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Tackord  
Vi författare vill rikta ett stort tack till respondenterna i denna studie. Tack för att ni 

varit villiga att medverka och varit genuint intresserade i att hjälpa oss. Vi vill även rikta 

ett tack till handledare och seminariehandledare som hjälpt oss att genomföra detta 

arbete.  

  

Titel: Formell utbildning vs Social interaktion. En kvalitativ studie om 

utbildningsledarnas syn på inlärning i idrottsledarutbildningar.   

  

Författare: Fredrik Krantz Arvidsson & William Lövgren  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

3 

  

Abstract  
Idag styrs innehållet för idrottsutbildningar för barn och ungdomsledare av 

Riksidrottsförbundet (RF) samt specialförbunden i den aktuella idrotten. Dessa 

utbildningar är oftast styrda av ett så kallat styrdokument. Forskningsläget indikerar på 

att inslag av social interaktion i lärandesituationer kan ha en positiv påverkan på 

idrottsledarnas utveckling av sitt ledarskap. Det är därför intressant att belysa 

utbildningsledarens perspektiv på lärande när det finns en tidigare påstådd konkurrens 

mellan formella utbildningsmiljöer och ett socialt lärande. Syftet med denna studie är att 

med hjälp av sex intervjuer undersöka utbildningsledares syn gällande lärande under 

idrottsledarutbildningar. Det övergripande resultatet lyder att utbildningsledarna tycker 

en formell utbildning är ändamålsenligt i idrottsledarutbildning. Det formella formatet 

ger dem själva som utbildningsledare en trygghet men samtidigt anses inslag av sociala 

interaktioner vara väldigt värdefulla. Utbildningarnas material har inte svaret på alla 

idrottsliga problem, därför är det viktigt att ta vara på deltagarnas erfarenheter och 

kunskaper. Utmaningen med att implementera sociala moment är den snäva tidsramen. 

Utbildningsledare måste använda tiden att förmedla den kunskapsbas som förbundet 

anser vara nödvändig för en idrottsledare i barn och ungdomsverksamhet. Slutsatsen av 

denna studie är att idrottsledare har mycket att lära av varandra när de träffas på en 

utbildning men att tiden inte räcker till. Även om idrottsutbildningar nödvändigtvis är 

formellt utformade kan det vara bra att använda sig av öppna sociala 

inlärningssituationer för att gynna lärandet och öka engagemanget.  

  

Nyckelord: Social utveckling, idrottsutbildning, communities of practice, ledarskap.   
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1. Introduktion  
  

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram “ett stärkt ledarskap” som en av fem punkter 

inom “strategi 2025”. Visionen är att ledarskapet ska vara individanpassat och färgas av 

ett gott bemötande av såväl tränare, ledare och förtroendevalda (Riksidrottsförbundet, 

u.å).   

Idrottsrörelsens uppgift är att göra idrotten till en bättre miljö att utvecklas i och det 

genomförs med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets idéprogram och ideologiska 

ledstjärna ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet, 2009). Författarna Fraser-Thomas, Côté 

och Deakin (2005) menar på att idrotten inte bara är en plats för fysisk utveckling, utan 

även utveckling inom psykologiska kontexter och sociala miljöer som utvecklar hela 

barnet. Utifrån detta vilar ett stort ansvar på ledare och ledarens kunskaper inom flera 

områden (Sullivan, Paquette, Holt & Bloom, 2012). Förbunden vill förbereda sina 

ledare på bästa sätt genom ett utbildningssystem för ledare. Sullivan et al. (2012) har i 

sin studie visat på utbildningssystemens positiva avspegling på ledar- och tränarskap. 

Ideella ledare har beskrivit utbildning som en stor del i deras utveckling. I denna studie 

vill vi undersöka synen på lärande i idrottsledarutbildning utifrån utbildningsledarens 

synvinkel.   

  

Idrottsledarutbildningar är idag styrda av dokument som bestämmer hur utbildningen 

ska genomföras och vilken kunskap som ska förmedlas från förbunden för att öka 

ledarnas kompetens. Idrottsförbunden vill med ledarutbildning förmedla en kunskapsbas 

som genom idrottsledarna formar idrotten. Utmaningen med dessa utbildningar är att 

lära ut faktabaserad kunskap i en kontext som sedan kan användas praktiskt i 

verksamheten (Goldstein & Ford, 2002). Idrottsförbunden bidrar med sin del som 

förmedlas och ledare samt aktiva bidrar med sin beprövade erfarenhet i hur idrotten ska 

bedrivas. Idrottsförbundets kunskapsbas förmedlas av utbildningsledare och praktiseras 

utifrån varje ledares unika situation. Det kan vara gynnsamt för inlärningen av teoretisk 

kunskap att utbildningsdeltagarna blir satt i en social kontext under utbildningen (Jones, 

Morgan, & Harris, 2012). Utbildningarnas mål är att öka kunskap och färdigheter hos 

utbildningsdeltagarna, men frågan är om den befintliga utbildningen enbart utifrån 

styrdokument är den effektivaste för att gynna lärande. Formell idrottsledarutbildning 

tenderar att konkurrera med nyttan av det sociala lärandet som sker när människor 
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interagerar med varandra. Lärandet kan möjligen optimeras när formell utbildning och 

socialt lärande kombineras och därmed bjuder utbildningen på fler lärandesituationer 

(Mesquita, Isidro & Rosado, 2010). Det är av intresse att se hur lärande upplevs ske bäst 

i samband med utbildningarna. Dels för att ge möjlighet att effektivisera utbildningarna 

och göra utbildning inom idrott mer attraktiv. Det vi vill undersöka i denna studie är 

utbildningsledarens syn på lärande i idrottsutbildningar för barn och ungdomsledare.   

  

2. Bakgrund & teoretiska begreppsramar  

2.1 Svensk idrott  

Varje idrottsförening påverkas av det idrottsliga fält där föreningen är verksam, en 

fotbollsförening påverkas av vad andra fotbollsföreningar gör runt om i Sverige. Alla 

organisationer och föreningar påverkas av svensk idrott och resulterar i en 

samstämmighet inom idrotten. Denna påverkan sker genom en växelverkan mellan 

Riksidrottsförbundet, de aktiva, specialförbund, distriktsförbund, enskilda föreningar 

och organisationer som verkar inom detta idrottsliga fält. Idrottens mål och visioner på 

nationell nivå avspeglas i sitt arbete mot en utvecklad idrott.  

  

2.2 Svenskidrotts uppbyggnad  

Svensk idrott fungerar som en paraplyorganisation med Riksidrottsförbundet (RF) som 

högsta instans och sedan delas in i specialidrottsförbund, distriktsförbund som sedan 

förgrenas till enskilda föreningar. “Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet, 2009) är ett 

dokument framtaget av RF och används som idrottsrörelsens gemensamma idéprogram. 

Detta dokument beskriver hur idrotten ska fungera och att idrotten ska vara en plats för 

både lek och tävling samt att idrotten ska gynna fysisk, psykisk, social och kulturell 

utveckling. Målet är att idrottsrörelsen ska verka för samma vision och värdegrund 

(Riksidrottsförbundet, 2017).  

  

Svensk idrottsvärderingar och riktlinjer för hur idrott ska bedrivas ligger till grund för 

hur specialförbunden lägger upp sina ledarutbildningar och som verkställs av 

distriktsförbunden. En av fem nyckelfrågor i Strategi 2025 är att stärka ledarskapet. 

Inom svensk idrott är Riksidrottsförbundet högst upp i hierarkin, därefter delas 

idrotterna in i specialförbund (se figur 1). Dessa specialförbund bedriver egen 

utbildning för sina ledare och utövare i olika utsträckning och med varierande 
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omfattning (Riksidrottsförbundet u.å). Som komplement till specialförbundens egna 

utbildningar tillgodoser SISU idrottsutbildarna utbildning direkt från  

Riksidrottsförbundet. Utbildningarna för barn och ungdomsledare innehåller kunskaper 

kring både direkta och indirekta idrottskunskaper som ska hjälpa ledarna med deras 

ledarskap. En direkt idrottskunskap kan vara hur en spelare ska slå en passning med 

bredsida inom fotboll, medan en indirekt idrottskunskap kan vara skillnaden i 

energiinnehåll mellan en chokladkaka och en banan. Idrottsledarutbildningar används 

som distributionskanal för att svensk idrott ska arbeta mot gemensamma mål, där högsta 

instans har samma målsättningar som idrottsledare och aktiva idrottare 

(Riksidrottsförbundet, u.å.).   

  

Figur 1. Organisationsstruktur inom Svensk Idrott. (Riksidrottsförbundet u.å).  

  

Idrottsledarutbildningarna kan antas inspireras av det som anses normalt inom fältet 

Svensk idrott och vad som förmedlas på dessa utbildningar styrs till viss del av 

förbundets syn på vad som är den rätta kunskapsbasen för ledare. Clegg, Kornberger 

och Pitsis, (2007) beskriver hur organisationer inom samma fält påverkar varandra. 

Genom att förmedla en överenskommen syn kring vissa saker inom fältet kan 

organisationer, dvs de olika specialidrotterna, anpassa sig och skapa legitimitet. 

Förbunden och föreningar styrs av det idrottsliga fältet och det är svensk idrotts fält som 

bestämmer vad som är legitimt (Clegg et al., 2007). Stenling och Fahlén (2009) ger en 

bild av hur idrottsorganisationer påverkar varandra. Existerande normer och värderingar 

påverkar fältet som där organisationen verkar. Det påverkar i sin tur aktörer som är 

verksamma i branschen som tex myndigheter som bistår med den service som 

organisationen behöver för att verksamheten ska existera. Denna påverkan fungerar som 

en växeldragning mellan organisationer och skapar en legitimitet, denna legitimitet 

skapar en säkerhet för organisationerna men kan även bidra till minskad flexibilitet 

(Stenling & Fahlén, 2009).  
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2.2.1 Definition av ledarskap  

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är ledarskap det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom ett idrottslag eller en annan ledarroll. Northouse (2009) 

beskriver det som att ledarskap är en process genom vilket en individ påverkar en grupp 

individer att uppnå ett gemensamt mål. Enligt Yukl (2006) är ledarskap en 

påverkansprocess som får andra att förstå och hålla med om vad som måste göras och 

hur det ska ske, och den understödjande process som bidrar till att individuella och 

kollektiva ansträngningar når gemensamma mål.    

