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Abstrakt  

Inom fotbollen finns det en tradition som innebär att tränaren har kunskapen 

och kunskapen ska överföras till spelarna genom att tränaren instruerar 

spelarna i vad de ska göra och hur de ska göra det. Tidigare forskning har 

dock visat negativa effekter med en allt för instruerande ledarstil. För att 

förändra den här ledarstilen mot en mer vägledande ledarstil har reflektion 

beskrivits som en nyckel till utvecklingen. Studiens syfte var därför att se 

vilken inverkan reflektion har på fotbollstränares beteende. För att analysera 

videofilmades och röstinspelades en tränare över totalt fyra träningspass. 

Efter varje träningspass räknades mätbar data ut över hur tränaren betedde sig 

under sina träningar med hjälp av Coach analysis intervention system. Utöver 

de mätbara data som registrerades intervjuades tränaren efter varje 

träningspass för att komplettera mätbar data med tränarens tankar och 

känslor. Studiens resultat visade att reflektionen hade en liten inverkan på 

tränares beteende över de fyra träningspassen. Tränaren beskrev dock en 

ökad självmedvetenhet i sitt tränarbeteende under träning. Analysen förklarar 

att utan utbildning till tränaren kan det vara svårt att upptäcka brister i sin 

egen praktik.   

 

 

Nyckelord: Tränarbeteende, träningsaktivitet, reflektionsförmåga  
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Inledning 

Olika studier och interventioner har gjorts på tränare med ambition att 

undersöka tränarens beteende. I exempelvis Partington, Cushion, Cope och 

Harvey (2015), Fraser (2008), Stenling (2013) och Isesund (2015) har video 

använts i studier för att undersöka tränare. Dessa studier pekar på att det finns 

en subkultur där coacher beter sig som coacher traditionellt gjort vilket är en 

instruerande stil där coachen beskrivs som auktoritär och där den största 

delen av kommunikationen består av instruktioner. Denna subkultur menar 

Partington m.fl. (2015) är ett hinder för att utveckla fotbollsspelare i och med 

att subkulturen inte skapar optimala förutsättningar för spelarutveckling.  

Stenling (2013) beskriver att det finns en skillnad mellan tränarens uppfattade 

beteende och deras faktiska beteende. Det innebär i klarspråk att tränare tror 

att de beter sig på ett sätt samtidigt som de i själva verket beter sig på ett 

annat sätt. Tränaren har begränsad uppfattning hur de beter sig och i vilken 

utsträckning olika beteenden förekommer. Därför finns det ett rådande behov 

av att tränare blir mer självmedvetna om deras tränargärning för att bryta den 

subkultur som finns bland tränare idag. Insikten om att tränare inte har 

samma uppfattade beteende som faktiska beteende blir ytterligare ett problem 

i och med att Partington m.fl. (2015) menar att tränare bara använder sig av 

sig själv som referensram för reflektion. Det innebär att tränare generellt 

reflekterar kring ett beteende de uppfattar fast de i själva verket beter sig på 

ett annat sätt. Det blir avslutningsvis ännu ett problem i och med att bland 

den subkultur som råder hos fotbollstränare finns en tradition av att använda 

sig av traditionella, beprövade metoder istället att ta hjälp av expertis på 

området enligt Partington m.fl. (2015).  

 

För att träna därför ska bryta sig loss från subkulturen behövs mer än bara ny 

kunskap på området. Cushion, Harvey, Muir och Nelson (2012) menar att 
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reflektion är en nyckel för att få tränare att använda den kunskap som de 

besitter men inte utnyttjar. Partington m.fl. (2015) menar att förmågan att 

använda reflektion behövs för att förändra nuvarande praktik, vanor, rutiner 

och det man som coach tror på. Partington m.fl. (2015) menar att 

kombinationen mellan tänkande och handlande är viktigt för att förstå hur 

kunskap ska kunna användas funktionellt.  

 

Bakgrund 

Uppsatsen bakgrund består av underrubrikerna tränarens beteenden. 

träningsaktiviteter, reflektion och kunskapslucka.  

 

Tränares beteenden 

Systematiska undersökningar på tränares beteenden har sedan 1980 talet ökat 

och blivit mer populärt enligt Cushion, Harvey, Muir och Nelson (2011). Det 

ökande intresset har lett till en ökad bas av information angående tränarens 

beteende. De systematiska undersökningarna har använts för att skapa 

information om tränarens beteenden. (Cushion m.fl. 2011). Dessvärre har den 

tidigare forskningen inom tränarbeteende inte tagit hänsyn till den kontext 

som tränaren agerar i. Den tidigare forskningen på området har inte heller 

relaterat tränares tankar och känslor bakom tränarens beteende enligt Cushion 

m.fl. (2011). Utifrån behovet att kunna beskriva en tränarens tankar bakom 

sitt beteende började Christopher Cushion studera tränarens beteenden med 

såväl kvalitativa som kvantitativa metoder vilket gett en större förståelse hur 

tränare beter sig och varför de beter sig som de gör. 

 

Undersökningar på tränarens beteenden visar att det finns en subkultur hos 

fotbollstränare som innebär att fotbollstränare beter sig som de traditionellt 

gjort. Den här subkulturen innebär att tränare generellt anser att de besitter 

kunskapen och expertisen på området. Den här kunskapen förmedlar de 
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därefter till spelarna främst via en instruerande tränarstil där tränare berättar 

för spelare vad de ska göra eller hur de ska utföra det enligt Partington m.fl. 

(2013) och Stenling (2013). Utöver instruktioner används feedback flitigt 

under träningarna i motsats till exempelvis frågor enligt Stenling (2013).  

 

Det finns ett flertal beskriva negativa effekter med subkulturen hos 

fotbollstränare. För mycket instruktioner och feedback kan leda till en 

överbelastning av information för spelarna. Ett instruerande ledarskap kan 

ytterligare försämra spelarnas problemlösningsförmåga och kan dessutom 

försämra överföringen av inlärning från träning till match enligt Stenling 

(2013).  

 

Istället för det traditionella tränarbeteendet rekommenderas tränaren att 

vägleda spelarna i träning. Vägledningen kan ske exempelvis genom att 

ledaren är tyst under tiden spelarna gör aktioner på planen och därefter ställer 

frågor till spelarna angående deras handlingar på planen. Frågorna kräver att 

spelarna aktivt tänker igenom problemet eller situationen i spelet vilket 

utvecklar spelarnas motoriska, perceptuella och kognitiva färdigheter enligt 

Williams och Hodges (2005).  

 

Träningsaktiviteter 

Stenling (2013) beskriver att forskningen gått framåt de senaste åren gällande 

metoder för inlärning av färdigheter och träningsaktiviteter som bäst 

utvecklar skickliga idrottare. Det är ett område som är nära besläktat till hur 

tränare beter sig i och med att det går att se mönster i träningsaktiviteter som 

tränaren bedriver och det beteende som förekommer vid olika 

träningsaktiviteter enligt Stenling (2013).   
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Vickers, J., Livingston, L., Umeris-Bonhert, S och Holden Dean (2010) 

beskriver att det finns en korrelation mellan Training form, vilket innebär 

isolerade träningsmoment utan motståndare, och Behaviour form, som 

innebär att tränaren berättar för spelarna vad de ska göra på planen, vilket ger 

minimalt utrymme för att spelarna själva ska komma med lösningar på 

fotbollsplanen. Som motpol till Training form finns Decision training. 

Decision training beskrivs som träning där taktik och teknik kombineras i 

matchlika övningar vilket kräver att spelarna finner sina egna lösningar på 

fotbollsplanen enligt Vickers (2010). Att spelarna får chansen att finna egna 

lösningar leder enligt Hodges och Ward (2005) till att spelarna har lättare att 

använda det som spelarna tränar på i matchsituationer. Det i sin tur leder i 

längden till att det utvecklas skickligare fotbollsspelare. Training form och 

Decision training kan beskrivas som två olika skolbildningar för utbildning 

av fotboll. Vickers (2010) förklarar att beteende från tränaren som speglar 

Decision training är att föredra. Det innebär att tränaren har ett beteende som 

leder till att spelarna får fatta sina egna beslut på planen och därefter 

förstärker ett utvecklande utförande hos spelaren eller försöka korrigera ett 

undermåligt utförande hos spelaren.  

 

Enligt Stenling (2013) användes fler instruerande beteenden och det totala 

antalet verbala beteenden ökade under övning under Training Form. Under 

Playing Form däremot visade det sig att det totala antalet verbala beteendet 

sjönk och istället intog tränarna ett beteende där de aktiv tittade på övningen 

enligt Stenling (2013).  

 

Reflektion  

Reflektion beskrivs som den process som skapar erfarenhet och kunskap. 

Därför är reflektionen kärnan av erfarenhetsbaserade inlärningsteorier enligt 

Gilbert och Trudel (2001). Dokumenterandet av reflektion hos personer som 
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utför sina yrken växte fram i mitten av 1980-talet. En av de ledande forskarna 

på fältet är Donald Schön som undersökte hur professionella yrkesmän 

använda reflektion inom sin yrkeskontext. Utifrån Schöns undersökningar 

visade det sig att professionella yrkesmän utvecklar erfarenhet. Erfarenheten 

skapas av reflektion under pågående under arbete med utgång i problem 

relaterade till arbetet.  

 

Inverkan av reflektion hos fotbollstränare  

Utifrån den forskning som gjort på tränares beteende har det växt fram en 

ambition att försöka förändra tränares beteende från en traditionell tränarstil 

till en mer reflekterande ledarstil enligt Partington m.fl. (2013) och Stenling 

(2013).  

 

Fraser (2008) menar att video är ett medel för att identifiera 

utvecklingsområden för tränare. Utvecklingsområden som kan läras genom 

reflektion, mentorskap eller lärgrupper enligt Cushion (2012). Flera olika 

problem har dock beskrivits i frågan om att få tränare att reflektera kring sin 

tränarpraktik enligt Stenling (2013). Problemen bygger delvis i att hitta 

vardagligt sätt att sätta mål, reflektera och utvärdera sina handlingar för att 

skapa en mer stimulerande miljö för fotbollsspelare. 

 

Partington m.fl. (2015) studerade tränarbeteenden igenom att genomföra 

interventioner med totalt fem fotbollscoacher under en period på tre år. I 

interventionerna har coacher observerats och intervjuats. Syftet med 

interventionerna var att undersöka hur coachernas beteende förändrades efter 

observation i form av video samt feedback på observationen.  

 

Undersökningen första del bestod av att tränarna spelades in under träningar. 

Inspelningen gjordes med video där ljud och bild fångades från träningen. 

Utifrån videon registrerades tränarnas beteende med hjälp av det validerade 
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verktyget Coach Analysis and Intervention System (CAIS). CAIS är 

framtagen för att svara på den ökande efterfrågan av att studera tränarens 

beteende. CAIS beskrivs som ett verktyg som till skillnad från sina 

föregångare tar hänsyn till vilken kontext en tränare befinner sig i. Dessutom 

blandar analysprogram mätbar data med tränarens egna tankar och känslor 

bakom beteendet enligt Cushion m.fl. (2012). Beteenden som registreras i 

CAIS kategoriseras in i 23 olika beteenden exempelvis instruktion och 

koncentrerad tystnad. När tränarnas faktiska beteende fångats upp av CAIS 

bestod den andra delen av interventionen av semi-strukturerade intervjuer 

med coacherna för att förstå sambandet mellan coachernas beteende, 

erfarenhet, reflektion och deras utövande. I intervjuerna fick tränarna se 

resultatet av sina beteenden under träningen och mätbar data användes som 

underlag för intervjuerna. Frågorna var angående coachernas beteende och 

vilken bakgrund de har som coacher. Därefter fick coachen med sig data och 

videon hem för att efter egen vilja undersöka materialet. Nästa del bestod av 

en workshop där coachen fick redogöra för hur det kommer sig att tränarna 

beter sig som de gör och vid detta steg gjorde också testledaren en analys av 

tränarens beteende. Inför nästa moment i interventionen gick tränarna de tre 

första stegen i FA Youth Award tränarutbildning. Efter tränarutbildningarna 

genomfördes det sista momentet i interventionen vilket bestod av en ny 

videoinspelning, beteenderegistrering och intervju. Resultatet av första 

registreringen visade att tränare använde sig mest av feedback och instruktion 

vilket tidigare forskning styrker. En liten del av beteenden bestod av frågor 

eller beteende som fick utövarna att reflektera kring sitt utövande. Resultatet 

efter workshopen och FA-utbildningarna visade att tränarna förminskat sin 

feedback och instruktion kraftigt samtidigt som en ökning av frågor 

registrerades från träningarna. I de efterföljande intervjuerna tryckte 

deltagarna på att de fått chans att reflektera kring sitt utövande och att de 
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hade fått tid till eftertanke vilket beskrivs som en bristvara för 

fotbollstränare.   

 

Kombinationen av mätbar data och tränarens egna erfarenheter skapar en 

möjlighet för coacherna att reflektera kring sitt beteende enligt Partington 

m.fl. (2015). Deltagarna i studien beskriver att deras självmedvetenhet och 

reflektiva förmåga förbättrades tack vare att intervention utgår ifrån deras 

egna beteenden enligt Partington m.fl. 2015. 

 

Vissa problem har gestaltat sig när det kommer till tränares reflektion. En 

orsak är att tränare inte finner tid och rum för reflektion enligt Stenling 

(2013). Partington m.fl. (2015) menar dessutom att tränare bara använder sig 

själva som referensram för reflektionen. Att fortsätta studera tränarbeteenden 

inom Sverige är därför aktuellt för att försöka förändra den subkultur som 

finns hos fotbollstränare och som skapar sämre förutsättningar för 

spelarutveckling. Att dessutom undersöka vilket förändring tränares beteende 

får om tränare får chansen att reflektera är av intresse för att kunna utveckla 

fotbollstränares praktik.  

