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Sammanfattning Syftet med studien var att försöka kartlägga fotbollstränares  

   pedagogiska grundsyn, huruvida det är lärande eller inlärning som 

   bedrivs vid utbildning och utveckling av fotbollsspelare. Samhället 

   och utbildningsväsendet har en utpräglad lärandefilosofi och har i 

   mångt och mycket förkastat inlärningsbegreppet, dock upplevs det 

   som om denna mentalitet fortfarande återfinns i idrottsrörelsen. 

   Undersökningens metod bestod av kvalitativa intervjuer med tio 

   TipsElittränare, där frågeställningarna utgick från begrepp som 

   lärande, inlärning, kommunikation, instruktion och feedback. 

   Mycket utav deras arbete grundar sig i Svenska Fotbollsförbundets 

   utarbetade styrdokument, där lärandet i första hand beskrivs i 

   termer av inlärning som ett resultat av instruktion. I tränarnas 

   utsagor återfanns dock en antydan till andra perspektiv på lärande 

   som utgick från tvåvägskommunikation samt en syn på spelaren 

   som en självständig individ med eget ansvar för sitt lärande.  

   Ytterligare forskning på hur lärande miljöer kan främja utbildning 

   och utveckling på fotbollsplanen rekommenderas, dels för att 

   kunna utveckla tränaren pedagogiskt men även för att kunna 

   utveckla Svenska Fotbollsförbundets utbildningsmaterial.
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1. Introduktion 

Sverige är ett av de länder i Europa som ägnar flest timmar på träning inom fotboll enligt 

Svenska fotbollsförbundet (SvFF). Visserligen producerar vi en mängd bra spelare i 

förhållande till att vara ett så litet land internationellt sett. Det kan vara av intresse att 

undersöka TipsElittränares syn på lärprocesser och deras arbete kring detta koncept, dels 

för att studera hur tränare förhåller sig till sin egen roll och dels deras synsätt på spelaren 

som en passiv eller aktiv deltagare i utvecklingsprocessen kring tekniska och taktiska 

moment. 

 

Tränare som medverkar i undersökningen ingår i Tipselit, som är ett samarbetsprojekt 

mellan Föreningen Svensk Elitfotboll, Elitserieföreningen Damfotboll samt Svenska 

Spel, vars syfte är att utveckla ungdomar som fotbollsspelare och individer. Projektets 

mål är att förbereda spelarna för spel på elit- och seniornivå med gedigen kunskap 

(www.svenskaspel.se). 

 

Studien kommer att skrivas åt och genomföras i samarbete med Svenska 

Fotbollsförbundet. Anledningen till att förbundet anser att en studie kring hur 

lärprocesser kan bedrivas är viktigt är att de själva anser att denna forskning är bristfällig 

i mångt och mycket i deras organisation och arbetsmetodik. I samspråk med en av 

förbundets medarbetare, som är ansvarig för forsknings- och utbildningsfrågor, kom det 

fram att ett dokument kring lärprocesser och dess metodik ej finns i någon större 

utsträckning i deras tränarutbildning. Efter att ha tagit del av dokumentet Leda lärande – 

att instruera, från SvFF, återfinns en tydlig struktur om hur lärprocessen kan bedrivas. De 

menar att efter syftet med en övning har förklarats, utgår de ifrån begreppen visa-pröva-

förklara som med fördel används gentemot spelare med en viss grundkunskap, däremot 

visa-förklara-visa metoden riktar sig mer mot yngre spelare samt när nya moment ska 

instrueras. Därefter ges spelarna en möjlighet att öva på momentet, som instruerats, för 

att på så sätt se om de uppfattat instruktionerna korrekt och lämnar utrymme för 

eventuella frågor, varav återkoppling sedan ges på utförandet. Med detta upplever 

förbundet att det inte finns någon tydlig anvisning för hur arbetet med lärprocessen inom 

fotboll samt kommunikationen mellan tränare och spelare kan bedrivas. 
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Med detta som underlag anses den pedagogiska relevansen som hög eftersom 

forskningsfrågan belyser den mänskliga interaktionen mellan tränare och spelare utifrån 

begrepp som kommunikation och feedback i lärprocessen. Med tanke på att det ägnas 

många timmar på träning inom svensk fotboll är det relevant att studera hur tränare 

upplever att dennes arbete påverkar utvecklingen av befintliga färdigheter samt 

utbildning av nya moment. Det är således intressant att titta på hur fotbollstränare 

använder sina medhavda kunskaper för att utveckla och utbilda sina spelare. Ur ett 

pedagogiskt socialisationsteoretiskt perspektiv som Uljens (1998) beskriver i sin bok 

Allmänpedagogik menar han att den pedagogiska planeringen avser att utveckla en 

förmåga hos ungdomar att lära sig hantera och använda de kunskaper som presenteras i 

den rådande miljön. Detta syftar till att utveckla individens beredskap och förmåga som 

sedan kan tillämpas på kommande uppgifter och situationer. Denna tankegång skulle med 

fördel kunna appliceras på fotbollens arena där olika verktyg för utförandet presenteras 

på träningen och som sedan kan ge fördelar inför framtida matchsituationer. Studien 

kommer försöka belysa hur tränare åstadkommer detta. Svaren kommer att analyseras 

utifrån vilka perspektiv på lärande som framträder i TipsElittränares utsagor om att träna 

fotbollsspelare. 

 

2. Perspektiv på lärande 

Den traditionella synen på inlärning var länge att en lärare stod över någon annan, i detta 

fall eleven och förmedlade kommunikativt vad som skulle läras in. Redan tidigt försökte 

Sokrates implementera ifrågasättandet som medel för lärande och därigenom leda eleven 

framåt i dess utveckling (Jarvis, 2006). Detta är något som märkts i dagens samhälle och 

framförallt i skolväsendet, där de på 70-talet hade en grundsyn i att läraren var den som 

förmedlade kunskap. Detta tankesätt har dock förändrats över tid och vi ser nu allt mer att 

eleven får större inflytande och möjlighet att påverka sin situation. Nuförtiden ser vi allt 

mer individuella arbeten, där eleven är mer eller mindre självgående inom vissa ramar 

som läraren har satt. Detta arbetssätt ska i sin tur främja och utveckla elevens förmågor så 

som ansvarstagande, kreativitet och samarbetsförmåga (Stråhle, 2006).  
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Inom pedagogikens filosofier finns det en rad olika tankegångar om hur olika kunskaper 

förvärvas. Denna studie tar ett avstamp i Behaviorismen, vars frontnamn ofta benämns 

som Burrhus Frederic Skinner, som studerade människor och försöksdjur i en rad olika 

inlärningssituationer. Hans teori menade på att individer lär sig successivt om vilka 

beteenden som är eftersträvansvärda och vilka som inte är det, utifrån de erfarenheter 

som samlats in från framgångsrika och misslyckade situationer. Rent konkret innebär 

detta, ur ett pedagogiskt förhållningssätt, att det som ska läras in delas ner i ett antal olika 

målbeteenden. Individen instrueras att utföra ett beteende stegvis som efterliknar dessa 

målbeteenden som satts upp. Vid rätt inlärt beteende ges en belöning eller förstärkning 

som sedan utvärderas genom att ställa det faktiska beteendet mot det uppställda 

målbeteendet. (Stensmo, 2007) 

 

Behaviorismens motpol är Pragmatism, där ordet pragma betyder resultat av handling, 

som även kommer belysas i denna studie. John Dewey är frontfigur inom denna filosofi, 

som anser att det reflektiva tänkandet är centralt i processer för lärande, där individen 

målinriktat förbereder sig systematiskt inför framtida konsekvenser och förser saker och 

ting med mening.  

 

”Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta meningen med något” (Stensmo, 2007, 

s. 206). 

 

Ett uttryck, som John Dewey har myntat ur denna ideologi, är ”learning by doing” som 

syftar till att eleven ska vara aktiv under lärandeprocessen och läraren skall endast agera 

som handledare och rådande instans. Enligt Dewey motiveras eleven av fyra centrala 

behov eller intressen som uppges vara det sociala behovet i form av gemenskap, 

nyfikenheten i att utforska, lusten att skapa och tillverka samt ett estetiskt intresse 

(Stensmo, 2007). 

 

Samtidigt som samhället har utvecklats i en viss riktning, där frihet under ansvar ses som 

en grund för lärande upplevs det som att den traditionella förmedlingspedagogiken lever 

kvar inom idrottsrörelsen. Frågan som då ställs blir således om det verkligen ser ut så här 
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i dagsläget inom idrotten eller om tränarkåren har anpassat sig till samhällets syn på 

lärande? 

 

Det finns tidigare forskning som knyter an till lärandebegreppet men forskarna menar på 

att detta främst har gjorts på elitidrotts- och vuxenidrottsnivån. Det har således utförts 

väldigt lite forskning på just ungdomar och deras lärandemiljö (Smith, Ward, Rodrigues-

Neto & Zhang, 2009).  

 

Lärande och inlärning är ingen produkt utan det är en process över tid, vilket innebär att 

tränaren bör hitta en strategi för detta. Det traditionella tillvägagångssättet är att låta 

spelarna ta till sig informationen genom att betrakta och lyssna på instruktioner 

(Schempp, 2003). Det kan med detta material i åtanke vara en bra grund att bygga vidare 

på om dessa utsagor stämmer överens med verkligheten. Det finns en uppfattning om att 

inlärningsbegreppet är en förlegad syn i samhället, där någon innehar ett överperspektiv 

och talar om för en annan part vad och hur någonting ska utföras. Även om denna 

tankegång har försvunnit i samhället så verkar mentaliteten leva kvar inom idrottsrörelsen 

i stor utsträckning. Det skulle därmed vara intressant att med hjälp av denna 

undersökning titta på om detta förhållningssätt fortfarande existerar inom fotbollen samt 

om nya eller alternativa metoder har kunnat utformas för lärande. 

 

3. Syfte och Problemställningar 

Syftet med studien är att få en djupare insikt i hur ungdomstränare inom fotboll förhåller 

sig till lärande, samt hur detta används som medel för utveckling och utbildning av sina 

spelare. 

 

3.1. Problemformulering 

Den problemformulering som utarbetats utifrån befintligt material har i denna studie 

formulerats på följande sätt: 

 

Vilka arbetsmetoder och kommunikationsformer anser TipsElittränare karakteriserar 

deras tillvägagångssätt vid spelarutveckling inom fotboll? 
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Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur anser fotbollstränarna att deras lärprocesser ser ut gentemot sina spelare? 

• Hur anser fotbollstränarna kommunikationsutbytet sker med spelaren/spelarna vid 

tekniska och taktiska moment? 

 

4. Fotbollsträningens pedagogik 

För att få en djupare insikt i pedagogiken och lärprocessen på fotbollsplanen har vi valt 

att kategorisera studien efter följande underliggande rubriker: tränarens roll, lärprocesser, 

kommunikation och mentorskap för att kartlägga hur dessa komponenter kan bidra till 

utveckling av fotbollspelaren. 

 

4.1. Tränarens roll 

Martens (2004) och Fahlström (2006) definierar tränaren som en person som ständigt 

strävar efter att utveckla miljöer för sina spelare och utarbetar möjligheter för spelaren 

och laget att lyckas. Dennes huvudsakliga mål blir således att influera och handleda 

individer mot att nå framgångar såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Dessa tankegångar 

stärks även av Chelladurai (2006) som menar att tränarens uppgift är att leda medlemmar 

mot att uppnå gruppens mål. Författaren har även definierat fem dimensioner av 

ledarbeteende i idrottssammanhang, som består av träning/instruktion och positiv 

feedback, vilket syftar till hur uppgifterna fullbordas på ett effektivt sätt. Socialt stöd 

belyser vikten av de sociala behoven på såväl individnivå som på gruppnivå. 

Demokratiskt beteende och autokratiskt beteende avser i hur stor utsträckning gruppens 

medlemmar görs delaktiga i arbetsprocessen och beslutsfattandet.  