2.2.2 Idrottsledarens betydelse  

Idrottsledaren har en stor betydelse i barn och ungdomsidrott, idrottsledare inspirerar 

inte bara till idrottsliga prestationer utan har också en betydande roll i fostran och social 

utveckling (Frasier-Thomas et. al., 2005). Redelius (2002) genomförde i sin avhandling 

både enkäter och intervjuer med ledare inom barnidrotten. Hon kom fram till att ledarna 

har en stor roll för barn- och ungdomars lärande. I hennes intervjuer framkom det att 

ledarna upplever sig själva som den stora sporren och inspiratören till barn- och 

ungdomars lärande. Utöver detta behöver ledarna även kunskaper kring barn- och 

ungdomars fysiska, sociala, psykiska och kulturella utveckling (Redelius, 2002). 

Idrotten har en roll att fostra barn- och ungdomar utöver specifik idrottslig kunskap 

(Frasier-Thomas et. al., 2005). SISU idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden 

bedriver utbildningar för att åstadkomma en utveckling av kunskap hos ledare som 

sedan används i idrottsverksamheter runt om i Sverige. För att ledarna ska utveckla sina 

färdigheter som ledare krävs det ett lärande (Stoszkowski & Collins, 2012).      

  

2.3 Lärande  

Synen på lärande hos vuxna har förändrats med forskningen genom tiden. Myten om att 

det inte går att lära gamla hundar (vuxna) att sitta har förändrats till att de vuxna ses 

som ett subjekt och en person som tar ansvar för sitt eget lärande (Skolutveckling, 

2005). Människor besitter alltså möjligheten till att lära livet ut. Idag ligger fokuset mer 

på lärande än på undervisning, både lärarna och de studerande har något att lära av 

varandra, genom att dela erfarenheter och kunskap förenklas lärandet (Skolutveckling, 

2005). Människan lever i interaktion med andra och kommer så länge detta samspel 

fortskrider kunna förändra sina kunskaper och färdigheter. Det kan ses som en social, 

dynamisk och aktiv process, i denna process utgör reflektion och självreflektion en 
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avgörande roll. Lärande situationerna skapar vi tillsammans och med fokus på vad som 

är meningsfullt lärande. Ur detta synsätt kan lärande ses som en djupare förändring av 

förståelse än en ökad kunskap (Skolutveckling, 2005).   

Lärande som en process bygger på att vara aktivt engagerad i sitt lärande och lärande 

blir en dynamisk process som är situationsberoende. Intresset ligger i vad som händer 

när man lär och hur det går till. Lärande som resultat kan beskrivas i hur en formell 

utbildning är utformad. Förändringen i kunskap resulterar i ett betyg eller ett certifikat. I 

detta synsätt är det viktigt vad individen faktiskt har lärt sig i form av kunskaper och 

resultatet som oftast mäts med ett relevant test (Skolutveckling, 2005). Lärande som en 

process kan ses som en mer social aktiv process där situationen och samtalsämnet styr 

lärandet. Vid lärande som ett resultat mäts förändringen i kunskap genom ett test eller 

ett prov för att skapa någon form av legitimitet för utbildningsområdet.   

2.3.1 Formellt- och informellt lärande  

Ett formellt lärande hänvisar till en utbildning som är institutionaliserad och som 

sträcker sig från till exempel förskola till högre studier. Denna typ av utbildning utgår 

från en bestämd läroplan eller styrdokument som verifierats av staten och som verkställs 

av behöriga lärare. Idrottsutbildning fungerar på samma sätt som skolan fast materialet 

styrs av RF och respektive specialförbund. Formellt lärande utmärks som medvetet 

organiserade metoder för lärande med ett fast schema, innehåll och struktur. Informellt 

lärande sker utanför dessa läroplaner men behöver inte ske utanför 

utbildningsinstitutionen. Informellt lärande utförs individuellt eller tillsammans med 

andra. Informellt lärande är ofta ostrukturerat och kan ske vid till exempel fikaraster 

under en ledarutbildning, där ledarna genom sociala interaktioner får diskutera och lära 

av varandra utan någon speciell agenda (Schugurensky, 2000).  

2.3.2 Communities of practice  

Communities of practice (CoP) är en teori om lärande i ett specifikt sammanhang där 

individen befinner sig. I det specifika sammanhanget har medverkande en gemensam 

syn på hur verksamheten ska bedrivas och lärandet sker genom social interaktion och 

observationer av varandra i gruppen (Leve & Wenger 1991). Lärande genom sociala 

interaktioner och observationer av andra individer tillhör ett lärandeperspektiv där 

Vygotskij (1978) var en av huvudpionjärerna, tillhörande det sociokulturella 

perspektivet. CoP har gemensamma och unika samlingar av resurser till lärande, 

resurser som erfarenheter, verktyg och tillvägagångssätt i att behandla återkommande 
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problem. Det skulle enkelt kunna beskrivas som en gemensam praxis som används av 

en grupp med homogena intressen. Lärandet sker när gruppen gemensamt utvecklas av 

en övning med hjälp av social interaktion (Seo, 2014; Wenger-Trayner & 

WengerTrayner, 2015). Inlärningen kan se olika ut för individer i samma CoP, individer 

kan lära av att vara passiva, medan andra behöver vara aktiva och ställa frågor för att 

skapa utveckling.   

Transformationen av kunskap i ett CoP sker med hjälp av social interaktion och 

observation (Stoszkowski & Collins, 2012). Det är av största vikt att kunskap och 

erfarenhet tillförs i ett CoP för att bidra till utveckling. Uteblir detta finns det en tendens 

till kunskap och utvecklingen inte bidrar till kompetenshöjning. Det kan därför vara 

viktigt att ha en stor variation av medlemmar för ett gott resultat och bidrag till 

utveckling. Variationen bidrar också till snabb kunskapsutveckling för nybörjare och för 

andra med kunskapsbrist inom vissa ämnen (Seo, 2014).     

  

CoP kan beskrivas som en sfär där kunskap om ett specifikt område delges. Idrotten, 

och idrottsledarna i olika idrotter kan liknas att de befinner sig i ett idrottsligt CoP. 

Enligt Stoszkowski och Collins (2012) agerar idrottsledarna i en kontext där andra 

föreningar, ledare och aktiva påverkar sfärens kunskapsbas. I den kontext eller sfär 

fostras ledare med hjälp av sociala interaktioner utifrån ett kulturellt, ett institutionellt 

och ett historiskt perspektiv. Samtidigt som en social interaktion i denna sfär kan gynna 

inlärning kan det också vidmakthålla kunskap som inte nödvändigtvis är det som är 

mest gynnsamt. Ett exempel på det skulle kunna vara att idrottsledare triggas av 

varandra till elitsatsning i barn och ungdomsgrupper i stället för att låta alla barn och 

ungdomar få chansen att idrotta och skapa rörelseglädje. För att få en gynnsam 

utveckling av CoP är det viktigt att alla har samma vision och jobbar utifrån det, då blir 

interaktionen nyttig för deltagarna i utbildningen (Stoszkowski & Collins, 2012).    CoP 

teorin kan ses som ett informellt lärande och det sker när ledare integrerar med 

varandra. Ledarutbildningarna är ofta utformade från ett styrdokument som reglerar 

vilken information som förmedlas, genom detta anses utbildningarna som formellt 

utformade. Teorin om CoP har emellertid blivit ifrågasatt om det går att skapa och 

organisera ett lärande som fungerar enligt teorin eller om det bara uppstår likt andra 

sociala sammanhang (Granberg & Ohlsson, 2009). Även om teorin är ifrågasatt i vissa 

avseenden visar forskningsfältet att sociala interaktioner mellan deltagare gynnar 

inlärning under utbildning för idrottsledare. Sammanhang där lärande sker genom 
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CoP´s premisser, dvs social interaktion, förknippas ofta med det sociokulturella 

perspektivet eftersom transformationen av kunskap inom ett CoP sker via sociala 

interaktioner.  

2.3.3 Sociokulturella perspektivet  

Ledarutbildningar som bedrivs av idrottsförbunden vill förmedla idrottslig kunskap och 

ger möjligheten till lärande. Utöver att utbildningen ger möjlighet till lärande hävdar 

Vygotskij (1978) att lärandet kan ta ett steg till. Steget där lärandet sker kallar han för 

den proximala utvecklingszonen. Proximala utvecklingszonen innehåller uppfattningar, 

inputs och ledtrådar av inte helt klara helhetsbilder som vi inte är kapabla att förstå utan 

att samspela med andra. Vygotskij gjorde ingen skillnad på barn och vuxna i detta sätt 

skapa kunskap. Han menade dock att individer har olika lätt att lära sig i olika ämnen 

beroende på tidigare erfarenhet, utvecklingspotentialen är större för en person med 

mindre erfarenhet. Genom att delge varandra med olika erfarenheter i det aktuella ämnet 

skapas en tydligare bild som leder till ökad förståelse. Kommunikationen fungerar enligt 

Vygotskijs synsätt som en länk mellan det inre tänkandet och den yttre verkligheten. 

Enligt detta perspektiv av lärande skulle det vara fördelaktigt att låta deltagarna i 

utbildningen delge varandras erfarenheter och integrera med varandra utifrån det 

budskap utbildningen vill distribuera (Vygotskij, 1978).   

  

2.4 Idrottsutbildning – en formell utbildning  

Ledarutbildningar inom idrotten ger ofta en licens eller ett certifikat till ledaren efter 

genomförd utbildning. Denna licens kan fungera som en nyckel till vidare utbildning, 

godkännande att få leda barn och ungdomar men även för att vara legitim inom sitt 

idrottsliga fält. Licensen ger en kunskapsgaranti både från förbundets syn men även 

inför andra spelare och ledare (Nelson och Cushion, 2006).  