 

Kunskapslucka 

Partington m.fl. (2015) bedrev en forskning över tre säsonger. Under den här 

tiden gick tränarna olika tränarutbildningar via Football Association (FA). 

Förändringen av tränarnas beteende kan därför ha påverkats av fler faktorer 

än möjligheten att reflektera kring sitt faktiska beteende. Kunskapsluckan 

finns därför i att se reflektionens inverkan på tränare i ett kortsiktigt 

perspektiv utan utbildning under tiden.   
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Syfte 

Syftet med uppsatsen var att analysera vilken inverkan reflektion har på en 

fotbollstränarens träningsaktiviteter och faktiska beteende.  

 

Frågeställningar  
 

 Hur har val av träningsaktiviteter förändrats under studiens gång?  

 Vilken förändring går det att se i tränarens beteenden under studien?  

 Vilken utveckling kan ses för på tränarens reflektion förändrats under 

studiens gång? 

 

Teori  

För att kunna studera områdena tränarbeteende och reflektion kommer 

uppsatsens teori att behandla underrubrikerna tränarens beteenden, 

träningsaktiviteter och reflektion.  

 

Tränares beteenden  

Partington (2015) kategoriserade det insamlade materialet i koder enligt de 

tränarbeteenden som finns i CAIS och som presenteras i tabell 1 på sidan 20.  

Tränarbeteendena användes i uppsatsen för att skapa ett mönster över 

tränarens beteende innan en tolkning gjordes.  

En tränarens beteende rekommenderas att inte vara instruerande eftersom det 

kan störa spelarnas beslutsfattande och problemlösning. Tränarens feedback 

bör heller inte ske samtidigt som spelaren utför ett moment eller förekommer 

i allt för stora mängder (Williams & Hodges 2005). Istället rekommenderas 

den verbala feedbacken vara positiv efter avslutad aktion eller sker i 

samverkan med spelaren genom exempelvis frågeteknik (Williams & Hodges 

2005).   
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Träningsaktiviteter  

I frågan om vilka träningsaktiviteter som är det mest utvecklande skiljer sig 

åsikterna mellan en mer traditionsbunden praktik, Behaviour Training och en 

mer modern praktik Decision training enligt Vickers (2010). Som beskrivits i 

tidigare forskning finns det en koppling mellan träningsaktivitet och tränarens 

beteenden. Behaviour form går hand i hand med en traditionell ledarstil där 

tränaren beskrivs besitta kunskapen och ska förmedla denna till spelarna 

genom instruktion. Decision training bygger mer på att spelarna ska fatta 

egna beslut på planen och komma till egna lösningar enligt Vickers (2010). I 

studien kommer definitionerna på träningsaktiviteter att användas enligt 

CAIS. Alltså skiljer studien mellan Training Form vilket innebär där 

färdigheter tränas isolerat eller i grupp och Playing Form vilket innebär 

träning i olika spelformer. Av dessa två rekommenderas Playing Form för att 

skapa träningen där spelarna får träna funktionellt och där transfereffekt 

mellan träning och match är mindre än i Training Form  

 

Enligt Stenling 2013 och Partington m.fl. (2015) finns tendenser på att 

tränarna går ifrån en traditionell tränarpraktik när Playing Form appliceras 

som träningsaktivitet vilket är önskvärt enligt Stenling (2013) och Partington 

(2015).   

 

Reflektion  

Reflektion har beskrivits som en nyckel för att förändra tränarens beteenden. 

För att dels hjälpa tränare att reflektera men att också skapa en struktur kring 

reflektionen. Enligt Partington m.fl. (2015) behöver tränare en struktur för att 

kunna reflektera kring sitt beteende. Enligt Stenling (2013) finns 

utvecklingsområde att skapa tid för tränare att reflektera kring sin praktik. 



 

  15 (79) 
 

Utöver att skapa tid för tränare med Partington m.fl. (2015) att tränare 

reflekterar kring  

 

Reflective conversation 

Utifrån Donald Schöns studier kring reflektion som verktyg för inlärning 

utvecklande Gilbert och Trudel (2001) ett ramverk med Reflective 

conversation Ramverket är anpassningsbart med CAIS i och med att de båda 

tar hänsyn till kontexten av en tränarpraktik. Detta konkretiseras av att 

tränarens egen filosofi för sin praktik ger underlag för själva reflektionen. 

Men den motiveringen samt att ramverket skapar struktur för reflektionen 

användes Reflective conversation i dataanalysen enligt Partington (2015).  

 

Sex olika komponenter karakteriserar reflektion conversation, RC.  

1. Processen inleds med att tränaren upplever ett problem eller dilemma 

i sin praktik. Problemen i praktiken kan ha att göra med de aktivas 

beteenden, själva utförandet hos en aktiv, något som är kopplat till 

lagledningen eller problem tränare sinsemellan etcetera.  

2. Problemet eller dilemmat som tränaren upplever kopplas alltid till 

tränarens egen roll vilken innebär hur tränaren ser på sig själv som 

ledare och på sin praktik.  

3. Efter att problemet eller dilemmat uppstått för tränaren definieras 

problemet. Detta görs oftast tränaren själv men det kan också ske med 

en kollega eller annan person.  

4. När ett problem definierats bör tränaren komma på en strategi eller 

tillvägagångsätt bestämmas för att lösa problemet. Detta sker 

vanligtvis genom tränarens egen repertoar. Strategin kan också växa 

fram genom externt material vilket innebär video, böcker eller genom 

samtal med andra.  
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5. När ett tillvägagångsätt är bestämt försöker tränaren sätta strategin till 

verket. Detta sker antingen i tränarens vanliga miljö men det kan 

också skapas i ett påhittat miljö där strategin testas.  

6. Sista steget i RC består av utvärdering. Detta sker vanligtvis med 

tränaren själv där det är en egen uppfattning om strategin var lyckad 

eller inte. Detta steg kan även ske med hjälp av kollegor eller övriga 

personer. Om strategin var lyckad i praktiken avslutas RC. Om 

strategin inte var lyckad återgår reflektionen till steg fyra där tränaren 

försöker finna en ny lösning på problemet.  

 

De sex stegen i RC beskrivs i bild 1. I bilden är steg 3-6 

rödmarkerade. Bilden visar att en reflektion startar i och med ett 

problem eller dilemma i tränarens praktik. Reflektion avslutas med att 

tränaren utvärderar problemet eller dilemmat och inte anser det som 

ett problem längre.  

 

Bild 1  
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(Gilbert och Trudel 2001)  

 

 

Metod 
 

Enligt Gratton and Jones (2010) bygger det uppsatsens metod på studiens 

syfte och frågeställningar. Eftersom uppsatsens syftade till att skapa 

förståelse för vilken inverkan reflektion har på tränarens praktik användes en 

kvalitativ metod som enligt Hassmen och Hassmen (2008) ämnar till att 

skapa förståelse för olika fenomen. I uppsatsen användes både observation 

där mätbar data samlades in och intervjuer där tränarens tankar och känslor 
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var i fokus. För att kunna analysera tränarens beteende användes tolkning för 

att förstå hur tränarens beteende, träningsaktiviteter och reflektion påverkades 

under studiens gång.  

 

Insamlingsmetoder  

Observation och intervju användes i studien som insamlingsmetoder. Enligt 

Stenling (2013) användes systematiska observationer för att skapa mätbar 

data över hur en tränare agerar under träning. Under observationen kodas allt 

som tränaren säger under träningen in i olika beteenden enligt tabell 1 på 

sidan 20. Med hjälp av den kodning kan observationen visa vilka 

tränarbeteenden som förekommer och vilka som används mest frekvent av 

tränaren. De systematiska observationerna svarar dock inte på varför en 

tränare beter sig som tränaren gör och därför kombineras observationerna 

med kvalitativ data genom intervjuer. Intervjuernas uppgift i studien är därför 

att ta reda på tränarens tankar och känslor bakom valen av träningsaktiviteter 

och tränarbeteende under träningen. Intervjuerna används dessutom för att 

samla in tränarens reflektioner efter genomförd träning.   

 

Intervjuer 

I och studiens syfte att skapa en förståelse för hur reflektion påverkan 

tränarens beteende användes intervjuer för att samla in tränarens tankar och 

känslor. För att tränaren skulle få chansen att beskriva hur reflektion 

påverkade honom är Den öppna intervjusformen användbar. I och med att 

reflektionen ligger hos respondenten kan frågeställaren bara peka ut 

riktningen och ämnet för intervjun. Därefter avgör den intervjuade vad som 

är meningsfullt. Hassmen och Hassmen (2008) beskriver en uppläggning med 

breda frågor och öppna svarsalternativ när det kommer till Den öppna 

intervjusformen. Riktningen i frågorna gjorde av kategorierna från studien 

två ramverk CAIS och RC 
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I enlighet med Partington m.fl. (2015) skiljde längden på intervjuer eftersom 

den första intervjun vara en inledande intervju. Intervju två och tre var 

uppföljande intervjuer och intervju nummer fyra var en sammanfattande 

intervju.  

 

Transkribering 

Transkriberingen gjordes av samma person som genomförde intervjun vilket 

rekommenderas av Hassmen och Hassmen (2008) för att minska 

missuppfattningar. I resultatet skrivs hummande fram som ”eh”.  

I transkriberingen finns intervjuns introduktion med. I introduktionen får 

respondenten förklarats för sig att hur träningsaktiviteterna och tränarens 

beteende i studien har tolkats. Respondenten får också förklarat för sig hur 

han ska förstå de mätbara data som finns från de observerade träningarna.  

 

Observation  

Som beskrivit i tidigare forskning finns det en skillnad mellan tränares 

uppfattade beteenden och deras faktiska beteende enligt Stenling (2013) och 

Partington m.fl. (2015). Det innebär att för att ta reda på tränarens faktiska 

beteende behöver tränaren observeras innan en kartläggning kan göras för hur 

han faktiskt beter sig.  

 

Med observationen som metod kan undersökningen skapa en mätbarhet av en 

tränares beteende. Om de mätbara sifforna används utan relation till den 

kontext som tränaren befinner sig i beskrivs empirin som irrelevant enligt 

Cushion m.fl. (2013). Mätbarheten behöver vara i relation till träningens 

aktiviteter och tränarens egna tankar bakom ett beteende. När detta är utstakat 

kan en mätning av förändring av beteende göras. För att se om det finns några 
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skillnaden mellan tränarens beteenden före och efter reflektion kring det 

faktiska beteendet.  

 

Observationen kommer att kategoriseras enligt de beteenden som finns i 

CAIS.  Kategoriseraring inkluderar de tillägg som Stenling (2013) 

rekommenderar för framtida studier inom ämnet. Kategoriseringen kommer 

dessutom att utökas med de tillägg i tränarbeteenden enligt Isesund (2015) 

där generellt prat och övrigt prat lades till i listan över tränarbeteenden. 

Däremot lades inte Samling och Paus till bland träningsaktiviteter eftersom 

studien, till skillnad från Isesund (2015) inte var ute efter att mäta antalet 

pauser och samlingar under träningspasset.  

 

Tabell 1  

Träningsaktiviteter och tränarbeteenden i den modifierade versionen av CAIS 

Träningsaktiviteter – Training form  Definition  

Fysik/kondition  Förbättra fysiska aspekter av spelet 

(e.g., uppvärmning, nedjogg, kondition) 

Teknisk Isolerad tekniks färdighet utan 

motståndare ensam eller i grupp  

Skills/Funktion  Träna tekniska aspekter ensam eller i 

grupp under press av motståndare  

Träningsaktiviteter – Playing Form Definition 

Del av spel  Anfall vs. Försvarsspel mot ett mål  

Spel med restriktioner  Smålagsspel med variationer i regler 

eller spelyta (hålla boll inom laget eller 

göra mål genom att dribbla över en 

linje.  

Smålagsspel  Matchspel med reducerat antal spelare 

och två mål.  

Spel på helplan  Matchspel (11-11) med vanliga regler 

Tränarbeteenden  Definition  
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Pre instruktion  Information som ges innan en utförd 

handling 

Samtidig instruktion  Påminnelser, cues och ledtrådar som 

ges under handling  

Post instruktion  Information som ges efter handlingen 

är utförd, ej feedback  

Stängda frågor  Frågor med begränsat antal 

svarsalternativ  

Öppna frågor  Öppna frågor med många 

svarsalternativ  

Svar på en fråga Tränaren svarar själv på en fråga som 

är relaterad till träningen  

Specifik positiv feedback  Tränaren ger feedback på kvaliteten i 

en prestation, kan både vara på utfall 

och process  

Specifik negativ feedback  Specifikt verbalt negativt uttryck med 

syfte att ge information om 

prestationens kvalitet 

Korrigerande feedback  Korrigerande feedback med 

information om hur spelaren kan 

korrigera och förbättra nästa försök  

Generell positiv feedback  Generell positiv feedback, utan 

information om prestationens kvalitet  

Generell negativ feedback  Generell negativ feedback, utan 

information om prestationens kvalitet 

Generell uppmuntran Positivt eller stödjande uttalande som ej 

är kopplat till en särskild handling 

Generellt prat Samtal mellan tränare och spelare som 

inte är direkt relaterade till träningen 
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Övrigt prat  När tränaren talar med utomstående, 

tex en förälder eller någon som är 

verksam i föreningen men inte i laget  

Tystnad (fokus på träningen)  Tränaren övervakar träningen utan att 

prata men håller ögonkontakt med 

spelarna  

Tystnad (ej fokus på träningen)  Tränaren är inte visuellt engagerad i 

träningen  

Organiserande  Organiserande beteenden relaterade till 

träningen 

Samtal med andra tränare  Pratar med andra tränare om saker som 

hänt eller händer på planen  

Humor  Skämt eller innehåll med syfte att får 

spelare att skratta  

Peppning – ansträngning  Verbalt uttalande med syfte att öka 

ansträngning eller intensitet  

missnöje Verbala eller icke-verbala beteenden 

som visar på mossnöje mot en spelares 

prestation eller träningsuppförande 

Okodbar  Je sett, hört eller passar inte in i någon 

av kategorierna  

 

Validitet och Reliabilitet  
 

Validitet  

För att öka uppsatsens validitet har metoden som användes i uppsatsen redan 

testats av tidigare forskning. Enligt Stenling (2013) beskrivs CAIS som en 

validerat verktyg för att förstå sig på en fotbollstränares beteende. Enligt 

Stenling (2013) har verktyget testats av observatörer, det har anpassats till 

kontexten och det har godkännts av experter på området.  
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Reliabilitet  

CAIS utvecklades genom en femstegsprocesses som inleddes med en 

inläsning på området. Efter inläsningen på hjälpmedel för att förstå tränares 

beteende så testades en pre-version av CAIS. Efter att verktyget testats 

gjordes förändringar av verktyget. En förändring som nämndes var att de 

olika beteendekategorierna beskrivs som de gjordes för, under eller efter en 

aktion. Förändringen gjordes för att förstå sig på coachen och för att få en 

förståelse om tränaren påverkade en spelare innan spelaren fattade ett beslut 

eller om tränaren väntade tills utförandet. Därefter frågades experter på 

områden om produkten kunna bidra med det som tidigare saknats för att 

undersöka tränarens beteenden. Avslutningsvis testades verktygets 

reliabilitet. Den här processen gjordes genom att forskare i olika tester fick 

testa verktyget för att se om de registrerade samma beteende. Verktygets brist 

kan beskrivas i att det är en person som tolkar beteenden hos tränaren menar 

Cushion (2012) Utifrån denna potentiella brist gjordes tester av CAIS där det 

visade sig att över 80 % av de beteenden som registrerades var detsamma hos 

olika forskare vilket gör verktygets reliabilitet tillförlitligt enligt Cushion 

(2012). 

