdidaktiskt perspektiv är att det är viktigt att eleverna utvecklar ett 

gemensamt syfte för handlingarna om handlingarna ska få en mening och en riktning. I det 

här fallet lyckades tre lag att lösa uppdraget genom att skapa egna rum i spelrummet, antingen 

genom konvergering mot bollhållaren eller genom divergering från bollhållaren, på den egna 

planhalvan. Det meningsskapandet hjälpte dem att hjälpa varandra i spelets början vid den 

första passningen. Det lag (RÖ) som agerade för att avgöra spelet och konvergerade mot det 

andra målet för att försöka göra mål hjälpte inte varandra med den första passningen i 

uppbyggnadsfasen av spelet och de löste inte samspeluppdraget på den egna planhalvan. I det 

fallet hade eleverna uppfattningar om syftet med uppdraget visat på missuppfattningar som 

hindrade lärandet om den första passningen i uppbyggnadsfasen i bollspel. Det ligger i linje 

med tidigare forskning som har visat att elevers uppfattningar kan utgöras av 
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missuppfattningar som hindrar lärande (Hare & Graber 2000; Griffin et al 2001; Marsenach i 

Amade- Escot 2006).   

 

10.1.2 Tidigare erfarenheter 

I den andra spellaborationen vill jag diskutera hur tidigare erfarenheter har påverkat eller 

hindrat lärandet om att tillsammans ta sig över mittlinjen. De lag som löste uppdraget att 

tillsammans ta sig över mittlinjen byggde vidare på tidigare erfarenheter om den första 

passningen. Resultaten för de lag som löste uppdraget visade förutom kontinuitet också på 

förändringar i den nya situationen. Vid uppdraget med att ta sig över mittlinjen utvidgades 

spelutrymmet och de egna rummen placerades på samma sätt som i den första 

spellaborationen men på längre avstånd från bollhållaren.  Två lag divergerade ännu mer från 

bollhållaren (Spellaboration 2: lag SV, spelomgång 1 och 2; lag GU, spelomgång 1). Ett lag 

konvergerade mot det andra målet i kombination med att divergera från bollhållaren 

(Spellaboration 2: lag BL, spelomgång 1 och 2). Eleverna i de tre lagen utvidgade 

spelutrymmet och fick därmed gott om tid att samverka och de löste uppdraget. 

Överenskommelsen vid samtalen var för två lag (SV, BL) att de skulle vänta på varandra så 

att alla skulle komma över mittlinjen. 

 

Hur kan det komma sig att det var samma lag (GU, SV, BL) som löste uppdraget att 

tillsammans ta sig över mittlinjen som tidigare löste uppdraget med den första passningen? 

Resultaten visar att det som gav mening i handling och vid samtal om att tillsammans ta sig 

över mittlinjen i huvudsak var identiska med det som framträdde i den första 

spellaborationen. Spelhandlingarna iscensattes på samma sätt vid båda spellaborationerna. 

Två lag (GU, SV) passade många gånger inom laget och fortsatte att antingen att konvergera 

mot bollhållaren eller att divergera från bollhållaren. Det tredje laget (BL) passade få gånger 

till varandra innan de tog sig över mittlinjen. Skillnaden i den här spellaborationen jämfört 

med den första spellaborationen var att det laget (BL) divergerade från bollhållaren istället för 

att konvergera mot bollhållaren vid den första passningen. Det som kvarstod för det laget var 

också att någon elev konvergerade mot det andra målet. Förutom att samma konstruktioner 

framträdde i handling var två av lagen (SV, BL) överens vid samtalen att de skulle vänta på 

varandra så att alla skulle komma över mittlinjen. Det tredje laget (GU) utvecklade ingen 

gemensam överenskommelse vid samtalen om att ta sig över mittlinjen, men samtalen 

speglade inte vad de faktiskt gjorde i handling. I handling framträdde det lagets (GU) 
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gemensam mening, som var att konvergera mot bollhållaren, och de tog sig lätt över 

mittlinjen tillsammans i den första spelomgången.     

 

Tidigare erfarenheter från uppdraget med den första passningen visade sig i handling när 

eleverna i de tre lagen kontinuerligt passade den första passningen till någon kamrat på den 

egna planhalvan, vilket inte var ett krav i den nya spellaborationen. Bollen spelades 

konsekvent och utan tvekan till någon på den egna planhalvan som är ett tecken på 

transformation av kunskaper från den första spellaborationen till den andra. Dewey 

(1934/2005) menar att när erfarenheter skapas i en verksamhet är tidigare erfarenheter redan 

inkluderade som en del i den pågående processen, ”the past is carried into the present so as to 

expand and deepen the content of the latter” (s. 24). De tre lagen som använder den första 

passningen på samma sätt som de tidigare har gjort i handling och utvecklat vid samtalen i 

den förra spellaborationen är exempel på det Dewey menar med att man bär med sig dåtid 

som visar sig i nutid. Framtiden går inte heller att separera från nutid, eftersom handlingar i 

nutid har ett syfte som är inriktade på framtiden. Dewey (1938/1997) menar att ”a purpose is 

an end-view” (s. 67) och att ”we can be aware of consequenses only because of previous 

experiences” (s. 68).  På det sättet kan man förstå att elevernas tidigare erfarenheter från den 

första spellaborationen har transformerats till spellaborationen om att tillsammans ta sig över 

mittlinjen för tre av lagen. Konsekvenserna var att de elever som hade tidigare erfarenheter 

lyckades med det nya uppdraget att ta sig över mittlinjen när de använde den första 

passningen på den egna planhalvan på samma sätt som tidigare. Det ligger i linje med Dewey 

(1934/2005) som menar att dåtid, nutid och framtid är sammanflätade med varandra, eftersom 

man bär med sig tidigare erfarande i nya situationer där handlingarnas syfte är inriktade på 

framtiden.  

 

Dewey (1922/1983) menar att med ett transaktionellt synsätt på lärande innebär lärandet att 

nya dispositioner för handlingar utvecklas. Vid ett första påseende framträder inga nya 

dispositioner av handlingarna i spellaborationen. Handlingarna är kontinuerliga och desamma 

samt vilar på tidigare erfarenheter, men de har transformerats och anpassats till en ny 

situation, som är tecken på lärande. I ett fall framträder att handlingsdispositionerna inte bara 

har anpassats de har också utvecklats och har fått ny mening i den nya situationen. Det lag 

(SV, spellaboration 2, spelomgång 2) som passade bollen tillbaka till den egna planhalvan när 

de redan var över mittlinjen, så att alla i lugn och ro skulle kunna ta sig över mittlinjen, är ett 

exempel på att ”nya dispositioner för handlingar” utvecklades. Det exemplet visar att tidigare 
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erfarenheter också har expanderats och fördjupats, vilket är tecken på meningsskapande och 

lärande.        

 

Tidigare erfarenheter kan också hindra utveckling. Resultaten visar att det lag (RÖ) som inte 

lyckades med den första passningen i den första spellaborationen också var det lag som inte 

lyckades med nästa uppdrag. De fortsatte att springa ifrån varandra och upp till den andra 

planhalvan, där de ställde sig i isolerade rum och väntade. I samtalen var eleverna överens om 

”att vänta på varandra så att alla kommer över mittlinjen”, men uppdraget löstes fortfarande 

individuellt enligt tidigare mönster med elever som konvergerade mot det andra målet. Hur 

kan det komma sig att de fortsatte att handla individuellt i form av ”self-actions”? Som 

tidigare nämnts menar Dewey (1922/1983) att om organismen inte reagerar på signaler som 

finns i omgivningen innebär det att transaktionen är avbruten.   

 

Det som hindrade eleverna från att lyckas med uppdraget var för det första att den 

övergripande gemensamma mening som framträder i handling inte står i samklang med 

uppdragets syfte att samhandla för att lösa det gemensamma uppdraget. Eleverna i det laget 

(RÖ) fortsatte att individuellt konvergera mot det andra målet istället för att samhandla för att 

tillsammans ta sig över mittlinjen. För det andra kvarstod de avbrutna transaktionerna med 

omgivningen som hade framträtt tidigare. Eleverna hade inte fyllt de luckor som visade sig 

redan i den första spellaborationen med ny mening i den nya situationen. Luckorna kvarstod 

och hade inte ersatts med nya handlingar så att samspel uppstod. Eleverna stod fortfarande 

stilla och väntade i isolerade rum utan att förflytta sig för att hjälpa den som hade bollen 

(spellaboration 2, lag RÖ).  

