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Abstract  

 

More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for 

physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad 

physical bank. Physical literacy aims to describe how conditions can contribute to a lifelong sporting interest; 

motivation and self-esteem are two of the six components that are part of physical literacy. The purpose of this 

study was to investigate how sport coaches create conditions in order for children and young people to develop a 

movement competence now and in the future. In order to delineate the study, we have chosen to investigate how 

coaches create the conditions for promoting motivation and self-esteem among athletic children and adolescents. 

The study is a qualitative study, an interview guide was designed based on two components within the concept of 

Physical literacy, and these were motivation and self-esteem. The result shows that these components are used by 

all coaches, but to a different extent, respondents argue that motivation is an important component for being 

physically active and for maintaining a lifelong interest in sport. Although self-esteem was perceived as a complex 

concept, it was found that respondents work to promote the self-esteem of children and adolescents. It is clear that 

coaches today have an awareness of the importance of a broad physical repertoire, and what its effects may have 

for the life and longevity of children and youth in sports and physical activity. 

 

Nyckelord: Motivation, Självkänsla, fysisk aktivitet, tränare 
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Inledning 

 

I dagens samhälle är allt fler barn och ungdomar stillasittande och majoriteten kommer inte upp 

i den rekommenderade tiden av fysisk aktivitet. Detta visar en studie som mätt barn och 

ungdomars fysiska aktivitetsnivå med hjälp av rörelsemätare (Nyberg, 2017). Det framgår att 

endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna kom upp till den föreslagna mängden 

av minst 60 minuters aktivitet per dag. En bidragande faktor till detta är att många barn och 

ungdomar ägnar sin fritid åt varierande skärmaktiviteter (Nyberg, 2017). Barn och ungdomars 

delaktighet inom spontanidrott har också minskat kraftigt (Riksidrottsförbundet, 2009). Fysiska 

aktivitetsvanor utvecklas i barn- och ungdomsåren vilket är viktigt eftersom barnen blir 

involverade och kan ges möjlighet till ett livslångt intresse om de är aktiva i unga år. Vid 

inaktivitet som ung ökar risken att vara inaktiv som vuxen eftersom aktivitetsnivån är något 

som kan följas med senare i livet (Engström, 2010). 

 

Att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet och rörelse fyller en viktig funktion inom många 

aspekter. Bättre koncentrationsförmåga, inlärning, ökat självförtroende, förbättrat 

välbefinnande och förbättrad fysisk förmåga är några av de dokumenterade effekterna 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Allsidig rörelse fyller en viktig del i barnens personliga, sociala 

och motoriska utveckling (Riksidrottsförbundet, 2017). Svensk idrott har därför en 

betydelsefull och värdefull roll i samhället och kan åstadkomma positiva effekter på 

samhällsnyttan. 

 

Inom den idrottspedagogiska forskningen studeras olika händelser och processer inom idrotten 

(Umeå universitet, nd). Inom pedagogiken får man en kunskap om olika processer där alla 

individer formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Frågor 

kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, 

vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer 

här kommer ämnen som fostran, lärande, utbildning samt undervisning upp (Umeå universitet, 

nd).  

 

Margaret Whitehead är en brittisk forskare som studerat rörelseförmåga sedan 80-talet och 

definierat physical literacy (PL) som: “As appropriate to each individual’s endowment, physical 

literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and 

understanding to maintain physical activity throughout the life course” (Whitehead, 2010 s.5).  
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Whitehead (2001) menar vidare att PL kan bidra till ett rikare liv för individen, vilket gör det 

möjligt att hantera nya miljöer och situationer. PL syftar till att beskriva hur förutsättningarna 

kan skapas för ett deltagande i fysisk aktivitet genom hela livet. PL är indelat i sex olika 

komponenter, motivation, miljö, självkänsla, färdighet, kunskap och förståelse samt uttryck och 

interaktion med andra (Whitehead, 2010). 

 

Fysisk aktivitet är en central del i PL, och de sex komponenterna inom begreppet utvecklas 

genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en viktig del för individens hälsa och forskning visar 

att individen genom fysisk aktivitet kan minska risken för diabetes, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar. PL är centralt för att kunna ge individen förutsättningar,  i form kompetens och 

självtillit med de hälsofördelar för både vuxna och barn som detta innebär (Edwards et al, 2017). 

