Barn & idrott

KAPITEL 2 — BARN & IDROTT

Vi frågade några barn:
= Varför började du fäkta?
Vi var på nåt

Jag följde med en kompis

tornerspel så fick
man prova och
det var kul

Jag hatar lagsporter men
fäktning tyckerjag är
väldigt roligt

För pappa hade gjort det
så då började jag

Det såg spännande ut
Jag vetinte riktigt,
det bara blev så

Det finns mångaskältill att barn börjar med fäkt-

Fundera och diskutera: Vad säger dig barnens

ning. En sak är säker, barns tankar om idrott skiljer

svar på frågan ovan? Vadärviktigt för barnen?

sig ofta från hur vi som vuxnaserpå idrott.

Vad minns du av ditt eget idrottande som barn?

Barnens behov och ledarens ambitioner

rar dig att hålla på. Vissa ledare är nöjda med att få vara

Framföridrottsledarenstår en grupp tänkbara stjärnor.

se glädjen hos barnenärdet viktigaste. Men för många

Vilka har de bästa förutsättningarna? Vilka skall vi satsa

av oss är det någoti idrotten som driveross i rollen som

på? KanKalle verkligen bli nåt?

tränare. Att utveckla och pröva nya träningsmetoder, att

tillsammans medbarn och ungdomar. Att få delta och

se hur barn och ungdomarutvecklas ochblir skickliga
fäktare, att se resultat av de insatser vi gör. Att utveckla

OO Fundera och diskutera

fäktningenärviktigt för oss.

» Är perspektivet cyniskt?

Det är vår övertygelse att det går att förena dessa syn-

» Finns det någon sanning i det?

sätt. Att se till varje barn som en individ med egna behov

» Känner du igen dig? Vi har medvetet spetsattill det.

och samtidigt vara tränare medidrottsliga mål framför
sig. Det går att vara ledare för barnen,för sig själv och

Barnen som kommertill fäktklubbenäralla individer

för idrotten på samma gång. Mendet kanvara ensvår

medegenhistoria, vardag, tankar ochvilja. Deär där för

balansgång.

sin skull och inte för din. De harrätt att bli behandlade

Kanske kan manse detså här? Till klubben kommer
barn somvill lära sig något. Duharfått förmånen att vara

har du också ambitioner. Det finns något som motive-

deras lärare. Du måste behandla var och en medrespekt.

N

utifrån sina behovochförutsättningar. Men somledare
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Mendehar också fått förmånen att delta ochlära sig

terade idrotter som fäktning. Eftersom benmuskulatur

fäktning. Du har rätt att ställa krav på dem. Om deskall

och andningsorgan utvecklas kraftigt under puberteten

delta så måste det delvis ske på dina villkor inom ramen

ökar samtidigt prestationsförmågan i andra avseenden

för den verksamhet duharansvarför.

under denna period.
I tävlingssammanhangär det vanligt (beroende på
idrott) att barn som är storvuxna och tidigt kommerin
i pubertetenfår fysiska fördelar och lättare blir vinnare i

O Fundera och diskutera

lägre åldrar. Denfysiska utvecklingen är också avgörande
« Hur ser du på din relation till barnen?

för syreupptagningsförmågan. Barn som kommit längre

» Vilka är dina ambitioner som ledare?

i sin fysiska utveckling blir starkare, snabbare och mer ut-

» Varför håller du på som ledare och varförtror du att bar-

hålliga. Det kan bli ett problem för andra barn, som inte
förstår varför de inte vinner lika mycket. Det kan också

nen håller på?

bli ett problem förde tidigt utvecklade barnen om defår
en felaktig föreställning om relationen mellan träning och

Barns utveckling

färdigheter. Efter att alla genomgått tillväxtperioden har

Barnär olika. Det kanskelåter självklart. Men detär inte

defysiska skillnaderna jämnatut sig och träning är nu

självklart att vi somidrottsledare har kunskap och förstå-

enda vägentill förbättringar.