 

Tidigare erfarenheter tar man med sig och de visar sig i handling i nutid menar Dewey 

(1934/2005). Lag RÖ hade inga tidigare erfarenheter om den första passningen på den egna 

planhalvan. Det var en belastning som gjorde att de inte löste det nya uppdraget. Deras 

tidigare erfarenheter bestod av att springa upp till den andra planhalvan och när de var på den 

egna planhalvan varken divergerade eller konvergerade de för att hjälpa till med den första 

passningen. Deras tidigare erfarenheter skiljde sig på så sätt från de andra lagens tidigare 

erfarenheter. Eleverna hade inte erfarit spelhandlingar som löste uppdraget med den första 

passningen och det kan förstås som att ”det är endast när organismen blivit träffad av en 

adekvat respons, det vill säga när ett samspel uppnåtts, som organismen vet eller känner vad 

stimuli var” (Biesta 2004, s. 48). 
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Dewey (1938/1997) menar att lärandet inte bara påverkas av tidigare erfarenheter utan det 

påverkas också av förståelse för situationens mening. Lag RÖ utgör ett exempel på detta och 

kan förstås ur tre perspektiv när lärande uteblir: situationens mening är oklar, avbrutna 

transaktioner kvarstår och ersätts inte med nya handlingar samt att tidigare erfarenheter om 

hur de ska handla i spelrummet för att åstadkomma samspel saknas. Analys med PEA och 

Deweys begreppsapparat visar att inget lärande om samspel har framträtt för det laget (RÖ). 

De luckor som uppstår fylls inte med ny mening och inga nya handlingar visar sig. Istället 

framträder en bild av kontinuitet med kvarstående handlingar och överenskommelser som inte 

leder till utveckling, samspel och nytt meningsskapande. Även vid den andra spellaborationen 

ligger studiens resultat för lag (RÖ) i linje med tidigare forskning (Griffin, Dodds, Placek, & 

Tremino 2001; Hare & Graber 2000; Marsenach i Amade-Escot 2006) som visar att elevernas 

föreställningar (conceptions) eller missuppfattningar (missconceptions) kan hindra lärandet.  

 

10.1.3 Omvärld och elever i ett ömsesidigt samspel  

Jag har diskuterat meningskapande och handlingarnas konsekvenser och hur tidigare 

erfarenheter kan förstås i relation till lärande av samspel i två spellaborationer. Vidare har jag 

kommit in på och delvis tagit upp samspelet mellan individ och omvärld. I samband med 

diskussionen av den sista spellaborationen tänker jag avgränsa diskussionen till hur man kan 

förstå vad samtal och reflektioner kan medföra vid lärande av samspel i bollspel och hur 

omgivning och handlingar ömsesidigt påverkar varandra.      

 

Resultaten visade att den sista passningen skiljde sig åt från övriga passningar, för de lag som 

löste uppdraget. Vid uppdraget med den sista passningen fick de avslutande spelhandlingarna 

ett syfte och en bestämd riktning i spelrummet för lag RÖ och lag GU. Eleverna i lag RÖ 

divergerade i spelrummet och det egna rummet förlades i hörnen och eleverna i lag GU 

konvergerade in framför det andra målet och de använde spelrummet i djupled för att 

åstadkomma den sista passningen. Viktigt för att lösa uppdraget med den sista passningen var 

överenskommelser vid samtalen om hur spelrummet skulle användas för att erhålla den sista 

passningen. De lag som löste uppdragen och utvecklade ny mening om den sista passningen 

blev hjälpta av växlingen mellan handling och samtal innan ovanstående mönster för 

handlingarna framträdde (Spellaboration 3, lag RÖ, spelomgång 1 och 2; Spellaboration 3, lag 

GU, spelomgång 2).  
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Dewey (1938/1979) menar att individ och omgivning står i ett ständigt samspel och att båda 

påverkar varandra ömsesidigt i en ständigt pågående process. Vid transaktion förändras både 

omgivning och individ (Dewey 1949). Att bara erfara innebär inte att erfarandet leder till 

utveckling. ”A bare event is no event at all; something happens” menar Dewey (1925/1981, s. 

13). Erfarandet måste vara inriktat på fortsatt utveckling om lärande ska ske, ”any experience 

is miseducative that has the effect of distorting the growth of further experience” (Dewey 

1938/1997, s. 25).  I tidigare spellaborationer har framgått att för de lag (GU, SV, BL) som 

har löst uppdragen har handlingarna haft en gemensam riktning som har givit mening. För det 

lag (RÖ) som har haft svårt att komma överens i handling och vid samtal, har transaktionen 

med omvärlden avbrutits och uppkomna luckor har kvarstått och inte fyllts med ny mening.  

Framöver kommer jag att diskutera den totala förändring som framträder för lag RÖ, som haft 

svårt i tidigare spellaborationer, men även de förändringar som uppstår för lag GU i samband 

med reflektioner under samtalen. I det sammanhanget tar jag upp och diskuterar resultat som 

visar när samtal och reflektion utmynnar i överenskommelser om hur omgivningen ska eller 

kan påverkas. Vidare tar jag upp betydelsen av att elevernas gemensamma överenskommelser 

är inriktade på syftet med samspelsuppdraget.  

 

Dewey (1938/1997) menar att “we have to understand the significance of what we see, hear 

and touch” (s. 68). Som tidigare har nämnts räcker det inte med att vara deltagare i världen för 

att utveckling ska ske. För det första måste deltagandet vara ett aktivt deltagande om 

transaktion ska uppstå, för det andra menar Dewey (1938/1997) att kombinationen av tanke 

och agerande är ”the hart of reflection” (s. 64) och att ”reflection may reverse the original 

situation” (Dewey 1925/1981, s. 29). Med den inledningen kommer jag att diskutera den sista 

spellaborationen. De viktigaste resultaten var att det lag (RÖ) som har haft svårt i två tidigare 

spellaborationer nu löste uppdraget utan tvekan och att ett lag (GU) löste uppdraget efter 

reflektion i samtalen. Inom parentes kan nämnas att ytterligare ett lag (SV) löste uppdraget 

men det var först vid de efterföljande samtalen och inte i handling. Hur kan det komma sig att 

två lag (GU, RÖ) som hade haft det svårt att lösa de två första uppdragen löste det sista 

uppdraget? Visserligen hade lag (GU) löst uppdragen såväl med den första passningen som 

uppdraget med att tillsammans ta sig över mittlinjen i den första spelomgången, men det hade 

uppstått stora problem i den andra spelomgången i båda spellaborationerna för det laget (Lag 

GU: spellaboration 1 och 2, spelomgång 2). En förklaring till det kan vara att i båda 

spellaborationerna ändrade eleverna sin strategi från konvergering mot bollhållaren till 

divergering mot det andra målet och samspelet upphörde när meningen var att försöka avgöra 
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spelet mer än att lösa samspelsuppdragen. En annan förklaring kan vara att de i samtalen inte 

lyckades upprätta en gemensam överenskommelse om uppdragets mening och inget stod fast. 

Hur som helst hade det uppstått problem för det laget att i handling lösa de två första 

samspelsuppdragen i den andra spelomgången.   

 

Den skillnad som framträdde mellan de lag (GU, RÖ) som löste uppdraget med den sista 

passningen och övriga lag, var för det första att den sista passningen skiljde sig åt från övriga 

passningar och för det andra att eleverna gjorde något särskilt för att erhålla den sista 

passningen. Handlingarna skiljde sig dessutom åt från de andra två lagen genom att 

samhandlingar framträdde som var gemensamt inriktade på syftet med uppdraget. Det som 

gav mening var att i handling tillsammans försöka åstadkomma den sista passningen. Övriga 

lag (SV, BL) passade bollen till varandra utan att det var någon skillnad mellan den sista 

passningen och övriga passningar.      

 

Att de två lagen (RÖ, GU) som hade haft problem med tidigare uppdrag löste det sista 

uppdraget behöver problematiseras. Dewey (1949) menar att vid samspelet mellan omgivning 

och individ förändras båda i transaktion med varandra. Strukturen på den sista 

spellaborationen reglerade motspelarnas handlingar som medförde att spelrummet och 

omgivningen var förändrade. I princip tömdes den gemensamma spelplanen på motspelare, 

eftersom det lag som blev av med bollen hade i uppdrag att springa hem till det egna målet 

när de blev av med bollen. På så sätt fick det laget som hade bollen gott om 

handlingsutrymme och gott om tid att ta emot, behandla och avleverera bollen när de tog sig 

fram över spelplanen mot den andra planhalvan. Den förändrade omgivningen kan vara en 

förklaring till att problemen med den första passningen och att tillsammans ta sig över 

mittlinjen hade lösts för de två lagen. Den nya omgivningen innebar att spelhandlingar som 

tidigare hade medfört avbrutna transaktioner och luckor försvann. Tidigare hade eleverna haft 

problem med att skapa egna rum och de hamnade i isolerade rum. De luckorna upplöstes i och 

med att omgivningen förändrades när det inte fanns andra elever i närheten som försökte ta 

bollen. Den andra förklaringen till att eleverna lyckades med uppdraget kan vara att de i 

samtalen talade om och reflekterade över den sista passningen och inte om samspelet innan 

den sista passningen. Resultaten visar att vid samtalen reflekterade eleverna i lag GU och RÖ 

över hur egna handlingar skulle påverka omvärlden. Dewey (1925/1981) menar att för att 

utveckla kunskaper krävs reflektion över handlingarnas konsekvenser och betonar att 



 147 

reflektion inte är åtskild från handling utan sker i transaktion mellan tanke och agerande samt 

att reflektion kan medföra att hela situationen förändras. 