 

PL är i Kanada ett alltmer känt begrepp. Dean Kriellaars är professor inom området och jämför 

PL med ordförrådet. Desto fler rörelser individen klarar av att utföra, desto mer kreativ och 

roligare upplevs rörelse och därmed utforskar man fler sätt att vara fysiskt aktiv. Dean betonar 

att i dagens samhälle värdesätts rörelse inte tillräckligt och idrottsvärlden inriktar sig idag 

främst på mental och fysisk hälsa (Svenskidrott, 2016). För att behålla barnen inom idrotten är 

gemenskap och glädje viktiga komponenter utifrån ett motivations perspektiv. Genom att arbeta 

med att utveckla allsidiga rörelsemönster och färdigheter kan individer få de rätta verktygen för 

att utveckla nya förmågor och färdigheter i framtiden där självtillit och självförtroende stärks, 

viktiga begrepp inom PL (Svenskidrott, 2016). De övriga komponenterna inom PL innefattar 

miljö, självkänsla, kunskap och förståelse samt uttryck och interaktion med andra (Whitehead, 

2010).  

 

Rörelseförståelse är Riksidrottsförbundets översättning av det globala konceptet PL. Konceptet 

inkluderar många delar som i sin helhet är viktiga för att en individ ska få förutsättningar till ett 

aktivt liv genom hela livet. Riksidrottsförbundet beskriver PL som ett betydelsefullt begrepp, 

som innefattar delar som handlar om att inneha självförtroende, motivation, kunskap och 

förståelse om fysisk aktivitet samt även en kroppslig skicklighet för att vara fysiskt aktiv genom 

livet. Det har visat sig att motorisk kompetens hos barn minskat, exempelvis har ledare, tränare 

och även svenska olympier slagit larm om barns otillräckliga motoriska färdigheter. De betonar 

vikten av en allsidig utveckling av barns motoriska färdigheter för att ge dem förutsättningar 

att kunna utvecklas inom sin idrott, men de motoriska färdigheterna fyller även en viktig 
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funktion för att barn ska kunna ha kul med idrotten, lära sig den samt fortsätta genom livet 

(Riksidrottsförbundet, 2017). 

  

Ett arbete med att främja barn- och ungdomsidrott i Umeå under benämningen Change the 

Game har pågått sedan 2014. Projektet startades då det visats att det saknas förutsättningar för 

barn och ungdomar att vara tillräckligt fysiskt aktiva (changethegame, nd). Change the Game 

är ett exempel på ett projekt som bland annat vill förbättra möjligheterna för fler barn och 

ungdomar att utöva rörelse. Projektet syftar till att nå ut till Umeås barn och ungdomar inte bara 

de individer som redan är aktiva i idrottsföreningar. Genom att sprida kunskap och inspiration 

till både ledare, barn och vuxna är syftet att öka barns rörelserepertoar och motivation till fysisk 

aktivitet med det övergripande målet att så många barn och ungdomar ska hålla på med idrott 

så länge som möjligt. Change the Game samarbetar med en rad olika organisationer och 

föreningar i Umeå och bedriver olika aktiviteter och utbildningstillfällen för att främja och 

stimulera till att utveckla allsidiga rörelser och likställer begreppet PL med att vara rörelserik 

(changethegameumea, nd). 

 

Idag saknas dock studier på vilka effekter ett projekt som till exempel Change the game gett. 

Därav anser vi att det är ett PL viktigt område att studera närmare. Då PL omfattas av sex olika 

komponenter (Whitehead, 2010) har vi inom ramen för huvudområdet idrottspedagogik, valt 

att avgränsa arbetet till att studera hur tränare i Umeå skapar förutsättningar för att de 

idrottsaktiva ungdomarna ska utveckla en rörelsekompetens nu och i framtiden för att bättre 

förstå hur idrottstränares uppfattningar om rörelse kan påverka flickor och pojkars motivation 

och självkänsla.  