 

En autokratisk tränare symboliseras av att dennes synsätt och arbetsmetodik är rätt väg att 

vandra och interaktionen sker genom en envägskommunikation. Den demokratiske 

tränaren däremot hävdar att alla i gruppen har rätt att vara med och bestämma och 

kommunikationen präglas av ett samspel mellan två eller flera individer (Weinberg & 

Gould, 2007; Lindwall, Johnson & Åström, 2002). 
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Det är svårt att definiera vilka egenskaper som krävs för ett lyckat ledarskap och vad som 

utmärker den ”perfekte” tränaren. Fyra grundstenar som lyfts fram som en effektiv ledare 

bör besitta, är för det första att inneha en positiv grundsyn, ha en tilltro och hängivenhet 

till det som utförs. Kunskapen i ämnet som lärs ut är också av stor vikt för att kunna 

utveckla och utbilda individer. Ledaren bör även vara en god organisatör och skapa en 

tydlig struktur i sitt arbete samt skapa vägar och beredskap inför framtida lägen. 

Kommunikation benämns också som en viktig beståndsdel för att kunna förmedla 

visioner, idéer och instruktioner mellan de olika aktörerna och där denne fungerar som en 

förenande kraft i klubben och laget (Hogedal, 1994). Andra nyckeldrag som listas är att 

tränaren ska vara förväntansfull inför kommande situationer samt vara väl förberedd och 

visa en hängivenhet under säsongen i strävan efter att nå bra resultat (Vernacchia, 

McGuire & Cook, 1992). Martens (2004) menar även att tränare inte bara har i uppgift att 

lära ut de idrottsliga beståndsdelarna i träningen, utan har även fostrande roll där 

samhällets normer och värderingar lärs ut, för att på så sätt få framgångsrika spelare samt 

självständiga individer. Tränarens uppgift blir således att agera upphovsman som 

definierar och levererar idrottsupplevelsen till idrottaren (Vernacchia et al., 1992). 

 

Giacobbi, Whitney, Roper och Butryn (2002) kom i sin studie fram till att en del tränare 

upplever att det är spelaren som avgör hur mottagliga de är för de instruktioner som ges, 

medan andra tränare menar att det måste finnas ett utbyte mellan de båda parterna och att 

det till lika stor del beror på tränaren. Det måste finnas en respekt dem emellan, annars 

blir det svårt att få fram sitt budskap. Utöver detta menar även författarna att en tränare 

upplever sig besitta en mängd olika roller, förutom att vara spelarnas tränare ska de också 

agera som rådgivare, en överordnad som bestämmer vad som ska göras, en fadersgestalt 

men även vara deras vän för att på så sätt få dem att utvecklas som individer både på och 

vid sidan av planen. 

 

Fotbollsplanen kan liknas vid ett klassrum där tränaren är en pedagog som vandrar längs 

planens sidlinjer. Dock märks det allt mer i dagens samhälle att tränare dras mellan två 

världar, där de förväntas att prestera resultat och ständigt vinna men även där det handlar 

om att utveckla spelare till framgångsrika idrottare. Detta är således en svår balansgång 
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tränaren ställs inför, men denne har en fantastisk möjlighet att vara lärare och utveckla 

spelare, för att få dem att sträva efter goda resultat (Naylor, 2006) 

 

4.2. Lärprocesser 

Skinner utvecklade en metod för inlärning som syftar till att läraren skapar en miljö för 

eleven där denne kan få en möjlighet att ta till sig kunskaper, som är åtråvärda för 

situationen, på ett effektivt sätt. Teorin syftar till att personens beteende förstärks utifrån 

den återkoppling som ges från yttre källor, samt från individen själv, detta formar dennes 

förmåga att prestera. Ju säkrare individen känner sig i ett visst utförande, att denne 

besitter kompetensen i en viss situation, desto mer kommer denna person använda sig av 

detta inlärda moment (Skinner, 1976; Palmer, 2007). 

 

John Dewey menade att lärandet uppstår genom att en individ ställer upp en hypotes om 

en företeelse och testar detta genom att utföra. Han menar att vi tar till oss kunskap 

genom att utföra, oavsett om utfallet blir positivt eller negativt så har individen lärt sig 

någonting ur denna process, som sedan kan appliceras på liknande framtida situationer. 

En lärares uppgift i detta sammanhang blir alltså att försiktigt locka fram det som eleven 

redan vet och genom undersökande metoder få fram en mer genomarbetad kunskap om 

uppgiften. Eleven ska få tillfälle att ta vara på sin befintliga kapacitet och tidigare 

förärvda kunskap, samtidigt som denne och färdigheterna utvecklas genom att konstruera 

och tillverka olika moment, för att vara till nytta inför framtida tillfällen på både lång och 

kort sikt (Stensmo, 2007; Maltén, 1992). 

 

Individer lär sig på olika sätt i vårt samhälle idag, där mycket har förändrats sedan 

Skinners tid, men det finns några typiska lärstilar och metoder om hur kunskap förvärvas. 

Det finns dels det visuella lärandet, där illustrationer eller bilder bidrar med information. 

Det auditiva lärandet syftar till att vi tar till oss kunskap genom att lyssna och begrunda. 

Det kinestetiska lärandet grundar sig i att vi lär oss genom att prova och utföra olika 

moment (Levihn & Christerson, 2008; Dahlkwist, 2007). Sett ur ett ledarperspektiv 

menar författarna att denne inte bara ska förmedla faktakunskaper utan även hjälpa 

eleven att själv söka kunskaper. Rent konkret innebär detta att ledaren ska presentera 
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medlen som behövs för att deltagaren själv ska kunna lösa en uppgift, snarare än att 

presentera en färdig lösning, detta bidrar i sin tur till lärande (Levihn & Christerson, 

2008). För att lärande ska uppstå måste det ske över tid och är inget som sker på kort sikt, 

samt att en reflektion på ett kognitivt plan bör ske där individen går från att inte veta, till 

att skapa insikt över hur något går till eller kan utföras (Mayer, 2008). Vid motorisk 

inlärning inom idrotten talas det om en inre reflektion hos individen om huruvida denne 

kan utföra och producera ett visst moment. För att en människa ska kunna lära sig en 

motorisk färdighet behöver denne öva och repetera momentet, som ett resultat av detta 

kommer skickligheten i utförandet att öka över tid (Schmidt & Wrisberg, 2004). 

 

Ramsay (2003)belyser vikten av att försöka tilltala så många sinnen som möjligt när ett 

nytt moment ska läras in. Känsel, syn och ljud hjälper hjärnan och kroppen att registrera 

ett visst rörelsemönster. Baribeau (2006) anser att det är även viktigt att tränaren anpassar 

sina metoder till spelarens förmåga att ta till sig kunskap, vissa lär sig bättre genom att 

höra vad som ska göras, vissa måste få se hur ett moment ska utföras och några spelare 

känner behovet av att de måste få utföra momentet för att kunna lära sig hur det ska gå 

till. 

 

”I hear and I forget”…”I see and I remember”…”I do and I understand.” (Ramsay, 

2003, s.1). 

 

När ett moment instruerats menar Baribeau (2006) på att spelarna ska ges några få 

repetitioner att öva in momentet, men därefter gå vidare innan de blir för distraherade för 

att sedan återkomma till övningen i ett senare skede. Dock menar Smith, Ward, 

Rodrigues-Neto & Zhang (2009) att ungdomarna i deras studie inte gavs tillräcklig 

mycket tid att öva på ett visst moment och att detta kunde hämma deras utveckling, det 

borde skapas fler tillfällen för dem att öva in de olika momenten som instruerats.  

 

Ytterligare forskning utförd av Fadde (2007) talar om olika instruktionsmetoder som kan 

främja lärandet och prestationen hos relativt erfarna individer. Forskaren menar att 

tränaren i vissa moment ska skapa så matchlika miljöer som möjligt, ge information 
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innan själva genomförandet och för att på så sätt skapa medel för den kognitiva 

utvecklingen. Individen ska sedan få verka i denna kontext där denne ställs inför olika 

problemområden där de får ta egna beslut utifrån den situation de verkar i. Forskaren 

talar även om tränarens skapande av igenkännande miljöer, som skall bidra till att 

spelaren ska kunna prestera i framtida lägen som denne ställs inför, samt utvecklas i sitt 

lärande. Detta görs genom att stimulera det kreativa tänkandet hos individen. Detta 

resonemang stöds även av Dyson, Griffin och Hastie (2004) som anser att det är tränaren 

som ger spelaren möjligheter att utvecklas genom att skapa lärande miljöer, där denne 

själv får hitta egna lösningar på problemen som ställts upp. Naylor (2006) menar att den 

tränare som utvecklar en miljö som fokuserar på spelarutveckling och som definierar 

framgång som spelarens ansträngning snarare än resultat samt respekterar spelarens 

tankar och känslor kommer få spelare som känner sig autonoma, motiverade och 

kompetenta. Författaren påtalar även att tränarens tränings- och instruktionsbeteenden 

kan få en negativ inverkan på spelarens autonomi, om tränaren däremot har en form av 

tillbakadragen ledarstil kan detta främja spelarens initiativförmåga, som i sin tur kan leda 

till framgång. 

 

4.3. Kommunikation 

Kommunikation anses vara när en individ sänder ut signaler både verbalt och icke-verbalt 

till en annan individ eller grupp som i sin tur tolkar detta meddelande och svarar därefter 

(Weinberg & Gould, 2007; Budwig, Uzgiris & Wertsch, 2000; Lindwall et al., 2002). I 

boken Världens bästa lag (2002) tar författarna upp begreppet kommunikation, där de 

menar att det är en viktig beståndsdel som till stor del påverkar lagets utveckling, struktur 

och prestation. De belyser även vikten av kommunikation och att budskapet som 

förmedlas bör vara tydligt då en tränare inom lagidrott kan sända upp till 350 olika 

budskap till sina spelare under en match. Kommunikation kan ske i olika former, dels i 

form av en envägskommunikation, där en sändare sänder ut information utan att ge 

mottagaren en möjlighet att svara. Denna metod används med fördel vid tidsbrist 

exempelvis vid en time-out i en matchsituation. Motpolen till detta är 

tvåvägskommunikation, där sändaren ger mottagaren en möjlighet att svara på och 

argumentera informationen, vilket är vanligt vid matchgenomgångar och spelarmöten. 
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Lorimer och Jowett (2010) menar att kommunikation är en viktig process mellan tränare 

och utövare och det är den komponent som ofta förmedlar kunskap, sätter tonen på en 

träning och präglar det interpersonella klimatet. Kommunikationen är således ett av de 

viktigaste redskapen hos en tränare och som genom detta medel även förvärvar viktig 

information om sina utövare. Zell (2003) menar att tränare ofta kan använda sig av 

facktermer inom den specifika idrotten och tar för givet att dessa termer är förankrade hos 

utövaren, även om så kanske inte är fallet. Uttrycken har således i vissa fall inte samma 

innebörd och upplevs inte på samma sätt utav utövaren respektive tränaren, vilket i sin tur 

kan skapa en förvirring mellan de båda parterna och påverka utövarens arbetsuppgifter 

och prestation. Författaren skriver vidare i sin studie att tränare bör ställa motfrågor till 

utövaren, för att på så sätt säkerställa att kommunikationen har nått fram och att 

budskapet som sänts har uppfattats på ett korrekt sätt. Detta arbetssätt bidrar till att 

individen stimuleras till egna tankar och känslor, vilket i sin tur ökar insikten hos 

utövaren. 

 

4.3.1. Instruktion 

Instruktion sker oftast i samband med teknisk inlärning och är till för att utveckla den inre 

processen hos individen eller gruppen genom yttre händelser och påverkan (Mayer, 2008; 

Schmidt & Wrisberg, 2004). McMorris (2004) samt Williams och Hodges (2004) anser 

att instruktion till störst del syftar till att förmedla information verbalt och visuellt, vilket 

kan ske genom demonstration för att visa hur ett visst moment ska gå till.  