  

Generellt är idrottsutbildningar till största delen uppbyggda av en  

envägskommunikation från förbund/utbildningsledaren till deltagarna i utbildningen 

Piggot (2012). Vidare menar Piggot (2012) att styrkan med formell utbildning är att det 

är lätt att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Även författarna Mallet, Trudel och 

Rynne (2009) skriver att utbildning som utgår från ett styrdokument gör det lättare att 

säkerställa vilken kunskap som förmedlas men också att det medför en standardisering 

av kunskapen inom idrotten. Det går att tillgodose rätt expertis, kvalitetssäkra och 
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upprätta bedömningskriterier inom idrotten. Idrottsledarutbildningar uppbyggda på 

förbundens styrdokument har en tendens att förbise mångfalden av kunskap som 

gruppdeltagarna kan bistå med (Piggot, 2012). Bristande mångfald av kunskap under 

formell utbildning kan också bero på att styrdokumentet hindrar socialt lärande enligt 

Cop (Stoszkowski & Collins, 2012). Utbildningarna som utgår från ett styrdokument 

som styr utbildningen har visat sig vara gynnande för nyblivna ledare som behöver mer 

konkret information till sig för att skapa en god kunskapsbas. Tvärtom blir det till de 

mer erfarna ledarna som gynnas mer av erfarenhetsutbyte med andra ledare (Mesquita et 

al., 2010).  

  

En utbildning med en stor kunskapsfördjupning kan gynna kritiskt tänkande kring dels 

sitt eget och andras ledarskap och dels kring verkligheten (Mallet et al., 2009;  

Stoszkowski & Collins, 2012). Den största nackdelen med denna typ av utbildning är att 

deltagarna inte blir satta i en social kontext där det sker en interaktion mellan 

deltagarna. Genom att sätta deltagarna i sociala lärandesituationer sker en interaktion 

som är gynnsam för lärandet och skapar en större förståelse (Cushion, Armour & Jones,  

2003; Mallet et al., 2009; Nelson & Cushion, 2006; Piggot, 2012; Stoszkowski & 

Collins, 2012). Idrottsutbildningarna innehåller många olika ämnen som är både 

idrottsliga och icke idrottsliga som förmedlas med en snäv tidsram vilket försvårar 

inlärningen för deltagarna (Riksidrottsförbundet, u.å; Piggot, 2012) Detta 

innehållsmässiga problem i idrottsutbildningar kan göra att den kunskapsbasen 

organisationen önskar blir för svag (Callary, Culver, Werthner & Bales, 2014). 

Utmaningen att beröra alla ämnen på ett pedagogiskt sätt kan påverka inlärningen 

negativt. Utbildningarna är ofta begränsade tidsmässigt och det finns inte utrymme att 

gå utanför styrdokumentet i större utsträckning (Nelson & Cushion, 2006; Piggot, 

2012).  

   

En ledarutbildning inom svensk idrott som enbart bygger på sociala lärandesituationer 

mellan deltagare är väldigt sällsynt då det finns riktlinjer från RF och 

specialidrottsförbunden kring vilken kunskap som ska förmedlas (Riksidrottsförbundet, 

u.å). Social interaktion är dock något som förekommer i ledarutbildningarna och bidrar 

till lärande. Ledarutbildningar ska leda till en förändring i kunskap och färdigheter som 

därefter skall användas i praktiken (Goldstein & Ford, 2002). Utbildningarna vill skapa 

en ökad förståelse hos ledarna för att ledarna ska kunna applicera kunskapen i sin 
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verksamhet. I största del förmedlas detta genom styrdokumenten även om forskning 

säger att det finns mycket att vinna med social interaktion. Teoretisk kunskap och 

praktiska moment har en tradition att föda och utveckla varandra. Teoretisk kunskap 

syftar till tanken bakom en lösning och de praktiska momenten finns till för att sätta in 

den kunskapen i verkligheten (Svensson, Brulin, Ellström & Widegren, 2002). Inslag av 

social interaktion i en utbildning där deltagarna blir satta i en kontext som hjälper dom 

att förstå hur den förmedlade informationen ska fungera i deras dagliga verksamhet är 

nyttiga för deltagarna, dessa inslag lär härstamma från deltagarnas egna erfarenheter. 

Enligt Cushion et.al., (2003); Mallet et al., (2009); Nelson och Cushion, (2006); Piggott,  

(2012) så sker inlärning bäst genom sociala interaktioner och inslag där 

utbildningsdeltagarna får diskutera med varandra och lösa problem tillsammans utifrån 

varandras erfarenheter. Stoszkowski och Collins, (2012) menar dessutom att det är 

genom sociala interaktioner som idrottsledaren tar med sig mest kunskap som bidrar till 

utveckling.   

  

2.4.1 Lärande vid ledarutbildningar  

I följande avsnitt redovisas hur formatet på idrottsledarutbildningar ser ut och vad som 

anses vara positivt och negativt med det. Det styrda materialet som finns till 

utbildningarna och sociala interaktioner konkurrerar med varandra istället för att 

samarbeta och skapa en optimal miljö för att tillgodose inlärning (Mesquita, et. al., 

2010).  

  

Idrottsförbunden formar sina ledarutbildningar med mycket kunskap för att utveckla 

kompetenta idrottsledare inom idrotten. Utbildningarna utformas genom en strukturerad 

envägskommunikation från utbildningsledaren och förbundet till deltagarna för att få ut 

den mängd information som är förutbestämt. Utbildningarna styrs av styrdokument och 

kan ses som en formell utbildning (Svensson, et. al., 2002). I och med detta går 

deltagarna i utbildningen miste om öppnare inlärningssituationer som är viktiga för 

deras kompetensutveckling som idrottsledare (Svensson, et. al., 2002). Wright, Trudel 

och Culver (2010) belyser i sin studie vikten av att ta vara på fler typer av 

inlärningssituationer när förbunden designar sina utbildningar. De poängterar att 

idrottsledare inte enbart lär sig genom en envägskommunikation utan kan behöva inslag 

av andra moment för att maximera sitt lärande. Ett exempel på detta kan vara sociala 

interaktioner som ger ett erfarenhetsutbyte och en reflektion över sitt eget ledarskap.   
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Sociala interaktioner under utbildningarna kan ses som ett komplement till den styrda 

informativa kunskapsförmedlingen och genom detta skapa större mångfald av kunskap. 

Via ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna delges mycket kompetens om hur problem 

som uppstår för idrottsledare kan lösas (Cushion et.al., 2003; Mallet et al., 2009; Nelson 

& Cushion, 2006; Piggott, 2012; Stoszkowski & Collins, 2012).   

  

Att ledarna får en chans att reflektera över sitt ledarskap är nyttigt för deras utveckling, 

genom att ledaren kan få en större förståelse för hur dom behöver utveckla sitt ledarskap 

(Gillbert & Trudel, 2001; Nelson & Cushion, 2006). Att reflektera i grupp har visat sig 

vara effektivt för att uppnå en djupare förståelse kring sitt ledarskap (Jones et al., 2012).  

  

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet  

Den tidigare forskning som inkluderats i denna studie har använt sig av olika 

datainsamlingsmetoder. Främst har data samlats in genom intervjuer med 

idrottsledare/coacher, men även observationer, dokumentanalyser och enkätstudier har 

genomförts. Den tidigare forskningen lyfter fram vikten av både strukturerade 

utbildningar utifrån styrdokument och social interaktion för att gynna lärande, 

forskningen tar även upp nackdelarna med de båda.  

  

För det mesta är utbildningarna styrda av styrdokument som gör att det framstår 

tydlighet vilket budskap och vilken information förbunden delger deltagarna. Genom att 

förbunden använder sig av dessa styrdokument blir det lätt att säkerställa vilken 

kunskap som förmedlas och det går att uppnå en nationell standard av den kunskapen 

(Mallet et al., 2009). Det medföljer även kritik mot denna typ av undervisning. 

Deltagarna blir inte satta i en kontext och det skapas en klyfta mellan den information 

dom tar in och hur den ska appliceras i deras dagliga verksamhet (Cushion et al., 2003; 

Mallet et al., 2009; Stoszkowski & Collins, 2012).  

Sociala interaktioner och erfarenhetsutbyten sker ständigt i idrotten och kan ses utifrån 

ett CoP och med rätt mål kan lärandet vara utvecklande (Stoszkowski & Collins, 2012). 

Sociala interaktioner inom ett CoP kan enligt Vygotskji (1978) bidra till att deltagarna 

får en ökad förståelse, deltagarna hjälper varandra att skapa en helhetsbild av nya 

intryck och uppfattningar. Genom att utbildningar använder sig av sociala interaktioner 

där deltagarna får genomföra ett erfarenhetsutbyte och diskutera olika situationer och 
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lösningar kan det gynna lärandet (Cushion et al., 2003; Mallet et al., 2009; Nelson et al., 

2006; Piggott, 2012; Stoszkowski & Collins, 2012).   

  

2.6 Problemformulering  

Idrottsledaren har en stor betydelse i utvecklingen av unga idrottare, detta medför att 

ledaren måste ha kunskaper utöver det direkt idrottsliga. Ledaren bör ha kunskaper om 

barn- och ungdomar och deras utveckling (Redelius, 2002). Idrottsledarutbildningarna 

behöver tillgodose utbildningsdeltagarna med en bred kunskapsbas kring hur dom ska 

leda barn- och ungdomar och utveckla idrotten framåt. Det är viktigt att 

idrottsledarutbildningar använder sig av flera olika inlärningssituationer för att främja 

lärande (Wright et. al., 2010). Men använder idrottsledarutbildningarna sig av flera 

inlärningssituationer på ett framgångsrikt sätt? Vi vill genom intervjuer med 

utbildningsledare vid idrottsledarutbildningar undersöka deras syn på utformningen av 

utbildningarna, deras syn på lärande och vilka utmaningar de ser i att förmedla 

kunskapen på bästa sätt till utbildningsdeltagarna.   

  

2.7 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka utbildningsledarnas syn på lärande i nationella 

idrottsförbunds ledarutbildningar.  

2.7.1 Frågeställningar  

• Vilken syn har utbildningsledare på utformningen av utbildningarna?  

• Vilken syn har utbildningsledare på lärande?   

• Vilka utmaningar ser utbildningsledare i att ge förutsättningar till lärande?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Metod  
Författarna vill veta utbildningsledares syn på lärande under idrottsledarutbildningar, 

därav ansågs en kvalitativ metod lämplig för att svara på studiens syfte och ge 
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tillräckligt breda och tillräckligt djup i svaren. För studiens syfte var det fördelaktigt att 

skapa ett djup i intervjuerna men också en bredd i det empiriska materialet som sedan 

analyserades och tolkades (Hassmén & Hassmén, 2008). För att svara på syftet 

genomfördes en förklarande forskning, detta gjordes genom en sökning av mer ytlig 

information kring utbildningsledarna, händelser eller situationer under 

ledarutbildningarna (Hassmén & Hassmén, 2008). Gratton och Jones (2015) beskriver 

förklarande forskning liknande, det beskrivs som en forskning som förklarar varför 

något händer.  