else för olikheterna och kan ta hänsyntill dessa i mötet
med barnen. Detär lätt att glömmabort det, när vi står i
hallen och märker att den övning vi har planerat fungerar
för vissa men intealls för andra.
Man brukarskilja på barns fysiska, motoriska, sociala
ochpsykiska utveckling. För dig somär intresserad finns
speciallitteratur att läsa. Vi ska ta upp det som kan vara
särskilt viktigt att kännatill i rollen som fäktinstruktör.
Vi lägger särskild vikt på barns motoriska utveckling
eftersomvi menar att kunskapen omdettaärsärskilt
avgörandeför en barn— och ungdomsledarei fäktning.
Fysisk utveckling

Medfysisk utveckling syftar vi på hur muskler, nerysystem,skelett, hjärta och lungor utvecklas. Barns och
ungdomars fysik är olika delvis beroende påärftliga

För flickor är det inte ovanligt att prestationsförmågan

förhållanden. Vissa blir långa, andra korta. Vissa blir

till och med försämras som enföljd av normal fettbild-

kraftiga, andra smala.

ning i samband med puberteten. Kroppsvikten ökar

Puberteten är den period då man växer särskilt
mycket. Denfysiska utvecklingen under denna period har

vilket negativt påverkar denså kallade aeroba kapaciteten eller konditionen (kroppens förmåga att med hjälp

en avgörande betydelse för ungdomarnas prestationsför-

av syre omsätta energitill muskelarbete). Den ökade

måga. För flickor infaller puberteten vanligtvis i 10—13 års

kroppsvikten kan också innebära en känsla av att man bli-

åldern och för pojkar när de är 12-16 år. Pubertetsstarten

vit klumpigare och mindre smidig och att man trots mer

kan dockskilja upptill fem år, vilket innebär att det kan

och merträning inte tycker att man utvecklas. Bristande

uppstå stora fysiska skillnader mellan ungdomari samma

förståelse för detta — bristande förmåga hos ledare att

ålder. För dig som idrottsledare är det viktigt att vara

möta flickor som upplever detta — kan vara en avgörande

uppmärksampå detta. Det vanliga är att flickor vuxit

orsaktill att flickorslutarsitt idrottande i denna ålder.
Detär först efter puberteten somskelett, nervsystem

färdigt på längdenvid 16 års ålder och pojkar vid 19 års

ålder.
Underpuberteten ärdet vanligt att manblir lite

och muskler är färdigutvecklade. Innan dess bör man vara
mycket återhållsam med hårdare styrketräning. Intensiv

klumpig. Det beror på att motoriken ännu inte är anpas-

belastning kan skada tillväxtzonerna. En bra princip är att

sad till den fysiska utvecklingen. Inlärda rörelser fungerar

för barn och yngre ungdomar aldrig träna med hårdare

inte somtidigare. Det märks särskilt tydligt i teknikorien-

belastning än den egna kroppen.
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väl lärt oss det, trampar vi på automatiskt utan att tänka

Fundera och diskutera

på vadvi gör. Reflexmässiga rörelser behållervi hela livet
ochdetär inte alltid så enkelt att avgöra vad som är en

» Vilka egna erfarenheter har du av hur den fysiska utveck-

reflex och vad somär enviljestyrd rörelse.

lingen kan påverka ungdomars idrottande?
» Vilka slutsatser drar du som ledare?

I fäktning ärdetinte tillåtet att skydda kroppen

» Vad ärviktigt att tänka på?

medden »fria« handen (den maninte håller
Motorisk utveckling

vapneti). Jag har i många tävlingssammanhang sett hur

Olle började medfäktning när han varnio år. Under den

svårt det kan vara för barnatt låta bli att dra fram handen

första tiden hade han svårt attgenomföra defäkttekniska

när motståndaren attackerar. Det hjälper inte att domaren

övningarna. Han hadesvårt att bedöma avståndet, svårt att

säger till. Det är helt enkelt en djupt rotad reflex att skydda

stå i en någorlunda korrektgard, svårt att koordinera olika

sig när manblir hotad. I fäktundervisningen lärvi bort

delar av kroppen. Han var vad man kanske kan beskriva

reflexer och utvecklar nya viljestyrda rörelseförmågor som

som klumpig. Hans tränare tänktefleragånger attfäktning

sedanskall automatiseras. Det kan ta mycket lång tid.

inte passade honom. Men hanfortsatte. När hanfyllt 17 var

Vägendit är övning. Det hjälper föga att tjata på barnen. De

han klubbens skickligaste junior och tillhörde de allra bästa i

vet att de inte skall dra fram handen men den kommer ändå.

landet. Han utmärkte sigför en synnerligen god känslaför

Finns det andra reflexer som vi måste öva bort i fäktning?

fäktningens teknik och tempo.

