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Abstrakt 

För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket 

goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning 

på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av 

självreglerat lärande. Syftet med studien var att undersöka självreglerat lärande, samt utforma 

och utvärdera en metod för att öka graden av självreglerat lärande, hos unga elitsatsande 

ishockeyspelare. Studien var av kvasi-experimentell design där ett lag fungerade som 

interventionsgrupp (Sub-elit, n = 15) och ett annat lag fungerande som kontrollgrupp (Elit, n = 

18). Interventionen bestod av att spelarna i interventionsgruppen fick utvärdera sin egen 

prestation och utveckling en gång i veckan under fem veckor. Spelarna i båda grupperna fyllde 

i självskattningsskalan SRL-TT före och efter interventionen. Sex spelare intervjuades om 

deras upplevelser av självreglerat lärande och interventionen. Resultaten visar på att det fanns 

en skillnad vad gäller graden av självreglerat lärande mellan spelarna på högsta nivå (elit) och 

spelarna på en nivå under (sub-elit), men att interventionen inte hade någon statistiskt 

signifikant effekt på spelarnas förmåga att ägna sig åt självreglerat lärande. De intervjuade 

spelarna anser dock att interventionen har fått dem att tänka mer på sin utveckling och hur de 

presterat. Spelarna anser också att en dialog med tränarna leder till att de själva tänker mer på 

vad de behöver utveckla i sitt spel.  

Nyckelord: Ishockey, Deliberate practice, Självreglerat lärande, SRL, Motivation 

 

Abstract 

To achieve a high level of expertise in the sport of ice hockey, players need very good and 

specific motor, physiological and psychological skills. Previous research on young elite 

football players has shown that those who have reached a high skill level have a higher degree 

of self-regulated learning. The purpose of the study was to investigate self-regulated learning, 

and to design and evaluate a method for increasing the degree of self-regulated learning, in 

young elite ice hockey players. The study was of quasi-experimental design where one team 

was intervention group (Sub-elite, n = 15) and another team functioning as a control group 

(Elite, n = 18). The intervention consisted of the players in the intervention group evaluated 

their own performance and development once a week for five weeks. Players in both groups 

completed the self-assessment scale SRL TT before and after the intervention. Six players were 

interviewed about their experiences of self-regulated learning and the intervention. Results 

indicate that there was a difference in self-regulated learning between elite- and sub-elite 

players, and that the present intervention did not have a statistically significant effect on the 

players’ degree of self-regulated learning. The interviewed players, however, believe that the 

intervention has made them think more about their development and how they performed. The 

players also believe that dialogue with the coaches leads them to think more about what they 

need to develop in their game.  

Keywords: Ice hockey, Deliberate practice, Self-regulated learning, SRL, Motivation 
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Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare: 

en interventionsstudie 

Ishockey är en sport med starka traditioner i Sverige (Stark, 2010). Nationen har tagit 

två raka guld i världsmästerskapen i ishockey och allt fler svenskar tar plats i den största 

proffsligan NHL, vilket vittnar om att många svenska ishockeyspelare är på en hög 

internationell nivå (Hockeysverige, 2018). För att nå en hög nivå inom ishockey så krävs det 

att spelaren har mycket goda motoriska färdigheter gällande skridskoåkning, puckhantering 

och närkampsspel, det krävs fysiska förmågor i form av styrka och uthållighet och det krävs 

även förmåga att kunna läsa spelet och fatta snabba beslut (Renger, 1994).  

Forskare har länge intresserat sig för vad som krävs för att nå en hög nivå av skicklighet 

och expertis inom olika områden. Från att det tidigare ansågs handla om gudagåvor eller 

medfödd talang, så har nyare forskningen fokuserat på vilka miljöer, vilken typ av 

färdighetsträning och mängden träning som ligger till grund för att vissa blir mycket skickliga 

inom sitt område (Eriksson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). För att bli en elitspelare inom 

ishockey så krävs en stor mängd medveten träning, både specifik ishockeyträning och andra 

former av träning (Soberlak & Coté, 2003). Deliberate practice (sv. medveten eller handledd 

träning) är enligt Eriksson et al (1993) aktiviteter som är designade för optimal utveckling av 

en individs prestationsförmåga inom ett visst område. Deliberate practice handlar om att välja 

effektiva strategier för sitt lärande och att hela tiden utvärdera sin utveckling och skiljer sig på 

så sätt från arbete (work) som är prestationer eller tjänster som utförs mot betalning eller annan 

belöning, och lek (play) som är aktiviteter som är roliga eller njutbara för individen men som 

inte har något särskilt mål. För att kunna uppnå expertis inom ett område så krävs det i de flesta 

fall att adepten börjar tidigt och att det har ett omfattande stöd av föräldrar, lärare och andra 

resurspersoner. Begränsningar i resurser såväl som brister i ansträngningar och motivation är 

vanligt förekommande utmaningar när det kommer till att under lång tid ägna sig åt 

(mål)medveten träning (Eriksson et al, 1993). 

Soberlak och Coté (2003) använder begreppet Deliberate play och menar att aktiviteter 

som utvecklar skicklighet inom ishockey finns på ett kontinuum från exempelvis spel på gatan 

och på uterinken med kompisar till organiserad träning med ett lag. De betonar vikten av 

lekfulla aktiviteter i tidiga åldrar för at de är roliga och därmed skapar en inneboende 

motivation att fortsätta idrotta. Det ger möjlighet för adepterna att prova olika delar i spelet på 

egen hand utan att någon tränare talar om för dem vad de ska göra. De kan då anpassa reglerna 

efter förutsättningarna och på egen hand träna på de delar i spelet som de själva vill utveckla. 