  

3.1 Urval  

Respondenterna blev strategiskt valda utifrån studiens syfte. Enligt Gratton och Jones 

(2010) bör intervjupersonen besitta specifik kunskap med relevant yrkesroll som är av 

intresse för forskningsområdet.  

Urvalet skedde både genom tillgänglighet och bekvämlighet. En av respondenterna i 

studien var bekant för en av författarna sedan tidigare och för att bibehålla 

professionaliteten genomförde den andra författaren intervjun (Hassmén & Hassmén,  

2008). Utbildningsledare från respektive förbund är från samma distrikt i Mellansverige.   

Kontakten till deltagarna skedde både via mail och samtal. Först till kansliet på 

respektive idrottsförbund för att få kontaktuppgifter till möjliga respondenter. Därefter 

kontaktades möjliga respondenter främst via samtal för att berätta syftet, fråga om de 

vill ställa upp på intervjuer och bestämma plats och tid för intervjun ifall de var villiga 

att delta.   

  

Tabell 1 ger en översikt på storleken på förbunden och dess utbildning. Idrotterna 

rankades i storleksordning efter antal aktiva idrottsutövare i Sverige och utbildningens 

storlek rankades utifrån tidsramen i antal timmar. Utbildningarnas omfattning är 

varierande och det nämns inte i studien vilka idrotter våra respondenter representerar 

eftersom också antalet utbildningsledare varierar i förbunden. Informationen i tabellen 

bygger på respondenternas information om utbildningens omfattning.  

Tabell 3.1.1  
  

Förbund  Typ av idrott   Idrottens storlek  Utbildning storlek  
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Förbund 1  Lagidrott  Stor  Liten  

Förbund 2  Lagidrott  Stor  Stor  

Förbund 3  Lagidrott  Stor  Mellan  

Förbund 4  Inviduell/ lagidrott  Stor  Stor  

  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Syftet och frågeställningarna har besvarats med hjälp av sex semistrukturerade 

intervjuer med utbildningsledare inom olika idrottsförbund i Mellansverige (Hassmén & 

Hassmén, 2009). Intervjuerna genomfördes där intervjuledaren förde samtalet med 

öppna frågor och med möjlighet att ställa följdfrågor för att få respondenten att utveckla 

ett frågeområde (Gratton & Jones, 2010). Detta för att få en djupare inblick i deras 

erfarenheter och syn på inlärning under idrottsutbildningar. Före intervjuerna skickades 

ett informationsbrev (bilaga 2) ut till möjliga respondenter. I det brevet framgick det 

vilka författarna är, vad syftet med studien är, varför studien och att utgiven information 

behandlas konfidentiellt (Hassmén & Hassmén, 2008). Inför intervjuerna skapades en 

intervjuguide (bilaga 1) som en hjälp för författarna att hålla sig till planen kring 

utformningen på intervjun (Gratton & Jones, 2010). Intervjuguiden skapades utifrån 

frågeställningarna, frågor som tycks locka fram välformulerade svar angående 

utbildningens utformning, lärande och utmaningar för lärande. Författarna sökte upp 

ordföranden i olika förbund och bad den personen om kontaktuppgifter till personer som 

genomför ledarutbildningar i respektive förbund. Därefter kontaktades möjliga 

respondenter genom både email och via telefon. Respondenterna närvarade fysiskt 

under intervjuernas genomförande och hela intervjun spelades in. Inspelning skapade en 

högre kvalitet eftersom respondentens tonläge och talande tystnader kan vara av 

betydelse. Information som under intervjuns gång ansetts vara oväsentlig för stunden 

kan senare vara användbar (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004).  Intervjuerna 

genomfördes på ett och samma sätt i samtliga intervjuer med respondenterna. Samma 

person agerade intervjuledare och ställde frågor utifrån frågeguiden och den andre 

assisterande. Intervju assistenten i denna studie antecknade kroppsspråk som kunde vara 
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betydande för studien och fyllde i med frågor om det skulle behövas för att uppnå 

datamättnad.    

  

3.3 Analys  

Samtliga intervjuer spelades in via telefon för att sedan kunna transkriberas. Vid 

genomförandet av transkriberingen skapade författarna koder och kategorier utifrån 

teman som identifierats ur transkriberingen (Hassmén & Hassmén, 2008). I analysen av 

intervjuerna använde författarna kodning för att bryta ner teman i den insamlade data 

som passar med varandra. De teman som skapades uppstod dels utifrån 

frågeställningarna men förändrades och utvecklades av analysen. Teman kunde formas 

ur vad respondenterna nämnde och tyckte var viktigt i intervjuerna. För att säkerställa 

våra teman använde vi oss av en trestegskodning (Tabell 3.3.1) (Miles & Huberman, 

1994). Kodningen genomfördes i tre steg; först framkallades förklarande teman som 

genom att placera fenomen till ett segment av text. I steg två tolkades innehållet i 

temana från steg ett för att förtydliga texten ännu mer. Vid steg tre letades mönster fram 

i texten, ledmotiv och mönster hittades som sedan gick att föra in i resultatdelen (Miles 

& Huberman, 1994).  

  

Exempel i tabell 3.3.1 beskriver ett textsegment där koder har identifierats och sedan 

placerats in i underkategorier. Utifrån underkategorier skapades sen ett tema som 

används som rubrik i resultatredovisningen. Textsegmentet fungerar som ett 

förstärkande citat i hur respondenterna formulerade sig.   

  

  

  

  

  

  

Tabell 3.3.1   

Textsegment  Koder  Kategori  Tema  
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”vad har vi tagit med oss. 

Positivt skulle vara att få 

någon extra utbildning 

eller extra tillfälle att 

prata  

ledarskap ”, ”check av 

vad som gått in och även 

mingel och som man kan 

delge problem och 

lösningar”  

   

”tagit med oss”,  

”Positivt” ”extra 

tillfälle”, ”delge”  

”check”  

   

Erfarenhetsutbyte, 

kunskapssäkring  

Återkoppling  

   

3.4 Tillförlitlighet  

För att stärka tillförlitligheten i denna studie har författarna utgått ifrån tre olika punkter. 

Pålitlighet; för att stärka den användes samma grundfrågor till alla intervjuer men dock 

har följdfrågorna skiljt sig. Trovärdighet; alla respondenter som kontaktades för att 

medverka i studien ansvarar för ledarutbildningar inom respektive förbund. All den data 

som samlats in från intervjuerna har analyserats av båda författarna. Först analyserade 

författarna själva och sedan tillsammans så att inga viktiga data missats. Överförbarhet; 

alla steg som har gjort i studien är noga framskrivna i metod delen så att denna studie 

ska kunna genomföras igen utan bekymmer (Miles & Huberman, 1994).  

  

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Författarna har innan intervjuerna skickat ut ett informationsbrev som stöds av 

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets (HSFR:s) riktlinjer:  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Författarna har berättat studiens syfte för respondenterna.   

Respondenterna har själva bestämt över sin medverkan i studien. Respondenterna har 

fått information om att deras personuppgifter och förbundstillhörighet behandlas 

konfidentiellt. Respondenterna har även fått veta att den insamlade data enbart kommer 

användas till studien och sedan förstöras. De namn som nämns i resultatdelen är ej 

respondenternas riktiga namn utan dom är slumpmässigt utvalda av författarna 

(Hassmén & Hassmén, 2008).   
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4. Resultat  
Under studiens resultatdel presenteras de fyra huvudområden i form av teman utifrån det 

empiriska material som samlats in genom sex intervjuer. Respondenterna delger sin syn 

på utformningen av utbildningarna utifrån praktiskt genomförande och 

utbildningsmaterial. Resultatet belyser utbildningsledarnas syn på lärande relaterat till 

idrottsledarutbildning. Resultatdelen redovisar även vilka utmaningar 

utbildningsledarna ser i att förmedla kunskap till utbildningsdeltagarna och eventuella 

förbättringar för lärande.   

  

4.1 Utbildningsledares syn på utbildningarnas format  

Utbildningsledarnas syn på utbildningarnas format var genomgående positivt även om 

det framkom att sociala inspel och erfarenhetsutbyten borde få mer plats. Genomgående 

var respondenterna relativt positivt inställda till idrottsledarutbildningarnas utformning i 

respektive specialförbund. Samtliga respondenter lyfte fram i olika uttryck att 

informationen som står i deras styrdokument är nationellt likvärdig och anses stärka 

utbildningarnas kvalitet.  

“Det är ju centralt material i [min idrott], det vill säga att det skiljer sig ingenting i 

utbildningsmaterial om det är Gästrikland, Småland, Skåne osv “  

• Klas  

En annan respondent beskrev i liknande termer och att materialet underlättar arbetet som 

utbildningsledare:  

“Det positiva är ju att alla utbildningar oavsett vem som håller i, vi är olika skickliga 

instruktörer det är det som skiljer. Oavsett vart du går så pratar alla samma saker i 

hela Sverige. För mig som instruktör underlättar det också, jag behöver inte hitta på  

eget.”  

• Jörgen  

Att materialet är nationellt likvärdigt tycker respondenterna medför att hela 

idrottsrörelsen rör sig åt samma håll, med styrningar från staten, RF och 

specialidrottsförbunden. Respondenterna säger att när samtliga strävar mot samma mål 

skapas en samstämmighet inom idrotten där kunskapsgrunden blir lika för alla ledare. 

En annan styrka som respondenterna lyfte fram som viktigt för att främja inlärningen är 
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att när samtliga arbetar utifrån samma styrdokument blir det en enklare struktur och 

tydlighet och att en nationellt samstämmig utbildning säkerställer kunskap.  

Respondenterna resonerade om detta som positiva aspekter på ledarutbildningar men att 

det även finns nackdelar. Viktigt att påpeka är att respondenterna var väldigt positiva till 

utbildningsmaterialet i de olika förbunden men nämner ändå varierande nackdelar till 

utbildningarna. Två av respondenterna i studien berättade att det enbart är RF:s och 

specialidrottsförbundens syn på idrott som förmedlas och när det händer är det lätt att 

tappa mångfalden av kunskap hos ledarna. Ett till hinder för att främja utveckling som 

respondenterna lyfte fram handlade om organisatoriska problem. Det kan ta 3–5 år för 

organisationen att revidera fram nytt utbildningsmaterial och det anser respondenterna 

vara för långt tidsintervall, då det kan hända mycket inom forskningen under den tiden.  