Hur många gånger behöver man öva på en parad ripost

Motorikärett annatordför rörelseförmåga. En

innan den kommer automatiskt?

central del av motoriken är det vi kallar koordination
dvs förmågan att samordna rörelser. Fäktning kräver

Vi kan ävenskilja mellan grovmotoriska och finmotoriska

mycketavvår rörelseförmåga. Det kräver balans, förmåga

rörelser. Vid groymotoriska rörelser används stora delar av

att koordinera rörelser och en utvecklad finmotorik.

kroppen(att rulla eller gå) och vid finmotoriska rörelser

Innebärdetatt vissa helt enkelt inte klarar av fäktning?

används mindre delar av kroppen(att knyta skorna). De

Innebärdet att det är meningslöst att börja öva fäktning

grovmotoriska rörelseförmågorna utvecklas tidigare än de

före enviss åldert ex 10 år? Svaret på båda frågorna är

finmotoriska. Man brukarsäga att rörelseförmågan hos

nej. Däremot måste vi som ledare kunna anpassa våra

barn utvecklas inifrån och ut. Barn lärsig först att använda

förväntningar och vår undervisning till barnens moto-

kroppenoch armarna innan delärsig använda fingrarna.

riska förutsättningar. Det är nödvändigt att kännatill hur

Till de grovmotoriska rörelserna hörolika grundfor-

barns rörelseförmåga utvecklas. Riskenär annars stor, att

mer; gå, krypa, hoppa,rulla, åla, springa, kasta, balanse-

vi lägger upp träningenpå ett sätt som gördetotillfreds-

ra, hänga och klättra. Dessa grundformer utvecklar barn

ställande för både barnen och oss.

ileken. Det finns massorav lekar genomvilka vi på ett
allsidigt sätt kan stimulera barnens motoriska förmågor

Vissa rörelser utvecklas hos barn enligt ett förutbestämt mönster. Barnlär sig att krypa innan de kangå i

inom dessa grundformer. Lekarna är en förutsättning

ungefär samma ålder. Hurrörelseförmågan utvecklas

även fören fäktare.
Menfäktning är också finmotorisk. Fäktaren skall

beror också på ett komplext samspel mellanarv, fysisk
tillväxt, mognad, social miljö, stimulans ochtillfällen till

lära sig att hantera vapnet medallt större precision och

inlärning. Utvecklingen beskrivs ofta som en växelverkan

mindrefingerrörelser.

mellan barn och miljö. Barnen har starka drivkrafter att
vilja röra på sig och pröva nya saker. Miljön kan väcka

Vi kan beskriva en fäktares utveckling med

intresse och ge möjlighetertill inlärning, stimulans och

avseende på hur han gör när han rör spetsen

bekräftelse. Somidrottsledare är vi en del av denna miljö.

på vapnet. I början dominerar de grovmotoriska rörelserna.

Vikan skilja mellan reflexmässiga rörelser och rörelser

Kanske används hela kroppen baraför att höja och sänka

somärviljestyrda. Tidigt utvecklas en rad reflexmässiga

spetsen. Därefter används kanske bara överkroppen, så

rörelser — blinkreflexer, sugreflexer, gripreflexer. Längre

småningom »bara« armen eller handleden. Den fäktare som

fram ökar barnens förmåga att utveckla ävenviljestyrda

nått långt kan under träning och i match utföra små men

rörelser som så småningomkanutföras automatiskt.

avgörande rörelser med spetsen enbart medfingrarna.

