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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att samla information genom intervjuer om hur lärandemetoder 

används, samt om och i så fall hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet och syftet 

med träningsaktiviteten. Detta för att ta reda på hur fotbollstränare vet vad de ska göra i olika 

situationer och hur de förhåller sig till olika situationer i träning. 

Frågeställningar: 

• Hur använder sig fotbollstränare av olika lärandemetoder? 

• Hur skiljer sig val av lärandemetod till träningsaktivitet och syftet med 

träningsaktiviteten? 

• Hur balanserar fotbollstränare lärandemetoder till individen respektive gruppen?  

Metod 

För att samla information om fotbollstränares användande av lärandemetoder i förhållande till 

träningsaktivitet så har en kvalitativ semi-strukturerad intervju genomförts. Inför intervjuerna 

konstruerades en intervjuguide bestående av tre delar, inledning, huvuddel och avrundning. 

Huvuddelen som avsågs vara stommen i guiden bestod vidare av tre teman utifrån studiens 

frågeställning. Utifrån varje tema så hade ett visst antal frågor förberetts, sammanlagt 15 

frågor, som var konturerade att vara öppna frågor. 

Resultat 

Av resultat som presenteras så går det att utläsa att tränarna beskriver en form av 

improviserad förberedelse i sina sätt att skapa lärande. Att tränarna vet hur de ska agera i 

olika situationer baseras på tränarnas samlade kunskap och erfarenheter. Tränarna beskriver 

även en flexibilitet som de använder sig av för att skapa lärande, vilket också tyder på ett 

upplevt ansvar hos tränarna att det som ska förmedlas går fram. 

Slutsats  

Av de diskuterade resultaten så kan en slutsats dras att tränare behöver reflektera mer över hur 

de använder lärandemetoder, för att kunna vara förberedda på hur de kan bemöta de 

pedagogiska situationer som kommer att uppstå under en träning och vara flexibel i sitt 

agerande. 
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1 Introduktion 

Fotbollens träningsmiljö är precis som för flertalet andra idrotter en komplex miljö, bestående 

av många egenskaper som ska utvecklas och därtill sättas i en fotbollskontext för att få en 

överförbarhet från träning till match. Utifrån detta behöver tränaren dels se till det 

individuella men även hur gruppen agerar i olika skeden i spelet. För att bemöta detta kan 

tränaren dels forma övningar och träningar, men även genom sina ageranden i träningsmiljön 

bidra till att skapa lärande.  

 

Metoder för lärande går på samma sätt som övningar eller spelmodeller i trender där nya 

teorier för hur lärande bör bedrivas konstrueras. Detta gör att den nya metoden hamnar i 

centrum och förståelsen för fotbollen som lärandemiljö tappas. Detta grundar sig i egna 

upplevelser då fotbollsspecifika tränarutbildningar lägger stor vikt vid att forma tränare efter 

ett specifikt sätt. Som kan få konsekvensen att tränare inte får de verktyg för att hantera den 

träningsmiljö som just hen är i, samt verktyg för att tränarna ska kunna se hur dennes 

träningsmiljö ser ut. 

 

Det som är intressant i detta sammanhang är då inte i vilken grad de olika lärandemetoderna 

bidrar till lärande i sin helhet, utan förståelsen för fotbollen som träningsmiljö och hur en 

variation med metoder kan behöva användas. Detta tar oss vidare till det som arbetet avser att 

avhandla, vilket är interaktionen mellan dessa två variabler, träningsmetod och tränarens 

handlande och i synnerhet då hur träningsmetoden interagerar med tränarens beteenden. 

 

1.1 Bakgrund 

Spelet fotboll består av två lag, där varje lag består av 11 spelare och där respektive lag har 

till uppgift att genom kollektiva eller individuella metoder ta sig fram och göra så många mål 

som möjligt i motståndarlagates mål under 90 min. Spelet består även av sex stycken skeden 

som är kopplade till vilket lag som besitter bollen, speluppbyggnad, förhindra 

speluppbyggnad, komma till avslut och göra mål, förhindra och rädda avslut, kontring och 

återerövring (se Figur 1).  
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Figur 1 – Skeden i spelet fotboll (Andersén et.al 2015, s.13). 

 

För att ett lag ska kunna lyckas med respektive skede så behöver bra aktioner utföras utav 

varje spelare i laget i förhållande till vilket skede laget är i. Aktioner eller fotbollsaktioner 

syftar till när en spelare på planen gör ett ingripande t.ex. att gå upp i press eller att hoppa upp 

och nicka. Hur väl en aktion utförs, oavsett i vilket skede den utförs i, bygger på hur väl 

spelarens grundegenskaper är och hur de samverkar i den givna situationen. Dessa 

grundegenskaper är spelförståelse, teknik, fysik och psykologi (se Figur 2) (Andersén et.al 

2015, s. 14).    

 

Figur 2 – Representation av en fotbollsaktion uppdelad utifrån grundegenskaperna (Andersén 

et.al 2015, s. 100) 

 

Då spelet fotboll är en lagsport så måste den enskilda aktionen av en enskild spelare sättas i 

en kontext där den blir förutsägbar för hens medspelare, konsekvensen kan annars bli att varje 

spelare agerar på egen hand. Detta innebär att laget behöver ha väl utarbetade arbetssätt i 

varje skede i spelet och därigenom skapa en ram för när och vad för aktioner som användas 

och hur de ska förhålla sig till lagets övriga spelare. 
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Av det ovan nämnda så är en av de mest centrala aspekterna i rollen som fotbollstränare att 

skapa en miljö där spelaren får möjlighet att lära och utveckla nya färdigheter eller aktioner. 

Detta innebär ett ansvar hos tränaren att få den spelaren att utveckla aktioner utifrån såväl 

spelförståelse, teknik, fysisk och psykologi i relation till spelets olika skeden, men att även få 

dessa egenskaper att synkronisera tillsammans med lagets övriga spelare och dess aktioner 

(Andersén et.al 2015, s.100).  

 

För att kunna driva spelarens utveckling framåt kan tränaren använda sig av olika metoder, 

vilket dels kan vara att strukturera övningar och träningar. Därtill kan även beteenden som 

tränaren har under dessa interaktioner leda till utveckling och lärande hos spelaren. Detta 

samband förklaras vidare av Williams och Ford (2008, s. 5) ``The proposal is that for 

effective learning, practice must be challenging in relation to its level of difficulty, 

informative due to the availability of feedback, and repetitive with opportunity for error 

detection and correction´´. 