 

En klassisk instruktion kan delas upp i fyra olika steg. Det första består av att tränaren 

introducerar ett nytt moment för sina spelare. Det andra syftar till att tränaren 

demonstrerar och förklarar exempelvis en teknisk detalj för att inledningsvis skapa en 

mental förståelse hos spelaren om hur någonting bör utföras. I steg tre låter tränaren 

spelarna prova det förklarade momentet på ett eller annat vis och låter dem förvärva 

kunskaperna fysiskt. I steg fyra lämnas det utrymme till att korrigera misstag där tränaren 

tydliggör hur spelarna utfört det momentet och vilka förändringar som bör göras för att 

uppnå den önskade prestationen (Martens, 2004). 
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Ramsay (2003) talar om vikten av att tränare fryser spelet och rättar till problemet som 

uppstått och individanpassar sina instruktioner till specifika spelare för att på så sätt 

anpassa dem till matchliknande situationer. Författaren skriver vidare i sina artiklar om 

att det finns tränare som snarare ser till gruppen som helhet än de individuella aktörerna. 

Här menas det att tränaren i många fall ger övergripande instruktioner snarare än att 

specifikt uppmärksamma och instruera enskilda individers prestation och göromål. En 

tränare bör alltid se hela bilden först, sedan rikta fokus mot individen för att återigen 

återvända till helhetsbilden. För att klargöra detta fenomen har författaren illustrerat detta 

med ett talande citat: 

 

“Good coaches are like good doctors. They treat each individual's specific problem. You 

never see them walk into their waiting room and start throwing aspirins at everyone, 

every patient. They recognize each patient as a different specific problem. They will 

diagnose the problem and then make it right. Just the way a coach would do with a 

soccer player.” (Ramsay, 2003, s.2). 

 

4.3.2. Feedback 

Feedback finns i två olika former, primär feedback innebär att individens egen tolkning 

av vad denne ser, hör, gör och tänker ligger till grund för analys av prestationen. 

Sekundär feedback innebär att reaktioner på prestationen kommer från källor utifrån, det 

vill säga genom andra personers tolkningar. Inom idrotten är det ofta tränaren som står 

för sekundär feedback (Cross & Lyle, 1999). Enligt McMorris (2004) finns det olika 

tillvägagångssätt för att förmedla feedback. Den verbalt beskrivande feedbacken är 

uppdelad i två områden, en kvalitativ och en kvantitativ del. Den verbalt kvalitativa 

beskrivande feedbacken återges genom informationsfraser såsom, exempelvis, den bollen 

var alldeles för löst slagen. I den kvantitativa beskrivande feedbacken återges 

informationen genom kvantitativ data som, exempelvis, bollen gick 3 meter utanför 

målet. Det finns även verbalt normgivande feedback som syftar till att tränaren ger 

instruktioner om hur en övning borde och ska genomföras. Motiverande feedback sker 

genom ord såsom exempelvis ”Bra gjort” och är till för att motivera idrottaren att 

fortsätta och känna sig inspirerad för uppgiften som ligger framför denne. Visuell 
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feedback är beskrivande och sker genom, exempelvis, videovisning, demonstration och 

analyser. Proprioceptiv feedback innebär att individen endast själv kan tolka prestationen 

genom, exempelvis, att känna känslan av rörelsen och hur den utförs.  

 

Giacobbi, Whitney, Roper och Butryn (2002) uppger att många tränare upplever det som 

viktigt att försöka förstå den enskilde individen och anpassa sina träningsmetoder och 

återge feedback efter de premisserna. Tränare upplever även att de enskilda 

spelarsamtalen var oerhört viktiga för att hjälpa spelarna i dess utveckling, där de 

formulerar målsättning och individuella träningsformer tillsammans. Det var även viktigt 

att ventilera spelarens personliga förhållanden som ansågs vara av stor vikt. Även 

användandet av videogranskning i utbildnings- och utvecklingssyfte sågs som ett viktigt 

redskap. Darden (1999) uppger likaså att videogranskning är ett effektivt sätt att utveckla 

teknisk och taktisk förståelse. Med detta hjälpmedel kan svåra delar i ett moment studeras 

samt utveckla den kognitiva förmågan, där detta kan vara ett positivt verktyg i avvänjning 

av negativa beteenden. Dock bör det påpekas att ett allt för frekvent användande av 

videogranskning kan resultera i att andra tillvägagångssätt för feedback, som är lika 

viktiga, kan bli lidande. Zell (2003) menar i sin studie att tränare bör inneha en 

försiktighet och inte dela ut feedback i för stora mängder, då många av dem tror att de 

kontinuerligt måste bidra med justeringar för att på så sätt få en bättre utveckling hos 

individen. Detta i sin tur kan hämma personens reflektion angående sin egen situation och 

prestation. 

 

Historiskt sett så har processorienterad feedback uppgetts som en positiv aspekt för att 

göra spelaren medveten om dennes kompetens, vilket är viktigt för att denne ska fortsätta 

med satsningen, uppleva glädje med utövandet och som långsiktigt kan bidra till 

framgång (Naylor, 2006) 

 

Forskning gjord av Lorimer och Jowett (2009) tyder på att allt fler tränare inte uppfattar 

vad deras elever tänker och känner, detta fenomen märks främst i idrotter med större 

grupper, där det blir svårare att lära känna varje enskild individ i jämförelse med en 

tränare som kanske utbildar en individuell idrottare. Forskarna uppger även att det kan 
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skilja upp till 40 procent i huruvida en tränare uppfattar en situation gentemot hur 

spelaren uppfattar den. 

 

4.4. Mentorskap/Tränarnätverk 

Syftet med mentorskap har sin grund i att försöka utveckla människor för att, exempelvis, 

bli bättre ledare. En mentors uppgift blir således att föra vidare en god kultur där dennes 

kunskap, kompetens och erfarenhet förs vidare till nästa generation eller omgivning. 

Grundtanken är att utveckla ett nätverk där olika kompetenser kan utbytas och på så sätt 

öka självinsikten och utvecklingen hos andra individer (Hultman & Sobel, 2005). 

Vägledarens uppgift blir att, utifrån den handleddes önskemål hjälpa denne att se sin 

situation klarare, utveckla alternativa vinklingar, se resurser och möjligheter i dennes 

omgivning, samt att få en djupare insikt om situationen såväl som sig själv (Holmberg, 

2001). Något som går att koppla ihop med mentorskap är filosofen Sokrates, som 

myntade en teori om ifrågasättning, som menade att frågor som kräver slutledning kan 

initiera ett djupare tänkande hos en individ, han menar att mentorn ska främja individens 

nyfikenhet och få denne att ställa frågor och reflektera över sin situation. Sokrates ställde 

upp hypotesen om att effektivt frågande skapar insikt och detta i sin tur främjar 

nyfikenheten hos individen, som sedan resulterar i att denne odlar ett vetande (Bell, 

1997). 

 

Starcevich (2006) samt Gilbert och Trudel (2005) definierar mentorskap som den 

personella kontakten mellan mentor och individ, där personen får hjälp att utvecklas 

genom mentorns tilltro till individens kompetenser och möjligheter. Individen får ta del 

av en mentorns livserfarenheter som den kan ta till sig för att kunna utvecklas i framtiden. 

Dilts (2003) och Gehrke (1988) uppger att grundidén med mentorskap är att utveckla 

individens tro och värderingar genom att influera denne med mentorns livskunskap och 

därigenom utveckla individens visdom i en positiv riktning. De menar även att individen 

som tar till sig kunskap i sin tur delger den vidare tillsammans med sina egna erfarenheter 

till en annan individ för att på så sätt hålla utvecklingen levande.  
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5. Metod 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att ta reda på informanters upplevelser utav ett 

specifikt ämne (Ely, 1993). Detta synsätt utgår således från den hermeneutiska ansatsen 

som syftar till att tolka, översätta och klargöra det fenomen som beforskas (Widerberg, 

2002). Viktiga utgångspunkter för kvalitativa studier är närheten till informantens 

beskrivningar av fenomenet som studeras. Detta bygger på att forskaren undersöker 

problematiken utifrån intervjupersonens egna erfarenheter och upplevelser av 

händelseförlopp, handlingar och känslor (Carlsson, 1991). Denna metod anses lämplig i 

detta fall på grund av att det endast är tränaren själv som kan delge hur denne arbetar med 

att lära ut tekniska och taktiska moment. Det är endast dennes upplevelser, handlingar 

och erfarenheter som kan ge svar på studiens syfte huruvida det är lärande eller inlärning 

som sker på fotbollsplanen. 

 

5.1. Urval 

Urvalet i denna studie kom att bestå av tio stycken ungdomstränare i fotboll. Samtliga 

tränare är aktiva inom TipsElitverksamheten, vilket är en satsning på unga talanger 

mellan 16-19 år. Ytterligare aspekter som tagits hänsyn till är att de inblandade 

föreningarna är verksamma i södra Sverige där fokus riktas mot länen Halland, Skåne, 

Småland och Västergötland. Ett ändamålsenligt urval är en vanlig metod vid kvalitativa 

undersökningar. Den symboliseras till stor del av att forskaren gör en bedömning vid den 

inledande planeringen om vilken data som behövs och väljer informanter utifrån detta 

antagande. Det har fastställts tidigt vilken fråga som skall undersökas och urvalet bestäms 

utifrån vilka individer som bäst kan ge en förståelse för fenomenets mening (Hartman, 

2001). 

 

5.2. Instrument 

I denna studie valdes en halvstrukturerad intervjuguide, dels för att följa en viss struktur 

och för att få svar på centrala frågor som det valda ämnet berör. Dock bör ett utrymme 

lämnas för att på så sätt kunna utveckla tankar och idéer, samt eventuellt upptäcka nya 

områden som inte uppmärksammats i informanternas svar, som kan vara av relevans för 
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studien. En halvstrukturerad intervju underlättar även arbetet med djupintervjuer som gör 

det möjligt att få en djupare insikt i tränarens syn på lärande och dess kringliggande 

faktorer. Djupintervjuer grundar sig i att undersöka och samla in relevant information, för 

att därigenom kunna göra en grundlig analys och för att kunna ta fram en slutsats om en 

informants upplevda beteende (Banaka, 1981). En intervjuguide är som ett manus och 

bidrar med struktur till intervjun. Denna guide kan dels vara tydligt strukturerad men 

även halvstrukturerad där det menas att intervjuaren följer vissa teman och frågor som 

avses belysas i studien, men där det lämnas utrymme till att följa upp, utveckla och 

ifrågasätta det som sägs under intervjutillfället (Kvale, 2009). Detta resonemang styrks 

även av Widerberg (2002) som menar att det kan vara bra att ha fasta teman och 

kategorier, som ger en tydlig struktur för hur informationen ska samlas in. Det kan även 

vara bra att ge informanterna utrymme att utveckla sina resonemang för att på så sätt 

eventuellt upptäcka relevant och spännande material, som forskaren kan ha nytta av i sin 

studie.  

 

Intervjumaterialet i studien utvecklades utifrån egna tankar och idéer, som sedan 

bearbetades vidare med hjälp av vår kontaktperson på Svenska Fotbollsförbundet samt 

personal på Högskolan i Halmstad, för att säkerställa relevansen och kvaliteten i 

materialet. Det genomfördes en pilotstudie på en oberoende ungdomstränare inom 

fotboll, detta för att pröva guidens upplägg och om intervjumetoden borde förändras. 

Detta görs främst för att kontrollera validiteten inför den kommande studien. Detta 

förhållningssätt illustreras i Kvale (2009), i form av pragmatisk validering, som syftar till 

att verifiera sanningar och hjälper forskaren att ta till de åtgärder som krävs för att nå det 

önskade resultatet. Genomförandet av en pilotstudie kan vara aktuellt för att bepröva sin 

informationsteknik samt intervjuguidens upplägg. En pilotstudie motsvarar den egentliga 

undersökningen, men i mycket mindre utsträckning, detta görs med fördel på en grupp 

som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Pilotstudiens funktion blir således 

att säkerställa kvaliteten av forskarens intervjumaterial inför den kommande studien 

(Patel & Davidson, 2003).  
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5.3. Datainsamling 

Formella intervjuer symboliseras av planerande, det vill säga att forskaren tar ställning 

till faktorer som tid och plats (Ely, 1993). Med denna tankegång menas det att 

intervjuledaren och informanten i samspråk kommer fram till en neutral plats som känns 

bekväm för intervjupersonen samt att detta äger rum på en tidpunkt som förutbestäms av 

deltagaren. 

