
”En tränare kan skapa en trygg miljö genom att peppa 
medan man samtidigt ger kritik. Om man aldrig får 
någon komplimang för något bra man gör kan man 
känna sig oviktig och må dåligt. 

Samtidigt om man aldrig får någon slags kritik så vet 
man inte vad man ska utveckla och känner att tränaren 
inte bryr sig om ens utveckling. 

En tränare behöver anpassa sitt beteende till spelarens 
mående, tex: inte skrika på någon som redan är ledsen. 

Ha inte fördomar om dina spelare, tänk på att alla är 
olika och har samma rätt att få utvecklas.” 



•Organisationsnivå

•Gruppnivå

• Individnivå



Drivkraft

SamspelInnehåll

Lärande

(Illeris,	2006)



Spelarråd

Loggböcker Prata	Om	Allt-
funktion



ALVIK	BASKETS	
SPELARRÅD



Vad	heter	du?

Vad	är	det	bästa	med	att	spela	i	Alvik	Basket?

Finns	det	något	i	Alvik	Basket	som	du	tycker	är	
konstigt	eller	som	du	inte	förstår?



Vad	kommer	du	att	tänka	på	när	
du	läser	att	Alvik	är	ett	växthus?

1. Fundera	själv,	skriv	dina	tankar
2. Samtala	i	par,	skriv	era	tankar	på	en	ny	tankekarta
3. Berätta	för	gruppen	hur	ni	har	tänkt



A:et	står	för…





Allas
Lika
Värde
i
Klubben



Så	här	ska	en	bra	coach	vara…



Varför	behöver	vi	ett	spelarråd	i	Alvik?

• Vi	vill	att	ni	ska	få	vara	med	och	jobba	med	frågor	som	ni	tycker	
är	viktiga	och	som	kan	utveckla	Alvik	Basket	att	fortsätta	vara	en	
förening	som	man	vill	vara	med	i.

• Vi	behöver	er	hjälp	att	ta	fram	en	kurs	som	alla	tränare	i	Alvik	
ska	genomföra	

Utbildning	för	klubbens	
tränare	samt	ett	stöd	för	
styrelsen	i	arbetet	med	
Alviks	värdegrund

Spelarrådets	
tankar



Alvik	Baskets	Värdegrund
Värdegrund	handlar	om	
gemensamma	och	överenskomna	
värderingar.	Gäller	oss	alla	i	Alvik!

Vårt	fokus	i	framtagandet	av	
kursen:
Värderingar	som	ger	sig	uttryck	i	
tränarens	sätt	att	vara	och	i	det	
tränaren	gör.

Värdegrunden- en	del	av	
ledarskapet	i	Alvik.	

Det	handlar	om	att	se	till	att	det	
tränaren		säger	och	gör	går	i	linje	
med	det	värdegrunden	står	för.

Spelarrådet	ett	stöd	för	Alviks	styrelses	arbete	



Alla	vuxna	som	leder	barnidrott	måste	komma	
ihåg	att	tävling	inte	är	målet	utan	en	del	av	
utvecklingen.

Utveckling	tar	tid	och	alla	har	sin	unika	resa.	
Genom	att	göra	resan	till	målet,	istället	för	
tvärtom,	så	ökar	vi	chanserna	att	får	fler	att	
fortsätta	vara	aktiva	samtidigt	som	chanserna	
till	framtida	framgångar	ökar	avsevärt.

Barn	ska	också	vara	med	och	forma	sitt	eget	
idrottande.	Det	är	viktigt	att	fråga	barn	och	
unga	vad	de	tycker	och	lyssna	på	svaren.	

På	samma	sätt	som	
ni	spelare	är	i	
utveckling	är	vi	
coacher	det	också.

Hur	kan	vi	coacher	bli	
bättre	på	att	fråga	er	
vad	ni	tycker	och	
lyssna	på	svaren?Ur:	Strategi	2025,	Riksidrottsförbundet



Alvik	Baskets	spelarråd	har	under	säsongen	2018/2019	tagit	fram	ett	
samtalsunderlag	för	klubbens	tränare	utifrån	Barnens	Spelregler,	som	
tagits	fram	av	Riksidrottsförbundet	och	Bris,	i	syfte	att	säkra	en	tryggare	
barn- och	ungdomsidrott.	