 

Generaliserbarhet  

Enligt Hassmen & Hassmen (2008) är den överförbarheten i den kvalitativa 

forskningen av mindre betydelse då det särskiljande och unika är det 

intressanta i en undersökning. Det som ändå visar mönster med andra studier 

är att tränaren i studien har en hög frekvens instruktioner och feedback i sin 

träning vilket går i linje med fotbollens tradition. Därav går tränarens 

beteende i linje med tidigare forskning om fotbollstränares beteende.  

 

En faktor som gör studien mer generell är att de beteenden som förekommer i 

CAIS är liknande de som förekommer i generellt idrottsdidaktisk. Enligt 
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Annsrstedt (2002) används begreppen, instruktion, feedback och frågor på ett 

liknande sätt som i CAIS. Eftersom didaktiken enligt Annerstedt (2002) riktar 

sig mot människor inom idrotten, skolan och lärare generellt kan uppsatsen 

resultat vara intressanta även för fler än fotbollstränare.  

 

Procedur 

I likhet med Stenling (2013) genomfördes fyra stycken träningspass med 

tränaren. Efter varje träningspass skickades en ihopklippt film inkluderade 

bild och ljud från det aktuella träningspasset till tränaren. Tränaren fick då i 

uppgift att titta på det inspelade materialet till nästkommande intervju. 

Tränaren blev ej tvingad till att titta på materialet men uppmanades att göra 

det för att undersöka studiens syfte. I den första ihopklippa filmen adderades 

ytterligare text i till filmen som förstärkte varje aktuellt beteende. Detta 

gjordes efter att respondenten i en förstudie till uppsatsen önskat att få se hur 

observatören tolkade de olika beteendena. Materialet skapades i 

filmredigeringsprogrammet Windows Movie Maker.  

 

Efter varje träning genomfördes en intervju för att skapa en tid och utrymme 

för reflektion något som beskrivs som en bristvara för svenska tränare enligt 

Stenling (2013). Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer där den första 

intervjun inkluderade bakgrundsfakta och träningsfilosofi. Den sista intervjun 

inkluderade dessutom sammanfattande tankar hos tränaren över hela 

interventionen.   

 

Bearbetning av data 

Studiens insamlade data har kategoriserats i uppsatsens tre huvuddelar: 

Träningsaktiviteter, tränares beteende och reflektion.  
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Träningsaktiviteter  

Under pågående filmning av träningen registrerade observatören vilken typ 

av träningsaktiviteter som pågick. Träningsaktiviteter tolkades av 

observatören med hjälp av definitionerna i CAIS som finns i tabell 1 på sidan 

20.  

 

Observatörens tolkning av träningsaktiviteterna jämfördes sedan med 

tränarens syfte med övningarna. Överensstämde dessa var det enkelt att 

markera vilken typ av träningsaktivitet som pågick. Vid oenighet mellan 

tränarens uppfattning av övningens syfte och definition av CAIS fick 

definitionen av CAIS gälla som facit. En typ av oenighet fanns där 

respondenten ansåg att en enligt CAIS spelövning i tränarens ögon var en 

uppvärmningsövning.  

 

Detta kan tyckas vara enbart vara en fråge om definition men behöver 

klargöras för att stärka studiens reliabilitet i enlighet med Hassmen & 

Hassmen (2008).  

 

Tränares beteende  

Efter träningspassets klippte ljudet ihop med filmen från det aktuella 

träningspasset. Därefter registrerades tränarens beteenden från passet i 

enlighet med Stenling (2013).  

 

Att beteendena registrerades i efterhand rekommenderas av Henriksson och 

Marand (2014). I deras studie av tränarens beteenden registrerades 

beteendena samtidigt som träningen vilket gjorde inte gav någon chans att 

eftertanke eller att titta på ett visst beteende igen efter träningspassets slut.  
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När tränarens beteenden från träningspasset tolkats användes Excel 2016 för 

att kunna räkna ut frekvensen av varje beteende. Frekvensen räknades ut 

genom att addera alla beteenden från träningspasset inom ett visst 

kategoriserat beteende. Därefter räknades procenten av varje beteende ut 

genom att dividera varje enskilt beteende med det totala antalet beteende från 

varje träningspass. Slutligen räknades dessutom hur många gånger ett visst 

beteende förekom under träningspasset, RPM, genom att dividera frekvensen 

av ett visst beteende med tiden från en viss träningsaktivitet.  

 

I kolumnen för Procent % användes en decimal och i kolumnen för RPM 

användes två decimaler  

 

Reflektion  

Under studiens gång gavs möjlighet till reflektion genom att tränaren fick det 

ihopklippta materialet skickat till sig. Materialet fick tränaren i uppgift att 

titta på tills nästa träningspass. Efter Träning 1 skrevs dessutom tränarens 

beteende fram i bilden samtidigt som observatören registrerade ett beteende. 

Detta gjordes eftersom en respondent till uppsatsens förstudie önskade detta 

för att få se hur observatörens tolkats hans beteenden under träning. 

Ljudfilen, videofilmen och texten över vilka beteende som registrerades 

klipptes ihop i Windows Movie Maker innan respondenten fick tillgång till 

materialet.  

 

Det fanns ingen kontroll eller mätning av hur mycket respondenten titta på 

det ihopklippta materialet från träningarna. I studien finns det därför ingen 

garanti att respondenten faktiskt har tittat på materialet. Detta är dock något 

som respondenten anser att han har gjort.   
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Resultat  

Träningsaktiviteter  

Resultatet av studiens träningsaktiviteter är uppbyggda av intervjumaterialet 

som författaren kategoriserat in under träningsaktiviteter samt den 

observationen från den aktuella träningen.  Materialet presenteras först 

genom tränarens tankar och känslor från träning och med den tolkning som 

tränaren har gjort enligt CAIS angående vilken träningsaktivitet som bedrivits   

 

Träning 1  

Intervju från Träning 1 

Respondenten menar att tanken med träningen som bedrivs under skoltid är 

att öka spelarnas teknik vilket innebär tekniska moment som nick, passning, 

mottagning, vända etc. Utöver de tekniska momenten tränas spelförståelse 

och generella fotbollsmässiga egenskaper. Skolfotbollen menar respondenten 

prioriterar tekniska färdigheter över fysiska färdigheter.  

 

(…) det är att öka spelarnas tekniska och fotbollsmässiga färdigheter och 

spelförståelse speluppfattning. prioriterar inte alls fysiska färdigheter som 

kondition, styrka rörlighet. Prioriterar tekniska färdigheter med boll och 

spelförståelse, speluppfattning.  

 

Respondenten anser att fotbollsspelare behöver vara kompletta. För att 

spelarna ska bli kompletta behöver spelarna träna de tekniska moment som 

beskrevs i stycket ovan. Eftersom spelarna behöver vara kompletta så spelar 

det ingen roll vilken position en spelare har. Spelaren ska ändå kunna hantera 

fotbollens olika moment utifrån olika positioner.   
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Jag anser att en spelare ska vara så komplett som möjligt. En ytterback ska 

kunna ta sig förbi sin motståndare och en anfallare ska kunna försvara. 

Sätta in en tackling, markera och så vidare. Så att de jag bryr mig 

ingenting om vilken nivå eller vilken position spelarna har. De ska bli 

bättre fotbollsspelare. (…) det är grundfilosofin.  

 

För att utbilda kompletta spelare menar respondenten att tekniska moment 

behöver nötas in. För att lyckas med det är disciplin och koncentration 

grundpelare i tränarens träningsfilosfi. Respondenten lägger därför stor vikt 

vid just disciplin och koncentration på sina träningar.   

 

Det är väldigt mycket teknisk nötning. Och det kräver mycket disciplin 

och är man inte disciplinerad på träning så blir man inte bättre. (…) Så jag 

är oerhört noggrann med disciplinen och koncentrationen på träningarna.  

 

Respondenten menar att spelarna inte prioriteras att utforska så mycket i 

träningen. Istället prioriterar tränaren att tiden till att nöta tekniska moment. 

Spelarna styrs därför till att nöta de tekniska momenten enligt respondentens 

grundläggande filosofi.  

 

Eh, det blir väldigt eh, inte så mycket tid för eget utforskade egna val 

sådär. Det är väldigt styrt för att de ska nöta de tekniska för att bli bättre 

måste man nöta.  

 

Enligt respondenten byggs träningsinnehållet upp på ett traditionellt sätt 

genom stegrande utmaningar i övningarna. Träningarna inleds i isolerade 

moment som övergår till att träna mot passiva motståndare och därefter ska  

färdigheterna implementeras i spelsituationer. Detta motiveras med att 
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respondenten vill att egenskaperna ska vara så funktionella som möjligt och 

att träningen av de tekniska momenten ska synas i matchsituation.  

 

(…) träningsinnehållet bygger upp det traditionellt genom isolerat och sen 

passiva motståndare och sen spelsituationer då. Eh, för jag vill väldigt 

gärna sätta in tekniska moment i spelsituation. Jag tycker då att man får 

testa sina egenskaper så funktionellt som möjligt. För resultatet av 

nötningen ska synas under matchsituation. Det är ju det som är tanken att 

de ska förbättra sin prestation på match för att de ska nå en högre nivå än 

vad de är. Jag anser då att man måste ha med spelmoment på träning. 

 

Observation från Träning 1 

 Övning  Träningsform Typ av träning Tid (minuter) 

 1 Training Form Teknisk  16 

 2 Playing Form  Spel med restriktioner  14 

Totalt     30 

 

Noterbart från Träning 1 ett är att ett missförstånd mellan observatören och 

respondenten gjorde att endast två övningar ca 30 minuter observerades från Träning 

1.  

 

Träning 2  

Intervju från Träning 2 

Fokus med träningspasset var tempo i omställningar från anfall- till 

försvarsspel menar respondenten.  

 

Så att det var tempo och omställningar. Eh, som var fokus så att säga. 

 

Respondenten beskriver att träningen började med en uppvärmningsdel där 

syftet var att hålla bollen inom laget. Här var dock inte syftet tempo i 

omställningar utan istället en fortsatt träning av tillslaget från träning 1.  
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Träningen bestod av en uppvärmningsdel (---). Då var det syftet som var 

tillslaget. Eh, som vi hade lite i förra träningen också. Men eh, övriga 

spelövningar var det att hålla ett högt tempo på små ytor. 

 

Efter uppvärmningen bedrevs en passningsövning vilken enligt respondenten 

tränaren tyckte var lyckad. Vissa organisatoriska missförstånd uppstod men 

positiva bestod i att koncentrationen och kvalité var av mycket god kvalité.  

 

(…) Enligt min åsikt. Det var kvalité, koncentration både i kroppsspråk 

och utförande.  

 

Nästa träningsaktivitet var ett spel med restriktioner. En övning där 

respondenten menar att det var väldigt få missförstånd mellan spelarna och 

övningen fungerade väldigt bra. Tränaren var nöjd med att spelarna lyckades 

visa spelförståelse under övningen.  

 

Eh, och extremt lite missförstånd. Knappt några missförstånd över huvud 

taget. Det är jag väldigt nöjd med. Det tyder på att de kan tänka klart 

samtidigt som de utför spel då. Så att jag är jättenöjd.  

 

Träningen avslutades med ett smålagsspel. Enligt respondenten var det ett en 

mycket lyckad övning där tempot, stämningen och kvalitén behagade 

tränaren. Trots många felpass och mycket målchanser som förekommer vid 

fyra mot fyra spel så var tränaren jättenöjd med övningen.  

 

Det var ett fyra mot fyra spel och det blir ju mycket målchanser och 

felpass när det är så små ytor. Men jag är jättenöjd med gårdagens träning 

från samtliga spelare. Det måste jag säga.  
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Observation från Träning 2 

 Övning  Träningsform Typ av träning Tid (minuter) 

 1 Playing Form Spel med restriktioner 20  

 2 Training Form  Teknisk  12  

 3 Playing Form Spel med restriktioner  13 

 4 Playing Form  Smålagsspel  19 

Totalt    64 

 

Träning 3  

Intervju från Träning 3 

Enligt respondenten var syftet med träningen återerövring av boll. 

Respondenten ville träna på att snabbt ställa om mellan anfall och försvar för 

att just kunna återerövra bollen.  

