
Information om forskningsprojektet Fostran 
till rent spel 
Mitt namn är Erik Andersson. Jag är forskare i pedagogik vid 
Örebro universitet. Tillsammans med Axvalls IF, Lidköpings FK 
och Skultorps IF bedrivs detta tvååriga forskningsprojekt (2017-
2018) finansierat av SISU Västra Götaland och Västergötlands 
fotbollförbund. Syftet är att studera barn och ungas fostran till 
rent spel i samband med match. 

Jag kommer att observera tolv flick- och pojklag två gånger var inom 7- och 11-
manna. Det är endast lagen från de tre föreningarna som jag undersöker. Jag kommer 
att titta på vad ledarna och föräldrarna gör och säger samt hur spelarna reagerar 
och upplever detta. Alla observationer antecknas med penna och papper. Direkt 
efter varje match kommer tre frivilliga spelare att intervjuas om hur de upplever 
ledarnas och föräldrarnas agerande och vilka erfarenheter de har av detta. Intervjun 
tar cirka 20 minuter. Även domaren kommer att intervjuas, cirka 10 minuter. Alla 
spelare, ledare och föräldrar kommer dessutom att få fylla i ett frågeformulär som tar 
cirka 20 minuter. Allt detta sker under 2017.  

Kunskapen från projektet kommer att användas för utveckling av föreningarna och 
för att skriva en nationell utbildningsbok. Resultaten kommer även att presenteras på 
olika konferenser och publiceras i vetenskapliga artiklar.  

All information behandlas med stor varsamhet. Alla som deltar garanteras anonymitet. 
Ingen obehörig får veta vad en enskild person heter, vad den har gjort eller sagt. 
Resultaten som presenteras fokuserar på utbildningsmiljön och inte på de enskilda 
föreningarna eller på enskilda personer.  

Deltagande i studien är frivilligt. Deltagare från någon av de tre föreningarna kan när 
som helst under projektets gång välja att avbryta medverkan genom att kontakta 
forskaren.  

Spelare, ledare och föräldrar som tillhör motståndarlaget observeras inte. Om det trots 
detta finns invändningar mot att forskningen genomförs finns möjlighet att kontakta 
forskaren.  

 
Tack för att du tagit dig tid att läsa detta. Vi ses vid fotbollsplanen! 
 
 
Kontaktuppgifter (forskare):  
Erik Andersson 
Mobil: 0703-49 80 91  
E-mail: erik.andersson@oru.se 