Detta är en form av självreglerat lärande där adepterna på egen hand övar på sina färdigheter 

och utvärderar sin utveckling vilket i flera studier har visats ha ett samband med en hög nivå 

av expertis inom sitt område (Kitsantas & Kavussanu, 2011; McCardle, Young & Baker, 2017).  

Självreglerat lärande definieras av Zimmerman (2002) som i vilken utsträckning 

individen är en proaktiv deltagare i sin egen utveckling gällande metakognition, motivation 

och beteenden. Metakognition innebär att kunna tänka om sitt eget tänkande och de 

metakognitiva processerna inom självreglerat lärande innefattar planering, målsättning, 

organisering, självövervakning och utvärdering (Zimmerman, 2002). Det självreglerade 

lärandet sker i en cykel där individen: a. planerar vad målet är och hur det ska nås, b. själv 

övervakar sina framsteg, c. utvärderar processen och resultatet av sin plan och d. reflekterar 

över sin lärandeprocess (Ertmer & Newby, 1996).  Detta innebär att individen är aktiv under 

hela denna process i motsats till att passivt göra det som en lärare eller tränare säger åt en att 

göra. Självreglerat lärande kan ske i olika situationer men började studeras som ett teoretiskt 
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begrepp inom skolan där man sett att elever som tar initiativ, har inneboende motivation och 

tar ansvar är mer framgångsrika (Zimmerman, 2008). Tilltro till den egna förmågan att klara 

av en uppgift, är en viktig del vad gäller motivation till självreglerat lärande och tillika en 

prediktor vad gäller att lyckas inom skola och utbildning (Zimmermann, 2000). Psykologisk 

forskning har sedan länge intresserat sig för kopplingen mellan tilltron till den egna förmågan, 

förmågan att utvärdera sin egen insats och motivation (Bandura, 1983). En studie på inlärning 

av motoriska färdigheter (Kitsantas & Zimmerman, 1996) visade på att de som kunde skapa en 

strategi före träningen, förändra sina träningsmål utifrån sina framsteg och själva övervaka 

processen lärde sig bättre än övriga. De fick också en ökad tilltro till den egna förmågan och 

ett större intresse för uppgiften. I linje med detta visade Cleary och Zimmerman (2001) i en 

studie på basketspelare som tränade straffkast att skickliga spelare hade mer specifika mål, mer 

teknikinriktade strategier och visade en större tilltro till den egna förmågan än de mindre 

skickliga spelarna.  

Toering, Elferink-Gemser, Jordet och Visscher (2009) har studerat relationen mellan 

självreglerat lärande och prestation hos unga elit och sub-elit fotbollsspelare (i åldern 11-17 år) 

och fann att de som spelade på en högre nivå skattade sin förmåga till reflektion och 

ansträngning högre. Det tyder på ett dessa spelare har en bättre förmåga att analysera sina 

styrkor och svagheter och även är mer villiga att anstränga sig på träning och match för att bli 

bättre. Resultatet säger dock inte något om ifall spelarna i elitgruppen hade en högre grad av 

självreglerat lärande sedan en tidig ålder eller om det är på grund av att de tillhör en elitgrupp 

med mer träning och större övriga resurser som de har utvecklat en högre grad av reflektion 

och ansträngning. Toering, Elferink-Gemser, Jordet, Pepping och Visscher, (2011) jämförde 

spelare som nått internationell nivå med spelare på hög nationell nivå, och fann att spelare på 

internationell nivå skattade högre gällande reflektion än spelare på nationell nivå. Toering, 

Elferink-Gemser, Jordet, Jorna, Pepping och Visscher, (2011) studerade beteenden kopplade 

till självreglerat lärande hos unga fotbollsspelare på högsta nationella nivå. I den första delen 

av studien intervjuades tränare för att identifiera beteenden som de ansåg var kopplade till 

självreglerat lärande hos adepterna. Resultaten visade på att beteenden som till exempel att 

ställa frågor till tränarna, att hjälpa sin lagkamrater och att vara fokuserad på träning, ansågs 

av tränarna vara kopplade till självreglerat lärande. Dessa beteenden kunde observeras hos 

spelarna under träning och korrelerade med spelarnas självskattning av självreglerat lärande. 

Författarna menar att självreglerat lärande är kopplat till att ta ansvar för sin utveckling och att 

lärandemiljön, med avseende på framförallt tränare och lagkompisar, är viktig och bör tas i 

beaktning när unga fotbollsspelares utveckling ska studeras.  

Det finns idag ingen forskning inom idrott som visar på en generell metod eller 

intervention som kan höja idrottares möjlighet och förmåga till självreglerat lärande. Det finns 

ett antal studier på interventioner som riktar sig mot specifika processer som målsättning och 

självövervakning (McCradel et al, 2017). Ett exempel är Young, Medic och Starkes, (2009) 

som undersökte om en träningsdagbok kopplad till självövervakning påverkande 

träningsbeteenden hos unga simmare. Experimentgruppen antecknade dagligen om sina 

träningspass medan kontrollgruppen fokuserade på återhämtningsbeteenden som mat och 

sömn. De fann inga skillnader mellan grupperna men såg att båda grupperna följde sina 

träningsprogram mer noggrant, effekten avtog dock mot slutet av interventionen.  