 

Syftet med träningen var återerövring av boll, alltså snabb omställning 

från anfall till försvar. Och då ska man återerövra boll, inte täcka boll, inte 

markeringar inte styra spelet. Man ska återerövra bollen för fullt. Det var 

syftet med träningen.  

 

Enligt respondenten fanns inslag syftet i träningen från första momentet som 

var ett spel med restriktioner.  

 

Dem som är i mitten vill ju ut så fort som möjligt. Då är det bara 

återerövring, ingen press ingen markering, bara återerövring. 

 

Enligt respondenten är övningen dock syftet med övningen att spelarna ska 

värma upp inför träningen.  

 

Men det är mer en uppvärmningsövning, det är syftet med det.  
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Nästa övning var ett spel med restriktioner. Enligt respondenten blir spelarna 

belönade av att snabbt ställa om till försvarsspel innan motståndarlaget hinner 

etablera ett passningsspel. Enligt tränaren så lockar det fram hos spelarna att 

de måste behöver ha god spelförståelse för att snabbt kunna vinna tillbaka 

bollen.  

 

(---) Så här gäller det att vara väldigt snabb i tanken för när vi missar 

måste vi över i en ny yta och vinna bollen.  

 

Enligt respondenten förekom också en ny övning i Träning 3. En spelövning 

med restriktioner där anfallande laget var i kraftigt övertag. I övningen var 

tränaren nyfiken på hur spelarna tog sig an en ny övning. Vilka strategier som 

spelarna skulle komma att välja för att lyckas i övningen.  

 

Dem ska vinna tillbaka den så fort som möjligt och då gäller det att vara 

snabb. (…) och den här övningen var helt ny för den här gruppen. Och det 

är alltid intressant att se hur de tar sig av en ny spelövning. Vilka strategier 

väljer dem, vilken taktik, hur löser de utmaningen,  

 

Avslutningsvis i Träning 3 var det ett smålagsspel. Enligt respondenten 

användes en mindre yta för att kunna forcera fram bollväxlingar mellan lagen 

och på så sätt få träna på träningens syfte.   

 

Och sen smålagsspel då är det alltså helt vanligt spel eh, vanliga 

fotbollsregler, inga restriktioner inga begränsningar. Det är bara ytan som 

är lite mindre än en vanlig fotbollsplan. För att få väldigt mycket 

bollväxlingar(…).  
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Enligt Respondenten stegras träningen här från att vara ett isolerat 

fotbollsmoment till mer variation för att sedan kunna över i ett smålagsspel 

 

Så man börjar väldigt isolerat men i en tävlingsform och sen går man över 

på större ytor och så går man in i ett spel så att, a man har lite variation i 

övningarna men mot ett vanligt traditionellt fotbollsspel utan begräsningar 

och restriktioner.  

 

Enligt respondenten är det här övningar som ligger honom varmt om hjärtat.  

 

Jajjemen, (…) jag älskar dem här övningarna.  

 

Observation från träning 3 

 Övning  Träningsform Typ av träning Tid (minuter) 

 1 Playing Form Spel med restriktioner  25 

 2 Playing Form  Spel med restriktioner  17 

 3 Playing Form Spel med restriktioner  20 

 4 Playing Form  Smålagsspel  9 

Totalt    71 

 

 

Träning 4 

Intervju från Träning 4 

Enligt respondenten var syftet med Träning 4 att öva försvarsmomenten press 

och täckning.  

 

Fokus eller syfte med träningen var att titta på press och täckningsspelet.  

 

Enligt respondenten kunde mer fokus på träningen läggas på att nöta in 

taktiska detaljer hos spelarna. Halva gruppen var nämligen frånvarande på 
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passet och därför fanns kunde mer tid läggas åt de spelarna som var på plats 

och som respondenten menar har kommit kortare i sin fotbollsutveckling. 

 

(…) det var därför jättebra tillfälle att verkligen nöta in lite taktiska 

detaljer hos ettorna.  

 

Trots att gruppen varierar i storlek och kvalitet menar respondenten att det 

inte påverkar träningsaktiviteterna särskilt mycket. Samtidigt som det finns 

möjlighet att anpassa innehållet efter gruppen.  

 

(---) men det är klart att har jag bara en årskull i taget så kan jag anpassa 

innehållet efter de elever som är på passet rent färdighetsmässigt.  

 

Enligt respondenten handlar anpassningen i det här fallet i att öva brister som 

rör tekniska, taktiska och fysiska delar av spelet. Vilket också är fullt 

naturligt med tanke på åldern menar respondenten.  

 

(…) årskull 1 har oftast större brister i det tekniska. (…) Jag tycker också 

att de har taktiska brister jämfört med årskurs två eller årskurs tre. Men det 

har med ålder att göra så det är naturligt. (---) men också det fysiska spelet 

 

Angående träningsaktiviteterna för att uppnå träningens syfte menar 

respondenten att ett två mot två-spel användes för att bryta ner 

träningsmomenten till en nivå där det blir uppenbart när en spelare gör fel 

och det blir då enkelt som instruktör att rätta till de fel som förekommer i 

övningen.  

.  

Två mot två-spelet (…)Tanken med det är att få ner det. Alltså bryta ner 

det i delar. (…) och då blir det lätt att rätta till ett fel också. Och förklara. 
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Respondenten menar här att bryta ner det till ett isolerat moment för att skapa 

en förenkling av matchmomentet med reducerat antal spelare och reducerat 

antal moment att fokusera på. Respondenten belyser här också hur svårt det 

är att kategorisera en träningsaktivitet.  

 

(…) övningen är att samspelet med press, understöd och 

kommunikationen mellan två lag. (---) att bryta ner det i rätt så isolerat. 

Fast i en spelform. Men under press.  

 

I det avslutande smålagsspelet menar respondenten att syftet med övningen 

var att skapa en spelplan där presskvalitén hela tiden skulle vara i fokus för 

spelet för att förhindra motståndarna från att skapa målchans.    

 

(…) och fyra mot fyra-spelet är ju att sätta in det med stora mål där man 

måste vara väldigt noggrann för det är lätt att göra mål med små ytor men 

med stora mål.  

 

Observation från Träning 4 

 Övning Träningsform  Typ av träning Tid 

(minuter) 

 

 

1  Playing Form   Spel med 

restriktioner 

13  

 2  Training Form Skill/Funktion 13 

 3 Playing Form Smålagsspel 33 

Totalt     

 

Tränares beteenden 

Tränarens beteende registrerades med analysverktyget CAIS. Resultatet 

under rubriken består av intervju och observation från det aktuella 



 

  36 (79) 
 

träningspasset. De mätbara data som registrerades från observationerna är 

sedan listade efter träningarna. Träning 4 registrerades aldrig på grund av ett 

tekniskt fel som gjorde att ljudfilen inte gick att lyssna av.  

 

Förklaringar av CAIS 

Resultatet från träning ett presenteras i form av vilken träningsaktivitet som 

registrerades under träningspassen. Därefter presenteras tränarens beteende i 

frekvens, procent % och Rates per minute (RPM): 

 Frekvens – vilket innebär antalet upprepningar av ett visst beteende 

under träningspasset 

 Procent % - vilket innebär hur stor del av tränarens totala beteende 

som ett specifikt beteende bestod av  

 RPM – vilket innebär hur många upprepningar som ett specifikt 

beteende registrerades per minut.  

Dessa olika kategorier är användbara i undersökningen eftersom de kan 

användas om exempelvis tiden på olika träningspass varierar. Värt att notera 

är att tystnad (fokus på träning) och tystnad (ej fokus på träning) 

registrerades efter fem sekunders tystnad.  

 

Intervju från Träning1 

Tränaren beskriver ett beteende där spelarna instrueras i vad de ska göra. Han 

beskriver dessutom att han hellre pratar än att vara tyst och är frekvent i att 

hålla rösen igång. Tankarna bakom det här beteendet är att han beter sig så 

här under träning är för att vara tydlig och konkret i vad spelarna behöver 

göra för att utvecklas.  

 

Eh, det är att. Jag instruerar väldigt mycket. Ja, ja pratar väldigt ofta. Jag 

gillar inte att stå tyst och titta på. Jag gillar att prata hela tiden. Det som 
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kommer ut, det varierar ju. Jag håller igång min röst väldigt mycket tycker 

jag under träning.  

 

Tränarens tanke bakom den ständiga kommunikationen grundas i att tränaren 

vill vara tydlig och konkret i vad spelarna behöver göra för att utvecklas. Han 

vill inte säga sådant som spelarna redan vet utan vill ge mer specifika 

instruktioner eller feedback om hur spelarna ska göra för att lyckas.   

 

Spelaren vet redan att de måste träffa målet. Då vill jag berätta att du 

måste träffa målet genom att göra såhär och såhär.  

 

Respondenten menar att han inte blev överraskat när han såg sig själv på film 

eller fick ta del av de mätbara data från det första träningspasset.  

 

Jag tänker att, att det här var som förväntat. Alltså specifik feedback 

positiv och negativ alltså feedbackblocket var ganska stort.  

 

Enligt tränaren finns det ett par saker han skulle vilja ha gjort annorlunda i 

träningen. Framför allt när det kommer till en stängd fråga han sett från 

videon som han funderat över tidigare. Tränaren vill inte ställa frågor som är 

anklagande för spelarna eller där spelarna inte får chansen att svara. Han vill 

heller inte ställa frågor där han inte når eleverna utan istället ställa öppna 

frågor där han får eleverna att reflektera kring sitt agerande på planen.  

 

Jag tänker också mycket kring det här med frågor. Att kanske inte kan 

ställa så mycket frågor som de inte kan svara på. Till exempel. Jag ställer 

aldrig en fråga som inleds med varför. (---) Och sen inte heller frågor som 

fattar ni? 
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Respondenten menar tränare är för snabba med att avgöra om spelarna 

förstod eller inte. Därför väckte just frågorna tankar hos tränaren när han såg 

att de förekom i sin egen träning. Respondenten menar att det kan vara svårt 

för en spelare som inte förstod informationen att våga säga till att han inte 

förstod. Därför behöver man tänka på hur man använde sig av 

frågeteknikerna menar tränaren.  

 

(…) Fast ofta är en lärare eller instruktör väldigt förutfattat att dem här 

förstår vad jag menar. Så det väckte tankar hos mig, de här frågorna. Ska 

man ställa de här över huvud taget, ska man ställa de till hela gruppen?  

 

Förutom frågorna menar respondenten han behöver få fler inslag av humor. 

Här anmärker tränaren på den statistik som finns från träning ett och mer att 

det behöver förekomma mer humor från tränarens sida till träning 2  

 

Sen ser jag att humorn måste upp också, den var ju inte bra.  

 

Enligt respondenten kan tränarens beteende variera på grund av träningens 

miljö. Antalet personer i gruppen är ett exempel på faktorer som kan bidra till 

olika mycket organisatoriska beteenden i träningen. Beroende på vilka 

spelare som är med kan dessutom missnöjet variera.  

 

(…) gruppen var halverad. När gruppen är större är det nog kanske lite 

mer tid på organiserade kanske ibland kommer missnöjet fram med vissa 

personers beteenden så den kommer nog öka vid nästa träningar.  

 

Observation från Träning 1 

Observationen från Övning 1 i Träning 1 visar vanligast förekommande är 

Specifik negativ feedback 20,3 % följt av Pre-instruktion 18,2 % och Specifik 

positiv feedback 14,0 %. Totalt registrerades 236 beteende från Övning 1 där 
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RPM låg på 14,75. Anmärkningsvärt är att ingen tystnad registrerades under 

övningen.  

 

Övning 1. Träningsaktivitet: Training Form – Teknisk. Tid: ca 16 minuter 

Beteende Frekvens  Procent %     RPM   

Pre-instruktion 43 18,2 2,69   

Samtidig instruktion 18 7,6 1,13   

Post-instruktion 4 2,5 0,38   

Stängd fråga 6 2,5 0,38   

Öppen fråga  0 0 0   

Svar på fråga  0 0 0   

Specifik positiv feedback 33 14,0 2,06   

Specifik negativ feedback  48 20,3 3,0   

Korrigerande feedback  19 8,1 1,19   

Generell positiv feedback  26 11,0 1,63   

Generell negativ feedback  0 0 0   

Generell uppmuntran 10 4,2 0,63   

Generellt prat 0 0 0   

övrigt prat 0 0 0   

Tystnad (fokus på träning)  0 0 0   

Tystnad (ej fokus på 

träning)  

0 0 0   

Organiserande 22 9,3 1,38   

Samtal med andra tränare 0 0 0   

Humor  0 0 0   

Peppning, ansträngning 3 1,3 0,19   

Okodbar 3 1,3 0,19   
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Missnöje 1 0,4 0,06   

Totalt 236 100 14,75   

 

I Övning två var Pre-instruktion 18,2 % vanligast förekommande tillsammans 

med Organiserande 18, 2 %. Tredje vanligast var Generell positiv feedback 

10,6 %. Totalt registrerades 132 beteenden med RPM på 9,43 

 

Övning 2 Träningsaktivitet: Playing Form- Spel med restriktioner. Tid ca 14 

min 

Beteende Frekvens  Procent % RPM   
      
Pre-instruktion 24 18,2 1,71   

Samtidig instruktion 12 9,1 0,86   

Post-instruktion 2 1,5 0,14   

Stängd fråga 3 2,3 0,21   

Öppen fråga  1 0,8 0,07   

Svar på fråga  3 2,3 0,21   

Specifik positiv feedback 11 8,3 0,79   

Specifik negativ feedback  6 4,5 0,43   

Korrigerande feedback  0 0 0   

Generell positiv feedback  14 10,6 1,00   

Generell negativ feedback  1 0,8 0,07   

Generell uppmuntran 10 7,6 0,71   

Generellt prat 1 0,8 0,07   

övrigt prat 0 0 0   

Tystnad (fokus på träning)  0 0 0   

Tystnad (ej fokus på träning)  0 0 0   
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Organiserande 24 18,2 1,71   

Samtal med andra tränare 1 0,8 0,07   

Humor  0 0 0   

Peppning, ansträngning 14 10,6 1,00   

Okodbar 5 3,8 0,36   

Missnöje 0 0 0   

Totalt 132 100 9,43   

 
Träning 2 

Materialet består av intervju och observation från Träning 2 

 
Intervju från Träning 2 

Tränaren var som tidigare nämnt mycket nöjd med träningspasset (träning 2). 