  

Vid reflektioner efter den första spelomgången förändrades situationens mening för lag (GU). 

I den första spelomgången skiljde sig inte den sista passningen åt från övriga passningar för 

det laget, men vid samtalen förändrades hela situationen. Det som framträdde vid samtalen 

ligger i linje med vad Dewey uttrycker som att ”reflection may reverse the original situation” 

(Dewey 1925/1981, s. 29). Eleverna menade först att ”eftersom vi tycker att det är enklare på 

sidorna måste vi också vara på sidorna när de kommer till vårat mål men man måste springa 

upp också”. Därefter kom de överens om att den sista passningen innebär samhandlingar som 

inte bara inkluderar spelplanens sidor, omgivningen ska också förändras, ”vi måste spela runt 

bollen så att det kommer en lucka, ganska nära målet, på kanterna men inte för nära det gula 

området”. Det är ett exempel på att reflektioner vid samtalen har medfört en total förändring 

för det laget. Vid spelet i den första spelomgången hade de skjutit från långt håll och det hade 

skett rakt framifrån och det var ingen skillnad mellan den sista passningen och övriga 

passningar. Handlingarna hade inte haft någon riktning eller mening. Nu har den sista 

passningen fyllts med mening och handlingarna har fått en riktning, som är att söka sig till 

kanterna och den sista passningen ska åstadkomma ”lucka ganska nära målet”.  Dewey 

(1938/1997) menar att erfarandet måste vara inriktad på fortsatt utveckling om lärande ska ske 

och i det här fallet har elevernas samtal varit inriktat på fortsatt utveckling som har medfört 

utveckling och lärande om samspel.  

 

Redan i den första spelomgången visade lag RÖ i handling att de hade en gemensam 

överenskommelse som gav mening åt handlingarna. Handlingarna som var inriktade på att 

åstadkomma den sista passningen var begripliga och meningsfulla för alla elever. Det visade 

sig i handling när spelet fortskred utan avbrott och när de passade ner till hörnen sköt eleverna 

utan tvekan mot mål när de fick bollen. Handlingarna som framträdde korresponderar väl med 

definitionen av begreppet stå fast, som i korthet innebär att kommunikationen mellan 

deltagarna flyter på utan avbrott (Wickman & Östman 2002a). I det här fallet kommunicerade 

eleverna genom att koordinerade samhandlingar som inte avbröts. Samtalen för lag RÖ 

tillförde handlingarna ny mening som var tecken på att lärandet utvecklades genom reflektion 

för det laget. Reflektionen var inriktad på hur omvärlden skulle påverkas och förändras 

genom eget agerade. Efter uttalanden som ”man kan lura dom, alltså typ passa under och sen 
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tillbaka för då springer dom”, enades eleverna om att den sista passningen skulle vara en 

”lurpassning”.  

 

Eleverna i de två lagen hade vid samtalen kommit överens om att de genom egna 

samhandlingar kunde påverka omvärlden. Det lärande som har visat sig kan förstås ur ett 

transaktionellt perspektiv. Dewey (1938/1997; 1934/2005) menar att lärande och utveckling 

sker genom erfarande av handlingar i världen då såväl individ som omvärld förändras i ett 

ömsesidigt samspel. I den här spellaborationen har resultaten visat att omvärlden, det vill säga 

spellaborationens struktur, påverkat elevernas handlingar och vid samtalen har eleverna visat 

att de ska eller vill påverka omvärlden genom aktiva samhandlingar. Omvärlden ska förändras 

genom att man ”typ passar under sen tillbaka för då springer dom” (lag RÖ) eller så ska 

spelhandlingarna åstadkomma en ”lucka ganska nära målet” (lag GU).  Handlingarna i det här 

fallet är inriktade på att förändra omvärlden för att lösa problemet med att åstadkomma den 

sista passningen.  

 

De efterföljande samtalen utvecklade relationen till den sista passningen och omvärlden 

differentierades ännu mer för lag GU. Det visade sig vid samtalen när de var överens om att 

bollen först skulle spelas in mot målet och sedan ut i rakt motsatt riktning för att åstadkomma 

”bästa läge” i spelrummet. Ronglan (2008) menar att samspel är gemensamma och 

koordinerade samhandlingar som löser problem i spelet. Eleverna i lag GU och lag RÖ löste 

problemet med den sista passningen genom överenskommelser och reflektioner vid samtalen i 

kombination med spelhandlingar. De använde spelrummet på ett differentierat sätt som också 

påverkade spelrummet, vilket är tecken på lärande och problemlösning. Analysen av 

spellaborationen har visat att för de två lagen kan lärande förstås som att omvärld och 

organism har påverkat varandra i ömsesidig transaktion och att reflektioner vid samtalen har 

utvecklat kunskap om den sista passningen. Samtalen har utvecklat ny mening om hur 

spelrummet kan påverkas och användas för att åstadkomma den sista passningen.   

 

I diskussionsavsnittet har jag använt Deweys kunskapsteori för att förklara hur man kan förstå 

hur eleverna konstruerar kunskap om samspel i bollspel med ett transaktionellt angreppssätt. 

PEA har gjort det möjligt att få syn på lärprocesser om elevernas samspelskunnande. Den 

valda metoden, PEA, har visat vad som har stått fast om samspel i form av överenskommelser 

vid samtal och vid spelhandlingar som samspel utan avbrott. Vidare har PEA kunnat visa hur 

luckor har fyllts eller inte fyllts med ny mening av eleverna när de skulle komma överens om 
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hur samspelsuppdragen skulle lösas för att göra det möjligt att ta sig vidare i lärprocessen. Det 

har också framgått vad som hindrat respektive främjat lärande av samspel.  

 
Framöver behandlas studiens frågeställning om vilka mönster som uppstod i spelrummet och 

vilka konsekvenser dessa mönster kan få för lärande av samspel i bollspel.  

 

10.2 Mönster i spelrummet 
Tidigare forskning har visat att elever på mellanstadiet har svårt att förstå innebörden av 

terminologi, instruktion och taktik vilket har hindrat lärandet (Hare & Graber 2000). Andra 

studier har visat att barn på mellanstadiet hade svårt med taktisk problemlösning, spelet utan 

boll och hur de skulle utnyttja spelplanen (Griffin et al 2001). En bra passning definieras 

internationellt som ”throwing the catchable pass” av Rovengo et al (2001) och ”att kunna göra 

en lagom hård passning till en lagkamrat” ges som exempel på att kunna anpassa sina rörelser 

till omgivningen i kommentarmaterialet i Lgr 11 (Skolverket 20011b, s. 12). Jag instämmer i 

och ställer mig bakom dessa beskrivningar, men menar att något behöver tillföras om det är 

samspel som är ett av syftena med bollspel. Griffin et al (2005) menar att ”in short, we need 

to be able to treat the group as well as the individual as a unit of analysis. This is a topic for 

future intensive work by researchers” (s. 223). Resultaten har visat att det inte räcker med 

passningar för att samspel ska uppstå. Det krävdes också att de elever som var utan boll 

förstod meningen med handlingarna i spelrummet om det skulle uppstå samspel. Därför 

menar jag att spelet utan boll och rörelser i spelrummet är minst lika viktigt att diskutera och 

utveckla kunskap om i samband med bollspel, som att ”kunna göra en lagom hård passning 

till en lagkamrat” (Skolverket 2011b, s. 12). Det motiverar bearbetningen av de mönster som 

har framträtt i spelrummet. De nya begreppen, som diskuteras i nästa avsnitt, kan bidra till ny 

förståelse för hur olika rörelser i spelrummet hindrar eller främjar elevers samhandlingar. Den 

kunskapen kan tillföra användbar kunskap för lärare, lärarutbildare och ledare på fritiden.   