Young et al (2009) menar att studien visar på att självövervakning kan förändra 

träningsbeteenden hos idrottare och därmed vara ett stöd för idrottare under perioder av hård 

träning. McCradel et al (2017) anser att forskning om interventioner riktade mot att förbättra 

idrottares förmåga till självreglerat lärande är svår att sammanfatta då både studier och 

utfallsmått är så olika, de anser dock att de studier som finns tyder på att interventioner riktade 

direkt mot självreglerat lärandeprocesser visar på positiva resultat. De anser vidare att den 
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forskning som finns i för hög utsträckning inriktar sig på avgränsade delar av självreglerat 

lärande. 

Kitsantas et al (2017) anser att framtida forskning om självreglerat lärande inom idrott 

i större utsträckning bör ske i tränings och tävlings kontext och att det behövs mer kvalitativ 

forskning för att förstå vilka processer som är specifika inom olika idrotter. Att som ung 

ishockeyspelare få möjlighet att i en större utsträckning kunna utvärdera och reflektera om sin 

egen utveckling kan utifrån tidigare forskning tänkas ha en positiv effekt på spelarens 

utveckling. En hög grad av reflektion kring sin utveckling har visat sig vara kopplat till en hög 

nivå av expertis inom sin idrott. Då ungdomsidrott i de flesta fall utövas på fritiden, efter skola 

för spelarna och arbete för ledare, så är en viktig utgångspunkt i denna studie att metoden inte 

ska vara belastande för de som deltar.  

Således är det övergripande syftet med föreliggande studie att med hjälp av både en 

kvalitativ och kvantitativ ansats undersöka till vilken grad unga ishockeyspelare ägnar sig åt 

självreglerat lärande. Vidare har studien till syfte att utvärdera en metod som ämnar att öka 

unga ishockeyspelares grad av självreglerat lärande. Studien utgår från följande 

frågeställningar: 

Finns det en skillnad mellan unga ishockeyspelare på elit och sub-elit nivå vad gäller 

graden av självreglerat lärande? 

Hur påverkar övningar, där spelarna får utvärdera sin egen utveckling, spelarnas 

förmåga till självreglerat lärande? 

Metod 

Deltagare 

Studien bestod av 33 manliga hockeyspelare födda 2001 och 2002, från två juniorlag 

som spelar i ålderskategorin J18, där ett lag fungerade som kontrollgrupp och ett lag 

interventionsgrupp. Kontrollgruppen (n = 18) bestod av spelare som har blivit uttagna till 

nationellt idrottsgymnasium och som spelar på högsta nationella nivå i sin åldersgrupp, de 

benämns som elitgrupp vid de inledande gruppjämförelserna. Interventionsgruppen (n = 15) 

består av ett lag som efter en framgångsrik höstsäsong kvalat till näst högsta serien för sin 

åldersgrupp vilket innebär att de under våren 2019 då interventionen äger rum spelar i en högre 

serie än de gjorde under hösten 2018. Interventionsgruppen benämns som sub-elit vid de 

inledande gruppjämförelserna. På grund av bortfall i eftermätningen (interventionsgruppen, n 

= 2; kontrollgruppen, n = 5) så deltog 13 spelare i varje grupp vid både för- och eftermätningen.  

Instrument och material 

SRL-TT. Deltagarna i både interventions- och kontrollgruppen fyllde i instrumentet 

SRL-TT både före och efter interventionen. SLR-TT är ursprungligen utvecklad för att mäta 

graden av självreglerat lärande hos elitsatsande fotbollsspelare (Toering, Jordet, & Ripegutu, 

2013). Frågorna i instrumentet handlar om hur spelarna gör i vardagliga träningssituationer och 

består av 22 påståenden som spelaren får ta ställning till utifrån en 5-gradig likertskala, 

motsvarande Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid. Instrumentet består av tre delskalor, planering 

(7 items, α = 0.76), reflektion (9 items, α = 0.85), utvärdering (6 items, α = 0.80) och anses att 

ha en god validitet och reliabilitet vad gäller att undersöka självreglerat lärande hos unga 

elitsatsande fotbollsspelare (Toering et al, 2013). I föreliggande studie anpassades instrumentet 

till målgruppen genom att ordet fotboll togs bort, så att instrumentet kan andvänas till spelare 

i olika sporter. Förmätningen visade på god intern konsistens för delskalorna planering 

(Cronbach’s α = 0.85), reflektion (Cronbach’s α = 0.92) och utvärdering (Cronbach’s α = 0.86).  
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Intervjuguide. För att få en djupare förståelse förspelarnas tidigare erfarenheter av 

självreglerat lärande, samt hur spelarna har upplevt interventionen, i form av att utvärdera sig 

själva en gång i veckan, så genomfördes en semistrukturerad intervju med sex spelare. För 

intervjuerna så formulerades en intervjuguide (bilaga 1), detta för att alla spelare skulle få 

samma frågor. Enskilda spelare fick dock olika följdfrågor beroende på hur de svarade, för att 

de skulle få utveckla och förtydliga sina svar (Olsson & Sörensen, 2007).  