  

“Det kan bli väldigt mycket tid och ganska mycket samma sak (…) Nackdelarna är 

kanske då att påverkans graden blir för låg. Det kanske tar för lång tid till förändring, i 

och med att det måste gå igenom föreningsstaben om man ska se det från en annan 

sida.”  

• Klas  

En till respondent stämde in på att tiden mellan revideringar är för lång:  

“Alldeles för sällan, dom släpper en ny pärm varje år i stort sett. Men allt för ofta är 

det samma innehåll bara att dom ändrar utseendet på första sidan. Men revidering sker  

ungefär mellan varje 3–5 år”  

• Sigvar

d En annan respondent uttryckte vikten av att deltagarnas egen syn på idrott måste få 

utrymme under utbildningen för att stärka mångfalden av kunskap:   

“Det kan bli likriktat, vi får inge mångfald i det. Det är ett problem, det är därför man 

måste få delge varandra för du är unik som ledare, så det måste finnas det också”  

• Bertil 

Revidering av utbildningsmaterialet tycker flera respondenter är viktigt och även att 

deltagarna får delge egen erfarenhet för att stärka kunskapens mångfald. Revidering av 

nytt material menade två av dem är viktig för att vara “front of the line” (Klas) med ett 

aktuellt material för att på bästa sätt förmedla den kunskapen till kursdeltagarna. Det 

som präglar utbildningen blir i detta fall enbart förbunden bakom utbildningarna och 

detta kan ge ett inrutat synsätt även om materialet är bra. Respondenterna känner sig 

trygga med styrdokumentet men de talar också om vikten av social interaktion och 
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erfarenhetsutbyten för att främja lärandet hos deltagarna. Dock menar fyra av 

respondenterna uttryckligen att utbildning enbart komponerad av social interaktion inte 

skulle fungera eftersom det inte alls går att säkerställa kunskap.   

“Det positiva är det att det finns hur mycket kunskap som helst. Bland deltagarna och 

att dom får dela med sig av det dom har varit med om, för det är unikt (...) det styrda  

och det mer fria diskussionerna. Det är 2 bitar som slåss mot varandra. Det är vi i [mitt 

idrottsförbund] att det formella ska vara det vi lär ut och vad vi tror på och det andra 

lär komma också. Enbart en kurs som enbart drivs av erfarenheter skulle inte fungera,  

vad är det vi lär ut då.”  

• Bertil 

En annan respondent instämmer med att erfarenhetsutbyten är viktigt eftersom många 

situationer som uppstår i idrottsverksamheter är unika:  

“Det positiva är det att det finns hur mycket kunskap som helst (...) Att skapa ett 

utrymme för att dom får dela med sig av allt det där. Just det är ovärderligt för det,  

situationer som uppstår som ledare är helt olika”  

• Jörgen 

Respondenterna pratar om att erfarenhetsutbyten mellan deltagarna som en jätteviktig 

del i utbildningen. Deltagande ledare i utbildningarna har olika erfarenheter och har 

varit med om olika situationer. Förbundens budskap bistår inte med alla lösningar på 

problem som uppstår och då har deltagarna mycket att lära av varandras erfarenheter. 

En annan respondent talar om att den mängd kunskap deltagarna har är viktig att ta del 

av:  

“Det att det finns hur mycket kunskap som helst. Bland deltagarna och att dom får dela 

med sig av det dom har varit med om, för det är unikt. Vissa situationer står inte i  

någon manual hur man ska göra det utan den utgår från den bästa av världar.”  

• Jörgen 

Två av respondenterna spekulerade i en utbildning som skulle vara helt styrd av sociala 

interaktioner men trodde det skulle vara svårt att genomföra och resten var emot det. 

Dock påpekar samtliga respondenter flertalet gånger vikten av interaktion mellan 

deltagarna som en viktig komponent. Det framkommer också att utbildningarna högre 

upp i utbildningsstegen medför ett annat klimat då grupperna har träffats många fler 

gånger och får större utrymme för sociala interaktioner under utbildningens gång.  

“Minns både från mina högre utbildningar och hur det är [mitt förbunds] högre 

utbildningar… liksom mer diskussioner det blir svårare saker”   
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• Noar  

Det framgår ur den insamlade data att respondenterna har en relativt homogen syn på 

utbildningarnas format, samtliga respondenter känner sig trygga och står bakom 

materialet i styrdokumenten även fast dom anser att det finns brister. Samtliga 

respondenter lyfter även fram vikten av erfarenhetsutbyten som en viktig del i 

utbildningen.   

  

4.2 Utbildningsledares syn på lärande  

Utbildningsledarnas syn på lärande i samband med utbildningarna är varierande men 

majoriteten hade samma uppfattning. Respondenterna i denna studie poängterade 

viktiga erfarenheter i att ge förutsättningar för lärande under utbildningarna. Sociala 

interaktioner anses som viktigt men strukturen i den befintliga utbildningen upplevdes 

som en trygghet för respondenterna. I och med denna styrning känner sig 

respondenterna också sig trygga med att deltagarna på utbildningen får med sig den 

kunskap som ska förmedlas och behöver själva enbart fokusera på den pedagogiska 

biten.   

“Man söker oftast svar och ledare idag, vi märker mycket när vi pratar evidensbaserat 

att ledare går dit och förväntar sig få en tydlighet (…) vilket gör att jag tror att man 

behöver vara ganska konkret i sin läranderoll mot ledarna (...) vi vet vad som levereras,  

det blir en säkerställning”   

• Klas  

Flera respondenter lyfter fram att styrkan i en utbildning som är utformad från ett 

styrdokument är att det blir tydligt både för utbildarna och deltagarna. Så här beskriver 

en annan att styrkan utspelar sig hos deltagarna:  

“Det blir en gemensam syn (...) och jag upplever att när man gjort dessa utbildningar 

att ledarna tycker jaha det är inte så svårt för man har mycket frågor och funderingar  

om man inte varit i det. Det blir tydligt och strukturerat.”  

• Bertil  

  

Respondenterna tyckte att det är bra med tydliga riktlinjer vad förbundet vill förmedla 

och vad förbundet står för vilket inte ställer lika höga krav på respondenternas egna 

kunskaper. Samtidigt upplever respondenterna att det måste finnas plats för ett socialt 

lärande i utbildningarna. Respondenterna var genomgående positiva till inslag av 

erfarenhetsutbyten i utbildningen. De nämner värdefulla vinster och pratar om verktyg 
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för att skapa lärande vid sociala interaktioner. Alla använder sig av diskussioner för att 

skapa sociala inlärningssituationer. Diskussionerna kan både uppkomma från att en av 

deltagarna ställer en fråga kring ett ämne, utbildningsledarna kan ställa en fråga till 

deltagarna om till exempel en teori som dom ska börja prata om eller att de har upptäckt 

något intressant vid första mötet med deltagarna.  

  

“Ja jag hörde att du är chef eller att du hade jobbat med det där och fråga hur gör ni?”   

• Bertil 

Diskussionerna kan även vara schemalagda i läroplanen i form av ett case. Samtliga 

respondenter är positivt inställda till diskussioner under kursens gång och tycker att det 

är en viktig del. Utbildningsledarna menar att både dom själva och deltagarna lär sig 

mycket av diskussionerna, det kommer upp nya situationer och nya lösningar hela tiden.  

De har dock olika inställning till de schemalagda diskussionerna.   

“Jag tror att det är bra att det är styrt. För risken är att det blir att du hamnar här ←  

istället för att vi ska prata om det här →”  

• Bertil 

En av respondenterna talar om att styrda diskussioner är bra för att man håller sig till 

temat medan en annan tycker att det blir för påtvingat:  

“Jag skulle säga att jag inte tycker det blir lika bra, det blir för påtvingat. När man får 

uppgifter man ska diskutera på kommando. De mest spontana diskussionerna är  

bättre.”  

• Sigvar

d  

Bertil och Sigvard är positivt inställda till diskussioner men är dock inte överens om hur 

det ska verkställas. Bertil föredrar schemalagda diskussioner som inte svävar iväg för då 

hinner han som utbildningsledare med att gå igenom hela materialet. Sigvard menar 

istället att schemalagda diskussioner blir påtvingat och är positiv till spontanitet. Bertil 

är dock delad i sin mening, han gillar schemalagda diskussioner men ofta uppstår andra 

diskussioner som gruppen tycker är viktigt.  

“Ja i dom utbildningar jag har haft så har vi gett det utrymmet. Det ploppar ju alltid 

upp nånting som inte står i, som är väldigt intressant och angeläget för många och då  

behöver vi ta det.”  

• Bertil  
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Bertil menar även på att dom inte kan hejda alla spontana diskussioner som uppstår. När 

det är en intressant och aktuell diskussion som uppstår avsätts tid för det.  

Respondenterna ser att det finns mycket kunskap att vinna med en social miljö men 

menar att det inte bara är under utbildningarna kunskapen och erfarenheterna delges.  