 

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Träningen 

Som beskrivet tidigare så kräver spelet att den individuella spelaren besitter färdigheter för att 

kunna utföra aktioner i spelets alla skeden samt synkronisera dessa med de övriga spelarna i 

dennes lag, utifrån de arbetssätt laget har i de olika skedena. För att kunna bemöta detta 

spektrum av olika färdigheter i träning så kräver det att tränaren kan konstruera övningar så 

att spelaren får utföra varje färdighet till sin maximala belastning, vilket enligt Bompa et.al 

(2014, s. 45) är en grundförutsättning för att en utveckling ska kunna ske. Där det också måste 

finnas utrymmer för återhämning där denna utveckling kan ske. Därför är det vidare en 

nödvändighet att tränaren prioriterar varje egenskap och ger den utrymme för att kunna 

utvecklas, vilket vidare kommer resultera i att övningar och träningar kommer att ha olika 

innehåll och struktur, som i Bompa et.al (2014, ss. 40–41) beskrivs som principen om 

träningsvariation. 

 

En annan parameter som kommer att påverka och bidra till en varierad övningsstruktur är 

lagets arbetssätt i de olika skedena (se Figur 1). En viktig del i träningen är självklart att 

utveckla den individuella spelarens egenskaper, men lika viktigt för tränaren är att laget får 
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träna tillsammans och arbeta fram de kollektiva metoderna som krävs i matchen. Av detta så 

blir det ett vågspel för tränare om vad som ska prioriteras och hur mycket av det kollektiva 

och det individuella man kan interagera med varandra (Morgans et.al 2014, s. 251).  

 

För att bemöta den ovanstående problematiken kan tränaren därför välja att jobba med den 

specifika färdigheten isolerat, alltså i en situation där det endast är en enskilt vald egenskap 

som utmanas, alternativt att utveckla flera egenskaper samtidigt i samma övning. Tränaren 

kan också välja att utföra den eller de valda egenskaperna i en mer konstant eller en mer 

varierad miljö, där ett exempel på den konstanta miljön skulle kunna vara att två spelare står 

och passar en boll mellan varandra på samma avstånd och i samma riktning. I kontrast till 

detta skulle ett exempel på den varierande miljön vara ett matchspel där avstånd och vinklar i 

passningar varierar konstant (Williams et.al 2005, ss. 641-643). 

 

 

Figur 2 – Förhållandet mellan variation och antalet tränade egenskaper i en övning (Williams 

et.al 2005, s. 642)  

 

Tränarens uppgift blir därför ta reda på lagets styrkor och svagheter utifrån de krav som 

kommer att ställas på dem i spelets skeenden. Utifrån denna bedömning av individerna både 

kollektivt och individuellt så kan hen börja strukturera träningar och övningar. Detta bygger 

på som tidigare beskrivit att utifrån spelet elva mot elva, bryta ned eller bryta ut specifika 

moment ur spelet baserat på vad tränaren har som syfte med övningen. Detta innebär också att 

strukturen borde förändras om syftet med övningen eller träningen förändras (Clemente et.al 

2012, s. 422). 
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1.2.2 Lärandemetod  

Benämningen lärandemetod kan innefatta många olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang den används i. I detta arbete så kommer benämningen lärandemetod dock att 

användas för att beskriva de beteenden som tränaren använder sig av för att skapa lärande för 

såväl individen som gruppen tränaren jobbar med. Med beteenden så syftar det på allt som 

tränaren säger eller gör i samband med träning (Olofsson 2010, s. 62) 

 

Orsaken till denna användning av begreppet är det som Cushion et.al (2001, s. 355) beskriver, 

att tränarens beteenden och hur väl tränaren använder sig av sina beteenden har betydelse för 

spelarnas utveckling och lärande. Vad dessa beteenden är och vilka lärandemetoder som 

används är upp till tränaren och vad hen vill uppnå med det den gör. 

 

Överblickar man den forskning som är gjord på detta område, så går mycket ut på att 

klassificera lärandemetoder utifrån vilka beteenden hos tränare som är återkommande 

(Cushion et.al 2001; Partington et.al 2011; Moen et.al 2014). Vilket lett vidare till att det 

skapas mycket teorier om lärandemetoder och hur tränare bör skapa lärandemiljöer på 

yppersta sätt. Genom att det kontinuerligt skapas och utvecklas teorier om lärandemetoder så 

driver det också utvecklingen till att det blir trendigt att använda nya teorier om 

lärandemetoder.   

 

Traditionellt sett så har fotbollstränare till stor del använt lärandemetoder där tränaren har gett 

spelaren lösningar på problem, där tränaren har setts som den som sitter på all kunskap och 

har därför bedömts som den som har till uppgift delge denna genom olika metoder (Hodges 

et.al 2002, s. ; Hodges et.al 2005, s. 653). Denna trend med ett mer autokratiskt synsätt på 

pedagogik har sett till de teorier kring lärandemetoder som vuxit fram de senaste åren bidragit 

till ett nytt synsätt. Från det mer autokratiska synssättet så har pedagogiken gått till att 

framhäva lärandemetoder där fokus ligger på att framhålla egenlärande hos individerna man 

jobbar med (Light et.al 2017, ss. 271-272). 

 

I spelet fotboll så finns det som tidigare redogjort individer som ska utföra aktioner, samt att 

laget tillsammans utifrån deras individuella aktioner ska utföra arbetssätt eller taktiska 

dispositioner med utgångspunkt från spelets olika skeden. Detta innebär likt förklarat med 

träningen att både det kollektiva samt det individuella måste bemötas utav tränaren genom 
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lärandemetoder. Hur tränaren rent praktiskt hanterar miljön och hur hen använder sig av 

lärandemetoder är då också upp till tränaren (Andersén et.al 2015, ss. 90–91). 

 

1.2.4 Pedagogisk takt 

För att tränaren ska kunna bemöta det ovan beskrivna och hitta rätt lärandemetod för att nå 

fram till en individ eller en grupp så behövs en känsla för situationen och hur man kan 

använda olika lärandemetoder i just den kontexten. Van Manen (2016, s. 101) kallar denna 

känsla för pedagogisk takt och beskriver den på detta sätt ``Tact is a kind of active ethical 

intelligence governed by insight while relying on feeling ´´. Med detta menat är pedagogisk 

takt något oplanerat som händer i situationen med olika människor och får oss att anpassa 

våra beteenden. Med detta synsätt på ledarskap och pedagogik så behöver man se att hur man 

är som fotbollstränare inte är segmenterat, utan att det är en aktiv process där situationen och 

individen skapar ledarskapet (Hertting 2010, ss. 136–137). 

 

En ytterligare aspekt i den pedagogiska takten är att den inte går att planera och av den 

anledningen bör den beskrivas som en intuitiv förmåga (Van Manen, 2016, s. 81). För att 

kunna utveckla denna förmåga och i större grad träffa rätt i sitt sätt att anpassa 

lärandemetoder till situationen så måste tränaren genom egna erfarenheter och reflektion 

komma fram till lösningar som kan hjälpa tränaren i senare situationer. På så sätt kan också 

tränaren skapa ett omedvetet ramverk för vilka lärandemetoder som fungerar i vilka 

situationer. Detta genom framgångar eller misslyckanden i liknande situationer och där dessa 

samlade erfarenheter kommer påverka tränaren i hur den kommer agera i framtiden (Van 

Manen, 2016, s. 81). 