 

Självkänsla och motivation, till exempelvis deltagande i fysiska aktiviteter och sammanhang, 

formar människor genom livet och ur ett idrottspedagogiskt perspektiv är detta ett intressant 

område att studera närmare med föreningsidrotten och dess fostransprocesser i fokus. Valet att 

avgränsa arbetet till att studera motivation och självkänsla gjordes för att de är två viktiga 

begrepp som ingår i PL där motivation beskrivs som den centrala komponenten. Motivation 

valdes eftersom den utgör en stor påverkan på hur de andra komponenterna samspelar i 

Whiteheads teoretiska ramverk (2010). Enligt artikeln Självkänsla inom ungdomsidrotten visar 

det att självkänsla påverkas genom att delta inom idrotten och att både ledaren och miljön spelar 

en central roll (Hansi Hinic, 2001), därav har självkänsla valts som den andra komponenten.  
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Syfte 

 

Det övergripande syftet är att undersöka idrottstränares uppfattningar om hur de skapar 

förutsättningar för idrottsaktiva ungdomar att utveckla en motorisk kompetens för att tillämpa 

olika former av rörelser nu och i framtiden. Det specifika syftet är att undersöka idrottstränares 

uppfattningar om hur idrott i förening bidrar till att skapa förutsättningar för att stärka flickors 

och pojkars motivation och självkänsla i förhållande till rörelse. 

 

Frågeställningar   

 

 Skapar tränarna inom idrottsföreningar förutsättningar för ökad motivation och 

självkänsla hos flickor och pojkar? 

 Vilken betydelse tillskriver tränare självkänsla och motivation för individers intresse för 

idrott och fysiska aktiviteter och möjlighet att utveckla motorisk kompetens.  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan tränares sätt att skapa förutsättningar för 

motivation och självkänsla beroende på idrottsutövares kön? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer betydelsen av rörelsefärdighet, relationen mellan rörelsefärdighet och 

fysisk aktivitet för barn och ungdomar att tas upp. Betydelsen och sambanden mellan begreppen 

motivation och självkänsla i relation till fysiska aktiviteter kommer också att översiktligt 

behandlas. En beskrivning av begreppet PL utifrån Margaret Whiteheads definition av 

begreppet och forskning som undersökt effekter av PL kommer också att avhandlas.  

 

 

Betydelsen av rörelsefärdighet 

 

På samma sätt som att barn är i behov av att lära sig alfabetet innan de lär sig att skriva och 

läsa, behöver de besitta kunskapen om rörelse färdigheter innan de kan vara kompetent nog att 

utöva sport och andra fysiska aktiviteter. Rörelse färdigheter utvecklas till en följd av ålder, 

upplevelser av rörelse, mognad och självupptäckt hos individen. Enligt artikeln ”Just let them 
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play” beskrivs det att barn inte spontant involverar sig lek och rörelse i samma utsträckning 

som tidigare generationer och de krav som ställs på barnen inom idrott har påverkat att det 

utvecklats ett nytt synsätt för hur barnets rörelseförmåga kan utvecklas (MacNamara, Collins 

& Giblin, 2015).  

 

Det är inte bara den fysiska kompetensen att utföra färdigheter som är viktig, utan även 

beteendemässiga och psykologiska färdigheterna att ha ett engagemang i fysisk aktivitet. Både 

feedback och instruktioner är viktiga komponenter för att barnen ska utveckla rörelsekunskaper 

i tidig ålder, samt även en vägledning, stöttning och uppmuntran. Detta kan ge barnen en 

bekräftelse över deras färdigheter och frambringa ett entusiastisk deltagande. Även fast 

rörelseförmåga utvecklas naturligt med ålder, är det betydelsefullt att barnen utmanas i olika 

skicklighet situationer för att gynna och förstärka färdigheter (MacNamara et al, 2015). 

 

 

Relationen mellan rörelsefärdighet och fysisk aktivitet 

 

En låg fysisk aktivitetsnivå har ett starkt samband till ett negativt hälsotillstånd och är därmed 

en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att identifiera hur barns fysiska aktivitetsnivå kan 

påverkar aktivitetsivå i vuxen ålder (Holt & Talbot, 2011). Relationen mellan rörelsefärdighet, 

utveckling av rörelsefärdigheter och fysisk aktivitetsnivå hos barn i unga år beskrivs i artikeln 

”Just let them play”. Dessa faktorer avgör i vilken utsträckning dessa medverkar i fysiska 

aktiviteter med självförtroende och känsla av kompetens (MacNamara et al, 2015). 