Attlära sig cykla är exempelpå detta. Att cykla kräver en
I fäktning kombineras grovmotorik och finmotorik på

med godbalans. Dettartidatt lära sig cykla, mennär vi

ett komplicerat sätt. Steg och hopp skall kombineras med

v

utvecklad koordination mellan ben och armari samspel
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små vapenrörelser. Att utföra en parad ripost kan vara

7-9 år

mycket krävande för små barnjust därför att deras fin-

Nuhar barnen somregel en mer utvecklad motorik,

motoriska kompetens ännu inteärtillräckligt utvecklad.

balans och koordinationsförmåga. Deras nervsystem är

I början blir rörelserna vanligtvis för grova. Paraden blir

nästanfullt utvecklat. Övningar där olika grundformer

för stor, okontrollerad och spetsen hamnarlite här och

(springa, hoppa, balansera etc) kombineras lämpar sig

där, Det är helt normalt. Ställ inte för höga kravalltför

utmärkt. I denna ålder har barnen delvis utvecklat sina

tidigt.

finmotoriska förutsättningar. De kan vara mognaför enkla

Varje enskild rörelse i fäktning — en marschellerett

och korta teknikövningar. Den allsidiga leken — inriktad

utfall — innehåller en ganska komplicerad koordination

mot grovmotoriska rörelser — bör dock vara ett domine-

mellan olika rörelser. Det är väsentligt att barnen får möj-

rande inslag ombarnen i denna ålder skall delta i fäktträ-

lighet att lära in denna koordination rätt från början. Om

ning. Övningaroch lekar kan med fördel göras mer eller

enfelaktig koordination automatiseras blir den mycket

mindre fäktrelaterade. Det finns mångalekfulla sätt att öva

svår att vänja sig av med. En fäktare, som inte från början

balans och koordinationi gardställning, marsch, rompé,

fått lära sig att sträcka armenförst i en attack, får svårt

utfall etc.(se kapitel s och 12).

att lära in detta momentsenare. För dig som ledareblir
det enviktig utmaning att finna en pedagogik som gör

9-12 ar

det möjligt för barnen att lära koordinationenrätt från

Barnenbehärskar nui stor utsträckning de motoriska

början, utan att träningen blir enformig och tråkig.

grundformerna och även kombinationer (även om de

Barns motoriska mognad och utveckling ärdelvis

också fortsättningsvis kan utvecklas betydligt). Deras

individuell meni stor utsträckning också åldersrelaterad.

finmotorik har utvecklats liksom även koncentrationsför-

Med mognad menar man förmågor somi huvudsakär

mågan. Dehar fått en större muskelstyrka men är samti-

genetiskt bestämda och inte inlärda. Det kan emellertid

digt rörliga och harenlätt kropp. Det ger barnen goda

vara svårt att avgöra vad somegentligen är genetiskt och

förutsättningar att lära sig de specifika idrotternas

vad somärinlärt. I en grupp med barn i sammaålder

(t ex fäktningens) tekniker ochfärdigheter. Denna ålder

finns alltid stora variationer avseende deras grovmoto-

harbeskrivits som »guldåldern« för teknikträning. Barnen

riska och finmotoriska förmågor. Dessa skillnader kan

har godaförutsättningar för att öva in förfinade, tekniska

jämnautsig underförutsättning att barnen ges chans att

rörelser och rörelser där ett flertal moment sätts samman

utvecklas och får stimulerande responser från omgiv-

— koordineras. Det bygger på den motorik som barnen

ningen.

utvecklat under föregående faser. De tekniska färdighe-

Denåldersrelaterade utvecklingen kan förenklat delas
in i olika faser. Faserna beskriver en genomsnittlig mo-

terna som lärs in under denna period har, enligt forskare,
storbetydelse för den färdighetsnivå som individen har

torisk utveckling i förhållandetill ålder. De anger också
när det är mest gynnsamtförolika typer av motorisk

att börja med fäktning efter 12 års ålder.

inlärning. Observera att resonemangetär en förenkling.
Deindividuella variationerna är stora. Idéerna om den

13 år-

motoriska utvecklingen kommerbl a från boken Idrottens

Underdelar av puberteten kandetbli svårare än tidigare

träningslära (Annerstedt och Gjerset 1997).

att både upprätthålla och utveckla sin tekniska motoriska
förmåga. Det hänger samman medatt kroppen växer

5-7 år

snabbt, att man blir tyngre och proportionernaförändras.