 

Genom det ovan nämnda så kan man se den pedagogiska takten som en yttre och en inre 

process (Van Manen, 2016, ss. 100–101). Den yttre processen syftar till tränarens användande 

av lärandemetoder, att säga eller göra rätt sak vid rätt tillfälle utifrån de förhållanden tränaren 

är i. Att tränaren kan utföra detta baseras på den inre processen, som förklarar hur tränaren vet 

vad den ska göra i olika situationer och vilket, som förklarat tidigare nämnts, baseras på hur 

tränaren läser av situationen utifrån vad tränaren har för tidigare erfarenheter. Denna inre 

process förklarar Van Manen med hjälp av begreppet ``thoughtfulness´´, att i stunden känna 

av vad som är centralt att fokusera på eller vilken lärandemetod som är bäst lämpad utifrån 

stundens krav.  



7 

 

1.2.5 Situationsanpassat ledarskap 

``As the name of the approach implies, situational leadership focuses on leadership in 

situations. The premise of the theory is that different situations demand different kinds of 

leadership. From this perspective, to be an effective leader requires that a person adapt his or 

her style to demands of differnt situations´´ (Northouse 2013, s. 99). Det situationsanpassade 

ledarskapet, som beskrivet enligt citatet ovan, bidrar också till att rama in den förmåga som 

den här studien avser att studera och komplimenterar teorin om pedagogisk takt.  

 

Utifrån dessa synsätt, situationsanpassat ledarskap samt teorin om pedagogisk takt, så skulle 

det kunna innebära en inställning till lärandemetoder där det i större grad handlar om att 

kunna vara flexibel i sitt sätt att bedriva lärande. Utifrån detta synsätt så skulle det ställa krav 

på tränaren att se vart gruppen av individer är och därigenom vad som behöver prioriteras i 

träning, för att sedan anpassa både träningsaktiviteter och lärandemetoder utefter vad tränaren 

vill uppnå. 

 

1.2.6 Forskningsläge 

Sett till tidigare forskning så är pedagogik ett ämne inom fotbollen som det inte forskas så 

mycket om i jämförelse med andra ämnen, fysiologiska ämnen är de mest dominerande, 

därför finns det också mer forskning kring hur spelare reagerar på träning och av den 

anledning mer om hur man som tränare ska planera sina träningar. Detta kan bero på att det är 

lättare att mäta och dra slutsatser av data (Reilly et-al 2003, s. 694).  

 

Om man ser till den forskning som finns på ämnet pedagogik och att skapa lärande så bygger 

mycket på att förenkla och skapa modeller för hur dessa aspekter bör tas i bruk. Detta innebär 

att det finns mycket litteratur som hävdar sig ha hittat den optimala metoden för att vara en 

bra fotbollstränare eller pedagog. Som förklarats tidigare så är pedagogiken komplicerad och 

de finns många parametrar som påverkar den, så därför kan det tyckas enkelt att dra slutsatsen 

att en modell är bättre än den andra (Cushion et.al 2006, ss. 84-86). Därför vill denna studie 

istället titta på hur tränare kan anpassa dessa lärandemetoder till träningsmiljön. 

 

Som Abraham et.al (1998, s. 65) beskriver det så finns det även mycket gjord 

observationsforsking inom pedagogik och ledarskap, som har gått ut på att man konkretiserat 

ledarbeteenden för att sedan observerar hur ofta dessa används och där ett av det mer vanliga 



8 

 

metoderna är Coach Behavioral Assessment System (CBAS) som då också har färdiga 

beteenden. Problematiken med detta system är den brister i förståelsen för vad och varför 

olika beteenden används. 

 

1.2.7 Problemområde 

Träningssyftena är som beskrivits många, i avseende att dels kunna bemöta de individuella 

färdigheterna men även de kollektiva arbetssätten utifrån spelets skeden (se Bilaga 1). Lägger 

man till ett perspektiv där lärandemetoder anpassas efter situationer, enligt Pedagogisk takt 

och Situationsanpassat ledarskap (Northouse 2013, s. 99; Van Manen 2016, ss. 97), så skulle 

det kräva en flexibilitet hos fotbollstränaren. Problematiken är att det saknas forskning om hur 

olika tränaren använder sig av lärandemetoder och om tränare varierar användandet av 

lärandemetoder, vad det är som påverkar dem i valen som de gör.  

 

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att samla information om hur lärandemetoder används, samt om 

och i så fall hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet och syftet med 

träningsaktiviteter. Detta för att ta reda på hur fotbollstränare vet vad de ska göra i olika 

situationer och hur de förhåller sig till olika situationer i träning. 

 

Frågeställningar: 

• Hur använder sig fotbollstränare av olika lärandemetoder? 

• Hur skiljer sig val av lärandemetod till träningsaktivitet och syftet med 

träningsaktiviteten? 

• Hur balanserar fotbollstränare lärandemetoder till individen respektive gruppen?  
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2 Metod 

För att samla information om fotbollstränares användande av lärandemetoder i förhållande till 

träningsaktivitet så har en kvalitativ semi-strukturerad intervju genomförts. Varför denna 

metod valdes framför andra beror på att det ger en förståelse för tränaren och hur hen väljer 

att bedriva lärande utifrån hens unika miljö. En ytterligare tanke med den semi-strukturerade 

intervjun var att frågor inte alltid tolkas på samma sätt och med denna typ av design skulle det 

öppna för att kunna leda tillbaka samtalet genom följdfrågor om tränaren inte skulle tolka 

frågan på det tänkta sättet (Armour et.al 2012, s. 81; Kvale et.al 2014, ss. 176–177).  

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se Bilaga 2) bestående av tre delar, 

inledning, huvuddel och avrundning. Huvuddelen som avsågs vara stommen i guiden bestod 

vidare av tre teman utifrån studiens frågeställning, lärandemetoder, pedagogisk takt samt 

individ eller grupp. Utifrån varje tema så hade ett visst antal frågor förberetts, sammanlagt 15 

frågor (Armour et.al 2012, s. 223). 

 

Då intervjun var planerad att vara semi-strukturerad så var frågorna utifrån varje tema 

konturerade att vara öppna frågor, i avseende att de skulle öppna upp för tränaren att svara 

djupare och på så sätt kunna leda vidare samtalet. I ytterligare syfte att inte styra samtalet så 

användes även trattekniken, då frågorna i varje tema konstruerades att gå från hög grad av 

öppenhet till mindre grad av öppenhet (Armour et.al 2012, s. 223; Kvale et.al 2014, s. 172). 

 

2.1 Urval 

I avseende hur många intervjupersoner som skulle eftersökas så har studien utgått från Kvale 

et.al (2014, ss. 156–157) som hävdar att undersökningens syfte styr antalet intervjupersoner, 

men att det också styrs av vilken tid och hur stora resurser som finns till studiens förfogande. 