• Vad	betyder	de	olika	spelreglerna	för	Dig	i	ditt	praktiska	utförande?



• Hur	kan	en	tränare	skapa	en	trygg	miljö	där	alla	vågar	
prova,	misslyckas,	försöka	igen	och	utvecklas?

• Hur	får	en	tränare	alla	att	känna	sig	sedda?	

• När	och	kring	vad,	är	det		viktigt	att	tränaren	frågar				er	
spelare	om	era	åsikter	om	hur	ni	bör	göra	i	laget?

Dagens	samtalsuppgift

1. Fundera	själv,	skriv	dina	tankar
2. Samtala	i	par,	skriv	era	tankar	på	en	ny	tankekarta
3. Berätta	för	gruppen	hur	ni	har	tänkt



Spelregel	1.
Alla	barn	är	lika	mycket	värda	
och	ska	behandlas	med	respekt
Det	är	viktigt	att	du	som	tränare	inte	favoriserar	en	enskild	spelare	och	att	du	tänker	på	hur	och	vad	du	
säger	när	du	ger	feedback.	Ett	önskemål	från	oss	i	spelarrådet	är	att	du	inte	ger	personlig	återkoppling	
inför	hela	laget	eftersom	det	kan	kännas	väldigt	jobbigt	för	den	enskilda	individen.	

• Vad	tycker	du	är	viktigt	att	tänka	på	när	du	ger	feedback?	
• Om	du	ger	individuell	feedback	till	en	enskild	spelare	inför	hela	laget,	vad	tycker	du	att	det	är	viktigt	
att	tänka	på	då?

Att	alla	ska	känna	sig	lika	mycket	värda	tänker	vi	är	självklart	för	alla	tränare	men	det	finns	tillfällen	under	
träningar	då	det	inte	känns	så,	tex	när	det	under	träning	delas	upp	i	en	bra	grupp	som	går	till	ena	korgen	
och	en	sämre	grupp	som	går	till	den	andra	korgen.	

• Hur	tror	du	att	det	känns	när	jag	som	spelare	hamnar	i	den	”sämre	gruppen”?



Spelregel	2.

Alla	barn	har	rätt	att	utvecklas	på	sina	egna	villkor
Antalet	träningar	per	vecka	är	något	som	diskuterats	i	spelarrådet.	
Spelarrådet	tänker	att	det	är	viktigt	att	du	som	tränare	har	förståelse	för	
att	man	kommer	på	så	många	träningar	som	man	kan.	Så	mycket	som	man	
bestämmer	sig	för	att	satsa	måste	du	som	tränare	acceptera.	Alla	är	olika	
och	ska	ha	rätt	att	träna	och	utvecklas	i	sin	takt.

• Hur	tänker	du	som	tränare	kring	detta?	Är	det	okej	att	inte	komma	på	
alla	träningar	i	ditt	lag?	Vilka	konsekvenser	får	det	om	man	tex	
kommer	på	tre	träningar	av	fyra	möjliga?



Alla	barn	har	rätt	till	stöttande	vuxna
Det	är	viktigt	att	föräldrar	inte	sätter	för	hög	press	på	sina	barn.	Det	är	tränarnas	
uppgift	att	coacha	laget,	inte	föräldrarnas.	Föräldrar	ska	finnas	vid	sina	barn	sida	
och	peppa	hela	laget,	även	de	spelare	som	inte	är	bäst.	Som	tränare	är	du	en	
stöttande	vuxen	när	du	får	dina	spelare	att	känna	sig	trygga	i	miljön.	Som	spelare	
ska	man	känna	att	man	kan	prata	med	sin	tränare.	En	tränare	ska	peppa	en	
mycket.

• Hur	gör	du	som	tränare	när	du	märker	att	föräldrar	ställer	för	höga	krav	på	
sina	barn?
• Hur	vet	du	att	dina	spelare	känner	sig	trygga	i	”din	träningsmiljö”?

Spelregel	3.



Spelregel	4.