Procedur 

Interventionen bestod av att spelarna varje vecka fick utvärdera sin egen utveckling och 

prestation, samt skriva ner vad de själva anser att de behöver utveckla som individ och som 

lag. För att kunna göra det så skapades ett formulär som användes vid veckoutvärderingarna 

(bilaga 2).  

Studien inleddes med en förmätning för både kontroll- och interventionsgrupp. För 

interventionsgruppen genomfört presenteras sedan modellen kort (figur 1) varpå de fyllde i den 

första veckoutvärderingen. Den första gången med syftet att spelarna skulle få prova på och för 

att de lättare skulle kunna koppla ihop den cykliska modellen med formuläret. Det gav också 

möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Därefter fyllde interventionsgruppen i utvärderingen 

en gång i veckan före den första träningen för veckan. Försöksledaren närvarade vid 

veckoutvärderingarna för att se till att det fanns formulär och att spelarna gjorde skattningen 

samt för att kunna svara på frågor. Interventionen var utformad för att vara enkel att genomföra 

och inte ta mer än cirka 10 minuter i veckan i anspråk av spelarna. Interventionen pågick under 

fem veckor. Syftet var att de även under träning, match och annan tid skulle bli mer medvetna 

och börja reflektera över sin utveckling. Planering är en del av självreglerat lärande, men i och 

med att träningen i huvudsak sker tillsammans med laget så kan inte varje spelare ha sin egen 

planering. I denna intervention fick spelarna istället tänka på vad de anser att de behöver träna 

på och skriva ner det, sedan så fick tränarna ta del av spelarnas veckoutvärderingar. Detta för 

att tränarna skulle på så sätt skulle få information om vad spelarna ansåg sig behöva träna mer 

på och ha möjlighet att ha det i åtanke vid planering av träningarna.  

SRL modell ishockey 

Reflektera: Vad kan jag göra för att bli en effektivare hockeyspelare, så att jag själv och laget 

blir bättre? Vad är mina styrkor och svagheter? Hur utvecklas jag? 
 

 
Figur 1 

Planera:

Vilka 
färdigheter 
vill/behöver 
jag utveckla? 

Hur göra?

Självövervaka 
träningen:

Hur går det, 
behöver jag 
testa något 

nytt?

Utvärdera:

Hur har det 
gått?
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Spelarna fick i utvärderingsdelen följande tre påståenden att ta ställning till: 1. Jag har 

(under den senaste veckan) utvecklat mina färdigheter som hockeyspelare. 2. Jag upplever att 

jag kan använda mig av mina färdigheter i matchsituationer (gäller både matchspel på träning 

och matcher med laget). 3. Jag har bidragit till och att göra laget bättre. Således inkluderades 

ett påstående som handlade om spelarens egen utveckling, ett påstående om prestation och ett 

påstående om den egna rollen i laget. Dessa spelare har spelat ishockey under många år och 

kan de olika momenten, så med dessa spelare handlar det inte om att lära sig helt nya 

färdigheter, utan här handlar det om att vidareutvecklas (som exempelvis att kunna göra saker 

i högre fart och med högre precision). Vad gäller prestation så fick spelarna också skriva ner 

vad de själva tycker de gjort bra och vad de är mindre nöjda med. Då ishockey är en lagsport 

så fanns det också med ett påstående om i vilken utsträckning spelaren anser sig ha bidraget 

till att göra laget bättre. Formuläret utformades så att utvärderingen sker på en skala 1-7, från 

stämmer inte alls till stämmer helt. 

Statistiska analyser  

Alla statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS Statistics 24. För att undersöka 

eventuella skillnader mellan spelarna på elit-, respektive sub-elit nivå beträffande självreglerat 

lärande gjordes en Multivariat variansanalys (MANOVA) på pre-test data inkluderande de tre 

delskalorna (planering, reflektion och utvärdering) som beroende variabler, och med 

grupptillhörighet (elit- och sub-elit) som oberoende variabel.  

För att undersöka effekter av interventionen gjordes mixade variansanalyser (ANOVA 

med upprepade mätningar), med grupp som oberoende variabel och pre- och post test 

skattningar för de tre enskilda SRL skalorna (planering, reflektion och utvärdering) som 

beroende variabler. För att kontrollera för typ I fel över multipla test gjordes en Bonferroni 

justering av alfavärde till 0.017 (0.05/3). 

Kvalitativ analys 

Intervjuerna analyserades utifrån metoden Tematisk analys (Braun, Clarke, 2006). 

Tematisk analys sker i flera steg. Det första steget var att transkribera intervjuerna och läsa 

igenom flera gånger för att bli väl insatt i data. Det andra steget var att skapa koder som belyser 

de för forskningsfrågan intressanta delarna av texten. I det tredje steget så sattes koderna ihop 

till teman. Därefter i det fjärde steget så granskades teman i förhållande till koderna, för att 

därefter i det femte steget definieras och namnges. Det sista steget var att skriva ner resultaten 

och då välja ut lämpliga citat som belyser de olika teman som framkommit i intervjuerna.  

Att kombinera olika forskningsmetoder kan ge en större förståelse av fenomenet som 

studeras (Moran-Ellis et al., 2006). I denna studie integreras de olika metoderna först i analysen 

av resultaten.  