 

Genom riksinstruktörer på SvFF samt via eget initiativ erhölls kontaktuppgifter till 

utvalda TipsElittränare i södra Sverige som var relevanta för studien. Intervjupersonerna 

kontaktades i den inledande fasen via telefon, för att på så sätt informera om den 

föreliggande studien, att den var en del i ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad och 

genomfördes i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet och om de var villiga till att 

bidra till en sådan studie. Sammanlagt kontaktades 14 fotbollsföreningar varav nio 

klubbar och tio olika TipsElittränare valde att medverka. Samtliga intervjuer 

genomfördes på en plats förutbestämd av informanten, i en miljö som passade denne bäst. 

Intervjupersonerna informerades även om att allt material som framkom i studien skulle 

behandlas konfidentiellt, att allt var på informantens villkor och rätten att avbryta sin 

medverkan när som helst återgavs. Det anhölls även om lov till att använda diktafon 

under intervjutillfällena. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och genomfördes 

utav en intervjuledare åt gången, detta för att få en kontinuitet och flyt i samtalet. Det 

anhölls om samtycke från informanten till att båda författarna skulle kunna närvara under 

intervjuns gång för att på så sätt ge möjlighet att kunna utveckla resonemang och tankar 

om ett sådant tillfälle uppstod. 

 

Bandning av kvalitativa intervjuer används med fördel för att kunna gå igenom 

intervjumaterialet flera gånger, då det annars löper en risk att informationen faller i 

glömska. Dessutom kan det framkomma nya detaljer som kan kontrolleras för att få en 

tydligare helhetsbild, som forskaren inte reflekterat över vid samtalet (Kvale, 1997). 

Dock bör det poängteras att det kan finnas en negativ aspekt vid nyttjandet av en 

diktafon, då informanten kan värdera sina svarsalternativ och vet att allt som återges 

spelas in och sparas. (Carlsson, 1991).  
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5.4. Dataanalys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, som sedan transkriberades ordagrant 

till text. Därefter har materialet ordnats genom att markera tränares utsagor som stämmer 

in på respektive tema, detta för att underlätta arbetet och sammanställningen av resultatet. 

De teman som upprättats har baserats på TipsElittränarnas likartade svar samt utsagor 

som skiljer sig från mängden, för att på så sätt få en djupare inblick i skillnader och 

likheter i deras arbetsmetoder. När intervjuerna har skrivits ut menar Dalen (2008) att det 

är viktigt att koda materialet under nämnda teman, för att på så sätt orientera sig och 

identifiera vilka områden som många av informanterna har uttalat sig om, detta för att på 

så sätt se var tyngdpunkten i materialet ligger. 

 

5.5. Etiska aspekter 

Syftet med studien kommer att klarläggas för informanten innan själva genomförandet, 

denne kommer även att upplysas om att deltagandet är frivilligt och det går att avbryta 

intervjun när som helst. Alla uppgifter som samlas in kommer behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att tränarens namn och klubbtillhörighet ej kommer att uttalas. Det material 

som samlats in kommer endast att nyttjas till denna studie kommer ej att lämnas ut till 

externa källor. Informanten kommer erbjudas att läsa det transkriberande materialet om 

denne så vill. Det kommer även frågas efter samtycke för användning av diktafon under 

intervjutillfället, om inget medgivande ges för bandning kommer andra metoder 

presenteras för att lagra informationen som samlas in, då främst i form av skriftlig 

dokumentation. Etiska överväganden som bör tas i beaktning vid kvalitativa studier är att 

ett informerat samtycke bör ges för bandning av intervjun. Personen bör även upplysas 

om att deltagandet är frivilligt samt har rätt till att avbryta samtalet när som helst. Andra 

aspekter som är av stor vikt är att syftet med studien klarläggs, att personens uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och att denne har rätt till att läsa det färdiga 

materialet (www.vr.se; Banaka,1981; Ely, 1993).  

 

 

 



 

  18 

6. Resultat 

 Erfarenhet/Utbildning 

Tio olika TipsElittränare var involverade i den här studien, varav sex stycken var under 

40 år och fyra var över 40 år. Samtliga har varit aktiva som spelare med allt ifrån division 

fem upp till elitfotboll. Deras erfarenhet som aktiva tränare varierar från fyra till 27 år. 

När det frågas efter vilka utbildningar som genomgåtts framgår det att åtta utav tränarna 

har diplomerats i det näst högsta steget, avancerad, varav resterande två har genomgått 

UEFA Pro Licence, vilket är det högsta steget i Svenska Fotbollsförbundets 

utbildningsverksamhet. Majoriteten av dessa tränare har även utbildat sig privat på 

högskolenivå inom ämnen som är relevanta för tränaryrket. Utöver detta nämner samtliga 

tränare att de även förvärvat kunskaper genom olika fortbildningsresor och 

tränarseminarier som har hjälpt dem i deras tränarroll. 

 

 Tränarens roll 

Att vara tränare kan vara en komplex uppgift, men en informant gav ett talande svar om 

vad som förväntas av en fotbollstränare i denna roll. ”Att vara tränare är ett jobb som 

handlar om att vara tydlig, ödmjuk, att låta människor få blomma men också att sätta 

stopp för saker ibland. Det är oerhört mångfaciterat för att få en bra verksamhet. Det 

gäller att vara tjurig, gäller att vara glad, gäller att vara tydlig, det gäller att vara elak 

ibland och så vidare… Det gäller att vara skicklig när det gäller teknisk verksamhet, att 

se detaljer som man ska rätta till. Att se att det inte blir ett bra resultat är inte så svårt 

men vad är det för problem det handlar om. Sen handlar det om att vara taktisk skicklig 

om man ska få någon form av resultat. Det är ett fritt arbete där man verkligen kan 

arbeta med grupper. Man kan nå långt genom att vara bestämd men ändå humanistisk, 

locka dem att vilja ta reda på hur bra de kan bli” (Informant 8). Utöver det 

fotbollsmässiga talar samtliga tränare även om den sociala aspekten, där spelarna inte 

bara ska se dem som deras tränare utan även en person de kan vända sig till privat. ”Jag 

brukar säga till spelarna att jag ställer upp för dem 24 timmar om dygnet” (Informant 7) 

vidare beskriver en annan tränare det som ”Spelarna vet att telefonen alltid är på… har 

det hänt någonting så slå en signal och säg vad som har hänt, så löser vi det. De kan 
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acceptera en annan också, det man säger och gör om man visar att man bryr sig om en” 

(Informant 1). 

 

TipsElittränare upplever sin roll annorlunda till viss del då deras arbete snarare syftar till 

att utveckla och utbilda ungdomar till elitfotbollsspelare och starka självständiga 

individer. De behöver således inte lägga lika stor vikt vid att prestera resultat i samma 

utsträckning som exempelvis deras egna A-lag. 

 

 Lärprocesser för tekniska och taktiska moment 

När tränarna ombads förklara hur de lär ut tekniska moment återfanns liknande drag i 

deras utsagor, som kan sammanfattas genom att samtliga utgår från förbundets dokument 

om hur lärprocessen kan bedrivas, vilket är visa, förklara, visa. De menar att olika 

fotbollstekniker lärs ut genom att individuellt anpassa finmotoriska moment, så som 

exempelvis bollhantering, vilket genomförs via upprepningar tills detta kan utföras i ett 

allt högre tempo. ”Först lär man sig momentet rent tekniskt i lugnt tempo, för att sedan 

egentligen bara öka farten och utföra det i ett så högt tempo som möjligt” (Informant 6) 

vidare menar de att ”Man lär sig de grundläggande momenten isolerat, till exempel 

passning, mottagning, vändning, pressteknik, skott och inlägg” (Informant 9). Tränarna 

uppger att det är nötning av detaljer som är grunden i lärandet av de tekniska 

färdigheterna, spelarna ska öva så pass mycket att det till slut sitter i ryggmärgen och inte 

behöver lägga någon större tanke kring hur ett visst tekniskt moment ska utföras. ”Det är 

det som liksom är kärnan i svenska fotbollsförbundets arbetsmodell att det är 

instruktionerna som ligger i första rummet och sen går man in i organisationen” 

(Informant 4).  

 

Den taktiska lärprocessen definieras som spelidé och spelförståelse, där tydliga ramar 

sätts upp av tränaren där vissa grunder om hur laget ska spela bör finnas med, men där 

spelaren ges utrymme att agera fritt inom uppsatta ramar såvida det är till fördel för laget. 

”Det hur man ska spela, att man ser hela fältet, hur vi ska jobba, hur vi ska röra oss i 

förhållande till varandra. För att få de resultat vi vill ha” (Informant 8). En annan tolkar 

det som ”Det är strategier för lagets bästa kontra motståndarna man möter” (Informant 
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9) vidare förklaras det att ”sen är det ofta ett ramverk, att här finns det ett par lösningar 

men sen får ni hitta på egna lösningar också” (Informant 4).  

Samtliga arbetar mycket med bilder då de upplever att det är en bra metod för att 

förstärka spelarens beteende som ett komplement till det verbala tillvägagångssättet. 

”Efter att man har gjort någonting bra så förstärker man de bilderna… det lyckosamma 

genomförandet förstärks och lagras på bekostnad av det som inte lyckas” (Informant 7). 

 

 Färdiga lösningar/Eget initiativ 

När frågan om synen på färdiga lösningar och huruvida spelarna uppmuntras till att 

komma med egna initiativ, uppgav TipsElittränarna att de inom den tekniska delen var 

väldigt positivt inställda till att spelarna använder egna metoder för att lösa de problem de 

ställs inför på fotbollsplanen. Inom den taktiska delen anser de att egna initiativ från 

spelarna inte är att föredra, såvida de inte håller sig inom de uppsatta ramarna. ”Då har vi 

en ram som säger att så länge jag är på bollsidan, går ytterback. Men vi vill absolut inte 

att båda ytterbackarna följer med i anfallet och lämnar två mittbackar kvar. Skulle vi 

tappa boll och han har stuckit, ja då kanske vi står med två spelare kvar i omställning” 

(Informant 1). En annan tränare förklarar det på följande sätt ”Jag tror man utvecklas 

bättre på det sättet att ha lösningar sen kan du komma med lite grann själv, men för 

mycket då tror jag, då vet de liksom inte varför de gör det” (Informant 3). Med andra ord 

menar tränarna att så länge spelarna håller sig inom det ramverk som har satts upp, så får 

de gärna komma med egna lösningar, även om tränaren har det övergripande ansvaret 

rent taktiskt. I några utav tränarnas arbetsmetoder ingår det att försöka stimulera spelarna 

i så stor utsträckning som möjligt till egna initiativ och en ifrågasättande mentalitet, för 

att på så sätt utveckla dem som kompetenta fotbollsspelare och samhällsindivider. 

”Ibland blir frågorna väldigt tydliga liksom, att det är som att slå in en öppen dörr men i 

alla fall är det bättre att de själva kan hitta lösningen och ställa öppna frågor” 

(Informant 2). En annan tränare menar att ”bollhållaren är kung, det är ingen som ska 

styra bollhållaren, alla som inte har boll ska ge bollhållaren olika alternativa 

möjligheter… det är ju en massa bilder som ska dyka här när han kommer i olika 

spelsituationer, ser olika löpningar, så han ska hitta den bästa lösningen och det är ändå 

han som bestämmer, det är ingen som ska styra honom” (Informant 7). 
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 Kommunikation 

Vid kommunikationen med spelarna anser samtliga tränare att det är oerhört viktigt att 

vara tydlig i vad de vill få fram och vad som ska göras, för att därefter följa upp med att 

se om spelarna har förstått vad som har kommunicerats. En tränare uttrycker det som ”att 

man är tydlig och att man på något vis får en respons av spelarna om de förstår eller 

inte, så att man kan gå vidare efter det” (Informant 10) vilket också styrks med en annan 

tränares utsagor ”det får inte bli någon envägskommunikation, man vill ju gärna att 

spelaren ska fråga och ifrågasätta, det får de gärna göra” (Informant 6). Många utav 

tränarna upplever det som svårt att föra en dialog när de vänder sig till hela laget, de 

känner att de endast kan få det utbytet när de vänder sig till den enskilde spelaren. En 

tränare exemplifierar detta genom att ”man kan vara närmre den enskilde spelaren och 

föra mer av en dialog… jämfört med den stora gruppen så kanske det blir mer så som en 

envägskommunikation… lite mer en fråga och ett svar” (Informant 2). Några talar även 

om vikten av att lägga sig på spelarnas nivå språkmässigt för att säkerställa att deras 

spelare förstår det som sägs, men även att anpassa sina kommunikationsmetoder efter 

individen eller gruppen då de tar till sig information på olika sätt. ”Problemet är att man 

tror att spelarna kan mer än vad de egentligen kan, där måste man känna av och försöka 

förklara med andra ord” (Informant 9). 