 

Enligt Holt & Talbot (2011) minskar den fysiska aktivitetsnivån när individen övergår från barn 

till ungdom, samt från ungdom till vuxen. Denna minskning har även visat sig vara vanligare 

hos kvinnor än hos män. De beskriver också att det finns en stark koppling till att barn som haft 

en inaktiv livsstil som ung har en inaktiv livsstil som vuxen. Men däremot finns det inte lika 

tydliga resultat över hur hög fysisk aktivitetsnivå som barn leder till en fysisk aktivitet även 

som vuxen.  

 

Enligt boken “Lifelong engagement in sport and physical activity” har ett måttligt samband 

mellan fysisk aktivitet som ung jämfört med vuxen ålder identifierats. Barn som deltog i fem 

timmars skolidrott per vecka jämfört med de barn som endast deltog i två timmars skolidrott 

hade ett större deltagande i fysiska aktiviteter som vuxen. Det framgår också att ungdomar 
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som deltar i organiserad idrott var mer benägna att vara fysiskt aktiva som vuxna, detta främst 

gällande män. Detta ger en indikation på att barns fysiska aktivitetsnivå kan ha en positiv 

effekt på ett deltagande som vuxen (Holt & Talbot, 2011). 

 

Forskare beskriver att en god rörelseförmåga har ett samband till varför en individ är fysisk 

aktiv samt varför den utvecklar en aktiv livsstil, de menar också på att en utvecklad 

rörelseförmåga är den mest betydelsefulla delen för att en individ ska vara fysisk aktiv (Clark, 

2005, Haywood & Getchell, 2009). En studie visar exempelvis på att ungdomar som medverkar 

i strukturerad träning med andra, lyckas bättre i motoriska tester i jämförelse med ungdomar 

som bedriver egen träning (Okely, Booth & Pattersson, 2001). En annan studie visar att barn 

som innehar en god rörelseförmåga lägger mer tid på fysisk aktivitet i jämförelse med barn som 

har en sämre rörelseförmåga (Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones & Kondilis, 2006). Vidare 

betonas att motivation kombinerat med en god rörelseförmåga är avgörande komponenter i att 

vara fysiskt aktiv (Kalaja, Jaakkola, Liukkonen & Watt, 2010).  

 

Anna Tidén har i sin avhandling “bedömningar av ungas rörelsemönster” gjort en longitudinell 

studie hur barns rörelsemönster i 15 års ålder påverkar deras intresse och smak för fysiskt 

aktivitet nio år senare. I det inledande skedet av hennes undersökning utfördes rörelsetest på 

både individer som värderades inneha en utvecklad rörelseförmåga samt de individer som 

bedömdes ha en mindre utvecklad rörelseförmåga och om detta hade någon koppling till deras 

fysiska aktivitetsnivå som ung vuxen. Syftet var bland annat att finna ett svar på om en mindre 

utvecklad rörelseförmåga var ett motstånd för att framställa en smak för motion. För att kunna 

svara på frågeställningar delades deltagarna upp i två olika grupper efter bedömning av 

individers rörelseförmåga. Studien avslutades med en enkätundersökning då individerna var 

25–26 år gamla (Tidén, 2016). 

 

I studien framkom det att individer som bedöms inneha en utvecklad rörelseförmåga vid 15 års 

ålder var i stort sett alla fysisk aktiva ofta, samt hade en hög intensitet i dess fysiska aktivitet 

vid 25 års ålder. Dessa individer hade även i högre utsträckning vänner som var fysiskt aktiva. 

Studien visar dock även på att en mindre utvecklad rörelseförmåga inte är ett motstånd för att 

utveckla smak för fysisk aktivitet. Den skillnad som framkommer mellan grupperna var att 

gruppen med utvecklad rörelseförmåga hade ett större intresse för fysisk aktivitet samt var mer 

frekvent fysiskt aktiva (Tidén, 2016). 
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Motivation 

 

Det är viktigt att människor får vara delaktiga, sociala med andra och känna att det finns en 

närhet. Vid feedback som är positiv kan den inre motivationen öka vilket gör att kompetensen 

uppmärksammas. När en individ uppmärksammas skapas en starkare motivation. Negativ 

feedback är inte bra och kan göra att den inre motivationen blir sämre (Deci & Ryan, 2000). 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) beskriver motivation som en viktig del för att kunna 

prestera. Vidare beskriver forskarna att den sociala biten av att träffa andra leder till en högre 

motivation.  

