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Vi spiller også for at vinde - om moderne fodboldpædagogik Brian Jensen Hent PDF "Fodbold er et åbent spil
med åbne færdigheder, men i alt for lang tid har vi trænere gjort spillet mere lukket ved ensidigt at foretrække

instruktion som den gældende metode og mekanisk læring som det altoverskyggende læringssyn.
Ungdomstræneren bør blive bedre til at benytte forskellige metoder i sin træning og samtidig få nye redskaber

til øget forståelse af de forskellige syn man kan lægge på fodboldtræning som pædagogisk praksis. Den
hastige udvikling i både samfundet og fodboldverdenen kræver nye læringsprocesser. Derfor må

fodboldundervisningen genopfindes!"
Ordene er forfatteren Brian Jensens, og han redegør i denne bog for nødvendigheden af nytænkning i dansk
ungdomsfodbold. Nytænkningen præsenterer han i form af mere nuancerede læringsprocesser, der har til

hensigt at skabe mere fleksible og kreative spillere.
Brian Jensen tager livtag med myter og holdninger, der forhindrer eller hæmmer ungdomsspillernes

udvikling. Nye teoretiske tilgange og ændrede holdninger munder ud i perspektivrige syn på fremtidens
læringsprocesser inden for bl.a. områderne psykologi og social læring. Den taktiske træning todeles og

knyttes til den tekniske træning.
Med denne bog lægger Brian Jensen op til en diskussion omkring fodboldpædagogik og giver et samlet bud

på, hvad en moderne fodboldpædagogik bør indeholde.

 

"Fodbold er et åbent spil med åbne færdigheder, men i alt for lang tid
har vi trænere gjort spillet mere lukket ved ensidigt at foretrække
instruktion som den gældende metode og mekanisk læring som det
altoverskyggende læringssyn. Ungdomstræneren bør blive bedre til
at benytte forskellige metoder i sin træning og samtidig få nye

redskaber til øget forståelse af de forskellige syn man kan lægge på
fodboldtræning som pædagogisk praksis. Den hastige udvikling i
både samfundet og fodboldverdenen kræver nye læringsprocesser.

Derfor må fodboldundervisningen genopfindes!"
Ordene er forfatteren Brian Jensens, og han redegør i denne bog for

nødvendigheden af nytænkning i dansk ungdomsfodbold.
Nytænkningen præsenterer han i form af mere nuancerede

læringsprocesser, der har til hensigt at skabe mere fleksible og
kreative spillere.

Brian Jensen tager livtag med myter og holdninger, der forhindrer
eller hæmmer ungdomsspillernes udvikling. Nye teoretiske tilgange
og ændrede holdninger munder ud i perspektivrige syn på fremtidens

læringsprocesser inden for bl.a. områderne psykologi og social
læring. Den taktiske træning todeles og knyttes til den tekniske

træning.
Med denne bog lægger Brian Jensen op til en diskussion omkring
fodboldpædagogik og giver et samlet bud på, hvad en moderne

fodboldpædagogik bør indeholde.
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