Spelarna gjorde det enkelt för honom menar tränaren då det inte behövdes 

några inga instruktioner under träningen menar respondenten.   

  

Som sagt, jättenöjd med träningen men det var spelarnas prestation. Det 

behövdes ingen instruktion.  

 

Tränaren beskriver att han som vanligt var aktiv under träningspasset. 

Beteendet menar tränaren speglade träningen och var väldigt positivt. Det 

fanns ingen anledning att uttrycka något missnöje eller korrigera något i 

träningen.  

 

Eh, väldigt mycket snack från min sida, det är det ju alltid. Väldigt mycket 

positivt snack eftersom de presterade bra. Det ser jag på statistiken också 

att det är väldigt mycket positivt.  
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Observation från Träning 2 

I Övning 1 under Träning 2 var Samtidig Instruktion 20,2 % det vanligaste 

förekommande beteenden. Därefter var Generell uppmuntran 13,8 och 

Generell positiv feedback 13,3 de vanligaste förekommande beteendena. 

Totalt registrerades 174 beteenden med RPM på 9,4.  

 

Övning 1. Träningsaktivitet- Playing Form: Spel med restriktioner. Tid ca 20 

min 

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 24 12,8 1,20 

Samtidig instruktion 38 20,2 1,90 

Post-instruktion 8 4,3 0,40 

Stängd fråga 4 2,1 0,20 

Öppen fråga  0 0 0 

Svar på fråga  4 2,1 0,20 

Specifik positiv feedback 17 9,0 0,85 

Specifik negativ feedback  2 1,1 0,10 

Korrigerande feedback  5 2,7 0,25 

Generell positiv feedback  25 13,3 1,25 

Generell negativ feedback  0 0 0 

Generell uppmuntran 26 13,8 1,30 

Generellt prat 1 0,5 0,05 

övrigt prat 0 0 0 

Tystnad (fokus på träning)  3 1,6 0,15 

Tystnad (ej fokus på träning)  1 0,5 0,05 

Organiserande 12 6,4 0,60 

Samtal med andra tränare 6 3,2 0,30 
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Humor  4 2,1 0,20 

Peppning, ansträngning 6 3,2 0,30 

Okodbar 2 1,1 0,10 

Missnöje 0 0 0 

Totalt 174 100 9,4 

 

Under Övning 2 registrerades Generell positiv feedback flest gånger 39,1 %. 

Näst vanligast var Samtidig instruktion på 35,5 % följt av Pre-instruktion på 

9,2 %. Totalt registrerades 261 beteenden med RMP på 21,68  

 

Övning 2. Träningsaktiviteter- Training Form – Teknisk ca 12 min  

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 24 9,2 2,00 

Samtidig instruktion 90 35,5 7,50 

Post-instruktion 1 0,4 0,01 

Stängd fråga 0 0 0 

Öppen fråga  0 0 0 

Svar på fråga  2 0,8 0,17 

Specifik positiv feedback 15 5,7 1,25 

Specifik negativ feedback  0 0 0 

Korrigerande feedback  5 1,9 0,42 

Generell positiv feedback  102 39,1 8,50 

Generell negativ feedback  1 0,4 0,08 

Generell uppmuntran 2 0,8 0,17 

Generellt prat 1 0,4 0,08 

övrigt prat 0 0 0 

Tystnad (fokus på träning)  0 0 0 
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Tystnad (ej fokus på träning)  1 0,4 0,08 

Organiserande 15 5,7 1,25 

Samtal med andra tränare 1 0,4 0,08 

Humor  0 0 0 

Peppning, ansträngning 1 0,4 0,08 

Okodbar 0 0 0 

Missnöje 0 0 0 

Totalt 261 100 21,68 

 

Under Övning 3 var Generell positiv feedback 28,9 % vanligast 

förekommande. Därefter var Samtidig instruktion 18,0 % mest registrerat 

följt av Organiserande 17,1 %. Totalt registrerades 228 beteenden med RPM 

på 17,54 

 

Övning 3. Träningsaktivitet- Playing Form: Spel med restriktioner. Tid ca 13 

min 

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 2 0,9 0,15 

Samtidig instruktion 41 18,0 3,15 

Post-instruktion 6 2,6 0,46 

Stängd fråga 2 0,9 0,15 

Öppen fråga  1 0,4 0,08 

Svar på fråga  2 0,9 0,15 

Specifik positiv feedback 38 16,7 2,92 

Specifik negativ feedback  2 0,9 0,15 

Korrigerande feedback  0 0,0 0,00 

Generell positiv feedback  66 28,9 5,08 

Generell negativ feedback  0 0,0 0,08 
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Generell uppmuntran 7 3,1 0,54 

Generellt prat 0 0,0 0,00 

övrigt prat 0 0,0 0,00 

Tystnad (fokus på träning)  0 0,0 0,00 

Tystnad (ej fokus på träning)  0 0,0 0,00 

Organiserande 39 17,1 3,00 

Samtal med andra tränare 1 0,4 0,08 

Humor  1 0,4 0,08 

Peppning, ansträngning 14 6,1 1,08 

Okodbar 6 2,6 0,46 

Missnöje 0 0,0 0,00 

Totalt 228 100 17,54 

 

 

Under Övning 4 är Samtidig instruktion 33,6 % vanligast förekommande. 

Näst vanligast är Generell positiv feedback 25,7 % följt av Specifik positiv 

feedback på 18,2 %. Totalt registrerades 506 beteenden med 26,63. 

Anmärkningsvärt är att Tystnaden (med fokus på träning) registrerades noll 

gånger.  

 

Övning 4. Playing Form- Smålagsspel. Tid ca 19 minuter  

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 8 1,6 0,42 

Samtidig instruktion 170 33,6 8,95 

Post-instruktion 1 0,2 0,05 

Stängd fråga 3 0,6 0,16 

Öppen fråga  0 0,0 0,00 

Svar på fråga  5 1,0 0,26 
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Specifik positiv feedback 92 18,2 4,84 

Specifik negativ feedback  0 0,0 0,00 

Korrigerande feedback  1 0,2 0,05 

Generell positiv feedback  130 25,7 6,84 

Generell negativ feedback  1 0,2 0,05 

Generell uppmuntran 36 7,1 1,89 

Generellt prat 0 0,0 0,00 

övrigt prat 0 0,0 0,00 

Tystnad (fokus på träning)  0 0,0 0,00 

Tystnad (ej fokus på träning)  4 0,8 0,21 

Organiserande 46 9,1 2,42 

Samtal med andra tränare 3 0,6 0,16 

Humor  0 0,0 0,00 

Peppning, ansträngning 3 0,6 0,16 

Okodbar 1 0,2 0,05 

Missnöje 2 0,4 0,11 

Totalt 506 100 26,63 

 

Träning 3 

Materialet består av intervju och observation från Träning 3.   

Intervju från Träning 3 

Enligt respondenten var hans röst kraftigt försvagad under träningspass 3. Det 

förklarade enligt respondenten den minskade frekvensen av instruktioner och 

feedback under träningspasset. Det förklarade också att mängden tystnad ökat 

under träningen säger respondenten.  
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Min röst är otroligt försvagad vid det här tillfället. (…) Därför mer tystnad 

och mindre feedback (…).   

 

Enligt respondenten använder han nämligen olika beteenden under träning för 

att pusha sina spelare och få dem att anstränga sig mer under träning.  

 

”Bra, jobbat!”, ”Kom igen!”, ”Bra jobbat och ”härlig fajt!”. Det brukar jag 

säga väldigt mycket. Så är det 

 

Enligt respondenten var han inte nöjd med gårdagens träning vilket speglades 

i att mängden missnöje under träningen stigit till skillnad från det tidigare 

träningspasset.  

 

(…) också ett större missnöje misstänker jag jämfört med tidigare. För jag 

var inte nöjd med gårdagens träning. Träning 2 var jag nöjd med. Men 

gårdagens var jag inte nöjd med.  

 

Missnöjet gjorde sig mest till känna under spelet med restriktioner enligt 

respondenten. I det spelet hoppades respondentens att spelarna skulle vara 

mer öppna för introducerandet av en ny övning och att spelarna skulle anta 

den utmaningen. Istället skapades frustation bland spelarna som de tog ut på 

varandra enligt respondenten.  

 

Det är sällan som man introducerar en ny övning och allt flyter på perfekt. 

Så är det inte. Eh, de behöver, de får ett problem som de ska lösa och det 

tar tid för dem att lösa om man inte är överens. (---) den strategin de väljer 

är att skylla på andra och slutar jobba själva. Och det är det värsta jag vet, 

jag blev helt tokig då.  
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Enligt respondenten sprang inte spelarna tillräckligt mycket under träningen 

vilket han menar är grundläggande i fotboll. Det skapade även det missnöje 

hos respondenten under Träning 3 vilken han menar inte förekommer i 

Träning 1 eller Träning 2.  

 

(…) ska du utvecklas då måste du springa. Så är det. Det är grunden i all 

fotboll. Du kan inte spela fotboll och inte springa. Det funkar inte. Det går 

inte. (…) då blir jag förbannad. Så att det är ett större missnöje hos mig 

den här träningen än övriga träningar. Så är det.  

 

Enligt respondenten gör sig inte missnöjet rättvisa i de mätbara data från 

Träning 3. Även om det förekom sex gånger under spelet med restriktioner så 

beskrivet inte det omfattningen av hans missnöje.  

 

Och missnöjet är bara sex gånger i antal. Men de är långa. När jag är 

missnöjd där så är jag missnöjd i två minuter än bara två sekunder. Så är 

det.  

 

Enligt respondenten anser han att missnöjet kan sammanfattas med spelarnas 

syn på sig själva och att de inte gör det jobb som enligt respondenten 

förväntas av dem som fotbollsspelare.  

 

De tror de är bäst i världen. Det är dem inte, helt enkelt. Plus att fotboll 

handlar om att jobba, det handlar om att springa, springa, springa, springa, 

springa.(…) så det är lite kontentan av mitt missnöje med gårdagen.  

 

 

Observation från Träning 3.  

Under träning 3 i Övning 1 registrerades Tystnad (med fokus på träning) 20,9 

% flest gånger. Näst flest registreringar hade Organiserande 14,9 % följt av 



 

  49 (79) 
 

Tystnad (ej fokus på träning) med 12,8 %. Totalt registrerades 148 beteenden 

med RPM på 5,92. Anmärkningsvärt är att det totala antalet instruktioner 

bara är elva stycken under 25 minuter.  

Övning 1- Playing Form: Spel med restriktioner ca 25 min 

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 2 1,4 0,08 

Samtidig instruktion 8 5,4 0,32 

Post-instruktion 1 0,7 0,04 

Stängd fråga 0 0,0 0,00 

Öppen fråga  1 0,7 0,04 

Svar på fråga  0 0,0 0,00 

Specifik positiv feedback 2 1,4 0,08 

Specifik negativ feedback  0 0,0 0,00 

Korrigerande feedback  13 8,8 0,52 

Generell positiv feedback  14 9,5 0,56 

Generell negativ feedback  0 0,0 0,00 

Generell uppmuntran 1 0,7 0,04 

Generellt prat 2 1,4 0,08 

övrigt prat 2 1,4 0,08 

Tystnad (fokus på träning)  31 20,9 1,24 

Tystnad (ej fokus på träning)  19 12,8 0,76 

Organiserande 22 14,9 0,88 

Samtal med andra tränare 8 5,4 0,32 

Humor  7 4,7 0,28 

Peppning, ansträngning 3 2,0 0,12 

Okodbar 4 2,7 0,16 
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Missnöje 8 5,4 0,32 

Totalt 148 100 5,92 

 

Under Övning 2 var Organiserande 38,8 % det vanligast förekommande 

beteendet. Näst vanligast var Tystnad 21,9 % (med fokus på träning) följt av 

Tystnad (ej fokus på träning) 14,3 %. Totalt registrerades 196 beteenden med 

RPM på 11,53.   

 

Övning 2- Playing Form: Spel med restriktioner 17 minuter 

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 11 5,6 0,65 

Samtidig instruktion 13 6,6 0,76 

Post-instruktion 0 0,0 0,00 

Stängd fråga 1 0,0 0,06 

Öppen fråga  0 0,0 0,00 

Svar på fråga  2 1,0 0,12 

Specifik positiv feedback 0 0,0 0,00 

Specifik negativ feedback  0 0,0 0,00 

Korrigerande feedback  0 0,0 0,00 

Generell positiv feedback  7 3,6 0,41 

Generell negativ feedback  0 0,0 0,00 

Generell uppmuntran 5 2,6 0,29 

Generellt prat 3 1,5 0,18 

övrigt prat 0 0,0 0,00 

Tystnad (fokus på träning)  43 21,9 2,53 

Tystnad (ej fokus på träning)  28 14,3 1,65 

Organiserande 76 38,8 4,47 
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Samtal med andra tränare 2 1,0 0,12 

Humor  1 0,5 0,06 

Peppning, ansträngning 3 1,5 0,18 

Okodbar 1 0,5 0,06 

Missnöje 0 0,0 0,00 

Totalt 196 100 11,53 

 

Under Övning 3 var Tystnad (fokus på träning) 32,4 % det vanligaste 

förekommande beteendet. Därefter registrerades Organiserande 23,6 % flest 

gånger följt av Tystnad (ej fokus på träning) 12,4 %. Totalt registrerades 225 

beteenden med RPM på 11,25 under Övning 3.  