 

Nya begrepp om samspel i bollspel som utvecklats inom ramen för PEA       

Förutom de begrepp och verktyg som används inom PEA, har en ny begreppsapparat inom 

ramen för PEA utvecklas ur empirin som dels beskriver elevernas spelhandlingar, dels de 

mönster som har konstruerats i spelrummet när eleverna i transaktion med varandra och med 

omgivningen har skapat och omskapat spelrummet genom sina handlingar. Jag har vid 

analysen av elevernas spelhandlingar funnit att eleverna har utnyttjat spelrummet på olika sätt, 

vilket benämnts som konstruktioner. Ibland har samspel uppstått och i andra fall har det 
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uteblivit. Vid de händelser som har uppstått i spelrummet har ett antal spelhandlingar 

återkommit. Begreppen beskriver de mönster som har framträtt, dels som spelhandlingar, dels 

vad dessa spelhandlingar har medfört för mönster i spelrummet. En viktig fråga i 

sammanhanget är vilka konsekvenser de olika mönstren medför för samspelet.  

 

För att kunna relatera begreppen till spelrummet som helhet repeterar jag några av de 

förutsättningar som eleverna hade. Gymnastiksalens mått var 12 x 24 meter. Åtta elever 

deltog samtidigt i spelet och hade på så sätt 288m² att dela på. Vid matematisk fördelning av 

spelytan innebär det att varje elev hade 6 x 6 meter (36m²) till förfogande som utgjorde ett 

”eget rum” i spelrummet. Elevernas handlingar i spelrummet påverkade egna och andra 

elevers ”egna rum” och olika handlingsutrymmen uppstod som ökade eller minskade deras 

möjligheter att ta emot, behandla och avleverera bollen. De mönster som utkristalliserades 

presenteras nedan och dess konsekvenser för lärande av samspel diskuteras.    

 

Divergering och konvergering 

Vid granskning av empirin har elevernas gemensamma handlingar i spelrummet utmynnat i 

att de divergerat eller konvergerat. Divergering i spelrummet innebär att eleverna sprider ut 

sig i spelrummet så att bredd- och djupdimensionen utökas. Divergering i förhållande till 

bollen innebär att eleverna rör sig bort från bollen. Divergering i förhållande till med- och 

motspelare innebär att eleverna flyttar sig bort från andra elever och skapar ett eget rum i 

spelrummet. Det gemensamma är att eleverna förändrar sin position, rör sig bort från det 

ställe där spelet pågår och att eleverna sprider ut sig i spelrummet. I det ena fallet innebär det 

en liten korrigering och i det andra fallet en större förflyttning. Divergering från bollhållaren 

har framträtt i samtliga spellaborationer (Lag SV: spellaboration 1, 2 och 3; Lag BL: 

spellaboration 2; Lag GU: spellaboration 2, i början på spelomgång 2). 

 

Konvergering i förhållande till bollen innebär att eleverna rör sig mot bollen (Lag GU: 

spellaboration 1 och 2, spelomgång 1). Konvergering i spelrummet innebär att eleverna rör sig 

konsekvent mot en bestämd plats eller i en gemensam rikting i spelrummet. Konvergering 

mot det andra målet har framträtt som en återkommande konstruktion under samtliga 

spellaborationer (Lag RÖ och lag BL: spellaboration 1 och 2; Lag GU: spellaboration 1 och 2, 

i spelomgång 2; Lag SV och lag BL: spellaboration 3). Konvergering mot det egna målet 

skapades genom den sista spellaborationens struktur, som innebar att det lag som blev av med 

bollen skulle springa hem till det egna målet. Konvergering eller divergering som 
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gemensamma handlingar medför att spelrummet antingen förtätas eller förtunnas som är två 

andra begrepp som har framrätt ur empirin.  

 

Förtätat och förtunnat spelrum    

När ett förtätat spelrum har framträtt innebär det att ett flertal elever samlas på samma ställe 

sett till hela spelrummet och spelet blir därmed avgränsat till en begränsad del av spelrummet. 

Det förtätade rummet kan vara en konsekvens av konvergering mot bollen, men det kan också 

vara en konsekvens av konvergering mot något av målen. Konsekvenserna av konvergering 

innebär att det finns många kamrater inom laget på en viss del av banan eller i närheten av 

bollen och alternativen för spelhandlingarna blir likartade inom det begränsade utrymmet 

(Lag RÖ och lag GU: spellaboration 1 och 2). Det var dock skillnad mellan lagen. Lag RÖ 

konvergerade mot det andra målet och lag GU konvergerade mot bollhållaren.  

 

Med förtunning av spelrummet avses att eleverna rör sig till andra delar av spelplanen där 

spelet inte pågår för tillfället. Ofta sammanfaller förtunning av spelrummet med divergering i 

spelrummet, men även konvergering i spelrummet mot t.ex. det andra målet kan leda till en 

förtunning av spelrummet på ett annat ställe än dit eleverna springer. Jag vill benämna 

förtunning som en princip som medför ett utvidgat spelutrymme (Spellaboration 2: lag SV, 

lag BL och lag GU i början på spelomgång 1).  

 

Konsekvenser av ytterligheter av förtätning eller förtunning kan utmynna i att samspelet 

upphör helt. Vid ett extremt förtätat spelrum är eleverna så nära varandra att det uppstår 

klungor av elever runt varandra och bollen. Elevernas egna rum sammanfaller då med andra 

elevers spelrum. Vid ett extremt förtunnat spelrum är eleverna så långt ifrån varandra att de 

inte når varandra i samspelet. De står eller springer iväg från varandra och väntar i fjärran i 

egna rum som inte står i relation till andra kamraters rum och de deltar inte i samhandlingar 

som bygger upp samspelet. Man kan säga att i det ena fallet uppstår ett ”närspel” och i det 

andra fallet uppstår ett ”fjärrspel”. Det mönster som framträder vid ett förtätat spelrum är 

antingen klungor av elever som strider om bollen eller så uppstår det små korta passningar 

och samspel. Vid ett förtunnat spelrum framträder öppnande passningar till andra delar av 

spelrummet eller långa och för svåra passningar att ta emot och samspelet upphör. Vid 

extremt förtätade eller förtunnade spelrum upphör variationen i samspelet. En kombination av 

förtätning och förtunning innebär att handlingarna differentieras och utförs i relation till andra 

deltagare och i relation till spelets olika faser. Förtätning eller förtunning utgör då två olika 
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strategier när egna handlingar kan påverka såväl det egna som det andra lagets 

samhandlingsmöjligheter under spelprocessen. Förtätning och förtunning handlar då om hur 

kollaborativa och övergripande processer påverkar deltagarnas egna rum i spelrummet när 

spelutrymmet krymps eller vidgas. Spelhandlingar utan boll blir då till samhandlingar som 

används i ett strategiskt syfte.  

 

Egna rum och isolerade rum - rum med och utan relationer 

Vad gör eleverna när de skapar ett eget rum som står i förbindelse med andra elevers rum i det 

egna laget så att samspel uppstår? Vad gör eleverna när det egna rummet i spelrummet upphör 

och blir isolerat så att inget samspel uppstår inom laget? Elevernas individuella handlingar 

inom laget har synliggjort att de ibland skapar egna rum i spelrummet. Ett eget rum innebär 

att eleven har skapat ett visst avstånd till med- och motspelare, som medför att de får gott om 

handlingsutrymme. De utvidgar på så sätt sitt eget rum och får därmed gott om tid att ta emot, 

behandla och avleverera bollen. Egna rum som står i relation till andra elevers rum i det egna 

laget vill jag benämna som rum med relationer (Lag SV: spellaboration 1 och 2). Rum med 

relationer innebär att eleverna korrigerar egna rum och träder in i spelet så att de kan nå 

varandra med ”en lagom hård passning” (Skolverket 2001b, s. 12). 

 

Elever kan också hamna i isolerade rum som är avskärmade från andra deltagare i 

spelrummet. De isolerade rummen innebär att de står utan relation till andra elevers rum i det 

egna laget. Det isolerade rummet kan vara placerat var som helst i spelrummet, men det är 

relationen till andra deltagares spelrum som avgör graden av isolering. Ett isolerat rum kan 

beskrivas som ett dött och avgränsat rum i spelrummet. Det medför att det egna rummet 

sammanfaller helt eller delvis med andras rum eller ligger gömda bakom någon annans rum. 

Det innebär att elever i isolerade rum inte har lyckats skapa ett eget utrymme som ger tid att ta 

emot, behandla eller avleverera bollen. Sammanfattningsvis innebär det att elever i isolerade 

rum har svårt att delta i samspelet. Elever i isolerade rum är svåra, ofta omöjliga, att passa till 

p.g.a. den placering i spelrummet som de befinner sig i (Lag RÖ: spellaboration 1 och 2).  