 

Moser (2006) menar att ledaren har en central roll för att skapa motivation, ledaren ska vara 

pedagogisk och ha en ledarstil som förespråkar vänlighet och kamratskap. Moser anser att det 

är viktigt att ledaren har kunskaper om vad motivation är och olika motivationsprocesser. 

Feedback är någonting som ökar motivationen hos deltagarna, men det framkommer också att 

det är viktigt att feedbacken presenteras på rätt sätt vilket gör att kommunikationen är viktig. 

Han menar vidare att vara fysisk aktiv kan leda till en positiv självbild samt att det är bra att 

bygga upp olika realistiska och utmanande mål som deltagarna får sträva efter.  

 

Det har framkommit att ungdomar anser att den sociala motivationen är en del i varför de är 

fysisk aktiva. Justine Allen (2003) menar vidare i sin studie som studerade kvinnliga ungdomar 

i 14–17 år att det är viktigt att den sociala motivationens variabler tas i beaktning när ungdomar 

ska vara fysisk aktiva. I studien ansåg de kvinnliga ungdomarna att det var viktigt att kunna 

träffa kompisarna på träningarna för att ha kul. Viljan att vara social med andra gjorde att 

motivationen för att träna och intresset för att vara fysisk aktiv förstärktes (Allen, 2003). 

 

Riksidrottsförbundet skriver i anvisningar för barn och ungdomsidrott (2014) att motivationen 

är en viktig del för att kunna utvecklas inom idrotten. Varje individ ska få en möjlighet att 

utveckla en inre motivation enligt Riksidrottsförbundet (2014) som innefattar att de ska få vara 

med och bestämma. Ett annat område inom motivation är motivationsklimatet. Klimatet som 

både tränare och de aktiva bildar har en påverkan på hur individerna i idrotten lär sig och hur 

de tacklar olika situationer. Duda och Treasure menar på att tränarna behöver förstå hur de är 

som tränare för att skapa ett bra motivationsklimat (Duda & Treasure, 2006). SISU 

Idrottsutbildarna tar också upp i tränarpasset “Att skapa en positiv inlärningsmiljö” att 
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motivationsklimatet är en viktig del i ungdomars idrottande, det skapar hur individerna lär sig 

och hur de presterar (SISU idrottsutbildarna, 2016). 

 

Nicole Martin (2014) skriver som andra forskare, att det sociala bidrar till mer motivation till 

att utöva idrott. Träningen ska vara rolig och det ska finnas en kompetens, motivation, glädje 

och kamratskap. Hon beskriver att tränarna har ett ansvar för att skapa en bra upplevelse på 

träningarna för att hålla barnen och ungdomarna motiverade. Är relationerna bland individerna 

och miljön dåliga kommer motivationen inte att vara lika hög och det finns en risk att de slutar 

i idrotten. 

 

I studien “Using a Naturalistic Ecological Approach to Examine the Factors Influencing Youth 

Physical Activity Across Grades 7 to 12” beskrivs det att det finns olika faktorer som gör att 

barn blir motiverade till att vara fysisk aktiva. Gemenskap är en av de faktorer som togs upp i 

den här kvalitativa studien som genomfördes på barn 12–18 år som kom från olika 

socioekonomiska och etniska områden i en medelstor stad i Kanada. Forskarna menar att barnen 

tycker att det blir roligare att vara fysisk aktiv när de får vara fysisk aktiv tillsammans med 

andra (Humbert, Chad, Bruner, Spink, Muhajarine, Anderson, Girolami, Odnokon, Gryba. 

2008). 

 

När individerna kände självförtroende och skicklighet i den idrott som genomfördes blev 

glädjen större vilket ökade motivationen till den fysiska aktiviteten. En annan aspekt som 

framgick i studien var vikten av att alla individer ska kunna delta och vara aktiv på sin egen 

nivå för att känna motivation (Humbert et al, 2008). 