Av det ovanstående så har fyra fotbollstränare kontaktats och vidare ställt upp som 

respondenter. Det ska också tilläggas att det finns en medvetenhet att med denna mängd 

respondenter så minskar även generaliserbarheten av de resultat som senare kommer att 

redovisas. 

 

Angående urvalet skedde ett ändamålsenligt urval och därefter eftersöktes personer som 

troddes ha erfarenhet och kompetens inom området pedagogik i rollen som fotbollstränare. 
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Ingen hänsyn togs till personens kön eller om hen tränar eller har tränat män eller kvinnor. 

Personerna som har valt att delat är alla diplomerade med någon av Uefa´s stegutbildningar 

(Uefa B, Uefa A, Uefa A Pro eller Uefa Elite Youth Pro) och har sammanlagda 

tränarerfarenheter från akademiverksamhet, Division 1 (dam/herr), Damallsvenskan m.m.  

 

För att dessa tränares identiteter inte ska tillkännagivas så kommer de i resultatdelen att 

refereras som Tränare A, Tränare B, Tränare C och Tränare D. Bokstäverna har ingen 

koppling till när de respektive tränare vart kontaktade eller när intervjuerna genomfördes, 

utan är helt randomiserat.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna så informerades respondenterna om studiens syfte och bakgrund samt de 

fyra etiska huvudkraven, Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiden, 

men beroende på hur respondenten svarade eller tolkade frågorna kunde intervjuerna 

anpassas. Det vill säg att alla intervjuer inte följde samma röda tråd, utan frågor kunde 

formuleras om beroende på hur samtalet gick och kunde hamna i olika ordning, vilket det 

finns stöd för att göra i en semi-strukturerad intervju (Armour et.al 2012, s. 223).  

 

Intervjuerna genomfördes avlägset (på kontorsrum tex) så att respondenterna inte skulle 

påverkas av andra personer i rörelser eller andra händelser, det ska här tilläggas att två av 

intervjuerna blev avbrutna vid varsitt tillfälle. Vid det ena tillfället så fick intervjun tillfälligt 

stoppas på grund av ett telefonsamtal, vilket dock inte hade någon vidare inverkan på hur 

intervjun fortskred. Vid det andra tillfället avbröts intervjun i samband med att en person klev 

in i rummet vilket senare resulterade i att intervjun eventuellt avrundades snabbare, då 

samtalet avbröts när det började närma sig sitt slut. 

 

Som tidigare nämnt så genomfördes sammanlagt fyra intervjuer, där vardera intervju låg 

mellan 50 och 60 minuter och där den totala tiden för samtliga intervjuer blev 213 minuter. 

Det ska även tilläggas att avbrotten som tidigare nämnts har räknats ut ur den totala 

intervjutiden. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en funktion på en Iphone 8 som 

heter ``Röstmemon´´, där ljudfilerna efter intervjuerna fördes över till en dator där de först 
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transkriberades med hjälp av ljuduppspelningsprogrammet Audacity för att därefter 

analyseras. 

 

2.3 Analys av data 

För att få fram ett resultat ur det transkriberade intervjuerna så har kvalitativ analys 

genomförts med utgångspunkt i den interpretativa fenomenologiska analysen i syfte att skapa 

mening i respondenternas olika och delade perspektiv och erfarenheter kring 

frågeställningarna (Fejes et. al 2015, s. 148). Analysen skedde i steg, där det första bestod av 

att noggrant läsa igenom samtliga intervjutexter, för att sedan i nästa steg identifiera 

nyckelmeningar eller formuleringar som fångar det respondenten vill försöka ha sagt. Dessa 

nyckelmeningar eller teman strukturerades i nästa steg till det som kallas kluster, där flera 

teman samlas med liknande innebörd. Dessa kluster är sedan de som kommer att presenteras i 

resultatet (Fejes et. al 2015, ss. 153–156). 

 

2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Utifrån Armour et.al (2012, s. 87) så beskrivs subjektivitet som ett hinder för tillförlitligheten, 

men att det samtidigt är något som är ofrånkomligt. Av detta så har intervjuerna och analysen 

genomförts i medvetande om att personliga åsikter och tidigare kunskaper kan påverka hur 

resultatet tolkas och framställs. Med detta menat så kan intervjuerna och de frågor som ställts 

och utformats haft påverkan av tidigare kunskaper och då i ett senare led hur respondenterna 

också svarade på frågorna. Medvetande om att tidigare kunskap även också kan ha påverkat 

analysen i avseende hur respondentens svar tolkas har tagits i beaktande. Man också diskutera 

metoden ur en trovärdighetssynpunkt, då en liten grupp respondenter har använts och om 

resultaten kan generaliseras över hela tränarkåren. Dock har arbetet inte som syfte att hitta 

generella lösningar, utan istället se hur den individuella tränaren löser den individuella 

situationen. Däremot kan man ifrågasätta huruvida respondenternas svar verkligen 

representerar hur de agerar i träningsmiljön och hur svaren stämmer överens med 

verkligheten. Detta är något som togs i beaktande under intervjuerna i form av följdfrågor, för 

att komma så nära deras beteenden som möjligt.  
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2.5 Begränsningar 

I originalmetoden så ingick utöver intervjuerna att genomföra kvalitativa observationer utav 

respektive tränare, för att också få en inblick i hur de använder sig av lärandemetoder 

praktiskt på planen. Orsaken till bortvalet var att studien genomfördes under fotbollens 

eftersäsongsperiod där många lag inte tränar alls eller endast bedriver underhållsträning, 

vilket inte blir representativt för hur träningsmiljön normalt ser ut.   

 

2.6 Etik 

För att uppnå de forskningsetiska principerna: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) så har den 

deltagande respondenten informerats om studien och delgetts förhandsinformation. Då 

tränarna deltagit aktivt i from av rollen som respondent i studien så har deras samtycke 

hämtats och tränarna har därför också givits rätt att avbryta deltagandet om tränarna så hade 

önskat. Skulle någon av de kontaktade tränarna valt att avbryta hade heller inga påtryckningar 

genomförts för att hen skulle fortsätta medverkan. I enlighet med kofidentialitetskravet så har 

de uppgifter och inspelningar som samlats i samband med studien behandlats så att obehöriga 

inte har kunnat ta del av dem och att det på så sätt inte ska vara möjligt att identifiera vilka de 

deltagande tränarna är. Vidare har det även säkerställts att all samlad information endast 

används i forskningssyfte och inte i några andra sammanhang. Därför har det insamlade 

materialet efter att det analyserats raderats för att det inte ska vara åtkomligt för icke behöriga.  
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3 Resultat 

Resultatet avser att svara på de tidigare presenterade frågeställningarna och kommer redovisas 

utifrån de teman som framtagits via analysen. Innehållet i varje tema kommer redogöras 

genom beskrivande text samt med hjälp av citat från tränarna. Det ska även tilläggas att de 

teman som redovisas flyter in i varandra och har inverkan på varandra. 