 

Övning 3 Playing Form: Spel med restriktioner 20 minuter  

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 2 0,9 0,10 

Samtidig instruktion 13 5,8 0,65 

Post-instruktion 12 5,3 0,60 

Stängd fråga 2 0,9 0,10 

Öppen fråga  2 0,9 0,10 

Svar på fråga  1 0,4 0,05 

Specifik positiv feedback 3 1,3 0,15 

Specifik negativ feedback  0 0,0 0,00 

Korrigerande feedback  1 0,4 0,05 

Generell positiv feedback  10 4,4 0,50 

Generell negativ feedback  0 0,0 0,00 

Generell uppmuntran 4 1,8 0,20 

Generellt prat 0 0,0 0,00 
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övrigt prat 0 0,0 0,00 

Tystnad (fokus på träning)  73 32,4 3,65 

Tystnad (ej fokus på träning)  28 12,4 1,40 

Organiserande 53 23,6 2,65 

Samtal med andra tränare 7 3,1 0,35 

Humor  0 0,0 0,00 

Peppning, ansträngning 8 3,6 0,40 

Okodbar 0 0,0 0,00 

Missnöje 6 2,7 0,30 

Totalt 225 100 11,25 

 

Under övning 4 registrerades Tystnad (fokus på träning) 36,0 % flest gånger. 

Det följdes av Organiserande 20,7 % och Generell positiv feedback 15,3 %. 

Totalt registrerades 111 beteenden med RPM på 12,33 

Övning 4 Playing Form: Smålagsspel 9 minuter  

Beteende Frekvens  Procent % RPM 

Pre-instruktion 0 0,0 0,00 

Samtidig instruktion 13 11,7 1,44 

Post-instruktion 0 0,0 0,00 

Stängd fråga 0 0,0 0,00 

Öppen fråga  0 0,0 0,00 

Svar på fråga  0 0,0 0,00 

Specifik positiv feedback 8 7,2 0,89 

Specifik negativ feedback  0 0,0 0,00 

Korrigerande feedback  0 0,0 0,00 

Generell positiv feedback  17 15,3 1,89 
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Generell negativ feedback  0 0,0 0,00 

Generell uppmuntran 2 1,8 0,22 

Generellt prat 1 0,9 0,11 

övrigt prat 2 1,8 0,22 

Tystnad (fokus på träning)  40 36,0 4,44 

Tystnad (ej fokus på träning)  0 0,0 0,00 

Organiserande 23 20,7 2,56 

Samtal med andra tränare 1 0,9 0,11 

Humor  0 0,0 0,00 

Peppning, ansträngning 0 0,0 0,00 

Okodbar 0 0,0 0,00 

Missnöje 4 3,6 0,44 

Totalt 111 100 12,33 

 

 

Intervju från Träning 4 

Enligt respondenten var han lugnare och mer instruerande under Träning 4. 

Detta anser respondenten bygger på att han inte har samma relation till 

årskurs 1 som till de äldre åldersgrupperna. Det gör att han inte kan ställa 

samma krav och vara lite tuff som han är mot de äldre.  

 

Just den här träningen var jag lugn och instruerande. Årskursettorna, jag 

känner de rätt så väl. Men årskurs två och tre känner jag mycket mer 

eftersom jag har haft dem längre tid ihop så där kan jag vara lite hårdare, 

kanske lite mer högre volym, ställa högre krav.  
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Den lugna stilen anser respondenten är tillämpningsbar för att instruera 

spelarna angående deras handlingar på planen och hur de kan korrigera sina 

aktioner eller förstärka bra aktioner.  

 

Vara väldigt lugn och även om det är misstag så rätta till instruktioner till 

misstagen så att de vet vilka misstag de gjorde och vilka val de gjorde till 

misstagen som gjorde att det blev mål emot eller vilka val de gjorde som 

gjorde att de blev lyckade.  

 

Här menar respondenten att han skiljer på en ledarstil där han pushar sina 

spelare till ett högre tempo och lugnare ledarstil som han associerar med ett 

klassrum.  

 

Så oerhört instruerande. Inte så mycket liksom, eh hets för att få upp temp 

eller så. Utan väldigt instruerande i en lugn ton. Så man låter nästan som 

man gör i ett klassrum (…).  

 

Den lugnare ledarstilen används enligt respondenten för att spelarna ska lära 

sig taktiska moment. Och nyckeln för att lära sig taktiska moment menar 

respondenten bygger på att spelarna ska få instruktioner under träningen. 

Instruktioner i sin tur ska ske i en lugn miljö där tränaren kan frysa spelet  

 

(…) ska de lära sig taktiska moment och det här med att tänka fotboll då 

måste de ha instruktionerna. Eller jag anser att de måste ha instruktionerna 

i en lugn ton vid en lugn miljö. (---) så det är en lugn tyst miljö när det ska 

instrueras.  
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Observation från Träning 4 

Efter problem med ljudfilen registrerades aldrig beteendena från Träning 4. I 

och med att träningen filmades kan vissa beteenden höras från 

ljudupptagningen på kameran. Men i och med att de flesta beteenden från 

Träning 4 skulle kategoriseras som Okodbar valde författaren att inte räkna 

med tränarens beteenden från Träning 4.  

 

Reflektion  

I det teoretiska ramverket Reflective conversation beskrivs att tränarens roll 

har en påverkan av reflektionen. Därför inleds kapitlet med en tränarens 

bakgrund och ett avsnitt om tränarens roll. Därefter följer intervjuerna 

kopplade till reflektion efter varje träning.       

 

Tränarens bakgrund 

Respondenten beskrev sin egen bakgrund som spelare via tränare till att idag 

bara vara verksam i skolidrotten. Spelarkarriären inkluderade kortare inslag 

av spel på elitnivå men bestod framför allt i division tre som spelare som 

spelare och division fyra och division ett som spelare.   

 

(…) höll jag till mest på division tre. Det var väl den nivån som jag 

passade bäst in på så att säga. Jag har suttit på bänken i Superettan och 

division 2 men jag hörde hemma i division 3 ungefär. Det är mina 

spelarmeriter. Eh, tränarskapet påbörjade jag då 2007 var min första 

säsong som fotbollstränare och då har jag tränat division 4, Sen har jag 

tränar division 1. (…) efter 2010 har jag inte har något tränarskap i en 

fotbollsförening. Då har jag bara varit verksam i skolfotboll. 
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Tränarens roll  

Tränaren beskriver att han går in i en auktoritär roll under träningspassen där 

han bestämmer träningens innehåll. Det gör han för att han kräver disciplin 

från spelarna så att det ska kunna hålla koncentrationen uppe.  

 

Jag går in i en rätt så auktoritär roll, jag markerar rätt så tydligt att det är 

jag som bestämmer vad det är som ska göras. (…) jag märker väldigt 

tydligt att det är jag som bestämmer och att jag kräver mycket disciplin så 

att de ska hålla koncentrationen uppe.  

 

Enligt respondenten används den auktoritära ledarstilen med att få ut så 

mycket som möjligt av varje träningspass. Han är medvetet auktoritär på 

planen samtidigt som han menar att han gärna skämtar med eleverna under 

passet.  

 

(…) eftersom träningarna är 75 minuter, kan vi inte, så kan vi inte tappa 

tid (…) Så jag är väldigt auktoritär på plan. Samtidigt som jag försöker 

lägga in glimten i ögat. Jag skämtar en del med spelarna. Eller eleverna. 

Men jag är väldigt noga med disciplin. Så jag är väldigt auktoritär”  

 

Intervju från träning 1  

Anmärkningsvärt är att respondentens tankar och känslor kring att se sig själv 

från video är precis som han förväntat sig. Positionerna tränaren tar, 

rörelsemönstret och koncentrationen är som respondenten förväntat sig att 

han skulle bete sig. Inga överraskningar från videon avslutar respondenten.  

 

Som förväntat, jag beter mig som jag tror jag beter mig. (---) Till exempel 

den här tekniska övningen först. Då står jag först på knä för att blicken 

över deras fötter. I den tekniska träningen. Under spelet så går jag lite fram 
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och tillbaka. Jag har alltid en boll redo för att sätta igång spelet och sådär. 

Det var som förväntat. Det var inga överraskningar på videon.  

 

Tränaren ansåg att det inte fanns några särskilda dilemman eller problem i 

träningen som tränaren ville åtgärda till nästa träning beskrev tränaren att han 

tyckte kvalitén på skill/funktion övningen var för dålig och flera aspekter av 

spelet kunde förbättras. Trots att respondenten störde sig på defensiv 

organisation, kommunikation och rörelsen i spelet var det inget som han lade 

särskilt mycket energi på eftersom det inte var syftet med övningen.  

 

Inget dilemma som behöver åtgärdas så. (…) För dålig defensiv 

organisering (…) Rörelsen var för dålig och kommunikationen mellan 

spelarna var för dålig. (…) Men jag ville inte gå in och peta i det för 

mycket eftersom att spelet var passningsspelet. Och det såg ändå 

acceptabelt ut. Tillslaget i det spelet. (…) Så det var inget dilemma som 

behöver justeras på det viset. Men det var moment som behöver finslipas 

och det får vi ta med till nästa träning.  

 

När det kommer till att finslipa ett moment till nästa träning är det en process 

som görs tillsammans med spelarna menar respondenten. Spelarna får den 

informationen vid träningens slut och vid nästa tränings start vad som är bra .  

 

Då tar jag upp det med spelarna. Jag tar upp det med dem vid träningens 

slut, vad som var bra. Vad som behöver ändras till. Sen tar jag med det till 

spelarna vid träningens start nästa gång.  

 

Under rubriker tränarens roll beskrev respondenten att han skulle jobba 

vidare med sin frågeteknik. Det är något som respondenten beskrev att han 

lagt tankekraft på och vill utveckla så att han inte riskerar att anklaga spelarna 
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eller sätta dem i utsatta positioner med sina frågor. För att utveckla detta 

kommer fortsatt tankekraft att läggas på tränarens egen frågeteknik.  

 

Eh, jag kommer nog fortfarande ställa frågor men jag kommer att vara 

medveten om hur jag ställer dem så att de inte blir anklagade och att det 

finns svarsalternativ. (---) det kommer jag att tänka på. Så ja, det är nog 

det jag tar med.  

 

Intervjun avslutas med att respondenten blir informerad om hur processen 

med studien fortsätter.  

 

Intervju från träning 2  

Respondenten menar att han försökt förbättra sin frågeteknik från träning 1. 

Respondenten menar att även om det förekommer stängda frågor i träning 2 

så är dem färre än i träning 1 och inte samma låga kvalité på frågorna som 

vid träning 1.  

 

Igår tror jag inte att jag hade någon stängd fråga som, på samma sätt. 

Enligt statistiken så finns det väl några stängda frågor men jag tror inte de 

är lika eh inte alls lika i antal eh och jag tror inte heller att det är lika 

dåliga. Kvalitén på frågorna var nog bättre den här gången. Så det har jag 

tänkt på.  

 

För att få till den här förbättringen har tränaren blivit reflekterat kring 

dilemmat på egen hand. Inte tagit hjälp av exempelvis litteratur på fältet för 

att utveckla dilemmat. Utan respondenten menar att han tänkt på saker och 

försöker undvika det han kallar dåliga frågor.  

 



 

  59 (79) 
 

Det var inte så att, eller det är klart att jag var medveten om det igår. Så är 

det. Så är det. Men det ingenting jag har läst om. Jag har reflekterat kring 

det själv. Det har jag gjort men absolut. Nåt man försöker undvika.  

 

En annan aspekt som tränaren anser att han har förbättrat är humorn. När 

tränaren tittar i statistiken ser han att han har en ökning i antalet gånger han 

använder sig av humor i träningen. Vilken han anser är på sin plats.  

 

Jag har fått in lite mer humor ser jag sedan förra träningen. Förra träningen 

var det ingen humor alls. Det är ju jättetråkigt ju. Men nu har jag fått in 

vissa humoristiska inslag. Och det tycker jag att det ska vara.  

 

För att få till en ökning av humor i träningen hävdar tränaren att han inte gjort 

någon förändring utan bara är sig själv i träning. Humorn speglar honom som 

person på och utanför planen och det menar respondenten att det måste en 

tränare ha med i sina träningar för att kunna skämta med sig själv och 

spelarna. Inte på någons bekostnad men det ska förekomma under träningarna 

menar tränaren och förhoppningsvis ska det kunna öka mer till nästa 

träningspass enligt respondenten.  

 

jag är bara mig själv. Jag brukar ta varenda chans jag får så brukar jag 

lägga in humor. Sån är jag som person i alla situationer på och utanför 

fotbollsplan så försöker jag lägga in humor så mycket som möjligt.  

 

Enligt respondenten är en reflektion från Träning- 1 och 2 att den 

assisterande tränaren blir mer passiv när respondenten blir inspelad under 

träning.  
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(…) jag känner att jag har mikrofon på mig så blir min tränarkollega. Han 

tar ett steg tillbaka. Jag tror inte att han vill höras på mikrofon.  

 

En sista reflektion från träningspass är enligt respondenten om mängden 

tystnad under träningspasset. Att det är lite tystnad går hand i hand med 

respondentens filosofi där han vill instruera spelarna och ge dem ständig 

feedback.  

 

(…) Tystnad. Ja, precis. Inte så mycket tystnad a. Väldigt lite tystnad. 

(---) Jag vill prata eller instruera hela tiden. I synnerhet inom skolfotbollen 

då, då ska de ju ha instruktioner. (…) Men just skolfotbollen tycker jag att 

de ska ha feedback hela tiden för att förbättra spelarnas detaljer.  

 

Enligt respondenten är tystnaden någonting som kan öka till träning 3 i och 

med att respondentens röst är kraftigt försvagad av en förkylning. Detta anser 

respondenten kan komma att påverka mängden beteenden som registreras 

under nästa träning.  