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om syftet med studien, att deltagandet i studien var frivilligt 

och att de kunde avbryta när som helst utan motivering. Därutöver informerades om 

anonymitet, konfidentiell behandling av datamaterialet samt att resultatet från enkäten endast 

redovisas på gruppnivå. Deltagarna gav informerat samtycke innan de besvarade enkäten. 
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Resultat 

Resultaten delas in i en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen är dels 

en jämförelse mellan grupperna och dels en utvärdering av interventionen som 

interventionsgruppen deltog i.  

Skillnad i självreglerat lärande som en funktion av nivå 

Den multivariata variansanalysen (MANOVA) visade på en statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna elit och sub-elit vad gäller grad av självreglerat lärande (SRL-TT) 

före interventionen (F (3,29) = 3,53 p = 0.032, η2p = 0.26). De univariata resultaten för de 

enskilda beroende variablerna (med ett Bonferroni justerat alfavärde = 0.017) visade på en 

signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller planering (F (1) = 8,83 p = 0.006, η2p = 0.22), 

men inte för reflektion (F (1) = 2,71 p = 0.11, η2p = 0.08) eller utvärdering (F (1) = 4,07 p = 

0.052, η2p = 0.12) (Tabell 1) 

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik, gruppjämförelse SRL-TT. 

  Grupp Medel 
Standard-

avvikelse 
N 

Planering 
Sub-elit 2,69 0,75 15 

Elit 3,33 0,49 18 

Reflektion 
Sub-elit 3,30 0,94 15 

Elit 3,74 0,59 18 

Utvärdering 
Sub-elit 3,24 0,69 15 

Elit 3,69 0,59 18 
 

Effekter av interventionen 

De mixade variansanalyserna visade ingen signifikant Test x Grupp interaktion för 

varken planering (F(1, 24) = 1,31, p = 0.26, η2p = 0.05), reflektion (F(1, 24) = 1,75, p = 0.19, 

η2p = 0.68) eller utvärdering (F(1, 24) = 0,16, p = 0.70, η2p = 0.01) .  Heller inga signifikanta 

huvudeffekter av varken Test eller Grupp för några av beroendevariablerna (p’s > 0.05) fanns 

(Figur 2 a-c). 
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Figur 2a-c. Medelvärden för SRL-TT (planering, reflektion och utvärdering) som en funktion 

av test (före- och efter) och grupp (intervention och kontroll). 

Intervjuer 

Den tematiska analysen av intervjuerna resulterade i två teman. Det första är 

Veckoutvärderingarna främjar reflektion, och det andra temat är Dialog med tränare skapar 

delaktighet. 

 Veckoutvärderingarna främjar reflektion. Samtliga intervjuade spelare ansåg att 

interventionen i form av att utvärdera sig själv en gång i veckan har varit bra på så sätt att det 

skapat tankar hos dem om deras prestation och utveckling. Spelarna anser att det har blivit en 

skillnad mot hur de tänkte innan interventionen att veckoutvärderingarna fått dem att tänka på 

sina starka och svaga sidor och därmed vilka färdigheter de behöver utveckla. 

”Jag tycker att det har varit lärorikt, man har funderat mer på vad man behöver träna 

på. Annars blir det bara att man kör på i samma spår. Jag tycker att det har funkat bra. 

/…/ Det är ju mest så här svagheter, vad man behöver träna på för att bli bättre. Men 

också har man tänkt vad gör jag bra, att ge sig själv lite beröm också.” (Intervjuperson 

5) 

Vissa av spelarna anser att de har haft med sig det dom skrivit i utvärderingen när de 

sedan tränat på isen.  
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”Ja men det har varit bra, för att man, alltså man får ju en tankeställare vad man 

verkligen behöver träna på. Å sen då har man det lite i bakhuvudet när man tränar 

sen.” (Intervjuperson 1) 

En av spelarna beskriver att veckoutvärderingarna har påverkat hans syn på träningen, 

att han kan få ut mer av den tid han lägger ner och att det har påverkat hans motivation. 

”Att jag skulle kunna göra det mycket bättre än att bara komma hit och fara hem typ. 

/…/ Ja mer medveten om vad jag gör här å vad jag kan utveckla. /…/ Ja det har det, 

jag vet inte riktigt hur man ska säga, men alltså jag har blivit mer träningsvillig.” 

(Intervjuperson 2) 

En av spelarna anser att veckoutvärderingarna har varit ett sätt att kommunicera med 

tränarna. Att han har lättare att skriva än att säga hur han känner. För honom har det främst 

handlat om hur det har gått på matcherna och hur mycket speltid han har fått. Han anser också 

att laget kommit ihop som grupp under våren, han tror att det både har att göra med den 

information som tränarna fått i veckoutvärderingarna och att de spelat i en högre serie, vilket 

gjort att de har behövt arbeta mer tillsammans för att kunna vinna matcher.  

”Att du få, att nån få veta, jag säger inte rakt ut att jag får lite speltid. Då får jag skriva 

det, då får dom det på ett annat sätt. /…/ Att du får säga vad du tycker, du vågar på ett 

annat sätt när du skriver. Du behöver inte skriva ditt namn. /…/ Tränarna har fått ihop 

oss som grupp. Han har fått veta mer om oss, hur vi tänker.” (Intervjuperson 4) 

Spelarna lyfter fram några negativa aspekter och saker som kan bli bättre. En sådan sak 

är att veckoutvärderingarna inte fylls i ordentligt av alla och att det är samma frågor vilket kan 

göra att det blir samma svar. En av spelarna lyfter fram att det kan finnas en risk att det blir 

fokus på det negativa, det som inte fungerar. En annan av spelarna anser att det hade varit bra 

att få fylla i en utvärdering i samband med varje träning.  