 

Temana som har tagits fram kommer nedan presenteras i fyra stycken huvudteman där teman 

med liknande beröringsområden har samlats. Temana kommer redogöra för tränarnas syn på 

lärande, hur dom vet vad dom ska göra i olika situationer, vad de anpassar lärandemetoder till 

och hur de balanserar lärandemetoder mellan grupp och individ. 

  

3.1 Skapa lärande 

Denna del kommer att avhandla teman som redovisar hur tränarna ser på hur lärande kan 

skapas inom fotbollens träningsmiljö. 

 

3.1.1 Testa 

``jag vill ha spelet i pedagogiken, där spelet i sig ger ett eget lärande utav olika 

situationer´´ (Tränare D) 

 

Av tränarnas beskrivning av lärande så kommer en förklaring kring vikten av att få spelarna 

att testa, att skapa en miljö där det ges möjlighet för spelarna att testa nya ageranden på 

planen. Tränarna förklarar här att det är genom spelarnas framgång och misslyckande av det 

de testar som leder till deras lärande och utveckling och i synnerhet när spelarna får lyckas 

med det de testar. Vilket då ska leda till en kunskap om hur de ska agera i en given situation.  

 

``men nu har jag åstadkommit något, nått bra och blivit bättre. Det är väl då man 

får den här välbehagskänslan och det är ofta då man känner att man har lärt sig 

något´´ (Tränare A) 
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Tränarna syftar till att det är spelarens egna upplevda känslor av ett praktiskt utförande och 

resultatet av det utförda som sedan leder till bestående lärande. Vilket innebär, av det tränarna 

redogjort, att det skapas ett bestående lärandet när spelaren själv inser att det hen testat 

fungerar i spelet. Det är dessa känslor som tränarna vill försöka uppnå med hjälp av olika 

metoder. 

 

3.1.2 Sammanhang 

``det blir ju inte riktigt att de själva får bestämma vad de ska lära på det sättet, 

utan det blir jag som sätter ramen för vad jag vill att de ska lära sig´´  

(Tränare A) 

 

Tränarna beskriver hur viktigt det är som beskrivits tidigare att få spelarna att testa, men 

utifrån den ram som är lagets sätt att spela. De förklarar att träningar inte syftar till att ge ett 

allmänt fotbollslärande, utan specifikt kopplat till hur laget vill agera på matchen. Detta för att 

de ska kunna prestera så bra som möjligt när det gäller som mest.   

 

``för att skapa en förståelse för en teknisk färdighet eller en teknisk detalj, att 

skapa en förståelse för att i den här situationen så har jag faktiskt nytta av den här 

tekniska detaljen´´ (Tränare D)  

 

Genom att skapa den här ramen som de beskriver så förklarar de också att det blir ett 

igenkännande för spelarna. I och med att spelet är dynamiskt så vill de återskapa situationer 

som de vill ska hända på match och på så sätt skapa ett lärande om hur spelarna kan hantera 

den givna situationen. Detta ska då ska medföra att spelarna ska kunna agera efter lagets 

arbetssätt när den situationen uppstår. 

 

3.2 Hur man vet 

I denna del kommer teman för hur tränarna upplever sig veta hur man ska agera i olika 

situationer redovisas. 
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3.2.1 Egen filosofi 

``man har en egen teori, en egen filosofi kring just det här med ledarskap, det här 

är jag och de här värderingarna står jag för lixom va och det här är jag i 

ledarskapssituationen, men sen gäller det att hantera ett situations anpassat 

ledarskap´´ (Tränare B) 

 

För att uppnå den lärandemiljö som beskrivs ovan av resultaten så tar tränarna upp olika 

lärandemetoder som de använder. I detta avseende så skiljer det sig mycket mellan vilka 

lärandemetoder man föredrar och vad man tror utvecklar mest lärande, även om tränarna 

beskriver sig använda flera och ofta liknande lärandemetoder. Detta indikerar att det finns en 

individuell pedagogik som är egen för varje tränare. 

 

``Att instruera och tala om hur vi ska göra men också kunna gå in och visa, det 

tror jag är en viktig del i mitt ledarskap´´ (Tränare B)  

 

En form av lärandemetod som kom upp var den att dels kunna berätta för spelaren eller 

spelarna hur man kan göra i en specifik situation, men även själv eller med hjälp av andra visa 

rent fysiskt hur man kan göra. Även om dessa lärandemetoder är olika i avseende på vilket  

beteende som tränaren använder sig av för att bidra till lärandemiljön, så beskrivs dessa i 

samma kontext. Detta för att de både ger spelaren eller spelarna en färdig lösning på en 

situation.  

 

``jag försöker nog jobba rätt mycket med att ställa frågor till och på nått sätt få 

dom att själva börja reflektera kring situationer och för att komma till dom egna 

svaren´´ (Tränare C) 

 

En annan grupp av lärandemetod som kom upp var att skapa lärande genom att ställa frågor 

eller att lämna över ansvar till spelarna och på det sättet få spelarna att själva reflektera över 

den situation de ställs inför samt vilka lösningar som kan finnas på det problemet. Denna 

lärandemetod syftar då till att det ska bli mer fritt för spelarna att testa nya ageranden och på 

så sätt också hitta ageranden som passar just dem. 

 



16 

 

3.2.2 Flexibel  

``det är väl självklart att det måste förändras så att man på nått sätt bemöter 

varandra, att jag utifrån den jag är kan bemöta och vara flexibel mot spelarna och 

det vi försöker jobba med´´ (Tränare C) 

 

Utifrån den ramen som tränarna ovan framställer så förklarar de även att det måste finnas en 

flexibilitet i deras sätt att bedriva lärande och att det inte går att endast använda en 

lärandemetod. Detta grundar sig att de vill ha flera verktyg för att kunna nå fram till spelarna 

och på så sätt vara säkra på att de har fått ut det som de har velat. Detta grundar sig i 

erfarenhet och kunskap, att man testar olika metoder och på så sätt ser vad som når ut till 

spelarna. 

 

``man klarar av att hantera de flesta situationer om det rätta kunnandet finns´´ 

(Tränare B) 

 

Tränarna förklarar också att lärandemetoderna är något som kommer i stunden, att det i valet 

av lärandemetod inte är något de tänker på i stunden. Tränarna förklarar här likt tidigare att de 

besluten baseras på tidigare erfarenheter, både på kort och lång sikt. Att beroende på hur de 

har lyckats med en lärandemetod i en situation fäller avgörande om hur de kommer agera i en 

liknande situation vid ett senare tillfälle. 

 

``jag tror att lärandemetoder blir lite ad hoc faktiskt, att jag gör en bedömning 

utifrån situationen´´ (Tränare A) 

 

3.3 Anpassning 

Nedan redovisas teman som förklarar i vilka situationer i stort som de anpassar och hur de 

anpassar lärandemetoder. 