 

 Instruktionsbegreppet 

Under intervjuernas gång framkom även tränarens syn på instruktion och hur de använder 

det rent praktiskt. Samtliga ansåg att en instruktion var en form av verbal tillrättavisning 

som tränaren ger angående specifika moment, alltså hur någonting ska utföras, både 

teknisk och taktiskt. En del av tränarna exemplifierar en instruktion genom att beskriva 

det som följande ”en instruktion är, hur gör du för att slå en bra passning?... du träffar 

mitt på bollen, alltså hur man utför ett moment” (Informant 3). En annan beskriver det 

som ”en instruktion är något jag förmedlar till spelarna för att den ska klara av att göra 

det jag vill, teknisk eller taktiskt” (Informant 10). Sammantaget uppger tränarna att de 

ofta använder sig av instruktioner till hela laget, när det gäller taktiska spelmoment, men 

försöker individanpassa sina instruktioner när de riktar sig till den enskilde spelaren och 

hur denne utför sina tekniska färdigheter. 
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Tränarna strävar efter att träna så matchlikt som möjligt, vilket de tror gynnar spelarna i 

framtida situationer. På träningarna försöker de alltid ge en helhet först rent taktiskt för 

att på så sätt påvisa hur de vill att någonting ska utföras. Därefter bryts helheten ner i 

mindre beståndsdelar för att tydliggöra vad de olika momenten innefattar, för att sedan 

återigen återvända till helheten. Tränarna arbetar även med frysning, vilket innebär att de 

stoppar spelet för att antingen förstärka ett positivt eller påvisa ett mindre lyckat beteende 

och därefter eventuellt upprepa situationen.  

 

 Feedback från tränare till spelare 

Tankar kring feedback ventilerades även där det framkom att den verbala feedbacken var 

den mest framträdande metoden enligt tränarna, där små korta samtal med spelarna 

genomfördes under träningarna, för att på så sätt återkoppla till spelarnas prestationer. 

Samtliga försöker upprätthålla en verbal kontakt med sina spelare dagligen. Det påtalas 

även under intervjuernas gång att det även är viktigt med den icke-verbala feedbacken, 

vilket innebär att kroppsspråket förstärker eller reducerar budskapet ”missar någon en 

målchans och jag slår med knytnäven i båset så att det smäller om det och sen skriker att 

det är okej… nog har spelaren fattat att jag var rejält förbannad… så jag menar 

kroppsspråket är viktigt, det är inte vad du säger utan hur du visar det. Kroppsspråket 

ljuger aldrig” (Informant 1). Två tränare uppgav ett arbetssätt för hur de bedriver verbal 

feedback, varav den ena benämnde det som ”vi kallar det 5-minutare, det vill säga att 

varje vecka försöker vi fånga spelare och så har vi lite snack kring matchen och det kan 

vara vardagliga ting också” (Informant 4). Andra metoder som var framträdande för 

feedback var den visuella aspekten, där frysning av spelet och videoanalys var de 

vanligaste tillvägagångssätten för att medvetandegöra olika beteenden. De tränare som 

hade erfarenhet och tillgång till videoanalys upplever att det positiva med detta är ”jag 

tror det är viktigt att man får bilder av hur det ser ut och vad man gör bra och vad man 

kan göra bättre i en helhet” (Informant 2). Vidare menar en annan tränare ”Jag tror man 

lär sig bättre om man ser saker framför sig, lättare att skapa en diskussion i spelaren när 

båda ser det. Annars är det ju jag som är deras videokamera på träning, att jag ser deras 

situation men de kanske inte uppfattar det som jag ser det. Om båda har samma bild kan 
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man prata lättare och nå varandra. Vilket jag tror är ett jätteviktigt redskap när man 

pratar om utbildning” (Informant 9). 

 

Alla tränare är ense om att feedback är en positiv metod att använda för att premiera eller 

korrigera ett beteende, de anser att det är bättre att förstärka det positiva i olika 

situationer, men blir ibland tvungna till att ta till kritik för att uppmärksamma ett visst 

mönster hos spelaren. Många utav tränarna kan uppleva en viss problematik med 

nyttjandet av den direkta feedbacken, detta på grund av tids- och resursbrist. Några 

tränare exemplifierade detta genom att det är många spelare som vill ha personlig 

feedback direkt efter match, vilket kan utebli då tränaren har så många andra faktorer att 

förhålla sig till inför, under och efter en match. De tränare som upplevde att de inte hann 

med att ge feedback direkt efter match försökte göra det vid nästa träningstillfälle, då har 

alla intryck smält in och tränare känner att de kunde återge sin syn på prestationen på ett 

mer pedagogiskt vis. ”Det är ju målsättningen, ambitionen är ju att nå alla på något sätt 

med personlig feedback, kunna ta i dem och så vidare… det är inte alltid man hinner med 

det fullt ut” (Informant 7). De flesta tränare är dock ense om att feedback är ett positivt 

verktyg att använda i utveckling och utbildning av sina spelare. En tränare lyfte fram en 

intressant aspekt med feedback där han menar att ”jag har sett alldeles för många spelare 

där jag kanske har varit för positiv, för ofta berömt dem, vilket har lett till att de blir 

bekväma och tror liksom, gud vad jag är bra, allting är bra, jag är nöjd” (Informant 6). 

Med detta menas att tränaren går en balansgång, där denne inte ska vara för snål med 

feedback men ge dem det vid rätt tillfällen, så att spelarna inte slår sig till ro och blir 

nöjda. Spelarna upplevs vara lite för bekväma och tror sig vara framme vid målet innan 

de egentligen är det, alltså tror sig vara färdiga elitspelare även om så inte är fallet. 

 

 Enskilda spelarsamtal 

Samtliga uppger att de bedriver enskilda spelarsamtal, där de går in lite mer specifikt på 

individen, där de exempelvis ventilerar hur spelaren har det i hemmiljön, vilka mål denne 

har och tankar kring organisation, ledarskap, lag samt sig själv. Alla tycker detta är en 

viktig aspekt i utvecklingen och utbildningen, men poängterar att den dagliga kontakten 
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och kommunikationen är nog så viktig, om inte viktigare för att forma kompetenta 

fotbollsspelare och samhällsindivider. 

 

Några tränare lyfter även fram att de arbetar med självskattningsformulär, spelarprofiler 

och tillfällen där spelaren får spegla sig själv som person vid samtal med tränaren. Ett 

självskattningsformulär syftar till att värdera tekniska, psykologiska, fysiologiska och 

livsstilsfaktorer ur spelarens och tränarens synvinkel, varav detta sedan jämförs för att se 

om egenbilden stämmer överens med omgivningens bild. I spelarprofiler får spelaren 

kartlägga sig själv utifrån områden som fysik, teknik, taktik samt mentala och sociala 

aspekter. Utifrån detta skapar tränaren och spelaren därefter en plan på vad som bör 

förbättras inför kommande säsong. 

 

 Feedback från spelare till tränare 

Studien visar på att alla tränare var mottagliga för feedback från sina spelare på ett eller 

annat vis. En del utav tränarna arbetade kontinuerligt med att utföra anonyma 

enkätundersökningar, för på så vis ge spelarna en möjlighet att ventilera sina tankar om 

tränaren och verksamheten som bedrivs. Detta upplevde de var en bra metod, där 

spelarna ges en möjlighet att kritisera och berömma utan att för den delen befinna sig i en 

utsatt position. En tränare benämner denna problematik genom ”de har ju respekt för sin 

tränare som sitter med fjärrkontrollen över deras fortsatta fotbollsliv kan man säga” 

(Informant 10). Detta är något som även upplevs av de andra tränarna, som menar att 

spelaren inte vågar eller har den erfarenheten att kritisera sin tränare, eftersom spelaren 

antagligen känner att tränaren sitter på en makt som kan bromsa deras framtida 

fotbollskarriär. Spelarna kan enligt tränarna således bli väldigt utlämnade i den dagliga 

dialogen, vilket är synd, då de skulle vilja ha mer feedback från spelarna beträffande sin 

tränarroll, för att på så sätt kunna utveckla sina arbetsmetoder och ge dem en bättre 

utbildning. ”Jag kan inte allt, absolut inte, det tror jag ingen kan, utan man jobbar i ett 

lag och då måste man ta hjälp av spelarna” (Informant 9). 
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 Alternativa metoder för lärande och inlärning 

När frågan om användandet av andra metoder för utveckling och utbildning av spelare, 

uppger många utav tränarna att de förhåller sig till de mer traditionella arbetssätten som 

syftar till att visa och prova. Alternativa tillvägagångssätt var framförallt videoanalys om 

resurserna tillät det, samtliga tränare som inte använde detta arbetssätt såg det som ett 

önskvärt arbetssätt i framtiden. Andra metoder som skiljde sig från mängden var 

nyttjandet av miniatyrer, statistik, idrottspsykologer och pedagoger. En tränare talar om 

ett arbetssätt där spelarna ges möjlighet att via internet se levande bilder utav det som ska 

utföras på både träning och under match, som de sedan kan gå ut och öva på själva i sin 

hemmiljö. ”Det är ett bra sätt att jobba med bilden, den är mycket bra för att förstärka” 

(Informant 7). 

 

 Mentorskap 

Genom intervjuer framkom det även att tränarna kände att de utvecklades till störst del 

med hjälp av mentorer och andra personer med tränarerfarenhet, där de får ta del av deras 

livserfarenhet samt tekniska och taktiska kunnande. En tränare talar om att försöka hitta 

en person som står för något positivt i fotbollsväg och försöka få denne som mentor ”det 

innebär att du rådgör med honom och frågar kring din fotboll så att du liksom den vägen 

kan hitta vägar och bli en bättre tränare” (Informant 4). Många utav tränarna menar att 

det är i det vardagliga arbetet, där samtal och diskussioner med sin omgivning, bidrar till 

utveckling och utbildning i sin roll som tränare. En tränare påtalar vikten av mentorskap, 

men lyfter fram att denne gärna vill ha det i sin naturliga miljö, där någon följer hans 

träningssituation under exempelvis en veckas tid. ”Om jag åker upp till Bosön, tränar 

killar och tjejer som jag aldrig sett, i miljöer som jag aldrig sett, kan inte namnen på 

spelarna… det blir en lite konstlad miljö” (Informant 2). Med detta menar han att om 

någon kommer och ger han feedback i hans egen omgivning, kommer detta ge en bättre 

effekt för dennes utveckling och utbildning som tränare.  