 

Öppna och stängda dörrar 

Det har också visat sig att eleverna ibland är med i samspelet och ibland inte. Elever i 

isolerade rum som inte korrigerar sin position medför att dörren är stängd till andra elevers 

rum (Lag RÖ: spellaboration 1 och 2). Isolerade rum som korrigeras av eleverna innebär att 

dörren till andra elevers rum ställs på glänt för samspel. De träder på så sätt aktivt in i 
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spelrummet och kan delta i samhandlingarna. Ett eget rum med avstånd till egna och andra 

deltagares rum innebär att eleven har utvidgat sitt eget rum och att dörren är öppen eller står 

på vid gavel för samhandling, allt beroende på var eleven befinner sig eller tar vägen sett till 

hela spelrummet. Ett isolerat rum kan öppnas av andra elever som inte befinner sig i det 

isolerade rummet (Lag SV: spellaboration 1 och 2). Det sker om eleverna använder ett 

sidorum för att passa in till det isolerade rummet. På så sätt kan elever i olika rum samhandla 

så att samspel uppstår (Lag RÖ och lag GU: Spellaboration 3, vid samtalen och delvis i 

handling; Lag SV: spellaboration 2, spelomgång 2).   

 

Under de tre spellaborationerna har spelhandlingarna ibland lett till att spelrummet har 

avsmalnat genom konvergering mot det andra målet. Det har också delats upp i två delar när 

eleverna inte varit överens om vad som står fast eller varit differentierat i samband med att 

eleverna kombinerat divergering och konvergering. Men det har också framträtt som diffust 

när eleverna varken har divergerat eller konvergerat (jmf. sammanfattningen i resultatdelen 

för respektive spellaboration).  

 

Jag avslutar avsnittet om de nya begreppen med två exempel från spellaborationerna som 

visar konsekvenser och problem som kan uppstå vid konvergering respektive divergering i 

spelrummet.     

 

Konsekvenser av två övergripande konstruktioner 

Två övergripande konstruktioner, konvergering och divergering, har framträtt för de 

gemensamma handlingarna. Konstruktionerna fick konsekvenser för samhandlingarna i 

uppbyggnadsfasen och i avslutningsfasen av samspelet (se teoriavsnittet om bollspelens 

faser).  

 

Konvergering mot det andra målet kunde medföra problem för samspelet i uppbyggnadsfasen 

av spelet. När eleverna i ett lag (BL) konvergerade mot det andra målet innebar det att spelet 

gick direkt från en bollerövringsfas till en avgörandefas. Det medförde att få elever fick röra 

bollen under uppbyggnadsfasen i spelet, men de kom inte heller med i avslutningsfasen (Lag 

BL: spellaboration 2, spelomgång 2). När två andra lag (RÖ, GU) konvergerade mot det andra 

målet lämnades en ensam elev kvar med bollen på den egna planhalvan och 

uppbyggnadsfasen uteblev helt i det fallet (Lag RÖ, spellaboration 1 och 2; Lag GU, 

spellaboration 1, spelomgång 2).  
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När närhetsprincipen iscensattes i form av konvergering mot bollhållaren och eleverna 

passade många korta passningar till varandra under uppbyggnadsfasen framträdde 

samspelproblem i avslutningsfasen av spelet. Vid en omfattande uppbyggnadsfas i spelet på 

den egna planhalvan fick alla elever röra bollen och deltog på så sätt i samspelet, men laget 

(GU) fick svårt att finna meningsfulla passningar uppe vid det andra målet när de skulle 

avgöra spelet. Där avstannade samhandlingarna och eleverna hade svårt att inrikta 

spelhandlingarna mot en avslutning av spelet med ett skott mot mål (Lag GU, spellaboration 

2, spelomgång 1).   

 

Vid utebliven divergering i spelets början upphörde uppbyggnadsfasen i spelet (Lag RÖ, 

spellaboration 1 och 2). Vid divergering i avslutningsfasen uppstod gynnsamma positioner för 

att kunna skjuta mot mål (Lag RÖ, spellaboration 3, spelomgång 1). Kombinationen av 

divergering och konvergering i avslutningsfasen skapade luckor för avslutningen av spelet 

(Lag GU, Spellaboration 3, spelomgång 2).         

 

PEA har givit möjlighet att få en insikt i hur barn i åk 6 konstruerar kunskap om samspel i 

handling och vid samtal samt hur samspelskunnandet förändras, men också hur elevernas 

spelhandlingar skapar olika mönster i spelrummet som påverkar lärandet. De nya begreppen 

om spelrummet kan förhoppningsvis bidra till att hjälpa lärare och elever att vid undervisning 

i bollspel laborera med och diskutera vilka konsekvenser olika spelhandlingar får för 

spelrummet och hur spelrummet i sin tur också påverkar lärandet av samspel.   

 

Som avslutning på forskningsfrågan om mönster i spelrummet visade det sig att 

spelhandlingarna för det första skapade olika spelrum och för det andra att de mönster som 

skapades i spelrummet påverkade handlingar och spelutrymme för eleverna. Min slutsats blir 

att elevernas olika sätt att handla och samtala också skapade olika spelrum att verka i när de 

skulle lösa samma uppdrag. Några lag verkade i förtunnande spelrum och andra lag verkade i 

förtätade spelrum. Det fick konsekvenser för lärande av samspel när eleverna hade olika 

omgivningar att verka i när de skulle ta emot, behandla och avleverera bollen till varandra. 

Det ligger i linje med Dewey (1938/1997) som menar att omvärld och individ påverkar 

varandra i ett ständigt och ömsesidigt samspel.  
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Sammanfattningsvis kan resultaten till viss del förklara hur elever konstruerar olika mening 

om samspel, hur tidigare erfarenheter påverkar handlingarna och att samspelet mellan 

omvärld och individ påverkar varandra ömsesidigt. Resultaten har på olika sätt visat att 

kunskap handlar om relationen mellan våra handlingar och dess konsekvenser och att kunskap 

är en utvecklingsprocess som sker i transaktion med omgivning och andra människor 

(Deweys 1938/1997). Att elevernas handlingar skapade olika spelrum att verka i bör tas 

hänsyn till och uppmärksammas, då det tillför en utmanande dimension vid lärande av och 

undervisning om samspel i bollspel, särskilt med tanke på att olika handlingar skapar olika 

spelrum som påverkar lärandet.        

 

10.3 Metoddiskussion  
Urval, metod, analysförfarande och kunskapsteoretisk utgångspunkt är viktiga att redovisa för 

resultatens trovärdighet (Cohen et al 2009; Bryman 2008; Thomas et al 2005). Studier i en 

kontext som ett klassrum, är en form av fältstudie med forskaren som deltagare (Thomas et al 

2005). Jag har i metodavsnittet tagit upp vilka åtgärder som jag har vidtagit för att studien ska 

vara trovärdig. Ett problem med dessa studier är att observationer och tolkningar av en 

särskild kontext kan vara svåra att rekonstruera. Därför är det viktigt att redovisa 

forskningsprocessen i sin helhet samt att materialet är noggrant, systematiskt och väl 

dokumenterat (Ibid). Vid analys av bandat material är det viktigt att tydligt redovisa hur 

analysen har genomförts med tanke på tillförlitligheten. Studien ska kunna granskas och 

eventuellt upprepas av andra eller genomföras i en annan miljö (Silverman 2010). I 

diskussionsavsnittet framöver kommer jag att behandla några frågor som inte är besvarade i 

metodavsnittet. 

 

Intervention och situerat lärande 

Studien är en interventionsstudie med iscensättning av ett bollspel utan dribbling. Min 

påverkan av ”klassrummet” bestod i att jag gav eleverna i uppdrag att arbeta med tre 

spellaborationer som inriktade elevernas samtal och handlingar mot samspel. Fördelarna med 

detta är att det möjliggör studier av elevernas handlingar i form av samtal och spelhandlingar 

och att analys av meningsskapande och lärande i en verksamhet som pågår. Jag har vid 

konstruktionen av ”det nya bollspelet” tagit till vara på tidigare forskning som visat att färre 

deltagare leder till inkludering (Beggraf Jacobsen 1997). Jag har också tagit till vara på min 

beprövade erfarenhet som lärarutbildare i bollspel. Den medförde att det nya spelet inte skulle 
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tillåta dribbling, eftersom syftet med studien var att studera samspel. Den stora fördelen med 

en ”klassrumsstudie” är att eleverna agerar, vilket innebär att det är autentiska situationer som 

analyseras med spelande och samtalande elever under lektioner i ämnet idrott och hälsa. 

Fördelen med den praktiknära studien är att empirin består av fylliga och rika beskrivningar 

av hur elever i en skolklass konstruerar kunskap om samspel i handling och vid samtal när de 

får samspelsuppgifter att arbeta med. Interventionen med uppdragen har underlättat analysen, 

eftersom elevernas handlingar och samtal kan sättas i relation till syftet med de olika uppdrag 

som de skulle lösa tillsammans genom samspel.      