 

3.3.1 Struktur och kreativitet 

``att om man jobbar med till exempel försvarsspel så har jag upptäckt att där 

kanske du måste jobba mer instruerande och var lite mer rak och så här ska ni 

göra, inget annat, vi har inte utrymme för något annat´´ (Tränare A) 
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Som beskrivet tidigare så berättade tränarna om att det fanns en ram för hur de vill bedriva 

lärande, men att de finns en upplevelse om att man behöver vara flexibel och kunna använda 

olika lärandemetoder. Tränarna hade här egna individuella anpassningar, men något som de 

beskrev och som var återkommande var förhållandet till övningar där det finns tydliga 

beteenden som man vill eftersträva. I dessa övningar när det spelarna ska lära är mer bestämt 

och det finns tydliga rätt eller fel så beskrev tränarna att de får mer av att berätta eller visa för 

spelarna hur de ska agera.  

 

Dessa situationer beskriver tränarna som att de dels kan vara taktiska, som i citatet ovan där 

Tränare A beskriver hur försvarsspelet har tydligt bestämda beteenden som ska utföras och 

där det påverkar hen att använda mer instruktiva lärandemetoder. Men tränarna förklarar 

också att när det kommer till träning av specifika tekniska moment i isolerade miljöer att det 

också bidrar till ett mer instruktivt användande av lärandemetoder, då det som beskrivet innan 

finns ett tydligt rätt och fel. 

 

``spelare måste också få möjlighet att fatta egna beslut, man kan ju inte döda 

kreativiteten hela tiden´´ (Tränare B) 

 

I den motsatta situationen till det som är beskrivet ovan så anser tränarna att när man vill 

uppnå kreativitet så beskrev tränarna att de tenderade att jobba med lärandemetoder som 

syftade till att framhäva just kreativitet. Av detta så upplevde de att de i större grad jobbade 

med att ställa frågor eller ge utrymme till spelarna att fatta egna beslut.  

 

``där det kanske handlar mer om att lösa situationer och tillsammans och hur vi 

som grupp och lag löser situationer och då blir det kanske mer att ställa frågor, 

även om det finns situationer där också där man behöver gå in och instruera´´ 

(Tränare C) 

 

3.3.2 Olikheter  

``Om det är något nytt moment som du ska träna, så vet inte spelarna vad de är 

som de ska träna, då är frågan kan man jobba med öppna frågor då eller är det 

bättre att bara sätta igång dom och förklara vad det är´´ (Tränare C) 
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Tränarna beskriver även både hur individens men även gruppens kunskaper har avgörande 

inverkan på hur lärandemiljön ska bedrivas. En generell uppfattning som tränarna framhåller 

är att det blir viktigare med instruktion när kunskapen är låg, i förhållande till när spelarna 

kommit längre i utvecklingen och kunskapen är hög. I dessa miljöer, där kunskapen är hög, 

beskriver tränarna istället att man använder lärandemetoder som i större utsträckning går ut på 

att spelarna kommer fram till egna lösningar. 

 

``känner jag att jag inte når fram till dig på ett sätt, då måste jag ju söka ett annat 

sätt´´ (Tränare D) 

 

Ett annat perspektiv som framkom var de individuella skillnaderna i hur man lär sig och 

vikten av att som tränare kunna läsa av varje individ. Detta påstående grundar såg i deras 

uppfattning av hur individer tar in och lär sig på olika sätt även om mycket går ut på att testa. 

Detta innebär för tränaren att dels kunna se hur de använda lärandemetoderna tas emot av 

varje individ, men även ha verktyg för att kunna bemöta alla och hitta rätt i de verktyg som 

används. 

 

3.4 Balansering  

De nedan presenterade temana redovisar hur tränarna balanserar lärandemetoder till individ 

kontra grupp och vilka situationer där de faller sig bäst att jobba med det ena eller det andra. 

 

3.4.1 Individen och gruppen 

``du måste jobba mot både gruppen och individen, det går inte bara att se till en 

del även om fotboll är en lagidrott så gäller det att dels kunna se spelarens 

utförande och att den ska kunna få feedback eller få återkoppling på vad de gör. 

På samma sätt som det gäller att titta på helheten och vad det kollektiva gör för 

något´´ (Tränare C) 

 

Att kunna se både den individuella prestationen såväl som den kollektiva och kunna bemöta 

dessa med lärandemetoder är något som tränarna beskriver som centralt i deras roll. Detta 

grundar sig i att spelet består av både kollektiva och individuella prestationer, vilka dock 
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bygger på varandra. För att den individuella aktionen ska bli bra så behöver hen ha en 

förståelse för det kollektiva. 

 

``om vi säger individen då pratar jag om speluppfattningen, alltså spelarens 

närområde. Med gruppen pratar jag helheten, men för att nå helheten så måste 

spelaren ha speluppfattningen´´ (Tränare D) 

 

3.4.2 Individen 

``när det handlar om speluppbyggnad till exempel kan jag känna att det är 

ganska svart att jobba individuellt i och med att eller det känns som att ju större 

skeden ju svårare upplever jag det är att jobba individuellt´´ (Tränare A) 

 

Att jobba individuellt eller att rikta lärandemetoder till individen är något som beskrivs av 

tränarna som centralt, i synnerhet när syftet med en övning är den individuella färdigheten. 

Detta grundar sig i att jobba generellt i sådana övningar inte blir utvecklande för varje individ 

och att lärandemiljön bara blir tillfredställande för en liten del av gruppen. Här vill tränarna 

istället att man bör se till vad varje individ har för behov som spelare och utifrån hur varje 

individ lär sig bäst.   

 

``allt det vi gör oavsett om det är gruppens utförande eller om det individens 

utförande, allting bottnar ju i det individerna utför´´ (Tränare C) 

 

De förklarar även att den individuella aspekten ska vara något som alltid böra finnas med i 

träning, även om de beskriver att den blir extra viktig i moment där man jobbar med 

individuella färdigheter. Vilket baseras på, likt citatet ovan av Tränare C, att de individuella 

färdigheterna är något som styr hur väl den kollektiva prestationen kommer att bli. 

 

3.4.3 Gruppen 

``jobbar vi med spelformen och jobbar vi med försvars, anfallsövningar så är det 

ju viktigt att helheten sitter mer ur ett kollektivt perspektiv´´ (Tränare B) 
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Som förklarats innan så anses det individuella perspektivet vara något som ska följa med i 

träningen oavsett övning, men att den har en extra stor vikt i vissa situationer.  

Grupperspektivet är dock något tränarna beskriver bara behöver finnas med när övningarna 

syftar till att främja samarbete mellan flera spelare och därför inget som behöver finnas med 

ständigt i träning. 