I dessa åldrar har barn normalt ett stort rörelsebehov.

Det kan påverka koordinationsförmågannegativt. Fäkta-

Degillar att springa, hoppa och klättra. Genom fysisk

ren kan uppleva en teknisk stagnation. Detärviktigt att

aktivitet utvecklar barnen de motoriska grundformerna.

som tränare förbereda fäktarna på detta, inte minst då det

De kan utveckla sin balans och rytmkänsla. Samtidigt

för många ungdomar sammanfaller med en period då man

kan det vara jobbigt för barn i denna ålderatt sitta stilla

har särskilt höga kravpåsig själv att lyckas och fortsätta

längre perioder. De kan verka rastlösa. Förmågantill

utvecklas. Under denna period kan träningen inriktas mer

mer komplicerade rörelser och finmotorikär relativt

motstyrka, spänst, snabbhet, uthållighet och rörlighet.

outvecklad. Barnens möjligheter att lära in de tekniska

Fäktarenhar nu de förutsättningar somgör det lämpligt

färdigheter som tillhörolika idrotter — t ex fäktning — är

medhårdare fysisk träning. Dessutom harfäktaren under

starkt begränsade.

denna perioden bättre förutsättningar äntidigare att lära
sig det taktiska tänkande somär så viktigt i fäktning.

2.4

KAPITEL 2 — BARN & IDROTT

Somledarehar du ansvar föratt lägga träningen pårätt

Psykisk och social utveckling

nivå. Faserna ovan kan vara en vägledning, men kom ihåg

Människan är i grundenen social varelse. De relationer vi

att det i varje åldersgrupp finns individuella skillnader.

har till andra människorär avgörande förhurvi uppfat-

De gynnsammafaserna för inlärning uppträder när den

tar oss själva och världen runt omkring oss, hur vi mår

enskilde individen uppnått en viss utvecklingsnivå. Sam-

ochhurvi agerar i olika situationer. Vi speglar oss i andra

tidigt menar vissa forskare att inlärningen påverkar den

människor och samspelar med dem. Densociala omgiv-

motoriska mognaden ochutvecklingen. Enligt forskarna

ningenharsärskilt stor betydelse i olika faser av barns

börträningen inriktas på att stimulera den motoriska

och ungdomars utveckling. Deras identitet, självbild,

utvecklingensnarare än motde redan utvecklade färdig-

självförtroende och trygghet är beroende avhurde blir

heterna. Avdetta kanvilära oss följande:

bemötta av omgivningen. Här har vi somledare ett stort

ansvar.
Det finns många teorier om barns psykiska och sociala

Undvik att lägga träningen på en nivå som

utveckling. Vi skall inte gå in på dessa här. Vi skaistället

barneninte alls kan klara av. Det skapar
irritation och dåliga erfarenheter. Men detärlika viktigt att

lägga upp avsnittet utifrån några situationer som du som

inte lägga träningen på en för enkel och enformig nivå. Barn

ledare kan ställas inför. Vi tar dessa situationer som ut-

gillar utmaningar. Träningen skall vara stimulerande och

gångspunktför att diskutera vår roll somledarei relation

utvecklande.

till barns psykiska och sociala utveckling. Menvivill först
betona en sak. Det finns sällan enkla förklaringartill hur

Förmågantill motorisk inlärning påverkas av barnens

vi agerar som människor(oavsett i vilken åldervi är).

självförtroende ochsjälvkänsla samt av den feedback de
får från omgivningen. Förhållandet mellan motorisk

Situation 1: Emil tränar i en grupp medett

utveckling och självkänsla är i själva verket ömsesidigt.

tiotal andra barn. Hanklarar av lektioner och

Motorik och självkänsla kan förstärka men också försvaga

övningar minst lika bra som de andra, men när det skall bli

varandra. Man kantala om positiva och negativa spiraler.