 

Sen är jag spänd på nästa träning i och med att min röst att min är 

påverkad av förkylning. Men det kanske försvinner. Ja kommer att prata i 

alla fall men kanske inte lika mycket (…).  

 

Intervju från Träning 3 

Enligt respondenten kommer han för att få till en förändring inför Träning 4 

att påminna om sitt missnöje från Träning 3.  

 

Så jag kommer att påminna dem om det (Träning 3)  

 

Enligt respondenten finns det också ett samband mellan att tränaren på grund 

av sin röst inte kunde göra sig själv rättvis under Träning 3 och den 
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bristfälliga nivån under träningen. Hade respondentens röst varit som vanligt 

hade var mer aktiv under träningens gång för att få till en förändring, som han 

menar att han kan få fram med sitt beteende.  

 

och sen kan det vara så också att min röst var borta igår. (…) om min röst 

vore ok så hade jag ju pushat dem. Jag hade kanske var inne på plan och 

skrivit åt dem. Pushat dem alltså. Kanske följt efter någon för att för att få 

dem att springa. Så det kan finnas en viss relation mellan min röst och att 

det inte var peppning. För peppar jag dem och skriker på dem då springer 

dem mycket mer. Det gör dem. (---) Så att det, missnöjet kan bero mycket 

på min röst också att den inte fungerade för att mata in i dem hur de ska 

göra under spelsekvenserna 

 

Enligt respondenten kan därför utgången av träningen varit en annan med en 

annan ledare under träningspasset. Respondenten menar att med sin 

försvagade röst kunde han inte uppfylla det som behövdes av en ledare under 

träningspasset.  

 

Så att, så att här kan man se att min typ av ledarskap inte var lämplig vid 

just den här, att min röst var borta. Så att om du hade haft en annan ledare 

på det här passet så hade kanske inställningen sett bättre ut. Ledarskapet 

betyder väldigt mycket.  

 

Enligt respondentens reflektion finns var hans röst så försvagat att han inte 

kunde göra detta under Träning 3. Det fanns ingen ledare där som kunde 

mata in information i spelarna hur de skulle göra under träningen.  

 

Så att det, missnöjet kan bero mycket på min röst också att den inte 

fungerade för att mata in i dem hur de ska göra under spelsekvenserna 
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Enligt respondenten finns det också olika sätt att starta en övning på. Är det 

exempelvis en ny övning kan det vara fördelaktigt att först låta spelarna 

prova sig fram till olika lösningar innan ledaren ger sin syn på det. I den här 

metoden kan tränaren ta en iakttagande roll innan frågeteknik kan användas 

av ledaren för att få spelarna att reflektera kring sina handlingar på planen.  

 

Sen eh, finns det via när jag gick basutbildningen. Så, när man presentera 

en ny spelövning. Tycker de att man ska vara lite tyst. Att man övar, och 

sen instruerar, övar igen. Att just spelsekvenserna. Då ska man inte visa 

först. Då ska man få pröva först. Sen visar man. Och sen får de öva igen. 

Så det har jag också tänkt på när man presenterar nya spelsekvenser så att 

Låt dem testa. Låt de lösa ett problem själv sen samlar man gruppen. OK, 

vad fungerade? Vad fungerade inte? Och sen ge dem taktiska direktiv.  

 

Intervju från träning 4 

 

Inför Intervju 4 skickade respondenten ett mail till författaren där han 

bekräftade tiden för Intervju 4 och dessutom uttryckte att han hade reflekterat 

kring något rörande svensk fotboll från Träning 4.  

 

(…) har jag en del tankar kring Träning 4 som rör svensk fotboll rent 

generellt som kan vara bra att få med. Det kan vi ta på samma gång.  

 

Enligt respondenten gick budskapet kring hans missnöje från Träning 3 fram 

till spelarna. Den efterföljande träning (ej med i studien) hade enligt 

respondenten de förändringar som han eftersökt.  
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Utvärderingen av det var att budskapet gick fram. Träningen vi 

genomförde igår var hela gruppen samlad igen. Då hade vi en väldigt bra 

träning. Hög intensitet och väldigt bra snack. 

 

För att få till dessa förändringar använde sig tränaren av en annan strategi 

också. Han gjorde lag till träningen enligt årskurserna för att locka fram mer 

tävlingsmentalitet i spelarna. Enligt respondenten var utfallet lyckat och de 

faktorer han saknat från Träning 3 var tillbaka.  

 

Eh, då la jag in ett litet annat moment också. Jag delade in dem i årskurs 

ett och årskurs två i själva spelet. Och det gör att eh, det bli lite mer 

lagkänsla och lite mer jävlar anamma.(---) Och då blev det en oerhört 

lyckad träning med högt tempo, positivt snack, och där de coachade sig 

själva.  

 

Enligt respondenten är det här en taktik om använts för att locka fram glädje 

hos spelarna men i det här fallet användes det för att motverka vad 

respondenten menar är ett problem med inställningen hos spelarna.  

 

Eh, det är ju något jag har kört förut ibland (…) det har inte sprungit ur 

något missnöje utan mer en rolig grej för att det är prestige för att höja 

glädjen och att det är roligt. Eh, så att det är en fin grej om man är 

missnöjd med en sån här inställningssak.  

 

Enligt respondenten har han funderat kring en fråga som rör försvarsspel och 

som skiljer sättet att se på försvarsspel från respondentens hemland och 

Sverige. Enligt respondenten saknar svenska spelare kunnande i försvarsspel 

när det kommer till att pressa en motståndare, falla med backlinje och styra 

medspelare i försvarsspel exempelvis.  
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En annan grej kring träning 4. (---) där är jag lite fundersam och där finns 

det arbetsområden som man lätt förbättra för att tänka försvarsspel är inte 

så svårt egentligen. Tycker jag inte. Alltså när du ska pressa när du ska 

falla. Hur du kan prata i, ska du styra din kompis höger eller vänster.  

 

Enligt respondenten har den här reflektionen funnits med i många år och växt 

ju mer han har sett andra spelare och deras brister i försvarsspelet. Det är 

också en reflektion som växt i och med respondentens erfarenheter från 

skolan där han också sett brister i sättet att spela försvarsspel.  

 

Att jag är uppväxt med en viss fotbollsfilosofi och sen kom jag till Sverige 

och märkte att det kan fanns någon skolning alls. (---) Det har växt fram 

över många år som spelare och tränare.  

 

Enligt respondenten sker dessa reflektioner hela tiden. Framför allt när han 

tittar på fotboll så kan han inte njuta utan sitter som på nålar för att analysera 

matchen. Ett skadligt beteende menar respondenten.  

 

Det gör man ju hela tiden. Man är ju störd. (…) när man sitter och tittar på 

en fotbollsmatch kan man inte sitta och njuta längre. Man sitter och 

analyserad, man är ju skadad.  

 

Enligt respondenten väcker studiens intervjuer tankar om sig själv som 

tränare. Respondenten nämner här stängda frågor och olika typer av feedback 

som olika beteenden han har reflekterat över.  

 

(…) Det väcker ju tankar man analyserar ju sig själv. Just det här som vi 

pratade om efter Träning 1, de här stängda frågorna. Dem har ju tänkt på 



 

  65 (79) 
 

innan men nu väcktes det till liv igen vilket är väldigt, väldigt bra och vad 

som är, och den här feedbacken vad som är specifik positiv feedback, vad 

som är negativ specifik feedback eller generell feedback.  

 

Enligt respondenten växte tankar kring de stängda frågor från reflektioner 

han gjort innan studiens start. Men studien blev en väckarklocka för att detta 

dilemma behövde funderas över på nytt. När det kommer till feedback menar 

respondenten att han aldrig hade tänkt på att de kan kategoriseras in i olika 

sorters feedback förut.  

 

Eh, just de här frågorna har jag varit med oss förut alltså stängda frågor 

anklagade frågor. Så det fanns i minneskortet från förut. Så det släpptes 

fram bara att jag måste bli mycket medveten om hur jag stället frågor. Det 

är bra att påminna sig om det. Men just feedbacken har jag aldrig sett 

”specat” in i kategorier. Jag har mer tänkt på feedback som feedback men 

det är helt korrekt att du kan ha specifik negativ feedback, specifik positiv 

feedback och generell feedback.  

 

Enligt respondenten kan han medvetandegöra spelarna mer om han använder 

av mer specifika feedback i sin träning.  

 

Men specifik feedback om den är positiv eller negativ så kanske den ger 

mycket mer. Att den medvetandegör för spelarna.  

 

Enligt respondenten anser han dock att filmerna och beteende som han fått 

sett av sig överensstämmer med den bild han har av sig själv som ledare. 

Förutom de två aspekterna (de stänga frågorna och olika sorters feedback) 

som medvetandegjort honom i sin praktik  
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Annars när jag ser mig själv är det väl som jag upplever mig också. Eh, det 

måste jag väl. Det tycker jag att som det ser ut på filmerna som jag 

upplever mig själv. Lite humor, auktoritär. Höjer rösten. Jag har bra 

röstvolym. Den utnyttjar jag ju. Kräver disciplin. A, lite så. Men dem två 

punkterna som har medvetandegjort mig mest.  

 

Enligt respondenten bygger hans självkännedom på sina studie- och 

yrkeserfarenheter. Där respondenten som pedagogik menar att det är en 

nödvändighet att förstå dig själv för att kunna hjälpa andra. Respondenten 

menar också att reflekterar kring sina beteenden och att han gjort detta i 

under en lång tid.  

 

(…) jag är ju sjukgymnast i botten och sen är jag pedagog i botten och det 

handlar mycket om självkännedom i botten. Och att du måste förstå hur du 

själv reagerar om du ska kunna hjälpa andra. (…) det tror jag att det är min 

bakgrund där som gör att jag känner mig själv och reflekterar kring mina 

beteenden hyfsat mycket. Och har gjort det i många, många år. Så jag tror 

det är det som gör.  

 

Respondenten menar att för att lyckas som pedagog behöver du känna dig 

själv. Detta exemplifieras genom kroppspåk, verbalt språk, mimik och 

reaktioner. Kunskap om sig själv menar respondenten skapar en trygghet som 

pedagog.  

 

Ja, det tror jag att du behöver självkännedom. Hur, hur är jag. Hur 

uppfattas jag. Hur är mitt kroppsspråk, hur är mitt verbala språk. (…) 

alltså alla de här bitarna. Så ska du lyckas som pedagogik behöver du 

känna dig själv.  

 



 

  67 (79) 
 

Enligt respondenten har den ökade medvetenheten utvecklas honom som 

tränare i och med att respondenten nu har lättare att nå spelarna om han är 

medveten om sig själv.  

 

Det har gjort mig mer medveten och då förmodligen en bättre 

fotbollstränare och en bättre pedagog. Väljer jag att tro. A men det har det 

gjort. En bättre instruktör helt enkelt. Genom att man medvetandegör 

spelarna (…).  

 

Enligt respondenten har intervjuerna efter träningarna varit roliga, lärorika 

och utvecklande.  

 

Det är jättekul att ha ett protokoll med mönster om det stämmer överens 

med ens egna tankar med träningar. Och det har det gjort i träningen och 

så. (…) det har bara varit roligt, absolut. Lärorikt, roligt, lärorikt. 

Utvecklande.  

 

Enligt respondenten har det varit lärorikt genom att han har medvetandegjorts 

om delar i sin praktik han inte visste om. Därför kan han nu förändra dessa 

delar i sin träning. Samma jämförelse kan göras med spelare som behöver 

medvetandegöras delar i sitt spel för att kunna förändra dem menar 

respondenten  

 

Men det är ju sant att du inte kan förändra något som du inte är medveten 

om. Och är dem inte medvetna om att de inte pressar fel eller slår för 

mycket långbollar eller tar för stora risker så kan de inte förändra. Då 

kommer de inte förändra det i sitt spel. Så instruktionerna, instruktionerna 

har blivit bättre. Eh, de gör spelarna bättre också. Tror jag. Vet jag!  
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Analys 

Träningsaktiviteter  

Vilken inverkan på val av träningsaktiviteter går det att se under studiens 

gång?  

Enligt Stenling (2013) finns det en diskrepans mellan tränarens uppfattning 

och tränarpraktik. Diskrepansen konkretiseras i uppatsen av att tränaren 

inleder tre av fyra träningspass med ett spel med restriktioner vilket skiljer 

sig tränarens filosofi som bygger på att starta i Training Form för att sedan gå 

över och träna i Playing Form.  

 

(…) träningsinnehållet bygger upp det traditionellt genom isolerat och sen 

passiva motståndare och sen spelsituationer då.  

 

I och med att tränaren har 10/13 övningar som kategoriseras som Playing 

Form använder sig tränaren av matchlika övningar i sin träning. Det 

rekommenderas av Williams och Hodges (2005) för att förminska 

transfereffekter av inlärning mellan träning och match. Tränaren verkar dock 

omedveten om att hans träningar ser ut på det sättet i och med att han har en 

filosofi av att bygga upp träningen isolerat för att sedan gå över på mer 

matchlika moment. 

 

Under studiens gång är det genomgående mer Playing Form än Training 

Form där alla fyra träningar slutar med Playing Form. Ingenting ifrån 

intervjuerna tyder på att tränaren aktivt skulle förändra någonting i sina 

tränaraaktiviteter under studiens gång. Det gör att reflektionens inverkan av 

träningsaktiviteter i studien tolkas som liten.  
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Tränares beteenden  

Vilken förändring går det att se i tränarens beteenden under studien?  

I träning 3 sker det stor förändring av tränarens beteenden. Den totala 

mängden tystnad ökar och beteenden som samtidig instruktion och generell 

positiv feedback sjunker under träningspasset. Detta är en förändring som 

liknar förändringen från Partington (2015). Men enligt respondenten går 

anledningen till förändringen inte att finna i den videobaserade feedbacken 

utan snarare i mänskliga faktorer vilket i det här fallet är en försvagad röst.  

 

Min röst är otroligt försvagad vid det här tillfället. (…) Därför mer tystnad 

och mindre feedback (…).   