”Jag tycker att det har varit bra att man som har fått gjort det varje vecka. Det hade 

kunnat vara ännu bättre att göra det oftare, kanske efter varje träning eller nåt sånt, 

att fylla i, eller före varje träning.” (Intervjuperson 5) 

Spelarna anser att det inte har varit någon skillnad på träningarna, utan det har varit 

samma typ av träningar och övningar under interventionen som tidigare.  

Dialog med tränare skapar delaktighet. Samtliga intervjuade spelare anser att de vill 

ha en dialog med tränarna och att det skapar delaktighet och väcker tankar hos dem själva om 

vad de behöver träna på och utveckla i sitt spel. Spelarna kommer från olika lag och föreningar 

och har därmed olika erfarenheter av att få feedback från tränare tidigare.  

”Jag har haft ganska mycket bra tränare som har pratat mycket individuellt om det jag 

behöver förbättra och sånt.” (Intervjuperson 3) 

”Nej jag har som aldrig tänk på det förut, då har man bara farit och tränat. Å försökt 

gjort sitt bästa på allt men aldrig tänkt på specifika grejer.”  (Intervjuperson 1) 

En spelare beskriver att han började få feedback under föregående säsong och att det då 

gjorde att han började tänka mer själv på vad han behöver utveckla.  
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”Nä det börja väl förra säsongen när vi börja i J18 då börja jag tänka på vad jag skulle 

förbättra för att få speltid. Det var där jag börja tänka på vad jag kan göra bättre. /…/ 

Ja på vad jag borde göra bättre för att få speltid och så och då tar man ju åt sig. /…/ 

Ja, ja det är klart man vill ju bli bättre som hockeyspelare.” (Intervjuperson 2) 

Spelarna anser att för att de ska bli mer delaktiga i planering och utvärdering av sin 

utveckling så bör tränarna ha en dialog med spelarna, att de ställer frågor och ge dem utrymme 

att tycka till.  

”Ja med det är väl om dom ger utrymme till oss att påpeka, och låt oss va delaktiga så 

blir det ju som en annan sak. /…/ Ja, det är klart, om vi kan ge dom feedback så kan 

dom ändra på det som inte riktigt är bra och tvärtom om dom ger oss feedback så kan 

vi ändra.” (Intervjuperson 6) 

Flera av spelarna önskar också att träningarna skulle anpassas mer utifrån det som 

spelarna känner att de behöver öva på. Även de som uppger att de haft en bra dialog med tränare 

menar att det sällan har funnits utrymme för att träna på specifika färdigheter.  

”Men man kan kolla mer vad dom vill träna på, vad spelarna själv tycker att man 

behöver träna på, så att tränarna inte bara väljer det dom tycker att man ska träna på. 

Så man kan höra lite, sen kan man anpassa träningarna alltså göra nån övning som 

man kan anpassa lite mer, till alla.” (Intervjuperson 1) 

Sammanfattningsvis så framkommer det av intervjuerna att spelarna anser att 

interventionen har väckt tankar om deras utveckling och prestationer. De har tänkt på sina 

starka och svaga sidor både när de gjort veckoutvärderingen men också när de tränat. Spelarna 

anser att en dialog med tränarna gör så att de själva börjar tänka mer på sin utvecklig och vad 

de behöver träna på, men att det också är önskvärt att träningarna i viss mån anpassas, för att 

det ska finnas utrymme att träna på de färdigheter som de själva anser att de behöver träna på.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka självreglerat lärande hos unga 

ishockeyspelare, samt utforma och utvärdera en metod för att öka unga ishockeyspelares grad 

av självreglerat lärande 

Resultaten visar på att det fanns en skillnad vad gäller graden av självreglerat lärande 

mellan spelarna på högsta nivå (elit) och spelarna på en nivå under (sub-elit), men att 

interventionen inte hade någon statistiskt signifikant effekt på spelarnas förmåga att ägna sig 

åt självreglerat lärande. De intervjuade spelarna anser dock att interventionen har fått dem att 

tänka mer på sin utveckling och hur de presterat. Spelarna anser också att en dialog med 

tränarna leder till att de själva tänker mer på vad de behöver utveckla i sitt spel.  

Att det i denna studie fanns en skillnad mellan spelare på högsta nationella nivå och på 

spelare på nivån just under, vad gäller självskattad grad av självreglerat lärande är i linje med 

tidigare forskning på unga fotbollsspelare (Toering et al, 2009). En hög grad av reflektion, 

utvärdering och planering verkar alltså vara kopplat till en hög nivå av skicklighet i sin sport. 

Darryl Belfry, som arbetar med spelarutveckling med några av världens bästa ishockeyspelare, 

menar att de bästa spelarna också är de som är mest medvetna om sina styrkor och svagheter 

samt att de ständigt försöker förbättra sina färdigheter (Custance, 2018). I föreliggande studie 

fanns det en skillnad mellan grupperna gällande grad av självreglerat lärande i allmänhet och 

gällande delskalan Planering i synnerhet. Delskalan Planering ämnar att mäta dels till vilken 
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grad spelarna har ett mål och en plan för varje träning men även till vilken grad de lägger ner 

extra tid för att träna på specifika färdigheter. Spelarna på högsta nivå i denna studie hade 

tillgång till större resurser i form av fler tränare, fler träningar och att de kunde träna på skoltid. 