 

 Tränarnätverk 

Några talar även om tränarnätverk, att ett utbyte sker mellan tränare inom föreningen 

eller på andra möten mellan olika klubbar, där det kan finnas olika erfarenhetsgrader 
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representerade. Genom dessa träffar kan de ventilera olika tankar och föra diskussioner, 

som kan få dem att växa som tränare och i sin tur kan bidra till en bättre utveckling av 

spelarna. Dock poängteras det att en öppenhet måste finnas sinsemellan, för att detta ska 

kunna få en positiv effekt. ”Ska man dra dit folk gäller det att våga bjuda på sig själv, så 

att inte någon sitter där och tycker att, jag vill inte bjuda på det jag står för… se det som 

att om jag bjuder på något kanske jag får något tillbaka”  

  

Tips från tränarna 

Avslutningsvis ombads tränarna att uppge tre tips på vad mindre erfarna bör tänka på när 

de arbetar med att utveckla spelare. En större del av tränarna menade att det är viktigt att 

besitta en kunskap i ämnet ”vet vad du pratar om så att du inte blir genomskådad utav 

spelarna och är du väl förberedd så kan du också släppa in dem för en dialog och låta 

dem ge svaren” (Informant 2). Det gäller även att vara noggrann och tydlig i sina 

budskap gentemot spelarna samt att vara konsekvent, lyhörd och att ständigt vara 

nyfiken, för att på så sätt utvecklas som tränare. Vidare anses det viktigt att inte instruera 

för mycket utan ge endast två till tre instruktioner per moment ”att inte vara 

överinstruktiv utan låta ungdom och barn öva, träna utifrån sin egen kapacitet och 

utvecklas därifrån och inte blir styrda i sitt utövande” (Informant 7). Därefter handlar det 

om att repetera, korrigera och uppmuntra spelarna för att utbilda och utveckla dem. 

 

7. Diskussion 

I diskussionen finns förhoppningen om att reda ut huruvida fotbollsvärlden och dess 

pedagogik har följt samhällets utveckling vad beträffar lärande eller om de befinner sig 

kvar i inlärningsmentaliteten. Ämnet avses att diskuteras utifrån de olika teman som finns 

representerade i teoridelen, som är Tränarens roll, Lärprocesser, Kommunikation och 

Mentorskap/Tränarnätverk. De teorier som presenterats i litteratur- och tidigare 

forskningsavsnittet kommer att kopplas ihop med TipsElittränarnas utsagor som berör 

begreppen lärande och inlärning. 
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7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Tränarens roll 

Enligt tränarna så består deras arbete av en mängd olika roller, det gäller att vara en 

duktig taktiker men även vara kompetent nog att utveckla spelarna tekniskt. De måste 

ständigt hitta vägar för att åtgärda problem, det räcker inte bara med att se felen utan även 

att kunna finna lösningar på dem. De ska även agera som en social stöttepelare både på 

och utanför planen och inte bara se spelaren som en fotbollsprodukt, utan även som en 

självständig individ. Detta tankesätt stöds även i litteraturen kring hur en ledare bör 

arbeta och förhålla sig till sina spelare (Martens, 2004; Fahlström, 2006; Chelladurai, 

2006;  Giacobbi, Whitney, Roper & Butryn, 2002). TipsElittränarna listar även viktiga 

egenskaper som är att föredra i den verksamhet de bedriver, de anser framförallt att det 

måste finnas en kunskap i ämnet. De bör även vara goda kommunikatörer och lyhörda 

inför sin omvärld, vara tydliga och noggranna i sitt sätt att arbeta, för att bidra till struktur 

samt ha en nyfikenhet att vilja utvecklas i sin roll som tränare. Detta är även något som 

Hogedal, (1994) och Vernacchia et al. (1992) menar är viktiga egenskaper som krävs för 

ett bra ledarskap. 

 

Weinberg och Gould (2007) samt Lindwall, Johnson och Åström (2002) skiljer på den 

autokratiske och demokratiske ledaren. En autokratisk ledare symboliseras av en form av 

överperspektiv och interaktionen med andra präglas av en envägskommunikation, där 

ledaren talar om för den andra parten vad som ska göras. Ett demokratiskt 

förhållningssätt innebär att kommunikationen kännetecknas av ett samspel och samtliga 

medlemmar har rätten att vara med och besluta. Det kan i resultatet upplevas som att 

tränarna innehar en mer autokratisk stil vid taktiska moment, medan ett mer demokratiskt 

förhållningssätt återfinns vid det tekniska lärandet. Tränarna erfar att det kan vara väldigt 

svårt att integrera spelarna i den taktiska uppbyggnaden och tar därmed på sig en mer 

autokratisk ledarstil, även om de önskar att spelarna ska få ta egna initiativ inom de 

uppsatta ramarna. De anser å andra sidan att de kan inta en mer demokratisk stil vid det 

tekniska lärandet, då alla spelare redan för med sig en viss erfarenhet in i verksamheten 

och redan är relativt duktiga fotbollsspelare tekniskt, då de kommer till TipseElit. 
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Det finns en fantastisk möjlighet för tränare att utbilda och utveckla spelare samtidigt 

som de agerar upphovsmän och levererar hela idrottsupplevelsen till idrottaren (Naylor, 

2006; Vernacchia et al., 1992). I resultatet återfinns det att samtliga tränare är eniga om 

att det är detta TipsElitverksamheten går ut på, att snarare utveckla och utbilda än att 

prestera resultat. Det finns en vilja att locka spelarna till att ta reda på hur långt de kan nå 

och hur bra de kan bli. 

 

7.1.2. Lärprocesser 

När tränare talar om lärprocesser för teknik, så menar de arbetar utifrån Svenska 

Fotbollsförbundets modell visa-pröva-förklara, för att lära spelarna grunderna i ett visst 

moment. Därefter måste nötning av teknikerna ske, de upprepas och övas så att spelaren 

kan genomföra utförandet utan någon större reflektion. Dock anser de att spelarna ges 

individuellt utrymme att själva finna lösningar på tekniska färdigheter, utifrån de grunder 

som övats in. Det som kan urskiljas ur detta arbetsmönster är Skinner (1976) och hans 

ideologi som genomsyrar mycket av denna process, där det handlar om att förstärka en 

individs beteende så att denne känner sig säker och kompetent inför en viss situation 

(Palmer, 2007; Stensmo, 2007). Enligt tränarnas utsagor får spelarna själva finna egna 

lösningar på tekniska moment, vilket kan härledas till Deweys teori för lärande, där 

tränaren skapar en miljö för att locka individen till att utveckla sig själv genom sin 

befintliga kunskap och erfarenhet (Stensmo, 2007; Maltén, 1992). För att ett motoriskt 

lärande ska uppstå måste individen kunna reflektera på ett kognitivt plan för hur ett visst 

moment kan utföras, ledaren är endast där i form av att handleda och presentera 

grunderna, där sedan spelarna själva kan hitta lösningar (Mayer, 2008; Schmidt & 

Wrisberg, 2004; Levihn & Christerson, 2008). Detta tyder på att tränarna använder sig av 

både behavioristiska och pragmatiska influenser i sitt sätt att arbeta med spelarna vad 

gäller teknik. 

 

Taktisk träning definieras av tränarna som spelförståelse och spelidé, där det finns tydliga 

ramar för hur tränaren vill att laget ska bedriva sin verksamhet. Återigen uppger tränarna 

att spelarna får verka fritt och komma med förslag rent taktiskt, som kan vara till fördel 

för laget så länge de håller sig inom de riktlinjer som satts upp. Eftersom spelarna till viss 
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del ges fria tyglar att prova sina egna hypoteser, inom de taktiska ramarna som är 

uppsatta, så kan Deweys pragmatism även återfinnas inom detta fält där individen får en 

möjlighet att bruka sina egna erfarenheter och kompetenser på fotbollsplanen (Stensmo, 

2007; Maltén 1992). Dock är den mest framträdande filosofin inom den taktiska delen, 

Skinners behavioristiska synsätt, där det handlar om att läraren skapar en miljö där eleven 

kan ta till sig kunskap som är gynnande inför framtida situationer (Skinner, 1976; Palmer, 

2007). Detta förhållningssätt får även stöd i tidigare forskning, då det framkom att 

tränaren ska skapa så matchlika miljöer som möjligt, där spelaren sedan får utsättas för 

olika tilltänka problemsituationer som kan uppstå på fotbollsplanen, däri får sedan 

spelaren kreativt verka utifrån de premisser som ställts upp (Fadde, 2007; Dyson, Griffin 

& Hastie, 2004). Naylor (2006) menar att om en tränare ställer upp en miljö som 

fokuserar på spelarnas utveckling snarare än resultat, kommer då att få motiverade och 

kompetenta spelare. Detta är även något som påtalas av TipsElittränarna i studien, att 

deras verksamhet till störst del syftar till att utveckla och utbilda spelare snarare än att 

fokusera på resultat. 

 

Vidare återger Levihn och Christerson (2008) samt Dahlkwist (2007) hur vi som lärande 

individer tar till oss information. Människor tar till sig lärandet på olika sätt, dels visuellt 

där bilder och illustrationer är de mest framträdande. Den tar även upp det auditiva 

lärandet som sker genom att individer lyssnar och reflekterar. Det kinestetiska lärandet 

lyfts även fram, som grundar sig i att vi utför och provar olika moment. Alla dessa tre 

metoder finns representerade i Svenska Fotbollsförbundets styrdokument, som syftar till 

att auditivt förklara övningen, för att därefter visuellt visa övningen och där slutligen 

spelarna får en möjlighet att prova momentet som kan återkopplas till det kinestetiska 

lärandet. Det auditiva lärandet har givetvis en framträdande roll i fotbollstränares 

arbetsmetodik, då de ofta kommunicerar via feedback, instruktioner och andra 

anvisningar gentemot sina spelare. Vissa tränare uppgav även att de använde sig av 

idrottspsykologer och pedagoger för att utbilda, utveckla och stärka individerna i laget. 

Visuellt lärande används då antingen tränaren eller andra lagmedlemmar visar en övning, 

det kan även innebära nyttjandet av taktiktavla. Videoanalys används som ett vanligt 

medel för lärande utav dem som hade resurser för detta arbetssätt. Tränare som inte hade 
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samma resurser för videoanalys ansåg att detta var en alternativ metod som de gärna 

skulle vilja använda sig av i framtiden. En tränare uppgav att det kan ske via 

internetbaserade program, där de visuellt får se bilder på övningar som kommer användas 

under fastställda träningstillfällen. Tränarna uppgav även att brukandet av miniatyrer 

förekom vid taktisk träning, för att påvisa hur ett spelmoment kan se ut. Det kinestetiska 

lärandet är egentligen kopplat till de andra metoderna, då de innefattar moment där 

spelarna måste prova det som sagts eller visats för att även kunna ta till sig kunskap 

praktiskt. Ramsay (2003) och Baribeau (2006) talar om att det är bra att försöka tilltala så 

många sinnen som möjligt, då det hjälper kroppen och hjärnan att anamma ett visst 

rörelsemönster. De påtalar även att det gäller för tränaren att anpassa och känna av sina 

spelare för hur mottagliga de är för den information som sänds och hur de tar till sig den. 

En intressant aspekt som både Baribeau (2006) samt Smith, Ward, Rodrigues-Neto och 

Zhang (2009) lyfter fram är i hur stor utsträckning spelarna ges möjlighet att öva på de 

auditivt och visuellt förklarade momenten. En utav forskarna menar att det ska ges få 

repetitioner, för att senare under träningen återkomma till samma övning. Dock menar 

några andra forskare att spelarna i deras studie inte fick tillräckligt med tid att praktisera 

de olika momenten, vilket de menade på kunde få en hämmande effekt på utvecklingen. 

 

7.1.3. Kommunikation 

Kommunikation finns i olika former, dels verbalt som syftar till antingen ett utbyte 

mellan två eller flera individer, alltså en tvåvägskommunikation. Det kan även ske genom 

att en person sänder ut ett budskap men inte bjuder in till en respons, alltså en 

envägskommunikation. Det finns även ett icke-verbalt tillvägagångssätt som innefattar 

exempelvis kroppsrörelser och mimik. Kommunikationen är en av de viktigaste 

beståndsdelarna i arbetet för utveckling av såväl laget som individen (Weinberg & Gould, 

2007; Budwig, Uzgiris & Wertsch, 2000; Lindwall et al., 2002). Tränarna inom 

TipsElitverksamheten upplever en problematik med att de tvingas att använda en 

envägskommunikation när de vänder sig till hela laget. Dock skulle de vilja att det sker 

mer i form av en tvåvägskommunikation, eftersom de känner att det ger mer för 

utveckling av spelaren, men upplever att gruppstorlek och tid är faktorer som förhindrar 

detta. Det blir lättare att utföra en tvåvägskommunikation med den enskilde individen, 
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eftersom det är enklare att få en rättvisande respons från en spelare än från en hel grupp. 