matchfäktning vill han inte vara med. Emils ledare pratar

Lite förenklat kan det beskrivas så här. Barn med

med honom och han sägeratt han inte vill vara med för att

god självkänsla vågar prova nya rörelser och de har god

han baraförlorar.

tillit till sin kropp och sin förmåga att behärska den. De

Fundera: Vad gör du som ledare?

utvecklar hela tiden nya förmågorvilka ytterligare stärker
derassjälvkänsla. Barn med bristandesjälvkänsla tenderar

Barnssjälvkänsla byggs upp tidigt främsti relationen

att undvika fysiska utmaningar. De undviker idrott och

till föräldrarna. Deras självförtroende — föreställningar

utvecklar därför inte heller sin motorik i samma utsträck-

omvadde kan, vad somär värt att prova, tryggheteller

ning. Deras bristande självkänsla ochtilltrotill sin rörel-

rädsla för att misslyckas — påverkas hela tiden av deras

seförmåga kandelvis ha sin grund i dåliga erfarenheter

relationertill omgivningen. Självförtroendet utvecklas

från fysisk aktivitet. Kanske har de varit motoriskt sent

positivt när barn och ungdomar får bekräftelse och

utvecklade. Kanske har de fått negativa reaktioner från

uppmuntran. Menett svagt självförtroende kan också

omgivningen. Många menaridag att självkänslan (som

bekräftas och förstärkas. Som ledare kan vi påverka barns

psykologiskt fenomen) hänger mycket intimt samman

självförtroende. Ett gott självförtroende är viktigt att ha

med upplevelsen av den egna kroppen.

medsig både inom idrotten ochi det övriga livet. Alla
barn harett behov av att synas och få positiv bekräftelse

En viktig uppgift som idrottsledare är att bidra

på det de gör.

till att förstärka positiva spiraler och bryta
negativa spiraler i förhållandet mellan barns självkänsla och

Situation 2: En kväll efter träningen ringer en

motoriska utveckling.

mammatill en av fäktarna i din grupp och
berättar att hennes son kommit hem ochvarit ledsenför att

Detär viktigt att du som ledare använder övningar som

några i gruppenretat honom i omklädningsrummet.

ger barnenpositiva erfarenheter av att klara av uppgiften.

Fundera: Vad gör du som ledare?

Det innebärinte att övningarna skall vara enkla. Tvärtom
gillar barn utmaningar — att prova nya saker. Självkänslan

Det kan finnas många olika orsakertill att barn och ung-

stärks avatt klara av nya saker. Det är genomatt prova

domarretar varandra eller stänger ute någon genom mer

nya rörelser somrörelseförmågan utvecklas.

eller mindre subtila handlingar. Som ledare måste duvara
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uppmärksampå detta. Att lära sig normer och värdering-

vuxna. Vuxna har svårt att vara närvarande i nuet. Vi

ar ärenviktig del i barns sociala utveckling. Mobbningen

tänker gärna på framtiden. Vad kommerdetta ledatill?

kan vara oförarglig för den som mobbar men förödande

Barn är mer närvarande här och nu, Det somsker i nuet

för den som blir utsatt. För den som mobbar kandet vara

är också det somärviktigast.

ett sätt att hävda sig i en grupp ochförsöka vinna respekt

Det färgar avsig i vår inställning till idrott. Vuxna lä-

hos de andra. Detärviktigt att man i varje idrottsfören-

ser gärna tabeller och statistik. Matchresultat får betydel-

ing utvecklar regler för hur man skall vara mot varandra.

se i relation till tabellställningar och möjlighetertill olika

Somledareärdu ensjälvklar förebild.

placeringari slutet av säsongen. Barn tävlar för stunden. I
matchen och direkt efter är de glada, arga, ledsna. Sedan
lämnar de matchenför att möta en annan situation.

Situation 3: Lisa deltar i en fäkttävling. När

Idrottsledare planerar framåt. Barn idrottar här och nu.

hon förlorar en av matchernablir hon ursinnig.

a?