Det kan vara så att spelarna i elitgruppen hade större möjligheter att träna på specifika 

färdigheter, och därför skattar högre på den delskalan. Denna första del av resultat säger inte 

något om det är miljöer som uppmuntrar till självreglerat lärande som skapar skickliga spelare 

eller om skickliga spelare hamnar i sådana miljöer.  

För den ändra delen av studien var syftet att utforma en intervention för att spelarna i 

sin vardagliga träningsmiljö skulle få öva på att utvärdera och reflektera kring sin utveckling 

och prestation. Interventionen som genomfördes visade inte på någon signifikant effekt. 

Kontrollgruppen skattade väldigt lika vid båda tillfällena medan experimentgruppen skattade 

något högre i alla tre delar av SLR-TT i eftermätningen. I linje med detta, ansåg de intervjuade 

spelarna att interventionen fått dem att tänka mer på sina starka och svaga sidor, och vad de 

behöver utveckla. Vissa av spelarna menade också att det de skrivit i sin veckutvärdering fanns 

med i tankarna under träning. Det kan kopplas till den del av modellen som handlar om att 

spelarna självövervakar sina framsteg i förhållande till sina mål (Ertmer & Newby, 1996). Detta 

indikerar att interventionen har fått spelarna att reflektera mer kring sin utveckling, samt vilka 

färdigheter de behöver träna mer på. Spelarna menar att träningarna har sett ut som tidigare 

och att det därmed inte har funnits något större utrymme att arbeta med specifika färdigheter, 

utan det har handlat mer om att de upplever att de blivit mer medvetna om vad de behöver träna 

på och fokuserat på det i träningen. Eriksson (2008) menar att utvärdering, feedback och att 

hela tiden anpassa träningen efter sin nuvarande nivå är en central del av Deliberate practice, 

och tillika en viktig faktor för att nå en hög grad av skicklighet inom alla områden.  

En av de intervjuade spelarna ansåg att han blivit mer träningsvillig av att utvärdera sig 

själv en gång i veckan. Theodosiou and Papaioannou (2006) har studerat kopplingen mellan 

självreglerat lärande och motivationsklimat. De menar att ett uppgiftsorienterat klimat, till 

skillnad mot ett resultatinriktat klimat, är viktigt för att idrottare ska utveckla sin förmåga till 

självreglerat lärande. Veckoutvärderingarna handlade om spelarens färdighetsutveckling och 

inte om matchresultat och kan på så sätt möjligtvis bidra till ett mer uppgiftsorienterat klimat. 

Att spelarna får vara delaktiga i utvärdering och planering kan även tänkas leda till en ökad 

känsla av autonomi och kompetens vilket i sin tur visat sig vara kopplat till en högre grad av 

inneboende motivation och välmående (Ryan & Deci, 2000).  

De intervjuade spelarna ansåg att en dialog med tränarna ledde till att de själva blev 

mer medvetna om vad de behöver utveckla och började tänka mer på det. Spelarna anser att det 

är bra när tränarna både ger feedback men också när de ställer frågor och ger utrymme för 

spelarna att dela med sig om hur de upplever olika situationer. Toering el al (2011) intervjuade 

tränare till elitsatsande unga fotbollsspelare kring vilka beteenden de ansåg var kopplade till 

självreglerat lärande. Tränarna ansåg att spelare som ställer frågor och för en dialog med 

tränarna har en hög grad av självreglerat lärande. Ryan och Deci (2000) menar att positiv 

feedback som skapar en känsla av kompetens kan förstärka en spelares inneboende motivation 

att fortsätta utvecklas, men för att det ska ske så behövs det en känsla av autonomi, att spelaren 

upplever att det är egna beslut och beteenden som har lett till de önskvärda resultateten. 

Dialogen mellan spelare och tränare framstår som viktig för att spelarna ska involveras i sin 

egen utveckling. En av de intervjuade spelarna ansåg att veckoutvärderingarna var ett sätt att 

kommunicera med tränaren, att det var lättare att skriva än att säga vad han tyckte. Spelaren 

ansåg att tränaren med hjälp av veckoutvärderingarna fått veta mer om hur spelarna upplever 

det och med hjälp av det fått gruppen att arbeta bättre tillsammans. Veckoutvärderingarna bör 

därmed inte ersätta en muntlig dialog mellan tränare och spelare utan vara ett komplement och 
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stöd i samtalet mellan tränare och spelare, för att spelaren ska bli aktiv och drivande i sin egen 

utveckling.  

Studiens styrkor och begränsningar 

Studiens styrka är att den bidragit till ny kunskap om hur det går att arbeta ute i en 

idrottsverksamhet för att spelarna ska bli mer involverade deltagare i sin egen utveckling. 