 

Svårigheterna består av att studien är inriktad på situerat lärande. Lärande kan ju ske i andra 

sammanhang än i de sekvenser som har fångats vid samtalen i omklädningsrummen och som 

spelhandlingar på videofilmerna. Mina uttalanden om samspelskunnande är därför avgränsade 

till det som har framträtt i dessa situationer. Trots dessa invändningar menar jag att jag kan 

uttala mig om hur elever skapar mening i en verksamhet och hur de tar sig vidare i en 

lärprocess som är inriktad på samspel i bollspel. Jag menar att de begrepp som har utvecklats 

av Wickman och Östman (2002a) och av Wickman (2004) är användbara och tillförlitliga vid 

analyser av samspelsprocesser i bollspel.      

 

Överförbarheten av studiens resultat ser jag som möjlig dels genom det empiriska 

förfaringssättet, dels genom att metoden är tydligt beskriven. De teoretiska perspektiven gör 

det möjligt att diskutera resultaten ur ett konstruktionistiskt och transaktionellt perspektiv. 

Resultaten visar att återkommande mönster för handlingar och samtal framträder, men även 

avvikande mönster synliggörs i denna studie. De mönster som framträder i studien är 

iakttagelser som går att överföra och studera om de återkommer i andra skolor och med andra 

skolklasser. På så sätt kan studiens resultat överföras, granskas och diskuteras i andra 

sammanhang. Jag har i metodavsnittet noggrant beskrivit hur jag har gått till väga och öppet 

redovisat min metod och mina resultat, så att andra forskare kan upprepa studien. 

 

Växling mellan handlingar och samtal 

Metoden har haft sina fördelar, jag tänker då på tillämpningen med växlingar mellan 

handlingar och samtal och att PEA är nära sammanlänkad med pragmatiska teorier om 

kunskap och meningsskapande i handling (Wickman & Östman 2002a; Dewey 1938/1997; 

Biesta & Burbules 2003). PEA har anpassats till en rörelsepraktik som föranleder en 
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diskussion om metodens tillämpning och dess för- och nackdelar med förslag till utveckling 

utifrån erfarenheter som har gjorts vid studien. 

 

Resultaten visar att kombinationen av spelhandlingar och samtal skapar förutsättningar för 

lärande och omprövningar av detta lärande. Genom den valda analysmetoden (PEA) 

synliggörs hur elever skapar mening och tar sig vidare i lärprocessen, genom 

överenskommelser vid samtal eller omprövningar i handling. I vissa fall har handlingar och 

samtal stärkt elevernas gemensamma överenskommelser om vad som är meningsfullt att göra 

för att lösa de tre samspelsuppdragen. I andra fall har det uppstått luckor vid samtalen och i 

spelhandlingarna som inte har främjat lärande av samspel. Kunskap sett som upprättande av 

gemensamma överenskommelser som står fast går att iaktta genom PEA och förändringar av 

det som står fast framträder också. Verktyget stå fast inom PEA har visat att det är möjligt att 

iaktta hur kunskap konstrueras både i handling och vid samtal. Det var också möjligt att iaktta 

hur luckor fylldes med ny mening när eleverna tog sig vidare i lärprocessen. Det visade sig 

dels som nya överenskommelser vid samtalen, dels som nya spelhandlingar. Metoden med ett 

samspelsuppdrag som ska lösas genom växling mellan samtal och spelhandlingar har visat att 

eleverna har utvecklat ny mening och att de har lärt sig en del om samspel, även om det inte 

alltid är så lätt att omsätta spelhandlingar till samtal eller tvärt om.  

    

Min slutsats är att växling mellan spelhandlingar och samtalsomgångar har hjälpt mig att 

förstå hur elever konstruerar kunskaper om samspel i bollspel både i handling och vid samtal. 

Det hade t.ex. varit omöjligt för mig att veta att eleverna var överens om att de försökte 

åstadkomma en ”lucka ganska nära målet”, om jag inte haft empiri från samtalen att analysera 

(Spellaboration 3, lag GU). En annan vetskap som också hade försvunnit hade varit att jag 

inte hade fått reda på att det var meningsfullt att spela bollen bakåt vid den första passningen 

”för dom flesta är där framför” (Spellaboration 1, lag SV). Om elevers samspelskunnande 

bara hade analyserats utifrån samtal hade jag å andra sidan inte fått reda på att det i handling 

framträdde konvergering och divergering som övergipande konstruktioner för samspelet. 

Resultaten från spellaboration 1 och 2 visade t.ex. att två helt olika övergripande strategier för 

handlingar framträdde. Några lag försökte avgöra spelet så fort som möjligt (RÖ, BL) och 

konvergerade mot det andra målet. Andra lag (GU, SV) försökte bygga upp ett samspel med 

många passningar antigen genom divergering från bollhållaren eller genom konvergering mot 

bollhållaren, innan de försökte avsluta spelet med ett skott mot mål. Det hade inte varit 

möjligt att få syn på om filmning inte hade utgjort en del av det empiriska materialet. Genom 



 158 

metoden med analys av spelhandlingar och samtal kan studien tillföra kunskap om situerat 

lärande, eftersom resultaten representeras av empiri med analys av elever i handling och inte 

av andrahandsinformation som framkommer vid intervjuer eller genom frågeformulär om 

elevers handlingar. Växling mellan handlingar och samtal har också gjort det möjligt att uttala 

sig om reflektion som en kombination av tanke och agerande, vilket är i linje med Deweys 

kunskapsteori. Att tre spellaborationer genomfördes efter varandra gjorde det också möjligt 

att förstå hur tidigare erfarenheter påverkade och ingick i lär- och utvecklingsprocessen.  

 
Analysförfarandet – verktyg i användning 

Att kunskap framträder i dess användning är en utgångspunkt för pragmatiska och 

sociokulturella teorier om lärande. Kunskap handlar då om relationen mellan våra handlingar 

och dess konsekvenser (Dewey 1938/1997, 1925/1981, 1929/1984; Biesta 2004; Säljö 2000; 

Öhman 2006). Att genomföra en studie som tar sin utgångspunkt i det situerade medför 

överraskningar. Vid mina första genomgångar av det filmade materialet blev jag förvånad 

över vad jag såg när eleverna i ett lag sprang ifrån varandra i samband med spellaborationen 

om den första passningen. Hur skulle det förstås och hur skulle den informationen förmedlas? 

Uppdraget med den första passningen var ju att den skulle gå till en medspelare på den egna 

planhalvan och där fanns ingen elev i det egna laget för ett av lagen (RÖ). Jag fann att 

eleverna i de olika lagen rörde sig på olika sätt i spelrummet. Det var i samband med den 

iakttagelsen som jag började söka efter återkommande och övergripande mönster som ibland 

var gemensamma och i andra fall avvikande. Jag benämnde det som jag fann som 

konstruktioner för hur eleverna utnyttjade spelrummet. Det intressanta var att eleverna 

skapade helt olika spelrum som de verkade i när de skulle lösa samma uppdrag. Antingen 

divergerade eller konvergerade eleverna i spelrummet och de korrigerade sina positioner på 

olika sätt eller blev till och med stillastående utan att hjälpa varandra. Det visade sig att 

elevernas gemensamma övergripande föreställningar om bollspel framträdde i deras 

handlingar, vilket ligger i linje med PEA och med Deweys pragmatiska teori om att det är i 

handling som kunskap framträder. Om jag hade haft färdiga kategorier eller analysscheman 

att utgå från vid analysen istället för att iaktta vad som successivt framträdde i handling hade 

jag inte kunnat uttala mig om hur elevernas handlingar konstruerade olika mönster i 

spelrummet.   

 

Begreppen stå fast och luckor har hjälpt mig vid analysen av såväl spelhandlingar som samtal. 

När spelet har fortskridit utan avbrott har jag bedömt att dessa handlingar ger gemensam 
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mening för eleverna och att det som framträder i handling är det som står fast och utgör deras 

samspelskunnande. När spelet avstannar och avbrott uppstår visar det på luckor som noterades 

vid granskningen av filmerna. Luckor och avbrott i spelet visade att eleverna inte var överens 

om vad som skulle göras för att åstadkomma samspel.  De handlingar som framträdde vid de 

tillfällena bedömdes som ”gaps” eller ”avbrutna transaktioner” och att de handlingarna inte 

främjade samspelet. Jag benämnde situationerna som uteblivna möten. Om nya handlingar 

framträdde, som gjorde att samspelet började flyta på utan avbrott, bedömde jag det som 

tecken på lärande och meningsskapande.  På samma sätt försökte jag analysera samtalen. Nya 

överenskommelser som gjorde att eleverna kom vidare i samtalsprocessen sågs som tecken på 

lärande. När eleverna vid samtal upprättade nya överenskommelser eller att nya handlingar 

framträdde visade det att eleverna hade fyllt en tidigare kunskapslucka och det som tidigare 

stod fast förändrades. Det innebar också att när luckor som hade uppstått hade fyllts med ny 

mening bedömdes det som tecken på lärande av t.ex. den första passningen. Ny mening kunde 

också visa sig när fler elever deltog i samspelet eller att de aktivt förflyttade sig eller 

korrigerade sina intagna positioner, så att de deltog i spelet på ett annat sätt än tidigare. Jag 

menar att tillämpningen av verktygen inom PEA har bidragit till möjligheterna att analysera 

samspel i bollspel.  