Hon slänger maskeni golvet och springer därifrån utan att
tacka vare sig motståndaren eller domaren. Detta har även
hänttidigare närLisa fäktar. Domaren blir arg och hotar med

Situation 5: När Amanda kommertill
träningen ser du direkt att hon är ledsen. Under

träningen håller hon sig för sig själv. Hon avskarmarsig fran

att stänga av Lisa från tävlingen.

gruppen. Detär inte första gången det händer.

Fundera: Vad gör du som ledare?

Fundera: Vad gör du som ledare?

Detär viktigt att barn och ungdomar lär sig att uppträda
påett bra sätt och följa de normer ochregler som gäller.

Det kan finnas många orsakertill att barn inte mår bra

T vissa fall behövstydliga tillrättavisningar. Men vi måste

— det kanvaratillfälliga men också varaktiga problem.

också ha förståelse för barns och ungdomars känsloliv

Som vuxna kanvi inte blunda för detta. Vi har ansvar för

ochställa rimliga krav. Fäktmatchenär en utsatt situa-

att se de känslor barn uttrycker och ta dem påallvar. Det

tion. Starka känslor är involverade. Lisa måste få veta att

räcker kanske med att ge Amandalite extra uppmärksam-

så här får honinte göra. Det troliga är att hon redan vet

het och omtanke. Du behöver kanske prata med henne

det. Hon behöver kanske hjälp med att hantera detta.

omhur honhar det. Det kan också vara så att du måste

Tonåringar befinnersig i en känslig utvecklingsfas. De är

ta kontakt med hennesföräldrar. Somledare måste du

upptagna av sig själva och känsliga för hur omgivningen

ibland samråda med andra för att kunna hjälpa barnen du

ser på dem. De kan ha högakravpåsig själva och känna

möter. Det kan stundtals behövas ett samarbete mellan

storbesvikelse, när de inte lyckas. Det är vanligt att ton-

föräldrar, skola och idrottsledare.

åringar överreagerar känslomässigti olika situationer.
Situation 6: Du har träning med en grupp

Situation 4: Erika och hennes pappaharvarit

ungdomari aldern 13-16 ar. Du gerindividu-

på fäkttävling över helgen. Som tränare frågar

ella lektioner samtidigt som de andra skall assautfakta.

du Erika hur det gick. Erika svarar. »Det gick väl bra — det

Gruppensätter sig hela tiden på en bänk i fäktsalen och

var kul. Vi var på Pizzeria med de andra fäktarna på kvällen«,

pratar med varandra. Du har sagt till dem tre gånger att de

Efter träningen möter du Erikas pappa och ställer samma

skall hålla i gång och fäkta men de hamnar hela tiden på

fråga. Hur gick det i helgen? Av Erikas pappafår du en

bänken i djupa diskussioner.

ingående beskrivning av hur många matcher Erika vann,

Fundera: Vad gör du som ledare?

vilken placering hon kom på, vilken placering hon hade
kunnat komma på om hon inte tappat en avgörandestöt,

Idrottenären del i ungdomars sociala liv. De utvecklar

och vilken plats hon nu ligger på i årets mastersserie.

kamratskap, stärkersin identitet och sociala tillhörighet.

Fundera: Vad säger dig detta exempel? Kan du känna igen

Det finns undersökningar somvisar att ungdomarsjälva

något i detta?

anseratt det viktigaste med idrotten är att få vara tillsammans med kamrater. Tonåringar har mycket att prata om.

Barn tänker annorlunda än vuxna. De är upptagna av an-

Kanskekanett träningspass ha mycket positiva effekter,

dra saker än vad vuxna är. Det somärviktigt för oss som

även om detinte blev så mycket med den planerade
träningen. Tolerans, förståelse och social kompetens är

Barnhartill exempelett helt annat tidsperspektiv än

viktiga egenskaper hos en ledare.

N

tränare ochföräldrar behöver inte vara viktigt för dem.
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Studieuppgift
Arbeta i mindre grupper. Utgå från situationerna 1-6 som
presenteras ovan. Alternativt kan ni skapa egna situationer
utifrån era erfarenheter. Diskutera igenom hur ni uppfattar
situationen och hur ni skulle kunna agera som ledare. Försök
kommafram till olika sätt att handla och pröva dessa mot
varandra. Detfinns sällan bara en lösning.

es]
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