Studien handlar om att tillämpa kunskap i vardaglig pågående verksamhet. Arbetssättet i 

studien med veckovisa utvärderingar kräver lite tid och resurser och kan därför användas av 

tränare i olika idrottssammanhang. En begränsning med studien var att det var få deltagare, då 

det på grund av bortfall endast deltog 13 spelare i respektive grupp i både för- och 

eftermätningen. Det låga antalet deltagare, kan möjligtvis ha påverkat de statistiska analysernas 

”power”.  Validiteten i eftermätningen för interventionsgruppen försämrades av att det var 

endast cirka hälften av deltagarna som fyllde i skattningen i samband med att interventionen 

avslutades, resterande fyllde i vid senare tillfällen. Interventionsgruppens säsong tog slut i 

samband med att interventionen tog slut, laget fortsatte dock att träna tillsammans med 

föreningens äldre J20 lag. Intervjuerna genomfördes i samband med dessa träningar. Det är 

möjligt att de spelare som närvarade vid dessa träningar och som ville vara med på intervjuerna 

var spelare med ett sort intresse att fortsätta utvecklas och att det i viss mån kunnat bli andra 

svar med ett annat urval av spelare till intervjuerna. Att interventionen genomfördes i slutet av 

säsongen kan ha påverkat på två sätt, dels att rutiner och roller har satt sig, och dels att lagets 

fokus var mer på att vinna de återstående matcherna än på spelarutveckling.  

Studiens design kan också ha påverkat resultaten. I och med att studien är av kvasi-

experimentell design så kan andra faktorer än interventionen påverka resultatet (Gribbons & 

Herman, 1997). Interventionsgruppen hade vid nyår kvalat upp till en högre serie vilket gjorde 

att de fick möta svårare motstånd än tidigare, under tiden för interventionen, och därmed 

förlorade fler matcher än de gjort under början av säsongen. Kontrollgruppen tillhör 

elitverksamhet med goda resurser, de hade en framgångsrik period där de tillhörde högsta 

nationella nivå i sin åldersgrupp.  

Slutsatser och framtida forskning 

Då denna studie och tidigare studier har visat att en hög grad av självreglerat lärande är 

kopplat till en hög grad av skicklighet inom sin idrott så bör tränare arbeta med att skapa en 

miljö som uppmuntrar till planering, utvärdering och reflektion hos spelarna. Att spelarna får 

utvärdera sin egen utveckling och vilka färdigheter de anser att de bör träna på verkar leda till 

att de reflekterar mer och blir mer proaktiva deltagare i sin egen utveckling. Metoden kan vara 

ett sätt för tränare i arbetet med att göra spelare mer involverade deltagare i sin egen utveckling 

och ett stöd i dialogen med spelarna.  

Framtida studier bör ha fler deltagare för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser. 

Det är troligtvis bättre att implementera arbetssättet i inledningen av en säsong istället för i 

slutet, då det är lättare att forma nya rutiner och att fokus är mer på spelarutveckling i 

inledningen av en säsong. Det bör också finnas en plan tillsammans med tränarna om hur 

skattningarna ska användas i träningsplaneringen, det kan exempelvis avsättas viss tid för att 

arbeta på det färdigheter som spelarna anser att det behöver arbeta med eller så kan valet av 

övningar påverkas av spelarnas utvärderingar. Ett förslag som framkom av en spelare var att 

även utvärdera enskilda träningspass. Detta skulle kunna kopplas till den del av modellen som 

handlar om att självövervaka sin träning i förhållande till sina mål.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide SRL ishockey 

 

Hur har det varit tidigare när du spelat hockey, har du som spelare uppmuntrats att tänka på 

vad du behöver utveckla, dina starka och svaga sidor?  

Har det funnits utrymme att träna på dom sakerna?  

Interventionen: 

Hur har det varit att utvärdera sig själv en gång i veckan? 

Vad har det skapat för tankar hos dig? 

Har det ändrat något i hur du ser på din egen utveckling? 

Vad har varit bra och dåligt med arbetssättet? 

Hur kan en tränare få spelare mer delaktiga i att planera och utvärdera sin utveckling och 

prestation? 
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Bilaga 2 

Utvärdering av prestation och utveckling 

Besvara frågor och påståenden utifrån hur du upplever den senaste veckans träningar och matcher. 

 

Utvärdering 

Jag har (under den senaste veckan) utvecklat mina färdigheter som hockeyspelare:    

Stämmer 

inte alls 

  Stämmer 

delvis 

  Stämmer 

helt 

    1     2     3     4     5     6     7 

 

 

Jag upplever att jag kan använda mig av mina färdigheter i matchsituationer (gäller både 

matchspel på träning och matcher med laget): 

Stämmer 

inte alls 

  Stämmer 

delvis 

  Stämmer 

helt 

    1     2     3     4     5     6     7 

 

 

Jag har lyckats bra 

med:________________________________________________________ 

 

Jag lyckades inte som jag hade önskat med:________________________________________ 

 

Jag har bidragit till och att göra laget bättre: 

Stämmer 

inte alls 

  Stämmer 

delvis 

  Stämmer 

helt 

    1     2     3     4     5     6     7 

 

Planering 

Den kommande tiden vill jag utveckla följande färdigheter i mitt spel (vad): 

___________________________________________________________________________ 

 

Det kan jag göra på följande sätt (hur):____________________________________________ 

 

Laget behöver utveckla:_______________________________________________________ 

 

Energinivå  

Jag känner mig: 

Sliten, trött:…………………………………………………...………:Pigg, har mycket energi.                      

 
 