  

“Och utbytet genom att träffa tränarkollegor t.ex. från andra föreningar är väldigt 

värdefullt för utbyte av erfarenheter och delge tips på lösningar av problem. Det är ju 

också inlärning (…) det är ju det som händer efter utbildningen som snarare är det som 

är resultatet och kanske är det viktigare med det informella lärandet som vi får av  

varandra som ger mest. ”   

• Janne  

Enligt majoriteten av respondenterna är det informella erfarenhetsutbytet ovärderligt 

men det finns inte alltid utrymme för det under utbildningen. Respondenterna försöker 

skapa och ta vara på tillfällen för informellt lärande under till exempel lunch, 

kaffepauser och i omklädningsrum. En respondent talade om de spontana 

diskussionerna som viktigt för lärande:  

“Rent bäst tror jag det är det spontana som gör det, så var det för mig när jag gick  

mina stegar. De spontana diskussionerna, vid fikaraster osv”  

• Sigvar

d  

  

En annan respondents erfarenhet är att det är bra att bjuda på sig själv för att skapa 

sociala inlärningssituationer och samtal mellan deltagarna:  

“Kallpratar lite grann och sen att vi som instruktörer också kan bjuda på, va lite 

lättsamma och bjuda på någon sån här anekdot så man kommer igång”  

• Jörgen  

En tredje respondent talar om hur viktigt ett gemytligt klimat är när deltagarna i 

utbildningen ska få möjligheten att kontakta och samtala med varandra:  

“Det är riktigt trevligt i omklädningsrummet, snack om både det ena och det andra (...) 

de knyter kontakter och tipsar varandra utifrån egna upplevelser men även om vad de  

hört”  

• Noar  

Sociala inslag i, och i anslutning till utbildningen främjar inte bara lärandet av 

idrottsliga ämnen. Det ger möjlighet att knyta kontakter men också att kursdeltagarna 
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diskuterar det som är gemensamt, idrotten. Utbildningsledarnas erfarenheter angående 

situationer med sociala interaktioner var överlag positiv. Det framkom att deltagarna i 

utbildningen och såväl utbildningsledarna har mycket att lära av varandra under 

utbildningen. Respondenterna upplever också att ett öppet klimat gynnar lärandet. Fler 

av respondenterna ställer sig frågan om det sociala, praktiska och informella är det som 

påverkar lärandet hos kursdeltagarna men eftersom det inte finns någon återkoppling 

kan inte respondenterna få något svar på den frågan. Respondenterna menar att ett öppet 

klimat som främjar sociala interaktioner i en redan strikt styrd utbildning skulle vara det 

bästa eftersom inlärningen sker och gynnas i gemenskap och lättsamhet i gruppen. Det 

handlar inte heller bara om utbildningen.   

 “Riktlinjerna behöver ju komma från oss(...) vi finns till för att ge verktygen att arbeta 

med och ge möjligheterna lärande...sen måste ju det sociala lärandet ske ute i 

föreningen för jag menar att man i blir inte skicklig ledare med bara utbildning. Du lär  

dig av att vara i situationerna praktiskt”  

• Janne  

Janne talar om vikten av att man inte enbart lär sig genom utbildning utan även genom 

att applicera kunskapen i idrottsverksamheten. Samtliga respondenter ser positivt på 

socialt lärande såsom diskussioner men de har dock olika syn på effektiviteten av 

spontana diskussioner under utbildningens gång. Några respondenter tycker att de 

schemalagda diskussionerna är bra för att stärka tydligheten i vad som lärs ut och vad 

som diskuteras. Andra respondenter tycker att spontana diskussioner är viktigt för 

lärandet eftersom det ofta är saker som är aktuellt för just den gruppen. Samtliga 

respondenter såg värdet i socialt lärande och erfarenhetsutbyten. Dock framkom det att 

tiden inte räcker till för att hantera allt socialt lärande men respondenterna ser att 

spontana diskussioner vid fikaraster och i omklädningsrum är nyttigt för både 

utbildningsledare och utbildningsdeltagare.  

  

4.3 Utmaningar och återkoppling för lärande  

Respondenterna upplever att det finns utmaningar i att nå ut till deltagarna under 

utbildningarna och att det finns möjligheter till förbättring. Utbildningsledarna pratar 

om utmaningar som bristande motivation hos deltagarna, synen på utbildning, tidsbrist 

och en bristande återkoppling som de största utmaningarna.   
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4.3.1 Utmaningar  

Samtliga respondenter i studien talade om ledarnas motivation till utbildning som en 

utmaning för lärande. Respondenterna upplever att det finns ledare som är genuint 

villiga att lära sig under utbildningarna och vill utveckla sina kunskaper som 

idrottsledare. Sen finns det ledare som inte är engagerade i utbildningen utan enbart 

sitter av tiden. Utbildningsledarna tror att det handlar om okunskap, ledarlicens och syn 

på utbildning. Grundutbildningen är ett krav för att gå vidare i utbildningsstegen och 

vissa idrottsledare anser sig besitta nog med kompetens att inte lär sig något nytt under 

grundutbildningen. Det finns en uppfattning bland respondenterna att vissa ledare bara 

vill ha licensen som utbildningen ger och inte bryr sig om kompetensutveckling. 

Flertalet av utbildningsledarna talade om en negativ syn på utbildning hos 

idrottsledarna, idrottsledarna kommer till utbildningen med en dålig inställning redan 

från början. Utbildningsledarna menade även att detta inte enbart handlar om inställning 

till idrottsutbildning utan mot den formella form av utbildning som kännetecknas från 

skolan.  

“Svårigheten… dels synen på utbildning. Det finns en negativ syn på utbildning redan 

från barnsben. Vi ser skolan som något tråkigt och formellt likaså synen på utbildning i  

många fall”  

 •  Janne  

Två av utbildningsledarna är rädd att deltagarna tycker att idrottsutbildning är något 

tråkigt, formellt och ses som ett krav likt den syn som uppfattas av skolan. 

Respondenterna menar att som ledare kan du inte få för mycket kunskap, speciellt i 

ämnen som du som ledare vanligtvis inte reflekterar kring.   

  

Utbildningsdeltagarna kan ha väldigt olika förkunskaper när de kommer till en 

utbildning. En utbildningsdeltagare kan ha spelat på elitnivå och kan ha jättemycket 

idrottsspecifik kunskap men ha lite kunskap om hur man leder barn. Det kan även finns 

en pedagog som har hög kunskap kring hur man leder barn men lite kunskap kring 

idrotten. Dessa personer kan lära mycket av varandra för att kunna förbättra sitt eget 

ledarskap. Utbildningsledarna poängterar då att i ett sådant fall kan båda parter tjäna 

väldigt mycket på ett erfarenhetsutbyte. Utbildningsledarnas syn var att det är 

utmanande att ta tillvara på all kunskap som finns bland deltagarna i utbildningen, 

mycket på grund av tidsbrist.  

“Det händer ganska ofta att någon som sitter där har spelat eller tränat på hög nivå.  
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Den personens kunskap tar vi tillvara på direkt, det är nyttigt även för oss”  

• Sigvard  

“Det finns för lite tid för att nå ut till alla och ge alla en chans att dela med sig 

av det personen har i ryggsäcken (...) svårt att kunna allt som idrottsledare”  

• Noar  

Respondenterna menar att ingen är fullärd och att alla kan lära av varandra, således har 

utbildningsledarna att lära av kursdeltagarna. Utbildningsledarna ser dock en stor 

svårighet att få fram denna information och kompetens från deltagarna. Tidsramen på 

utbildningen räcker inte till för att skapa erfarenhetsutbytet, det är mycket information 

som ska ut från förbunden till deltagarna på ett redan pressat tidsschema. Även om de 

diskussionerna som uppstår är väldigt givande har inte utbildningsledarna tid att låta 

diskussionerna ta för lång tid. Majoriteten av utbildningsledarna vill ha ytterligare tid på 

sina utbildningar för att förmedla budskapet i materialet och möjlighet till fler former av 

inlärningssituationer.   

  

4.3.2 Återkoppling  

Det uppstår utmaningar för utbildningsledarna i att förmedla den kunskapsbas som 

förbunden anser att idrottsledarna behöver få ut av utbildningarna. Några av dessa 

utmaningar skulle kunna undvikas med en större tidsram och tillfälle för återkoppling. 

Respondenternas syn på respektive utbildning vad gäller utbildningsmaterial och 

utformning var genomgående positiv med reservation av några synpunkter som 

framkommit. Något som inte finns idag är ett tillfälle för återkoppling eller något som 

stärker att kursdeltagarna faktiskt lärt sig något från utbildningen. Efter en genomförd 

utbildning får kursdeltagaren sin licens oavsett kunskaper eller någon uppföljning om 

vad som har fungerat och vad som inte fungerat ute i verksamheten. Ett tillfälle för 

återkoppling av utbildningen är något som respondenterna i denna studie pratade som 

skulle vara positivt för att se vad som fungerar ute i idrottsföreningarna. En av 

respondenterna hade inget förslag på lösning men såg dock problemet att säkerställa 

inlärningen av kunskap hos ledarna:  

“Det finns ingen uppföljning och jag personligen tycker det är svårt att veta vad som går 

in och vad dom tar med sig egentligen”    

• Jörgen  

Medans en annan respondent hade en lösning på detta problem:  
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“Jag tror att någon form av checklista, på hur har ni upplevt det här. Nu har ni haft den 

här utbildningen, vad har vi tagit med oss (...) Positivt skulle vara att få någon extra 

utbildning eller extra tillfälle att delge varandra och prata ledarskap ”   

• Bertil 

En annan respondent hade nästan samma lösning på problemet, inte direkt i form av en 

checklista men att utbildarna kan checka av med ledarna under en träff om vad de har 

lärt sig:  

“Skulle vara nyttigt med ett tillfälle som dels är en check av vad som gått in och 

även mingel och som man kan delge problem och lösningar (...) om vi nu kan  

sno den tiden”  

• Noar  

Utbildningsledarna upplever att det behövs någon slags återkoppling men att det är svårt 

i och med att det inte går att ta den dyrbara tid som de ideella ledarna redan lägger på 

idrotten. Respondenterna tror på både ett inslag av återkoppling i styrdokumenten men 

även att en öppen diskussion skulle vara ett bra sätt att genomföra en återkoppling.  

  

5. Diskussion  
Utbildningsledarnas syn på utbildningarnas utformning var blandade, resultatet pekar 

på att respondenterna upplever både för och nackdelar med formell. Respondenternas 

erfarenhet är att det genom formell utbildning blir en samstämmighet av kunskap inom 

den berörda idrotten. Majoriteten av respondenterna menar dock att sociala interaktioner 

mellan deltagarna skulle vara nyttigt för lärandet. Socialt lärande mellan deltagarna 

upplevs viktigt då RF:s utbildningsmaterial inte är en manual för de situationer som 

uppstår för ledarna i deras dagliga verksamhet. Erfarenhetsutbytet mellan deltagande 

ledare upplevs vara givande för att hjälpas åt att lösa specifika komplexa problem som 

uppstår i ledarnas vardagsmiljö. När det gällde respondenternas syn på lärande 

framkom det att respondenterna känner en trygghet i att förbundet står bakom materialet 

och vetskapen om vad som förmedlas. Däremot påpekade samtliga utbildningsledare, 

vikten av socialt lärande och värdet av erfarenhetsutbyte mellan idrottsledarna. 