Inget	barn	ska	bli	utsatt	för	sexuella	övergrepp
Det	är	viktigt	att	du	som	spelare	vet	att	det	aldrig	är	ditt	fel	om	du	blir	utsatt	
för	sexuella	övergrepp.	Var	inte	rädd	för	att	berätta	för	någon	du	litar	på.	I	
Alvik	har	vi	POA-funktionen	som	man	kan	ta	kontakt	med.	
Viktigt	att	tänka	på	kopplat	till	denna	spelregel	är	att	alla	spelare	inte	tycker	
samma	saker	är	okej,	tex:	klapp	på	stjärten,	smek	på	ryggen	eller	en	dask	på	
rumpan.	Detta	kan	uppfattas	olika	av	olika	spelare.

• När	informerar	du	om	POA-funktionen?
• Hur	tänker	du	kring	att	olika	spelare	inte	tycker	samma	saker	är	okej?	



Spelregel	5.

Inget	barn	ska	bli	utsatt	för	våld
Tänk	på	att	dina	spelare	är	barn	och	vi	är	ömtåliga.	När	det	gäller	spelsituationer	på	
tränigar kan	det	bli	lite	väl	tufft	ibland- vi	kan	skada	oss!	Vi	behöver	lära	oss	vad	som	
är	okej	och	inte	okej	när	det	gäller	fouls.

Om	det	är	någon	som	utsatt	en	spelare	för	våld	är	det	även	här	viktigt	att	du	som	i	
föregående	regel	berättar	för	dina	spelare	att	det	inte	är	ens	eget	fel	om	man	blir	
utsatt	för	våld	och	att	vi	har	en	POA-funktion	man	kan	vända	sig	till.

• Våldsamma	spelsituationer	kan	uppstå	på	träning	tex:	när	vi	spelare	ska	döma	
fouls	själva.	Det	kan	upplevas	rätt	läskigt	även	om	vi	förstår	att	du	som	tränare	är	
ute	efter	att	vi	ska	bli	tuffare.	Hur	gör	du	när	du	ser	att	spelsituationer	tenderar	
att	bli	för	våldsamma?



Spelregel	6.

Inget	barn	får	bli	utsatt	för	mobbing	eller	trakasserier
Som	tränare	kan	man	vara	på	gränsen	ibland	till	att	trakassera	eller	kränka.	Tex:	
när	man	som	spelare	aldrig	får	visa	en	övning	eller	när	tränaren	skäller	ut	en	rätt	
hårt	och	inte	peppar	en.	Det	kan	även	upplevas	trakasserande/	kränkande	när	
du	som	tränare	alltid	väljer	att	dela	upp	”bra	spelare”	och	”dåliga	spelare”	på	
olika	korgar	eller	i	grupper.	Vi	spelare	förstår	mer	än	ni	tränare	tror!

En	undran	som	vi	i	spelarrådet	har	är	vad	tränare	har	för	uppgift	om	de	märker	
eller	får	reda	på	att	mobbing	pågår	inom	laget?	

• Hur	agerar	du	som	tränare	vid	kännedom	om	mobbing?



Spelregel	7.

Alla	barn	har	rätt	att	känna	sig	delaktiga	i	sin	förening

Det	är	viktigt	att	dina	spelare	får	vara	med	och	tycka	till	kring	hur	laget	har	det	
och	hur	vi	i	Alvik	har	det.	Glöm	inte	att	informera	om	spelarrådet	och	att	välja	
representanter!	Det	är	viktigt	att	du	som	tränare	skapar	en	miljö	där	dina	
spelare	känner	sig	välkomna	oavsett	hur	bra	man	är	på	basket.	Alla	spelare	har	
rätt	att	utvecklas.

• Hur	gör	du	i	ditt	lag	för	att	dina	spelare	ska	känna	sig	delaktiga	och	få	
uttrycka	sina	tankar	kring	hur	ni	har	det	i	laget?
• Vilka	rutiner	har	du	för	att	välja	ut	representanter	till	spelarrådet?



Loggböcker



Synligt	lärande	inom	idrotten!

The	learning pit- basketlärande



(Nottingham,	J.,	2013)

Så	här	kan	det	kännas	att	vara	i	ett	basketlärande:

Jag	förstår	inte…

Det	här	är	för	svårt…

Varför	gör	inte	min	kropp	
som	jag	vill/	som	min	
tränare	säger…

Jag	ger	upp…/fuskar	i	övningen…

Jag	försöker	igen…

Min	coach	kan	hjälpa	mig…

Mitt	lag	kan	hjälpa	mig…

Nu	börjar	jag	förstå!	