Dock försöker tränarna att få till stånd någon form av tvåvägskommunikation i gruppen 

för att säkerställa att de uppfattat saker och ting korrekt, detta genom att ställa följdfrågor 

till spelarna. Utöver detta nämner vissa tränare att det är av stor vikt att lägga sig på 

spelarens nivå rent språkligt, så att de inte förutsätter att spelaren kan och vet mer än 

denne gör. Detta tankesätt får även stöd utav Zell (2003) som menar att tränaren måste 

anpassa sina fackliga termer, så de blir hanterbara för idrottaren. Författaren anser även 

att det är viktigt att tränaren ställer motfrågor så att informationen uppfattas på ett korrekt 

sätt av spelaren, som i sin tur främjar egna tankar och reflektioner. Lorimer och Jowett 

(2010) påpekar att det viktigaste redskapet hos en tränare är just kommunikationen, som 

inte endast syftar till att förmedla information utan även sätter prägel på relationen och 

ger tränaren betydelsefull information om sina spelare. 

 

7.1.3.1. Instruktion 

Mayer (2008), Schmidt och Wrisberg (2004), McMorris (2004) samt Williams och 

Hodges (2004) menar att instruktion är något som förmedlas verbalt och visuellt från 

tränare till spelare, för att på så sätt utveckla den inre processen genom yttre påverkan. 

Detta är något som användes för att få spelarna att göra det tränarna vill taktiskt och 

tekniskt, vilket oftast sker via verbal tillrättavisning. De framkommer även i studien att 

informanterna använder sig mycket av metoden visa-pröva-förklara, som utformats av 

SvFF, vilket tränarna upplever vara ett bra tillvägagångssätt. I litteraturen definieras 

denna metod som en renodlad instruktion av Martens (2004), som menar att den 

inledande fasen består av ett förklarande moment, följt av en visualisering för att på så 

sätt skapa en mental förståelse hos spelaren. Därefter ges spelaren en möjlighet att öva på 

det instruerade momentet för att förvärva kunskaperna fysiskt, varpå tränaren 

tillrättavisar felaktiga beteenden för att på så sätt uppnå den önskade prestationen. 

 

Ramsay (2003) talar om att det är vanligt att tränare oftare ger allmänna instruktioner 

snarare än att individanpassa dem. De ska ge en helhetsbild av situationen för att därefter 

bryta ner och individanpassa, för att sedan återigen återvända till helheten, vilket 

exempelvis kan göras genom frysning av spelet. Tränarna i studien uppger att de ofta 
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arbetar på detta vis, där de försöker skapa en helhetssyn som de sedan bryter ner i mindre 

beståndsdelar. De försöker således individanpassa sina instruktioner vid tekniska 

situationer, men använder sig mer av övergripande instruktioner till hela laget vad gäller 

taktiska moment. 

 

7.1.3.2. Feedback 

Det finns två framträdande typer av feedback, primär feedback som syftar till att 

individen gör en inre reflektion över sin egen prestation. Sekundär feedback som 

tillhandahålls från omgivningen, inom idrotten är detta vanligtvis tränaren som ger denna 

återkoppling (Cross & Lyle, 2006). Feedback kan ske verbalt, genom instruktioner eller 

via motiverande uttalanden. Det kan även vara visuellt, i form av demonstration eller 

videoanalys. Proprioceptiv feedback lyfts även fram där spelaren själv tolkar situationen 

och prestationen (McMorris, 2004). Tränarna säger sig använda feedback både verbalt, 

visuellt och proprioceptivt. Verbalt i form av att tränarna för korta samtal med spelarna 

vid sidan av planen samt på genomgångar vid träningar och match. Visuellt genom att 

använda video, frysning av spel samt demonstrationer. Proprioceptiv feedback 

förekommer främst via enskilda spelarsamtal samt enkätundersökningar, där spelarna får 

ge sin syn på sig själva, ledarskapet och organisationen. Både den primära och sekundära 

feedbacken finns således representerad i TipsElitverksamheten och tränarna har som mål 

att nå ut till var och en utav spelarna på ett eller annat vis. 

 

Giacobbi et al. (2002) och Darden (1999) visar på att tränare upplever enskilda 

spelarsamtal som en väldigt viktig aspekt i arbetet för att stärka sina spelare. De lyfter 

även fram videogranskning som en bra metod att använda för att utbilda och utveckla 

spelarna i den taktiska och tekniska förståelsen, detta för att stimulera den kognitiva 

tanken. Samtliga informanter i studien menar att spelarsamtalen är en viktig del i 

utvecklingen och utbildningen för att utveckla spelarnas egenskaper. De föreningar som 

hade tillräckligt med resurser för att använda videogranskning uppgav att detta var ett 

mycket användbart verktyg vid utveckling och utbildning av sina spelare, där spelarna får 

se sig själva utifrån och reflektera över sin prestation tillsammans med sin tränare. 
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Feedback har länge varit en positiv faktor för att motivera och medvetandegöra spelare 

(Naylor, 2006). Dock menar Zell (2003) att en viss försiktighet bör innehas vid nyttjandet 

av feedback, då en allt för frekvent användning kan hämma utvecklingen. Samtliga 

tränare uppger att feedback är en mycket bra metod för att förstärka eller tillrättavisa ett 

beteende. En av tränarna lyfter även fram det som Zell talar om, där denne försöker vara 

försiktig med användandet av feedback, positiv feedback i synnerhet, eftersom vissa 

spelare kan skatta sig själva för högt och därmed anse sig vara färdigutvecklade 

fotbollsspelare. 

 

Lorimer och Jowett (2009) skriver i sin forskning att det kan skilja upp till 40 procent i 

hur en tränare respektive en spelare uppfattar en viss situation, vilket är vanligt i 

lagidrotter, där det blir svårt att lära känna varje enskild individ. I studien framkommer 

det att tränare är mottagliga för och vill gärna ha feedback från sina spelare, men 

upplever det som svårt då de tror att spelare räds för att kritisera sin tränare. De försöker 

dock uppmuntra ett gensvar genom att använda enkäter, bedriva enskilda spelarsamtal 

och lyfter fram den dagliga kommunikationen som en viktig beståndsdel för att kunna 

utveckla sig själva som tränare och sina spelare på ett bättre sätt. 

 

7.1.4. Mentorskap/Tränarnätverk 

Under studiens gång framkom det att mentorskap och tränarnätverk var något som 

efterfrågades och upplevdes vara en viktig faktor för utvecklingen av deras roll som 

tränare. De uppgav att det var detta utbytet med en mer erfaren eller likasinnad tränare 

som hade gett dem mest utöver själva tränarutbildningen, där de kunde föra samtal och 

diskussioner kring sin fotboll. Hulman och Sobel (2005), Holmberg (2001) samt Bell 

(1997) menar att mentorskap är till för att öka en individs kompetens genom egen 

reflektion, utveckla dennes möjligheter och för att ta del av mentorns erfarenheter, för att 

på så sätt främja nyfikenheten och öka insikten om sig själv och sin situation. Detta 

tankesätt får även medhåll utav Starcevich (2006), Gilbert och Trudel (2005), Dilts 

(2003) samt Gehrke (1988) som menar att mentorns uppgift är att influera, delge 

erfarenheter och utveckla individens värderingar och kunskap, för att på så sätt hålla 

utvecklingen levande. 
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7.2. Metoddiskussion 

En kvalitativ studie syftar till att tolka och klargöra individers upplevelser och tankar 

kring ett ämne (Ely, 1993; Widerberg, 2002; Carlsson, 1991). Denna metod valdes på 

grund av att det är tränaren som arbetar med lärprocessen och är den person som bäst kan 

återge sin subjektiva bedömning av hur inlärning eller lärande bedrivs. 

 

Anledningen till att urvalet bestod av ungdomstränare inom TipsElitverksamheten var 

dels för att det har bedrivits lite forskning på just ungdomstränare och för att dessa 

tränare verkar i en miljö som syftar till att utveckla och utbilda spelare i södra Sverige. 

Det geografiska urvalet gjordes med hjälp av riksinstruktörer på Svenska 

Fotbollsförbundet som lotsade oss vidare till tränare inom TipsElit, som ansågs vara 

relevanta för studien. Därefter kontaktades 14 olika TipsElittränare, varav tio sedan valde 

att ställa upp. Att det blev sammanlagt tio informanter upplevs stärka validiteten i 

studien, då fler kan ge en djupare inblick i hur verksamheten bedrivs ur ett 

lärandeperspektiv. Hartman (2001) menar att urvalet bör bestämmas utifrån vilka 

individer som bäst kan ge svar på fenomenet som undersöks. 

 

Då en viss ovana återfinns hos författarna som intervjuledare, valdes en halvstrukturerad 

intervjuguide, detta för att bidra med struktur men samtidigt ge utrymme för att kunna 

utveckla resonemang som uppkom under intervjuernas gång. För att finna gemensamma 

faktorer men även skillnader i intervjupersonernas utsagor var det viktigt för oss att ställa 

en del fasta frågor som kunde hjälpa oss ge svar på de förutbestämda aspekterna som 

studien avser att undersöka. Dock ger en halvstrukturerad intervjuguide en möjlighet att 

utveckla dessa resonemang och eventuellt finna nya och intressanta ämnen att behandla. 

Detta tillvägagångssätt styrks av Kvale (2009) och Widerberg (2002), som menar att det 

kan vara bra att följa ett manus som bidrar med struktur men som samtidigt ger 

informanten en möjlighet att utveckla sina resonemang och därigenom hitta nytt och 

spännande material. Det bör även poängteras att då en viss orutin återfanns hos 

intervjuledarna och besitter relativt lite praktiskt kunskap kring kvalitativ forskning, detta 

kan ha påverkat reliabiliteten i studien. Detta på grund av den bristande erfarenheten 
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kring genomförandet av kvalitativa intervjuer men även vid tolkningen och analysen av 

resultatet. 

 

Kvale (2009) talar om pragmatisk validering, där forskaren tar till åtgärder som hjälper 

denne nå det önskade resultatet och stärker validiteten i studien. Detta gjordes genom en 

pilotstudie utförd på en oberoende ungdomstränare, för att säkerställa kvaliteten i 

intervjumaterialet. Utöver detta kontaktades även handledare på Högskolan i Halmstad 

samt kontaktperson på Svenska Fotbollsförbundet, som hjälpte till att utveckla 

intervjuguiden. Patel och Davidson (2003) anser att en pilotstudie är en bra metod för att 

utveckla material samt forskarens informationsteknik inför den kommande studien. 

 

Formella intervjuer grundar sig i att forskaren tar faktorer som tid och plats i beaktning 

(Ely, 1993). Informanterna i studien kontaktades inledningsvis via telefon, dels för att 

klargöra syftet med undersökningen och om ett intresse skulle föreligga att deltaga i en 

sådan studie. Därefter avtalades tid och plats som tränaren fick avgöra, som ansågs 

passande. På plats återgavs återigen syftet med studien och anhöll om lov för att banda 

intervjusamtalet, vilket gjordes för att ingen information skulle falla i glömska. Carlsson 

(1991) menar att nyttjandet av en bandare kan få en negativ effekt då detta kan få 

intervjupersonerna att värdera sina svarsalternativ, då denne är medveten om att en 

inspelning sker. Vi var medvetna om denna aspekt och att informanterna kunde färga sina 

svar, då de visste att vi var idrottspedagoger från Högskolan i Halmstad. Detta kan i sin 

tur leda till att de svarar på frågorna utifrån hur en verksamhet ska bedrivas gentemot hur 

den verkligen bedrivs. Vi valde ändå att använda oss av denna arbetsmetod, då detta 

skulle underlätta och säkerställa återgivelsen av tränarnas utsagor. Detta gjorde även för 

att detaljer kan komma fram som vi eventuellt inte reflekterade över under själva samtalet 

och som kunde vara viktiga för studien. 