Utmaningarna som respondenterna upplever var avvikande från varandra i flertalet 

fall. Utmaningar som motivationsbrist, syn på utbildning och snäva tidsramar under 

utbildningarna var något som var problematiskt för lärandet. Majoriteten av 
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utbildningsledarna upplevde dock en brist på återkoppling för att säkerställa kunskap 

och delge erfarenheter deltagarna emellan om den nya kunskapen.  

  

5.1 Syn på utformning  

Idag styrs idrottsutbildningarna av styrdokument som är upprättade av  

Riksidrottsförbundet och de specialförbunden i den specifika idrotten. Detta medför 

fördelar men även nackdelar i form av bland annat minskad flexibilitet för 

utbildningsledarna. Författarna Mallet et al., (2009) menar att vid formella utbildningar 

är det lätt att säkerställa vilken kunskap som lärs ut, tillgodose expertis, upprätta 

bedömningskriterier och kvalitetssäkra utbildningen. Detta eftersom utbildningarna är 

centralt styrda från de nationella förbunden så gäller samma krav för alla som går dessa 

utbildningar. Samtliga respondenter instämmer och menar på att det skapar en trygghet. 

Clegg et al., (2007) och Stenling och Fahlén (2009) beskriver hur organisationer som i 

detta fallet är olika idrottsförbund inom samma fält påverkar varandra och vill skapa 

legitimitet. Frågan är om förbunden vill, genom att skapa en nationellt styrd utbildning 

som är styrd från specialförbund och RF, vidhålla en legitimitet inom idrotten. Detta 

medför att utbildningsmaterialet formas av idrottens normer och värderingar för att den 

utbildningen ska anses legitim med andra utbildningar inom idrotten.   

  

Författarna Stenling och Fahlén (2009) menar däremot att utbildningar som utformas 

efter normer minskar flexibiliteten och hämmar eget initiativ. Även om formellt styrda 

utbildningarna har fördelar menar respondenterna att sociala lärandesituationer är 

värdefulla där deltagarna är involverade och lärandet sker i samspel med andra. Enligt 

delar av forskningsfältet behöver deltagarna i utbildningen bli satt i en praktisk kontext 

under utbildningarna för att underlätta överföring från teoretisk kunskap till ett praktiskt 

användande (Mallet et al., 2009; Stoszkowski & Collins, 2012; Svensson et al., 2002 

Cushion et al., 2003). Vidare understryker en minoritet av respondenterna att det styrda 

formatet som kommer från idrottsförbunden kan hämma mångfalden av kunskapen 

eftersom deltagarna kan lära sig mycket av varandra. Det kan uppstå situationer ute i 

föreningslivet som inte är vanliga och som inte förbunden grundar sina  

ledarutbildningar på. För att lösa dessa situationer kan sociala interaktioner vara ett bra 

sätt för utbildningsledarna att lyfta fram den mångfald av kunskap som 

utbildningsdeltagarna besitter. Därför är det ytterst viktigt att skapa en balans mellan 

den styrda och den sociala inlärningen vid utformning av utbildningsmaterialet.   
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Det framkom att konkret leverans av kunskap ofta efterfrågas i grundutbildningarna och 

den styrda utformningen känns mer gynnsamt. Högre upp i utbildningsstegen finns det 

en tendens till större efterfrågan av praktiska inslag och sociala lärandesituationer då 

deltagarna är mer kunniga och mer bekväma med varandra efter flera träffar. Även 

Mesquita et al. (2010) lyfter fram detta resultat där efterfrågan på utbildningens 

utformning ser olika ut beroende på erfarenhet och utbildning. Högre upp i 

utbildningsstegen har deltagarna med sig mer erfarenhet och uppskattar då sociala 

inslag av diskussioner framför en enbart informativ utbildning. Idrottsledare med lägre 

utbildning och mindre erfarenhet lär sig ofta mer av konkret information från en 

utbildningsledare.   

Däremot antyder Vygotskji (1978) att nybörjare med mindre erfarenhet har större 

utvecklingspotential än individer med större erfarenhet och denna utveckling gynnas av 

sociala interaktioner. På samma sätt fungerar lärandet i ett CoP. Nya individer i ett CoP 

utvecklar snabbt kompetens via socialt lärande och skulle dra större nytta av sociala 

lärandesituationer. Det ställer då frågan om hela idrotten är ett CoP eller om 

utbildningarna i sig kan ses som ett CoP. Konkret information efterfrågas av nybörjare 

under utbildningarna för att känna trygghet och lojalitet i hur förbunden vill driva 

idrotten framåt eller är det så individer nya inom idrotten lär sig på bästa sätt.  

  

5.2 Syn på lärande  

Forskningen tyder på att lärande sker bäst genom sociala interaktioner och inslag där 

deltagarna får diskutera med varandra och lösa problem tillsammans utifrån varandras 

erfarenheter i en social kontext (Cushion et al., 2003; Mallet et al., 2009; Nelson & 

Cushion, 2006; Piggott, 2012). Det finns en möjlig poäng med att använda sig av 

sociala inlärningssituationer och komplettera den formella utbildningen. 

Respondenternas syn och uppfattning på lärande stämmer i flesta fall överens med 

redovisade forskningsresultat och kan tolkas ur olika perspektiv av socialt lärande.    

Utbildningsledarna förlitar sig på det innehåll och upplägg som förbunden bistår med, 

men de lyfter även fram hur andra lärandesituationer upplevs påverka inlärningen. 

Samtliga respondenter lyfte fram diskussioner som en viktig del i lärandet. Genom att 

ledarna i utbildningarna får diskutera med varandra kan det underlätta transformationen, 

något som förmedlar information till användbar kunskap. Vygotskij (1978) talar om 

social interaktion som ett sätt att transformera och utveckla uppfattningar till kunskap i 
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den proximala utvecklingszonen när vi integrerar med varandra. Genom dessa 

interaktioner får ledarna genomföra ett erfarenhetsutbyte som kan göra att 

informationen som förmedlas till dom befästs då det sätts i en kontext, ledarna kan få en 

ny syn på möjliga lösningar på problem som uppstår i deras dagliga verksamhet 

(Cushion et al., 2003; Mallet et al., 2009; Nelson & Cushion, 2006; Piggott, 2012). 

Goldstein och Ford (2002) menar att diskussioner ger ledarna en större möjlighet till 

förståelse för materialet och därigenom gynnar lärandet.  

Utbildningarna kan dock inte förlita sig på att sociala interaktioner förmedlar mest 

kunskap som ledarna tar med sig. Om utbildningarna skulle förlita sig på sociala 

interaktioner går det inte att säkerställa vad som lärs ut, det blir svårare att säkerställa 

expertis och det går ej att kvalitetssäkra utbildningarna. De sociala interaktionerna kan 

alltså inte bära en hel kurs men de fungerar som ett utmärkt komplement till det 

formella styrdokumentet för utbildningen (Cushion et al., 2003; Mallet et al., 2009; 

Nelson & Cushion, 2006; Piggott, 2012; Stoszkowski & Collins, 2012).  

Sociala interaktioner kombinerat med formell utbildning skulle kunna medföra en 

utveckling för fler ledare eftersom CoP kräver ny kunskap som också praktiseras genom 

social interaktion. Respondenterna berättar om tillfällen som kan speglas i hur CoP kan 

bidra till en gemensam syn på idrott och kompetensutveckling. Ett exempel är när en fd.  

elitspelare i den aktuella idrotten och en pedagog får interagera med varandra, två 

personer med olika erfarenheter och synsätt i olika områden som kan lära väldigt 

mycket av varandra. Det finns en indikation på att erfarenhetsutbyte via interaktion 

mellan ledarna minskar en upplevd kompetensklyfta och detta kan utnyttjas i 

idrottsledarutbildningar. Eftersom många av de ideella ledarnas erfarenheter är 

mångfacetterade i och med arbetslivserfarenheter kan det vara extra nyttigt i ett CoP 

(Seo, 2014).    

  

5.3 Utmaningar för lärande i idrottsledarutbildningar   

Respondenterna upplever att det finns utmaningar för att lärande ska ske optimalt utifrån 

den information som förmedlas under utbildningarna. Utbildningsledarna ger deltagarna 

möjligheten till lärande men det är inte alltid den levererade informationen tas emot på 

det sätt som förbunden vill. Respondenterna upplever att motivationsbrist och en 

negativ syn på utbildning är vanligt förekommande under utbildningarna. Några av 

respondenterna pratar om att det kan vara den övervägande informativa 
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envägskommunikationen som försämrar synen på utbildningarna. En av respondenterna 

drar till och med paralleller till skolan och läroplanen som deltagarna stött på där. 

Vygotskijs (1978) teori om social utveckling skulle kunna gynna lärandet vid 

utbildningarna. Social interaktion och samspel med andra ska öka förståelsen och 

underlätta transformationen från uppfattning till kunskap. Utifrån respondenternas 

upplevelser kan möjligen sociala lärandesituationer öka motivationen då de blir aktivt 

involverade och finner utbildningen roligare. Det finns också en möjlighet att den 

gemensamma synen på hur idrott ska bedrivas kan stärkas med sociala interaktioner. 

Via ett CoP kan gruppens syn, kunskapsnivå och förhållningssätt påverkas och 

sammanfläta medlemmarna till en enad grupp (Seo, 2014; Wenger-Trayner & 

WengerTrayner, 2015).   

  

En annan utmaning som respondenterna upplever är den snäva tidsramen på 

utbildningen. Tidsramen ger inte utbildningsledarna någon flexibilitet utan den är 

uppbyggd efter innehållet, utbildningsledarna skulle vilja ha mer tid för t.ex.  

diskussioner. Detta stärks av författaren Piggot (2012) som lyfter tidsbristen som 

förekommer i idrottsledarutbildningar i sin studie. Majoriteten av utbildningsledarna 

önskar mer utbildningstid, samtidigt är de medvetna om att utbildningarna inte får ta för 

mycket tid av de ideella ledarnas fritid, vilket ses som en utmaning. Om möjligheten 

skulle finnas att avvara mer tid för utbildning skulle utbildningsledarna tycka det var 

positivt med återkoppling i någon form. Dels för att verkligen säkerställa att det som 

förmedlats på utbildningen har transformerats till kunskap men också som ett tillfälle 

där frågor om ledarskap och tränarskap kan ventileras socialt. I den bemärkelsen skulle 

fördelar med en styrd utbildning också kompletteras med fördelarna av social 

interaktion.   