Det	lönade	sig	att	inte	ge	upp…

Lärandesituation

Hur	tänker	du	som	coach	för	att	få	
dina	spelare	att	hamna/	våga	vara	i	lärandegropen?

Jag	klarade	
det!



Hur	får	du	som	coach	reda	på	varför	dina	spelare	
inte	spelar	eller	gör	som	du	vill?

Coach	som	använder	sig	av	sin	
utbildning	&	erfarenheter	men	
använder	samma	metoder	år	
efter	år

Coach	som	använder	sig	av	sig	
av	sin	utbildning	&	
erfarenheter	och kritiskt	
granskar	det	egna	ledarskapet	

Att	vara	i	ett	lärande





Prata	med	
varandra!

Definiera:	Vad	
betyder	spela	
tillsammans?	

Vad	ska	vi	tänka	på	
när	vi	pratar	med	
varandra	på	plan?

Mer	
energi!

Spela	
tillsammans!

Vad	menar	vi	
som	lag	med	
energi?

Vad	innebär	det	att	vara	i	ett	lärande?



Vad	förväntar	jag	
mig	av	mig	själv	
under	slutspelet?

Hur	påverkas	
mina	känslor	av	

mina	
prestationer?

Vad	gör	jag	om	
fem	år?

Hur	vill	jag	
påverkas?

Var	tankar	jag?

Mina	mål	under	
sommaren?

• Hur	vill	du	att	vi	ska	
uppfattas	som	lag

• Hur	vill	du	uppfattas	
som	lagspelare



Förväntningar:
• På	mig	själv
• På	laget
• På	coacherna
• På	klubben

Utifrån	den	roll	du	fick	under	helgens	
turnering,	spelarposition,	speltid	o.s.v:

• Hur	upplevde	du	att	du	hanterade	
den?

• Om	du	hade	fått	göra	om	
turneringen- hade	du	gjort	på	något	
annat	sätt	eller	hade	du	velat	att	
coacher	och	lagkamrater	hade	gjort	
på	ett	annat	sätt?	

Vad	tänker	du	på	
när	du	sitter	på	
avbytarbänken?

Rita	upp	våra	anfall.
• Vad	tycker	du	är	

viktigt	att	tänka	på	
utifrån	de	positioner	
du	brukar	spela	på?

• Vad	tycker	du	är	
svårt?

• Samtala	2	&	2

Ska	alla	i	laget	bli	uttagna	
att	spela	minst	en	match	i	
RM	eller	tycker	du	att	

tränarna	ska	ta	ut	en	trupp	
på	12	spelare	som	spelar	

alla	tre	matcherna?

Vad	ska	vi	som	coacher:
• Göra	mer	av?
• Göra	mindre	av?
• Skapa	förutsättningar	

för?
• Sluta	göra?



Göra mer av:

• Peppa och berömma det man gör bra
• Ge mer individuell feedback
• Tydlighet kring vad vi istället ska göra (när det går dåligt)
• Förklara för spelaren vad och framförallt hur man ska göra saker bättre
• Säga vad vi spelare gör bra och sprida positiv energi
• Berätta hur vi ska göra saker bättre
• Assisterande coacher ska återkoppla till ALLA spelare i laget.
• Prata och påminna om hjälpförsvar/ vem som har korg och ”droppen”
• Säga till om byten lite tidigare, så man hinner värma upp sig lite om man är 

kall (om man suttit länge på bänken).

Skapa förutsättningar för/ Börja
göra:

• Använda timeouterna till att peppa och gå igenom vad vi ska göra istället för 
att uppmärksamma felen vi gjort när vi spelar dåligt.