 

Utöver detta valdes även en intervjumetod, där endast en utav oss förde samtalet med 

tränaren, detta för att skapa en kontinuitet i intervjun. Tanken med detta var även att inte 

inneha en form av överperspektiv gentemot informanten, där denne kunde känna sig 

underlägsen i den rådande situationen. Dock uppgavs det att den andre skulle sitta med 
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under hela samtalet och eventuellt ges möjlighet att flika in tankar och frågor som 

uppkom under intervjuns gång. 

 

Då tillåtelse för bandning gavs, kunde allt material transkriberas ordagrant till text för att 

därigenom kunna finna gemensamma nämnare och skillnader i tränarnas utsagor. De 

transkriberade texterna delades därefter in i olika kategorier som skulle kunna återge 

resultatet på ett tillförlitligt sätt. Dalen (2008) menar att indelning och kodning av 

materialet underlättar orienteringen och identifieringen av tyngdpunkterna i materialet. 

 

Etiska aspekter har övervägts utifrån de rekommendationer som vetenskapsrådet och 

övrig litteratur ger. Detta gjordes genom att först och främst belysa syftet med studien 

och att deltagandet var frivilligt, de hade således rätten att avbryta intervjun när som helst 

och upplystes även om att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Alla 

uppgifter som samlades in under studien kommer inte att föras vidare till utomstående 

källor för att på så sätt skydda såväl informanterna och den information de tillkännager. 

En fördel med att upplysa och tydliggöra de etiska aspekterna är att informanten 

medvetandegörs om att allt utförs på dennes villkor. Samtliga tränare erbjöds även att 

kunna ta del av det färdiga materialet vid undersökningens fullbordande. 

 

7.3. Konklusion 

Sammantaget upplevs det som att tränarkåren står med ena foten i inlärningsperspektivet 

och med den andra i lärandeperspektivet. Det bör dock läggas fram att många utav 

tränarna har god kännedom i de båda metoderna, även om de inte har full insikt i vad de 

står för rent definitionsmässigt, det handlar nog framförallt om att medvetandegöra dess 

ståndpunkter och effekter, för att på så sätt få reda på hur detta skulle kunna påverka 

deras arbete. Sen är den stora frågan hur mycket som kan släppas efter åt respektive håll 

för att främja utbildning och utveckling i en positiv riktning. Inlärning måste på något sätt 

finnas med i bilden för att kunna förmedla en viss grundkunskap om fotboll, samtidigt 

som lärandet måste infinna sig för att skapa autonoma och motiverade elitspelare som 

ständigt strävar efter utveckling. Det finns således inget rätt eller fel för i hur stor 
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utsträckning dessa metoder bör brukas inom fotbollen, utan det handlar snarare om en 

avvägning av hur stor fokus som bör riktas mot respektive fält.  

 

Intervjuerna visar att tränarna verkar vara medvetna om hur lärandet kan bedrivas, även 

om de inte har full insikt i vad begreppet innebär rent konkret. Tränarna uppger att de är 

mottagliga för nya metoder för att utbilda och utveckla sina spelare, men det kan 

uppfattas som att de inte vill frångå de uppsatta ramarna som finns representerade i 

Svenska Fotbollsförbundets styrdokument, då detta är ett välbeprövat koncept och det 

finns en trygghet i detta sätt att arbeta. Detta tror vi kan hämma reflektionen hos tränarna, 

då de uppger att de vill utveckla både sig själva och lärprocesserna i organisationen, men 

kanske finner en begränsning i sitt sätt att arbeta, då det finns ett utarbetat och tydligt 

ramverk som de ska förhålla sig till. Det finns således även ett ansvar hos förbundet att 

reflektera och implementera mer utav de komponenter som berör lärandeprocessen i sin 

tränarutbildning, för att på så sätt kunna utveckla verksamheten ytterligare. TipsElit 

strävar efter att producera elitfotbollsspelare samtidigt som deras uppgift är att forma 

goda samhällsindivider och kan då förhållandet mellan inlärning och lärande 

medvetandegöras och balanseras på ett effektivt sätt, så står verksamheten inför alla 

förutsättningar för att lyckas. 

 

7.4. Implikation 

Det upplevs som att tränarna är medvetna om vad som förväntas av dem och deras roll. 

Däremot återfinns vissa tendenser till att tränarna har svårt att skilja på vad som är 

inlärning och vad som är lärande samt vad dessa perspektiv står för. Även om de har 

relativt god insikt i vissa av dess komponenter, så är de inte tillräckligt tydliga. Med detta 

menas att de väldigt ofta utgår från dokumentet visa-pröva-förklara, även om de försöker 

integrera spelarna i vissa moment och stimulera deras reflektiva tänkande. Detta tyder på 

att det sker en blandning av dessa begrepp i deras arbetsmetodik och det finns ingen 

tydlig struktur av vad som är inlärning och lärande på fotbollsplanen. Tränarna har redan 

en utarbetad metod för utbildning och utveckling av sina spelare och reflekterar därmed 

inte så mycket över vad dessa begrepp innebär, då dessa förhållningsätten redan är 

integrerade i deras arbetsmetodik. Det kan dock diskuteras huruvida det är inlärning eller 
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lärande som bör bedrivas på fotbollsplanen, eller om det är just denna blandning som 

stimulerar till utbildning och utveckling. Någonstans finns det en sanning i om att 

tränaren besitter en större erfarenhet i att skapa och tillhandahålla miljöer, varpå denne 

låter spelarna verka fritt inom de uppsatta ramarna. Sen kan det vidare diskuteras om hur 

stort utrymme som ska ges till spelarna för att skapa en optimal lärandemiljö. 

 

Vad beträffar kommunikationen så verkar samtliga tränare ha en god insikt i vad 

begreppen instruktion och feedback står för samt hur detta kan bedrivas. De strävar efter 

att försöka upprätthålla en tvåvägskommunikation med sina spelare i mycket utav deras 

arbete och försöker få alla att vara delaktiga i processen. För att återigen återkoppla till 

samhällsutvecklingen och dess syn på lärprocesser, där de har gått från inlärning till 

lärande inom exempelvis skolväsendet, kan det genom denna studie fastställas att mycket 

utav inlärningsmetodiken lever kvar inom fotbollen. Tränarnas arbetsmetodik grundar sig 

mycket i Svenska Fotbollsförbundets styrdokument visa-pröva-förklara, som enligt teorin 

är ett typexempel på en klassisk instruktion. När tränarna ombads definiera instruktion så 

syftade de oftast till den verbala tillrättavisningen. Viktigt att poängtera är dock att 

mycket utav lärandementaliteten återfinns och genomsyrar många delar utav 

TipsElittränarnas tillvägagångssätt. Att frångå inlärningsmönstret helt och hållet kan bli 

svårt tror vi, då mycket utav kunskapen måste förmedlas eftersom fotboll är ett 

erfarenhetsspel, vilket tränarna har i mångt och mycket, i förhållande till spelarna. 

 

Mentorskap och tränarnätverk var något som större delen av tränarkåren lyfte fram som 

en viktig utbildande och utvecklande aspekt utöver den formella tränarutbildningen och 

som de gärna skulle vilja uppleva mer utav. Detta var något som vi inte tagit i beaktning 

vid studiens inledning och utarbetades efterhand utifrån tränarnas utsagor. Detta skulle 

kunna vara en viktig faktor för att främja lärandet och utvecklingen hos tränarna. 

 

7.5. Framtida forskning 

Det som vi upplever hade varit intressant att forska vidare på är att få spelarnas synvinkel 

på lärprocesserna och hur de upplever att de integreras i lärandet, samt om hur de vill att 

deras tränare ska arbeta för att i sin tur utveckla dem som spelare. Med detta skulle det 
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eventuellt kunna ge en bild av hur stor del inlärning respektive lärande som eftersöks hos 

båda parter för att stimulera till utveckling och utbildning inom fotbollen. 

 

En annan intressant aspekt som skulle kunna undersökas, är att rikta sig mer mot 

breddfotbollen. Detta för att TipsElit har ett renodlat utvecklingssyfte i sin verksamhet 

medan en breddförening kanske kan slitas mellan att prestera resultat som att utveckla 

spelare. Det hade således varit intressant att studera förhållandet mellan inlärning och 

lärande utifrån dessa premisser. 

 

Detta fenomen skulle även kunna undersökas med hjälp av observationer, där det faktiska 

beteendet skulle kunna studeras och återkopplas till den uttalade arbetsmetodiken som 

uppges av tränarna. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide till studien 
 
Bakgrund (Inledande frågeställningar, Bakgrundsinformation) 
Namn 
Ålder 
Vad har du haft för klubbtillhörigheter tidigare? 
 - Som Spelare/Tränare? 
Vilka utbildningar har du genomgått för att bli fotbollstränare? 

- Privat/ Fotbollsmässigt? 
Något annat utöver detta som har utvecklat dig som tränare? 
 
Upplägg av träningspass 
Be tränaren beskriva hur en typisk träning ser ut och utformas? 
 
Tränarens syn på inlärning 
Hur definierar du teknisk inlärning? 
Hur definierar du taktisk inlärning? 

- Vilket anser du är ett bra sätt att instruera tekniska moment i fotboll? 
- Vilket anser du är ett bra sätt att instruera taktiska moment i fotboll? 
- Hur skiljer sig dessa moment åt när du instruerar? 
- Hur ser detta tillvägagångssätt i instruktion ut gentemot den enskilde 

spelaren? 
- Hur ser detta tillvägagångssätt i instruktion ut gentemot hela laget? 

 
Vad anser du vara viktigt när du vill kommunicera på ett effektivt sätt till laget? 

- Till den enskilde spelaren? 
 
Hur förmedlar du information om tekniska och taktiska moment till spelarna? 

- Finns det någon metod som du anser vara effektiv för inlärning? 
- Vilken? 
- Motivera! Ge exempel! 
- Skiljer sig dessa metoder beroende på om du riktar dig till hela laget eller den 

enskilde spelaren? 
- Hur? 

 
Uppmuntrar du spelarna att försöka hitta egna lösningar på tekniska och taktiska 
moment? 

- Motivera! 
- Vilken effekt tro du detta kan ge? 
- Motivera! 

 
I hur stor utsträckning ger du dina spelare ”färdiga lösningar” på vad som ska utföras? 

- Varför gör du/gör du inte detta? 
 



 

  

På vilket sätt har du lärt dig att instruera spelare? 
- Anser du att fotbollsutbildningen har gett dig en bra grund att arbeta utifrån 

för att instruera dina spelare? 
- Motivera! 
- Har du fått kunskap som hjälpt dig i ditt arbete utöver fotbollsutbildningen? 

 
Ungefär hur mycket av det du instruerar riktar sig till hela laget respektive den enskilde 
individen? 

- Varför ser fördelningen ut så här? 
- Motivera! 
- Varför väljer du att arbeta på detta viset? 
- Motivera! 

 
Vad i ditt arbetssätt upplever du har bidragit till förändring av spelarnas utveckling? 

- På vilket sätt? 
- Anser du att denna arbetsmetod fungerar för utvecklingen? 
- Motivera! 

 
Hur lämnar du feedback på spelarnas prestationer? 

- Gentemot laget? 
- Gentemot spelaren? 

 
Bedriver du några enskilda spelarsamtal? 

- Motivera! 
- Hur ser dessa ut? 
- Vilka effekter tror du detta kan ge? 
- Motivera!  

 
Får du någon feedback från dina spelare? 

- På vilket sätt sker detta? 
- Hur upplever du det? 
- Hur tar du till dig informationen? 

  
Alternativa inlärningsmetoder 
Använder du någon annan metod utöver det verbala tillvägagångssättet för att utveckla 
dina spelare på fotbollsplanen tekniskt och taktiskt? 

- Vilka? 
- Vilka effekter upptäcker du med denna metod? 

 
Upplever du att de alternativa metoderna är bättre än den klassiska synen på instruktion? 

- Varför? 
 
Vilka tre tips skulle du kunna ge en mindre erfaren tränare vid inlärning av tekniska och 
taktiska moment? 
 