 

4 Diskussion 

Av resultaten som presenteras ovan så går det att utläsa att tränarna beskriver en  

improviserad förberedelse i sina sätt att skapa lärande. Hur tränarna vet hur de ska agera i 

olika situationer baseras på tränarens kunskap och erfarenhet, vilket går att relatera till det 

Van Manen beskriver om ``thoughtfulness´´ (2016, s. 100–101). Att det är erfarenheterna av 

liknande situationer som påverkar hur tränarna agerar. Detta innebär, som tränarna också 

beskriver, att mängden kunskap och erfarenhet kommer avgöra hur flexibel man kan vara och 

därigenom mängden situationer man kan hantera. Tränarna kommer därför att agera 

improviserat i situationen utifrån tidigare erfarenheter och där erfarenheterna blir 

förberedelsen.       

 

Tränarnas syn på den egna pedagogiken, att man som fotbollstränare behöver ha en egen 

pedagogik och veta själv vad man står för, bidrar också till resonemanget om improviserad 

förberedelse. Detta för att insikten om den egna pedagogiken blir en utgångspunkt i 

reflektionen om hur olika lärandemetoder kan användas i olika situationer. Genom att veta 

vad man besitter för praktiska kunskaper i att skapa lärande så borde det kunna vara en fördel 

när man i stunden ska välja hur man ska agera. Med det tankesättet bör insikten om den egna 

pedagogiken och hur man reflekterar kring användandet av olika lärandemetoder kunna ge 

svaret på hur tränarna vet hur de ska agera i olika situationer. 

 

Tränarnas sätt att beskriva flexibiliteten som de använder sig av för att skapa lärande tyder på 

ett ansvar att det som ska förmedlas går fram till spelarna. Tränarna hade kunnat valt ett sätt 

att skapa lärande och överlåtit ansvaret till spelarna att anpassa sig till tränarens 

lärandemetoder. Tränarna visar dock på ett förhållningsätt där de vill använda nya 

lärandemetoder om spelarna inte tar till sig av budskapet. Det här förhållningsättet kan därför 

tänkas bygga på en pedagogik som är ``thoughtfull´´ (Van Manen 2016, s. 100). Med det 
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menat att de behöver vara reflekterande kring hur de lärandemetoder de använder tas emot 

och hur de ska förändra sina beteenden för att få fram det önskade budskapet. 

 

Den beskriva flexibiliteten av lärandemetoder stämmer också väl överens med teorin om 

Situationsanpassat ledarskap (Northouse 2013, s. 99). Som tränarna förklarar så kräver olika 

typer av övningar eller syften med övningar olika typer av lärandemetoder, då det är olika 

saker som ska läras. Detta ställer högre krav på fotbollstränaren att besitta flera egenskaper 

för att kunna bedriva lärande på olika sätt och hantera olika situationer. 

 

Hur tränarna ser på lärande är också en intressant aspekt, att oavsett vad för lärandemetoder 

som tränaren väljer så är det i slutändan spelarens egen tolkning av sitt egna utförande som 

ger ett bestående lärande. Detta skulle kunna innebära att tränarna behöver sätta spelarna i 

övningar där de tvingas ta många beslut för att få möjlighet att ``testa´´. Detta skulle innebära, 

likt beskrivet av Williams et.al (2005, s. 642), att tränarna behöver frångå övningar som är 

konstanta eller som endast behandlar en egenskap. Det skulle också innebära att tränarna 

behöver balansera mängden kommunikation med sina spelare om de lär sig bäst genom att 

``testa´´.  

 

En ytterligare intressant aspekt som redovisades i resultatet var hur tränarna balanserade 

lärandemetoder till grupp kontra individ. Där tränarna förklarar att det finns situationer där det 

är viktigare att jobba med gruppen än individen, men att det individuella perspektivet alltid 

måste finnas med. Orsaken till detta kan vara det flexibla användandet av lärandemetoder 

tränarna beskriver sig använda sig av. Som tidigare förklarat beskriver tränarna ett 

pedagogiskt ansvar, där man behöver se så att individen har tagit till sig det som träningen har 

som syfte. Utifrån det bör det blir ännu viktigare att jobba mot individen, för att kunna 

säkerställa att informationen och det tänkta budskapet går fram.  

 

För kommande fotbollstränarutbildningar kan även resultaten innebära förslag till förbättring. 

Dels att få tränarna att reflektera kring sitt egna ledarskap och vad för lärandemetoder de 

använder sig av och om den bilden stämmer överens med de krav som den individuella 

tränarens träningsmiljö ställer. Men även att ge verktyg till de deltagande tränarna om när och 

hur man kan reflektera kring hur de använder lärandemetoder.  
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Då ett litet urval av tränare kontaktats som respondenter till arbetet, för att inte överstiga de 

resurser som funnits, så kan man ställa sig frågande om hur generaliserbara resultaten är i 

relation till den resterande tränarkåren i Sverige. De tränare som har valt att delta har svarat 

utifrån de unika erfarenheter och förutsättningar de besitter och därför går det inte att 

förutsätta att andra tränare hade gett liknande svar. Däremot kan dessa resultat skapa en 

diskussion om hur lärande skapas inom fotbollen, både i det stora och det lilla perspektivet. 

 

Av det ovan nämnda så behövs det vidare forskning, dels för att få en större inblick i hela 

tränarkåren och få en större generaliserbarhet i resultaten. Vidare skulle det vara en intressant 

aspekt att likt originalmetoden koppla intervjuer med observationer för att få en bild av hur de 

faktiskt agerar på planen och hur de förhåller sig till olika situationer. Vad tränarna förmedlar 

i intervjuerna är trots allt deras egna uppfattningar om hur de själva agerar och genom 

observationer så skulle man komma närmare vad som faktiskt händer. 

 

4.1 Slutsats 

Av resultatet och diskussionen kan en slutsats dras att tränare behöver reflektera över hur de 

använder lärandemetoder. Detta för att kunna vara förberedd på hur man kan bemöta olika 

situationer som kommer kunna uppstå under en träning och vara flexibel i sitt agerande. En 

förutsättning för detta är att tränare tar på sig det pedagogiska ansvaret. Att man som tränare 

ansvarar för att skapa lärandemiljön och därigenom vara flexibel om syftet med övningen 

eller träningen inte når ut till spelarna. En ytterligare slutsats som kan dras är att man som 

tränare bör skapa övningar som uppmuntrar spelarna att testa olika beteenden i spelet och i 

slutändan uppmuntrar ett eget lärande hos individen. 



23 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Abraham, A. & Collins, D. (1998) Examining and Extending Research in Coach 

Development, National Association for Physical Education in Higher Education, 50 (1), ss. 

59–79. 

 

Alferi, L., Brooks, J., Aldrich, J. N. & Tenenbaum, R. H. (2011) Does discovery-based 

instruction enhanche learning? Journal of Educational Psychology. 103(1), ss 1–81. 