 

Analysförfarandet – styrkor och svagheter 

Fördelen med det filmade materialet har varit att det pågår spel i båda riktningar och att jag 

kunde återvända till empirin ett flertal gånger.  Min koncentration har först varit helt inriktad 

på handlingarna i det ena laget och därefter på det andra laget. Sedan har jag försökt att förstå 

helheten genom att titta på båda lagen. Därefter gick jag återigen in och granskade 

handlingarna för lagen var för sig. Det som har underlättat analysen har, förutom verktygen 

inom PEA, också varit att jag har avgränsat mina iakttagelser till de tre elever i laget som varit 

utan boll. Om det hade varit fler elever som ingått i laget hade det försvårat analysen.   

 

Att eleverna fick samtala mellan spelomgångarna gav mig anledning att återvända till empirin 

i det filmade materialet för att se om handlingar och samtal korresponderade med varandra.  

Även det omvända var intressant, dvs. om samtalen återspeglade vad som hade framträtt i 

handling. På samma sätt har jag gjort jämförelser mellan den första spelomgången och den 

sista spelomgången, mellan de första samtalen och de avslutande samtalen samt mellan 

handlingar och samtal. Det som framträdde vid samtal och i handling visade på skillnader, 

men också på likheter om vad eleverna i de olika lagen ansåg vara meningsfullt att göra för att 
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åstadkomma samspel i bollspel. Det som stod fast i handling eller vid samtal är det som jag 

benämner som konstruktioner och rekonstruktioner av samspelskunnande i bollspel. Det som 

framträder som förändring i förhållande till uppdragets syfte och i förhållande till vad som 

först stod fast visar på utveckling, meningskapande och lärande.   

   

Fördelarna med metoden har varit många och några har nämnts ovan. Fördelen med att filma 

är att jag har kunnat återgå till empirin ett flertal gånger för att granska och återgranska. Om 

empirin hade utgjorts av deltagande observation utan filmning hade jag bara haft mina egna 

anteckningar att utgå från. Vid samtalen ville jag ha empiri om elevernas överenskommelser 

nedtecknat. Fördelen med att ha elevernas överenskommelser från samtalen nedskrivna var att 

den slutliga överenskommelsen formulerades av dem själva för senare analys. Stabiliteten och 

tillförlitligheten vid analysen ligger i användningen av verktygen inom PEA.  

 
Insamling av empiri - erfarenheter  

Filmning i gymnastiksalen utgjorde inga direkta problem vid själva studien. Kamerans 

placering utprovades under pilotverksamheten och förblev därefter densamma under samtliga 

spellaborationer (se metodavsnittet). Samtalen krävde en längre process innan beslut togs om 

hur den empirin skulle samlas in. Utformning av platsmappar med färdiga frågor om vad de 

hade gjort eller vad de kunde göra framöver för att hjälpa varandra ännu bättre i samspelet 

avslutades med en fråga om vad de var överens om att göra. Den slutliga överenskommelsen 

skrevs ned av en sekreterare i varje lag. Det fungerade efter utprovning under 

pilotverksamheten.  Det som kan ha medfört att empirin från samtalen kan vara begränsade är 

att ibland har eleverna skrivit ner en kortare överenskommelse medan i andra fall är det 

nedskrivna längre och utförligare. I samband med nedskrivandet är det möjligt att information 

har begränsats. Å andra sidan fick eleverna muntligt informera varandra om vad de var 

överens om som tvilling-/trillingpar innan den gemensamma lagöverenskommelsen skrevs ner 

av sekreteraren. Vid den sista spellaborationen audiobandades samtalen som transkriberades.  

 

Under pilotverksamheten när samtalen filmades ute i gymnastiksalen medförde filmning av 

samtalen att dessa inte kom igång eller att en elev talade rakt in i kameran och började svara 

på frågan utan att de andra deltog i processen. Det försvann helt när tvilling-/trillingsamtal 

infördes och när de skulle skriva ner vad de var överens om dels som tvilling-/trillingpar, dels 

som lag. Min slutsats är att empirin från samtalen på ett tillförlitligt sätt täcker vad de pratade 
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om och vad de slutligen kom överens om, även om empirin från samtalen inte är lika fyllig 

som den från spelhandlingarna.  

 
Slutsatser av mina erfarenheter 

Mina erfarenheter av filmning är att det är viktigt att filma ett antal gånger innan ”den riktiga” 

filmningen ska ske. Det går inte att underskatta erfarenheter från pilotverksamheten. I mitt fall 

tillförde pilotverksamheten avgörande information som förändrade min tänkta utformning av 

studien i gymnastiksalen, främst avseende samtalens utformning, dokumentation och var 

samtalen skulle placeras. 

 

Erfarenheterna av att det nykonstruerade spelet var följande. Pilotverksamheten gjorde att 

spelet fungerade direkt och utan korrigeringar vid genomförandet. Pilotverksamheten 

genomfördes med mina kollegor på GIH i Stockholm som kom med synpunkter som 

medförde en utveckling av markeringarna runt den hängande bollen. Konstruktionen av ett 

spel utan dribbling underlättade mina iakttagelser av samspel utan boll. Ett spel utan dribbling 

med så få deltagare som fyra per lag, innebar att eleverna utan boll måste förflytta sig för att 

hjälpa till i samspelet och blev på så sätt inkluderade i samspelet. Min bedömning är också att 

när bollen endast skulle kastas och fångas exkluderades ingen elev på grund av bristande 

teknik. Fyra deltagare per lag underlättade också analysen, då jag kunde inrikta iakttagelserna 

mot de tre elever som var utan boll. Fyra deltagare kan rekommenderas vid kommande studier 

som är inriktade på att studera samspel i bollspel. Att spelet var en blandning av tre spel 

uppfattar jag som en fördel då artefakter som linjer, bollar och mål inte med automatik 

medförde att eleverna jämförde spelet med andra etablerade bollspel.  

 

Tanken med spelkonstruktionen var att likställa förutsättningarna för eleverna så mycket som 

möjligt och min bedömning är att det fungerade, eftersom ingen elev kom utanför 

spelprocessen på grund av bristande teknik. En fortsättning på studien skulle kunna vara att 

låta eleverna själva komma med förslag till förändringar av spelet och det skulle då vara 

möjligt att analysera deras förståelse för bollspelskonstruktioner. Det skulle kunna tillföra ny 

information till tidigare forskning som genomförts med den inriktningen (Casey, Hastie & 

Rovegno 2011; Casey & Hastie 2011).  

 

Mina erfarenheter av att samla in empiri från samtalen är att en kombination av 

audiobandning och nerteckning av överenskommelser är en bra modell. Vidare är det en god 
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idé med tvilling-/trillingsamtal. Det medförde att alla elever deltog i samtalen. En slutsats är 

att enbart filmning av samtalen har sina nackdelar, eftersom eleverna tystnade vid 

pilotverksamheten.  

 

Sett ur ett forskningsperspektiv har utformning av olika spellaborationer med ett 

samspelsuppdrag gjort det möjligt att avgränsa och relatera iakttagelserna till uppdragets syfte 

och hur eleverna konstruerar olika strategier för att tillsammans lösa samspelsuppdraget. Sett 

ur ett didaktiskt perspektiv har metoden med växling mellan handling och samtal erbjudit 

eleverna en möjlighet att lära sig något om bollspel när hela kroppen engageras i lärprocessen. 

Jag menar att växling mellan samtal och handling i kombination med att utveckla olika 

uppdrag i bollspel kan vara ett pedagogiskt bidrag till undervisningen i bollspel. I det 

sammanhanget menar jag att det är en fördel om det är få elever i varje lag. Forskning har 

visat att elever blir mycket mer involverade i spelet vid tre deltagare än vid sex respektive tolv 

deltagare (Berggraf Jacobsen 1997). I den här studien har det varit fyra elever i varje lag som 

interagerat vid samtal och i spelhandling och alla har varit involverade i spelprocessen. 