  

5.4 Metoddiskussion  

Författarna är båda överens om att en förklarande design med en kvalitativ metod var 

det bästa valet för att kunna svara på studiens syfte. Valet av metod är något som båda 

författarna är nöjda med, en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer gav 

oss en stor möjlighet att utforma våra frågor så vi skulle få svar på vårt syfte och även 

möjlighet till att reagera på kroppsspråk och sinnesstämningar (Hassmén & Hassmén 

2008). Valet av semistrukturerade intervju blev lyckad då författarna är intresserade av 

utbildningsledarnas syn på lärande vid idrottsledarutbildningar. En öppen intervju hade 
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gett för stora svar och en strukturerad gett för små. Semistrukturerad gav oss möjlighet 

att följa teman i intervjuguiden men även justera och ställa viktiga följdfrågor (Gratton 

& Jones, 2010). För att svara på syftet var valet av metod fördelaktig men samtidigt 

skulle andra metodval och en annan vinkel på syftet kunnat ge en annan bild av lärande 

på idrottsledarutbildningar. Med en observation av utbildningarna skulle vi som 

författare samla in datamaterial utan deltagarnas kännedom och deras aktiva medverkan, 

vilket hade kunnat gett ett annat resultat (Hassmén & Hassmén 2008). Urvalet är 

författarna nöjda med, samtliga respondenter passade inom våra kriterier. Antalet 

respondenter är författarna inte helt nöjda med, fler respondenter hade gett större 

tillförlitlighet till resultatet och en större mättnad i data. Eftersom en tidsbrist uppstod 

hade inte författarna möjlighet att genomföra fler intervjuer. Om respondenterna hade 

kommit från fler olika förbund hade även det stärkt tillförlitligheten i resultatet genom 

en bredare variation. Under intervjuerna var en av författarna huvudansvarig medan den 

andra antecknade kroppsuttryck och ställde viktiga följdfrågor. Denna arbetsfördelning 

fortsatte genom hela intervjuprocessen, detta för att författaren som antecknade 

kroppsuttryck hade en personlig koppling till den första respondenten. Även för att 

intervjuerna skulle bli så lika som möjligt för att inte resultat skulle skilja sig på grund 

av kvaliteten av intervjuerna (Hassmén & Hassmén, 2008). Kodningen genomförde 

författarna först individuellt sedan sammanställdes den tillsammans för att upptäcka så 

mycket som möjligt i den insamlade data, detta stärks av Gratton och Jones (2010) som 

ett fördelaktigt sätt att stärka tillförlitligheten.   

De forskningsetiska övervägandena som använts i studien har såklart ställt krav på 

författarna men har aldrig upplevts som ett problem. Det ställde krav på hur vi beskrev 

de olika respondenterna för att i vissa av förbunden är det få som genomför 

idrottsledarutbildningarna och vi ville inte avslöja vilka dom är (Hassmén & Hassmén, 

2008).  

Med tanke på antalet respondenter i studien går det ej att generalisera resultatet i någon 

större skala. De teorier som är beskrivna i studien lyfter dock fram resultatet och ger det 

en större trovärdighet genom att teorierna stämmer överens med resultatet i studien.  

  

5.5 Slutsats  

Efter genomförd studie kan vi författare säga att respondenterna som utgjorde materialet 

till denna studie såg väldigt positivt på utbildningarna idag. De känner sig trygga med 

att ha en formellt styrd utbildning från RF och specialförbunden. Respondenterna är 

dock väldigt tydliga med att sociala interaktioner i form av lärandesituationer i grupp är 
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viktiga för deltagarna med tanke på lärandet och de sociala vinsterna. Som 

utbildningsledare försöker respondenterna skapa ett öppet klimat som gynnar socialt 

lärande via främst diskussioner. Kanske kan idrottsledarutbildningars utformning 

påverka deltagarnas påverkansgrad och ta vara på deltagarnas erfarenheter och skapa 

sociala lärandesituationer. De flesta idrottsledarutbildningar kommer fortfarande vara 

formella för att behålla en hög standardisering av kunskap hos idrottsledarna i den 

aktuella idrotten. Dock kan fler inslag av öppenhet vara till hjälp för att skapa ett klimat 

som hjälper deltagarna att utvecklas av utbildningen. Lärande vid sociala interaktioner 

sker ständigt ute i idrottsverksamheter men det verkar också höra hemma i 

utbildningarna som ett komplement till den formella utbildningen. Utifrån vår studie 

kan vi se en positiv trend av sociala interaktioner för att gynna lärande och skapa 

engagemang.  

  

5.6 Förslag på vidare forskning  

Det insamlade empiriska materialet och resultaten visar att sociala interaktioner är 

viktigt i lärandesituationer för att transformera information till kunskap. Det framkom 

även att det finns svårigheter gällande motivation till lärande och syn på utbildning. Det 

finns en kunskapslucka gällande hur samarbetet mellan formella utbildningar och 

sociala interaktioner ska ske på bästa vis. Utifrån vår studie och tidigare forskning kan 

vi säga att sociala interaktioner ger idrottsledarna en positiv utveckling men att den 

formella utbildningsformens fördelar väger över. Det skulle vara intressant att forska 

vidare kring vilka ämnen och situationer i idrottsledarutbildningar som skulle gynnas 

mest av sociala interaktioner vid lärandesituationer. Detta skulle  bidra till att 

effektivisera lärandet vid de redan nu formella utbildningarna. Det kan också vara av 

intresse att ta reda på mer om CoP i idrotten och bedriva aktionsforskning på hur socialt 

lärande kan fungera effektivare med hjälp av förbundens riktlinjer i en mer praktisk 

miljö ute i idrottsverksamheter.  
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Bilaga 1 (1/2)  

  

  

Bilaga 1  

Intervjuguide  

  

Bakgrundsfrågor  

• Vilken är din position inom förbundet? - Vad innebär den positionen?   

• Hur många jobbar med utbildning inom ditt förbund?  

• Har du någon utbildning?  

o Hur var den utbildningen utformad?  

• Hur länge har du utbildat ledare inom förbundet?  

• Vilka krav ställs på er för att få utbilda ledare?  

• Vad ingår i utbildningarna på?  

• Vad bestämmer/påverkar innehållet i er utbildning?  

Inlärning  

• Hur ser du på inlärning?  

• Hur tror du inlärning sker bäst hos ledarna?  

o Anpassas utbildningarna efter dessa kriterier?  

• Hur motiverar ni alla till inlärning?  

• Hur arbetar ni för att ledarna ska ta till sig av alla delarna ni lär ut?  

• Ser du några svårigheter med att nå ut till ledarna?   

o Beroende på de utbildningens utformning?  

o Andra anledningar?  

• Använder ni några verktyg för att göra teori mer praktiskt? (diskussion,  

Gruppredovisningar och t.ex. reflektion)  

  

Utbildning  

• Hur ser du på idrottsutbildning?  

o Hur ser du på formatet?  

• Hur förmedlar ni kunskap på utbildningarna?   



 

o Enbart kommunikation från dig/er? Varför? o Schemalagda 

diskussioner? Varför?  
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o Enbart diskussioner kring vissa ämnen? Varför? o Godkänt 

att ställa frågor under tiden? Varför? o Hur diskuteras 

ledarskap på utbildningarna?  

o Påverkar kursdeltagarnas kompetens upplägget på 

utbildningen? På vilket sätt?  

• Är det något i formatet på utbildningen som du tycker skulle fungera bättre?  

Övrigt  

• Vad är syftet med era utbildningar?  

• Vad är målet med utbildningarna?  

• Egna tankar kring inlärning?  

• Är det något som du vill tillägga?  
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Informationsbrev  

  

Förfrågan att delta i en studie om ledarskapsutbildningar inom idrotten. Syftet 

med denna studie är att ge en bild av utbildningsledare syn på inlärning, format och 

utmaningar i att nå ut till ledare vid ledarutbildningar inom barn- och ungdomsidrotten. 

Forskning säger att barn ser upp till sina ledare samtidigt som ledarna upplever att de 

har pedagogiska svårigheter. Därför tycker vi att ledarutbildningar har en viktig del i att 

forma bra ledare. Därför vill vi intervjua dig som håller i utbildningarna för de blivande 

tränarna.   

Studiens huvudplats är Högskolan i Gävle men intervjun kommer genomföras på 

överenskommen plats. Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av 

utbildningen inom Idrottsvetenskap, inriktning mot hälsofrämjande livsstil vid 

Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april 2019. 

Intervjun kommer beröra din erfarenhet av att utbilda ledare. Intervjun beräknas ta 40 

minuter, viktigt att den sker i en ostörd miljö, på en tid och plats som DU bestämmer. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text för att underlätta resultatskrivandet. 

Informationen du lämnar kommer inte att behandlas av någon obehörig. Redovisningen 

av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt till lärare samt i 

form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del 

av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.   

Deltagandet är helt frivilligt och DU kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Vi frågar härmed om DU vill delta i denna studie? Svara på den 

frågan genom ett godkännande eller avböjande till någon av författarna (kontaktinfo 

nedan).   

Ansvariga för studien är William Lövgren & Fredrik Krantz Arvidsson, handledare är 

Anna Qvarfordt. Har DU frågor om studien är DU välkommen att höra av dig till någon 

av oss.  

William Lövgren, 073-093 15 21, William.lovgren@hotmail.com     



 

Fredrik Krantz Arvidsson, 076-577 88 19, fredrikkrantz_123@hotmail.com  

Handledare, Anna Qvarfordt, Anna.Qvarfordt@hig.se  

Bilaga 2 (2/2) 

    

  
Samtycke  

  

Information om att genomföra intervju och låta forskarna genomföra en 

innehållsanalys. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera utbildningar vid 

tre olika idrottsförbund relaterat till ledarskap för barn och ungdomar, specifikt 

gällande mål med utbildningar och ledarskapspraktiska aspekter.  

Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien och haft tillfälle att i lugn och 

ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller den skriftliga 

informationen och ett exemplar av mitt samtycke. Jag intygar att jag har läst 

informationen och att jag väljer att delta i denna studie. Genom min underskrift 

bekräftar jag att jag deltar i studien och att mina personuppgifter behandlas som 

beskrivits. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst 

och utan att ange orsak kan avbryta mitt deltagande.    

Underskrift          Datum  

_________________________                  ___________________  

Namnförtydligande  
_________________________________  
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