• Säga vad vi spelare gör bra och sprida mer positiv energi
• Säga till om vi gör fel direkt i situationen, inte efteråt då det är för sent, tex när 

vi inte börjat värma upp innan träningen- säg det direkt så gör vi det.
• Skapa en miljö där man vågar utvecklas och chansa
• Samlingar efter match oavsett om vi vunnit eller förlorat, det skapar en osäker 

stämning och blir ett dåligt slut när vi inte samlas efter match. 
• Förklara för en när man blir bänkad. Svårt att ibland förstå varför. Kanske 

säga det till Hanna eller Vivi så att de kan få förklara för en.
• Filma matcherna och lägga ut det så att alla kan se och reflektera efter en 

match
• Rita upp mer hur vi ska göra på en whiteboard, så att det blir tydligare. Ibland 

hänger vi inte med och då blir det fel just därför.
Göra mindre av:

• Headcoach: Bli tyst, och sluta coacha när det går mindre bra
• Skälla mindre även om man upprepar samma fel, det blir osäkerhet som ger dåligt 

självförtroende
• Assisterande coacher: Inte säga saker direkt när man kliver av plan och sätter sig på 

bänken, välj rätt läge.
• Byta i femmor, blir jättehackigt för spelet.
• Leta matchboll en minut innan start, jag blir nervös. Låt assisterande coacher göra 

det.

Sluta göra:

• Inte lämna oss i tystnad i timeouter, det känns som att vi gett upp då.
• Assisterande coacher: säga till att vi ska peppa mer från bänken (vi gör redan det). 

Ibland säger ni till att vi ska peppa när vi redan gjort det tre försvar i rad.
• Ge alltför personlig återkoppling som är negativ, inför hela gruppen. Den 

återkopplingen förbättrar varken mitt självförtroende eller stämningen.



Alla	gillar	inte	att	skriva,	låter	bra	men	jag	tror	nog	att	det	funkar	bäst	i	tjejlag…
killar	kör	mer	på	och	funderar	inte	så	himla	mycket

Tänk	om	man	hade	lagt	ner	lika	mycket	tid	på	att		träna	skills som	att	reflektera	
skriftligt- Vilken	utveckling	hade	det	varit	då?

Jag	skulle	vilja	se	landslagsspelarna	sitta	och	skriva	loggbok…

Blir	inte	spelarna	lite	för	känsliga	och	börjar	tänka	för	mycket?

Det	kan	bli	så	att	spelarna	får	för	mycket	och	säga	till	om,	att	de	tror	att	man	ska	
ändra	på	varenda	liten	grej

Borde	funka	lika	bra	med	muntliga	samtal,	varför	måste	man	samla	allt	i	en	dagbok?

Hur	tänker	du?



Lagets	tankar	om	skriftlig	reflektion	kopplat	till	basketlärandet:







Prata	om	allt	funktion



Rutiner	POA-funktion
Ingångarna	till	att	koppla	på	POA-funktionen	kan	vara	flera:

Vårdnadshavare	eller	spelare	kontaktar	någon	av	klubbens	två	POA-
funktioner.	

En	tränare	i	klubben	uppmärksammar	något	och	tar	kontakt	med	POA-
personerna.	

Vårdnadshavare	kontaktar	klubbdirektör	eller	styrelseledamot,	som	kopplar	
på	POA-funktionen.



När	POA-funktionen	kopplas	in	sker	alltid	följande:
Kontakt	tas	i	nära	anslutning	med	vårdnadshavare	om	att	vi	blivit	informerade	att	en	situation	
uppstått	och	att	vi	önskar	höra	barnet/	ungdomens	berättelse	av	det	inträffade.	

Ett	möte	sker	med	vårdnadshavare	och	barn/	ungdom	för	ett	samtal	där	båda	POA-personerna	
deltar.	POA-personerna	informerar	om	att	samtalet	dokumenteras	men	att	personuppgifter	
avidentifieras.	Syftet	med	dokumentationen	är	att	vi	som	förening	vill	lära	av	det	inträffade,	i	
vårt	systematiska	kvalitetsarbete	kring	vårt	proaktiva	arbete	kring	idrottens	värdegrund	och	
Alvik	Baskets	värderingar.

Klubbdirektör	kontaktar	berörd	tränare/	funktion	i	föreningen	för	att	synliggöra	deras	bild	av	
det	inträffade.

Efter	de	båda	samtalen	sker	en	återkoppling	till	klubbdirektör/	POA-funktion	samt	ordförande.	

Återkoppling	sker	från	POA-funktionen	till	berörda	vårdnadshavare	samt	barn/ungdom.	
Återkoppling	till	berörd	tränare	sker	från	klubbdirektör.