 

10.4 Avslutande reflektioner 

Min slutsats av resultaten är att en gemensam överenskommelse om handlingarnas syfte är en 

förutsättning för att åstadkomma lärande om samspel.  Det räcker inte med att passa eller att 

skapa egna rum för att lärande av samspel ska uppstå. Det krävs också att eleverna upprättar 

en gemensam överenskommelse som står fast. Det som står fast måste ge mening för alla 

elever och dessutom stå i samklang med ett uppdrags syfte om spelhandlingarna ska lösa ett 

gemensamt samspelsuppdrag.  

En annan slutsats är att växling mellan handlingar och samtal om samspel har utvecklat 

lärande om samspel. Eleverna har genom den metoden erbjudits möjligheter att utveckla 

samspelskunnande med hela kroppen, som korresponderar väl med Deweys kunskapsteori om 

att reflektion omfattar både tanke och agerande (Dewey 1938/1997; 1925/1981).     

 

Ytterligare en slutsats om spellaborationerna är att användandet av pedagogiska regler kan 

skapa gynnsamma didaktiska miljöer för lärande av samspel i bollspel. De pedagogiska 

reglerna i de här tre spellaborationerna har inriktat elevernas samtal och handlingar mot 

samspel i ett bollspels olika faser. Resultaten visar också att pedagogiska regler kan påverka 

den omgivning som eleverna ska verka i. I den sista spellaborationen har t.ex. pedagogiska 
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regler skapat ett spelrum som har hjälpt eleverna i två lag som har haft problem att 

åstadkomma samspel.  

 

Laborerandet med uppdragen visade att eleverna i handling och vid samtal konstruerade olika 

strategier för att lösa uppdragen. Den informationen visar att meningsskapande om samspel är 

differentierat. Den infallsvinkeln öppnar för en problembaserad och reflekterande 

undervisning om samspel i bollspel och att en lärare bör involvera eleverna i lärprocessen. 

Vid genomgång av litteratur inom bollspelsområdet, Game Center Approaches (GCA), fann 

Wright och Forrest (2007) att det saknades problemlösning och förhandling om svaren på de 

frågor som presenterades inom litteraturen. De fann att det endast var ett korrekt svar på 

frågorna. Resultaten av den här studien har bl.a. visat att mönstren som har skapats i 

spelrummet såg olika ut för de lag som deltog och det fick olika konsekvenser som det bör tas 

hänsyn till vid undervisning om samspel i bollspel. Min slutsats är att det inte finns ett svar på 

hur samspel ska utformas, vilket ger stöd åt Wright och Forrest (2007) kritik av GCA -

litteraturen. Begreppen om spelrummets mönster kan kanske hjälpa till att reda ut vad som 

sker i spelrummet och att de handlingar som framträder ibland hindrar och i andra fall främjar 

samspel. Diskussioner och reflektioner om spelrummets användning skulle då ersätta färdiga 

svar om samspel vid undervisning i bollspel. De olika begreppen skulle i bästa fall hjälpa till 

vid undervisning och vid diskussioner om olika spelhandlingar, samhandlingar och 

övergripande mönster i spelrummet och vilka konsekvenser dessa får för lärande och 

utveckling av samspel. Förhoppningsvis kan studien bidra till att lärare, tränare och 

lärarutbildare inriktar en del av sitt intresse mot hur olika mönster i det gemensamma 

spelrummet påverkar lärande av samspel i bollspel.      

 

Om man skulle relatera resultaten till bedömning av samspelskunnande kan eventuellt de 

begrepp som har presenterats vara användbara för att bedöma vad elever gör när de inte har 

bollen. Det skulle tillföra bollspelsundervisningen en ny dimension. Att iaktta rörelser i 

spelrummet och inrikta intresset mot de elever som är utan boll skulle vara ett alternativt sätt 

att bedöma om och hur eleverna ”varierar sina rörelser till viss del, relativt väl eller väl till 

aktiviteten” (Skolverket 2011). De olika begreppen skulle då kunna utgöra en 

begreppsapparat för bedömning av samspelskunnande, som även omfattar handlingar som 

utförs av de elever som är utan boll.    
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PEA har visat vilken situerad mening som framträder hos eleverna under en lärprocess och 

hur elever tar sig vidare i lärprocessen (Wickman & Östman 2002a). En slutsats är att 

elevernas överskuggande mening om bollspel också påverkar lärande av samspel. En viktig 

fråga för de som undervisar i bollspel är att ta ställning till vilken roll bollspel ska ha i skolan. 

Är meningen med bollspel i skolan att tävla och rangordna, träna kondition och uthållighet, 

lära sig motoriska färdigheter eller kan meningen med bollspel vara att lära sig något om 

kunskapsområdet bollspel som t.ex. hur bollspel kan konstrueras, omformas och påverkas så 

att samspel uppstår? Tidigare forskning har visat att såväl pojkar som flickor tycker bäst om 

bollspel (Redelius 2004; NU 03). Andra studier har visat att pojkar dominerar över flickor i 

bollspel (Larsson et al 2007; Fagrell et al 2012). Vidare har studier visat att bollspel är 

tävlingsinriktat (Londos 2010) och Skolinspektionen menar att lärande i ämnet idrott och 

hälsa är eftersatt (www.skolinspektionen.se). Jag menar att det abstrakta begreppet samarbete 

kan få sin konkreta form om bollspel inriktas mot lärande av samspel, men det hindrar inte att 

eleverna också utvecklar motoriska grundförmågor som att springa, hoppa och kasta eller 

andra färdigheter eller att de tränar sin kondition. Studien har inte haft ett genusperspektiv, 

men en rimlig slutsats av studiens resultat är att ett spel utan dribbling, spellaborationer med 

ett uppdrag samt att växling mellan spel och reflektion har bidragit till att inkludera såväl 

pojkar som flickor i lärprocesser om samspel.    

 

I studien har fokus varit samspel i bollspel och det är i det sammanhanget som de olika 

begreppen om spelrummet eventuellt kan hjälpa till att skapa en didaktisk ämnesterminologi i 

bollspel, som är inriktad på att skapa förståelse för vad olika handlingar utan boll kan medföra 

vid lärande av samspel i bollspel. De olika mönster som har framträtt i spelrummet med 

konvergering och divergering tillsammans med begrepp som egna rum, isolerade rum, rum 

med relationer och förtätade och förtunnade rum kan förhoppningsvis utgöra ett fackspråk för 

lärare som undervisar i bollspel i ämnet idrott och hälsa.  

 

Spellaborationerna med växling mellan spel och samtal är också något som eventuellt kan 

tillföra nya pedagogiska infallsvinklar på bollspelundervisningen i ämnet idrott och hälsa, 

men även i andra sammanhang där lärande av bollspel förekommer t.ex. inom idrottsrörelsen. 

Jag menar att växling mellan samtal och handling i kombination med att utveckla olika 

uppdrag i bollspel kan vara ett pedagogiskt bidrag till undervisning i bollspel. Uppdragen 

medför att eleverna inriktar samtal och handlingar på något särskilt problem som ska lösas. 
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Det innebär att lärprocessen kommer i centrum och att eleverna inkluderas i 

problemlösningen genom kollaborativt lärande.   

 

Avslutningsvis har studien visat att eleverna i åk 6 var uthålliga i lärprocessen. De har lärt sig 

en del om samspel när de har fått samspelsuppgifter att arbeta med inom samma lag under en 

längre tid. Eftersom lärande utgör ett uppdrag för ämnet idrott och hälsa bör det avsättas tid 

för lärande. I annat fall är det risk för att det innehåll som behandlas bara blir något som 

händer och försvinner eller som Dewey uttrycker det ”a bare event is no event at all; 

something happens” (Dewey 1925/1981, s. 13).  

 

Det har efterlysts forskning i klassrumskontexten om barns lärande i praktiken (Amade-Escot 

och O’Sullivan 2007; Wright & Forrest, 2007; Kirk & MacPhail, 2002; Macdonald et al 

2002). Den här studien har bidragit med en pusselbit om elevers kunskapsbildning om 

samspel i bollspel, men forskning om spelrummet och om kollaborativa processer i bollspel 

med inriktning på spelet utan boll behöver vidareutvecklas. Fortsatta studier inom området 

skulle kunna vara att studera lärprocesser i andra bollspel som nätspel, slag- och löpspel, 

träffspel samt olika målspel. Vidare vore det av intresse att studera hur elever utnyttjar 

spelrummet när det andra laget har bollen, vilket inte varit i fokus i den här studien. 

Förmodligen skulle PEA kunna vara användbart och kunna anpassas för studier om 

meningsskapande och lärprocesser inom andra områden i ämnet idrott och hälsa som t.ex. 

simning, dans och friluftsliv. 
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