 

Andersén, A., Bengtsson, A., Ekvall, D., Hammar, U., Högberg, J., Lidholm, T. & Svensson, 

M. (2015) Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning Uefa B. 1 ed. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. 

 

Armour, K. & Macdonald, D. (2012) Research Methods in Physical Education and Youth 

Sport. 1 ed. Oxon: Routledge. 

 

Bompa, T.O. & Haff, G.G. (2009) Periodization: theory and methodology of training. 5 ed. 

Champaign, IL: Human Kinetics.  

 

Clemente, F. M., Rocha, R. F. & Korgaokar, A. (2012) Teaching physical eduaction: the 

usefulness of the teaching games for understanding and the constraints-led approach, Journal 

of Physical Education and Sport, 12 (4), ss. 417–426.  

 

Cope, E., Partington, M. & Harvey, S. (2017) A review of the use of a systematic observation 

method in coaching research between 1997 and 2016, Journal of Sports Sciences, 35(20), ss. 

2042–2050. 

 

Cushion, C. J., Armour, K. M. & Jones, R. L. (2006) Locating the coaching process in 

practice: models ‘for’ and ‘of ’ coaching. Physical Education and Sport Pedagogy, 11(1), ss. 

83–99. 

 

Cushion, C. J., & Jones, R. L. (2001). A systematic observation of professional top-level 

youth soccer coaches. Journal of Sport Behaviour, 24(4), ss. 354–376. 



24 

 

 

Dunn, L, J., (2009) Using Learning Preferences to Improve Coaching and Athletic 

Performance, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 80(3), ss. 30–37. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Handbok i Kvalitativ Analys. 2 ed. Stockholm: Liber AB. 

 

Hertting, K. (2010) Leading with pedagogocal tact – a Challange in children´s sports in 

Sweden, Sport Science Review. 19(1:2). 

 

Hodges, N. J. & Franks, I. M. (2002) Modelling coaching practice: The role of instruction and 

demonstration. Journal of Sport Sciences. 20(1), ss. 1–19. 

 

Hodges, N. J. & Franks, I. M. (2005) Practice, instruction and skill acquisition in soccer: 

Challenging tradition. Journal of Sport Sciences. 23(6), ss. 637–650. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 ed. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Light, R. L. & Harvey, S. (2017) Positive Pedagogy for sport coaching, Education and 

society, 22(2), ss. 271–287. 

 

Moen, F., Hoigaard, R. & Peters, D. M. (2014) Performance progress and leadership 

behavior, International Journal of Coaching Science, 8(1), ss 67–79.  

 

Morgans, R., Orme, P., Anderson, L. & Drust, B. (2014) Principles and practices of training 

for soccer, Journal of Sport and Health Science, 3 (1), ss. 251–257. 

 

Northouse, P. G. (2013) Leadership: theory and practice. 6 ed. California: SAGE 

Publications, Inc. 

 

Olofsson, R. (2010) Beteendeanalys i organisationer: Handbok i OBM. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 



25 

 

Partington, M. & Cushion, C. (2011) An investigation of the practice activities and coaching 

behaviors of professional top-level youth soccer coaches, Scandinavian Journal of Medicine 

& Science in Sports, 23(1), ss. 374–382. 

 

Van Manen, M. (2016) Pedagogical tact: Knowing What to do When you don´t know What to 

do. London och New York: Routledge.  

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Williams, A. M. & Ford, P. R. (2008) Expertise and expert performance in sport. 

International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(1), ss. 4–18. 

 

Williams, A. M. & Hodges N. J. (2005). Practise, instruction and skill acquisition in soccer: 

Challenging tradition. Journal of Sport Sciences, 23, ss. 637–650. 

 

 

 



 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

 
Syftet med detta arbete är att samla information genom intervjuer om hur lärandemetoder 

används, samt om och i så fall hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet och 

syftet med träningsaktiviteter. Detta för att ta reda på hur fotbollstränare vet vad de ska göra 

i olika situationer och hur de förhåller sig till olika situationer i träning. 

 

Frågeställningar: 

• Hur använder sig fotbollstränare av olika lärandemetoder? 

• Hur skiljer sig val av lärandemetod till träningsaktivitet och syftet med 

träningsaktiviteten? 

• Hur balanserar fotbollstränare lärandemetoder till individen respektive gruppen?  

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Pedagogy 

Soccer 

Adaptive leadership 

Situational leadership 

Learning 

Behavior 

Feedback methods 

Leadership behaviors 

Coaching styles  

Leadership traits 

Observation 

Feedback classification 

Pedagogical tact 

Individual learning 

Learning styles 

Organizational behavior management 

Social effectiveness 

Positive pedagogy 

Instruction  

Periodization 

Guided discovery 

 

 

 



 

 

 

 

Var har du sökt? 
Discovery 

Google scholar 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Positive pedagogy 

Discovery: Obsevation, Leadership, behavior 

Discovery: Instruction, observation 

Discovery: Coach analysis and intervention system 

 

Kommentarer 
Ska tilläggas att referenslistorna i lästa artiklar också har använts för att hitta ytterligare 

litteratur. 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Del 1 – Inledning  

Syftet med detta arbete är att samla information om hur olika lärandemetoder används, samt 

hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet. 

 

Lärandemetoder används som en benämning för de beteenden som en tränare använder sig av 

i träning i syfte att främja lärande och utveckling hos spelaren. 

Del 2 – Huvuddel 

Lärandemetoder 

På vilka sätt tror du att spelare lär sig/utvecklar nya färdigheter i träning? 

 

Hur upplever du att du i din roll som tränare kan påverka deras lärande? 

 

Vad för metoder använder du för att skapa lärande? 

 

I vilket syfte använder du dessa metoder? 

 

På vilket sätt upplever du att de lärandemetoder du använder påverkar spelarnas lärande?  

 

Pedagogisk takt 

Väljer du alltid samma lärandemetod i träning? 

 

Vad är det som påverkar dig att göra det val du gör? 

 

Hur vet du vad du ska använda för metod i olika situationer? 

 

Vissa vetenskapliga teorier förklarar att hur man är som tränare inte är ett fast sätt att vara, 

utan något som förändras i förhållande till situation och individ. Hur ser du på det? 

 



 

Kan du se några situationer i träningen där vissa lärandemetoder passar sig bättre än andra? 

 

Vad tror du att övningsval, alltså syftet med övningen, har för inverkan på dig och hur du 

använder olika lärandemetoder? 

 

Kan du se något mönster i hur du anpassar ditt lärande till vissa övningar? 

 

Grupp eller individ? 

Hur ser du på att rikta lärandemetoder till individer kontra gruppen/grupper? 

 

Vad finns det för syfte till att rikta lärandemetoder till en individ respektive gruppen?  

 

Finns det övningar eller situationer där du upplever att man behöver rikta mer fokus mot 

individen kontra gruppen? 

 

Del 3 – Avrundning 

Har du några avslutande tankar eller något du skulle vilja lägga till? 

 

  