 

I Träning 3, Övning 3 beskriver tränaren att han introducerar ett nytt moment 

för spelarna. Här refererar han tränaren till en tränarutbildning när han 

berättar att han vill att spelarna provar sig fram övning. Att spelarna ska 

prova sig fram rekommenderas av Williams och Hodges (2005) för att 

förbättra problemlösningsförmågan.  

 

Så det har jag också tänkt på när man presenterar nya spelsekvenser så att 

Låt dem testa. Låt de lösa ett problem själv sen samlar man gruppen. OK, 

vad fungerade? Vad fungerade inte? Och sen ge dem taktiska direktiv 

 

Trots att tränaren tänkte sig att prestera spelövningen så görs det inte på det 

sättet. Under övningen på ca 20 minuter förekommer bara Öppen fråga två 

gånger. Så även om tränaren tänkte att detta skulle vara en förändring i sin 

tränarpraktik så visar de mätbara data frekvensen av Öppen fråga bara är två 

gånger vilket är 0,9 % av det totala beteendet med RPM på 0,10.  

 

Öppen fråga  2 0,9 0,10 
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Reflektion 

Vilken inverkan kan ses på tränarens reflektion under studiens gång? 

Enligt studien Partington m.fl. (2015). Användes också video som metod för 

att få tränare att reflektera kring sitt faktiska beteende. Enligt Partington m.fl. 

(2015) var den videobaserade feedbacken till tränarna en ögonöppnare. 

Frekvensen av instruktioner och mängden beteenden under träning var något 

som respondenterna ur studien reagerade på.  

 

Yeah, I need to reduce my instructions. That’s a big thing I’m surprised 

it’s that high. I think with most teachers it’s a thing, they talk a little bit 

too much, and looking at videos of myself coaching, that’s apparent as 

well. So that’s something I will have to work on. 

 

(Partington m.fl. 2015).  

 

I uppsatsen beskriver respondenten ett liknande fenomen som beskrevs ur 

Partington (2015). Respondenten ur uppsatsen beskriver från Träning 1 att 

titta på sig är något som väcker tankar i praktiken. Här väcker den 

videobaserade feedbacken tankar hos tränaren enligt steg 1 i RC ett dilemma.  

 

(…) Fast ofta är en lärare eller instruktör väldigt förutfattat att dem här 

förstår vad jag menar. Så det väckte tankar hos mig, de här frågorna. 

 

En annan del av tränarpraktiken som väckte ett dilemma i tränaren praktik 

var det låga antalet humor i träningen. Detta dilemma väcktes av att tränaren 

såg sin egen statistik från träningen vilket även det skpade steg 1 enligt RC.  

 

Sen ser jag att humorn måste upp också, den var ju inte bra.  
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Trots att frågetekniken och humorn var två delar av tränarens praktik som 

skapade reflektion hos tränaren upplevdes tränaren självmedveten under 

studien. Utifrån det material som visade för tränaren kom inga kraftfulla 

reaktioner. Det videobaserade materialet var ingenting som överraskade 

tränaren.  

 

Som förväntat, jag beter mig som jag tror jag beter mig. (---) Till exempel 

den här tekniska övningen först. Då står jag först på knä för att blicken 

över deras fötter. (…) Under spelet så går jag lite fram och tillbaka. Jag 

har alltid en boll redo för att sätta igång spelet och sådär. Det var som 

förväntat. Det var inga överraskningar på videon.  

 

En liknande reflektion från träningen bestod även i intervjun efter träning 4. 

Tränaren beskriver att hans upplevelser av sitt beteende stämmer överens 

med vad han ser på film.  

 

Annars när jag ser mig själv är det väl som jag upplever mig också. Eh, det 

måste jag väl. Det tycker jag att som det ser ut på filmerna som jag 

upplever mig själv.  

 

Att tränaren inte blev överraskad av materialet har enligt tränaren själv sin 

förklaring i att tidigare utbildningar och erfarenheter.  

 

det tror jag att det är min bakgrund där som gör att jag känner mig själv 

och reflekterar kring mina beteenden hyfsat mycket. Och har gjort det i 

många, många år. Så jag tror det är det som gör.  
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Reflective conversation  

En faktor som fick tränaren att gå igenom RC var missnöjet från Träning 3. 

Det stora missnöjet från Träning 3 skapade enligt RC ett dilemma (steg 1) 

som tog tränaren till steg 3 i RC. Det andra stegen i RC bygger på tränarens 

egen roll som tränare och finnas alltid med genom RC. I studiens fall tolkas 

missnöjet genom att respondenten har en auktoritär roll i sina träningar där 

han kräver disciplin och organisation från sina spelare.  

 

Jag går in i en rätt så auktoritär roll, jag markerar rätt så tydligt att det är 

jag som bestämmer vad det är som ska göras. (…) jag märker väldigt 

tydligt att det är jag som bestämmer och att jag kräver mycket disciplin så 

att de ska hålla koncentrationen uppe.  

 

Eftersom att tränaren hade en försvagad röst kunde inte han uppfylla den roll 

som han vanligtvis går in i under träning. Därav finns denna aspekt hela tiden 

med i RC.  

 

Dilemmat var i detta fall tränarens egen uppfattning missnöje från träningen. 

Det fanns ingen tränarkollega, eller övrig person som nämndes vara med i 

processen utan det var tränarens egen bedömning. Som strategi för att lösa 

problemet valde tränaren att leta i sin egen bank av erfarenheter. Att välja 

strategi från sina egna erfarenheter menar Gilbert och Trudel (2001) är det 

vanligaste metoden vid ett dilemma.  

 

Efter att dilemmat valt provades metoden i den verkliga miljön och enligt 

respondenten fick han de svar som han hade hoppats på. Utvärderingen 

skedde på egen hand.  
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(---) Och då blev det en oerhört lyckad träning med högt tempo, positivt 

snack, och där de coachade sig själva.  

 

Den videobaserade feedbacken som tränaren fick från träningarna kan som i 

exemplet med missnöje väcka problem eller dilemman för tränarna i deras 

praktik. En annan nyckel till att problem eller dilemman väcktes hos tränaren 

var den tid som gavs tränaren för reflektion efter sina träningspass. 

Respondenten berättar att studien medvetandegjort honom delar i sin praktik 

som han tidigare inte tänkt på som att det finns olika sorters feedback.   

 

Men just feedbacken har jag aldrig sett ”specat” in i kategorier. Jag har 

mer tänkt på feedback som feedback men det är helt korrekt att du kan ha 

specifik negativ feedback, specifik positiv feedback och generell feedback.  

 

Som i fallet med olika sorters feedback så kan ny information 

medvetandegöra en tränare. I uppsatsen förekom dock ingen utbildning till 

skillnad från Partington m.fl (2015). Det kan vara en orsak till att det under 

studiens gång inte skedde några särskilda förändringar av tränarens beteende 

som kan kopplas till inverkan av reflektion. Skulle tränaren i studien fått 

förklarat för sig vilka rekommendation det till finns för tränarens beteenden 

kan studiens resultat sett annorlunda ut. Därför avslutas reflektionsdelen med 

ett citat som respondenten använde för att förklara att han behöver berätta för 

spelarna vad de ska förbättra annars vet de helt enkelt inte om vad det ska 

förbättra.   

 

Men det är ju sant att du inte kan förändra något som du inte är medveten 

om.  

 

Citatet passar lika bra in på utbildningen av fotbollstränare anser författaren.  
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Diskussion  

Tolkning 

Att definiera vilken typ av träningsaktivitet som en viss övning är kräver att 

en person gör en tolkning av en viss övning. Denna tolkning skulle kunna 

bygga på tränaren syfte med övningen.  

 

Men det är mer en uppvärmningsövning, det är syftet med det.  

 

Men i studien har författaren valt att tolka övningen från definitionerna av 

CAIS. Detta konkretiseras i den första övningen i träning två, tre och fyra där 

tränaren anser att övningen är en uppvärmningsövning. Utifrån definitionen 

från CAIS passar träningsformen spel med restriktioner väl in på övningen.  

Spel med restriktioner  Smålagsspel med variationer i regler 

eller spelyta (hålla boll inom laget eller 

göra mål genom att dribbla över en 

linje.  

 

Diskussionen i det här fallet bygger på att författaren har tolkat övningen men 

skulle en annan författare istället följa tränarens motivering med övningen 

skulle resultatet se ut på ett annat sätt. Tolkningen anser författaren är en av 

kritiken mot insamlingsmetoden med CAIS i och med att det kommer alltid 

att baseras på observatörens tolkning av tränarens beteende. I fallet med 

uppvärmningsövningen har tränaren ett syfte med övningen men 

observatören tolkar den enligt definitionen. Här förekommer det en 

diskrepans mellan tränarens uppfattning och observatörens tolkning.   
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Observation och intervju  

I och med att olika metoder mixades under studien kunde den drastiska 

förändringen av tränarbeteende mellan Träning 2 och Träning 3 härledas till 

att tränaren hade en försvagad röst. Därför är det nödvändigt att tränarens 

egna tankar och känslor är med i studien. Att även ta hänsyn till kontextuella 

faktorer är att föredra för studiens validitet.  

 

Min röst är otroligt försvagad vid det här tillfället. (…) Därför mer tystnad 

och mindre feedback (…).   

 

Enligt Stenling (2013) ifrågasattes vissa kategorier bland tränarbeteenden i 

CAIS. Exempelvis ifrågasattes beteendet Missnöje eftersom det i stort sett 

inte förekom i studien enligt Stenling (2013). Det var dock ett beteende som 

förekom mer frekvent i uppsatsen och visar på att olika beteenden kan 

förekomma i olika sammanhang.  

 
Forskningsetik  

Tränaren i studien blev informerad om att han skulle komma att videofilmas 

under nästkommande fyra träningar. Tränaren blev också informerad om att 

han spelades in och att totalt fyra intervjuer skulle genomföras. Tränaren fick 

ytterligare veta  att medverkan i studien inte var bindande utan han kunde när 

som helst välja att dra sig ur studien. Ingen övrig information om tränaren 

lämnades ut i texten för att försäkra sig om att tränaren identitet inte 

äventyrades. Enligt författaren användes inte någon information som tränaren 

berättade om sig själv i något annat syfte än att vad ändamålet för uppsatsen. 

Det här är riktlinjer som vetenskapsrådet (2002) givit för att skydda personer 

som medverkar i olika studier.  
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Kontroll 

En upplevd brist i studien är att tränaren själv på egen hand fick i uppgift att 

kolla på det ihopklippta material som skickades. Det fanns i det här momentet 

ingen kontroll över att tränaren faktiskt tittade på materialet. Det fanns heller 

ingen kontroll över hur mycket tid han ägnade åt materialet. Samma procedur 

gjorde för tränarna enligt Partington (2015) men jämförelsen mellan 

resultaten är svårt eftersom ingen redogörelse av hur mycket energi de 

ägnade åt materialet är redovisat.  

 

Forskareffekt  

Ett annat exempel på brister i datainsamlingsmetoden är att respondenten 

upplevde att den assisterande tränaren i träningspassen blev hämmad av att 

huvudtränaren blev inspelad under träning. Här uppstår vad Hassmen och 

Hassmen (2008) kallar forskareffekt i och med att den assisterande tränaren 

inte är som han brukar vara.  

 

(…) jag känner att jag har mikrofon på mig så blir min tränarkollega. Han 

tar ett steg tillbaka. Jag tror inte att han vill höras på mikrofon.  

 

Fortsatt forskning  

För att förstå hur tränarens beteende förändras behövs mer forskning inom 

området enligt författaren. Enligt Partington (2015) beskrivs ett problem med 

uppsatsen nämligen att tränare är begränsade av deras eget kunnande. Det 

innebär att tränaren i uppsatsen bara kan uppfatta det problem eller dilemman 

som han redan vet om. Om exempelvis en tränare inte känner vet att det kan 

vara negativt för en spelares beslutsfattande och problemlösning om tränaren 

använder samtidiga instruktioner kommer tränaren att ha svårt att se det som 

ett problem att använda samtidig instruktion. Det gör att tränarens reflektion 
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riskerar att stanna vid det som tränaren redan är medveten om sedan tidigare. 

En framtida forskning på området kan därför bidra med ett förhållningssätt 

där de direkt talar om för tränaren att det finns förbättringspunkter i tränarens 

praktik och därefter undersöker om tränarens reflektion kan utvecklas.    

 

Slutsats  

Studiens analys visar att 10/13 träningar kategoriseras som Playing Form. Det 

finns ingenting hos tränaren som talar för att han medvetet förändra 

träningsaktiviteterna under studiens gång. Angående tränarbeteendena är 

Samtidigt Instruktion och Generell positiv feedback de vanligaste beteende 

under Träning 1 och Träning 2. Under Träning 3 är Tystnad (fokus på 

träningen) och Organiserande de vanligaste beteendena. Studiens intervjuer 

visar dock att tränaren medveten försöker förändra sina beteenden gällde 

Stängd fråga, Humor och Missnöje. Detta gör att reflektionens inverkan på 

Tystnad och Organiserande beskrivs som liten bör istället förklaras med att 

tränaren under Träning 3 hade problem med halsen. Även om tränaren vid en 

övning ämnade använda sig av ett önskat tränarbeteende enligt Stenling 

(2013) visade de mätbara siffrorna att samma frekvens av Öppna frågor som 

generellt under studien. Det gör att reflektionens inverkan på tränarbeteendet 

i studien inte är särskilt stor. Under studien fick tränaren en plattform för 

reflektion efter varje träning. Respondenten menar att möjligheten att se sig 

själv under träningen gjorde honom mer medveten om sin egen praktik vilket 

går i linje med Partington m.fl. (2015). Dock sker reflektion i stort sett bara 

med sig själv som referensram vilket Partington m.fl. (2015) menar leder till 

att tränare fortsätter bygga sin tränarpraktik på egen erfarenhet istället för att 

ta in ny kunskap.  
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