 

Självkänsla 

 

Passer och Smith (2004) definierar självkänsla som ett mått på hur man ser på sig själv och sitt 

eget värde. Lindwall (2011) i sin tur beskriver att självkänslan är något som påverkar vad en 

individ tycker om sig själv. En faktor som beskrivs kan påverka självkänslan är vilken 

upplevelse av kompetens individen har på områden som denne anser som viktiga. Självkänslan 

är en del som påverkar en individs känslomässiga hälsotillstånd och kan påverka en individ 

både fysiskt men också psykiskt. Exempelvis finns det samband som visar på att en låg 

självkänsla kan bidra till större risk för olika depressioner (Lindwall, 2011).  
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Självkänsla är något som en individ börjar utveckla redan som barn, bland annat genom 

ovillkorlig kärlek från föräldrar samt att de blir uppmuntrade och belönade för positiva 

beteenden. Självkänslan är något som varierar från individ till individ och kan till viss del 

beskrivas som ärftlig. De genetiska faktorerna bidrar till att självkänslan blir stabil medan 

externa faktorer som miljön är något som kan bidra till att självkänslan påverkas och förändras. 

Något som Lindwall betonar i sin text, gällande att öka ett barns självkänsla är att betona och 

belöna ansträngning (Lindwall, 2011).  

 

I en intervjustudie gjord av Patriksson & Perssons (2013) visade ett resultat på få exempel kring 

begreppet självkänsla. Några av ungdomarna visade dock på förståelse gällande vikten av att 

glädjen är viktigare än själva tävlingsmomentet, samt beskrev en del positiva erfarenheter 

(Patriksson & Perssons, 2013). Det har tidigare gjorts studier gällande män och kvinnors 

självkänsla samt hur det skiljer sig åt mellan könen, där de flesta studier visade att pojkar 

generellt har en högre självkänsla än flickor. En studie visade att pojkar generellt har en högre 

självkänsla än flickor (Robinson-Awana, Kehle & Jenson, 1986). Det har även studerats 

huruvida en akademisk utbildning kan bidra till en ökad självkänsla, vilket visat att självkänslan 

ökar hos både män och kvinnor med högre akademisk kompetens (Robinson et al ,1986). 

 

De flesta forskare som försökt beskriva könsskillnader gällande självkänsla utgår oftast från att 

flickor har lägre självkänsla än pojkar. Man tror att könsrollerna är något som börjar redan i 

barndomen och grupper bestående av pojkar anses vara dominanta medan grupper av flickor 

snarare anses vara mer ödmjuka och har delade sociala aktiviteter. Detta gäller både i deras sätt 

att försöka påverka någon annan samt hur lärare integrerar med de olika könen i klassrummen. 

Det har även framkommit att kultur kan ha en inverkan på en individs självkänsla, något som 

visats gällande båda könen (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999). 

 

Physical literacy enligt Whiteheads teoretiska ramverk 

 

PL har fått ett ökat utrymme i samhällsdiskursen i debatten om fysisk aktivitet/inaktivitet under 

de senaste åren och begreppet används för att främja fysisk aktivitet och idrottsdeltagande samt 

fysisk bildning. Forskare och utbildningsorganisationer betonar att PL har ett stort 

utbildningsvärde och lika viktigt som att lära barn läsa och skriva. Runt om i världen finns 

många forskargrupper och organisationer som står bakom konceptet PL, men definitionerna av 

konceptet är inte entydiga. Detta kan försvåra tolkning av begreppet och försvåra genomförande 
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av såväl studier som bedömning av dess trovärdighet (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & 

Jones. 2017). Majoriteten av definitionerna av PL delar uppfattningen att begreppet syftar till 

att redogöra för hur förutsättningar kan skapas för ett livslång deltagande i fysisk aktivitet 

(Edwards et al. 2017).   

 

Margaret Whitehead var en av pionjärerna som introducerade begreppet PL och gav begreppet 

dess karaktäristiska betydelse. Whiteheads motivation till att utveckla begreppet har omfattats 

av fyra delar (dessa beskrivs nedan). Den största och viktigaste inspirationen och den första av 

de fyra delarna var att hon ville bemästra idén om att kroppen separeras från själen, som har sin 

grund i existentialism som innebär att kroppen och själen ses som enhet tillsammans, samt att 

individens personlighet skapas genom dess omgivning (Whitehead, 2010).  

 

Whitehead beskriver vidare om betydelsen av att barns rörelsemönster utvecklas i unga år, då 

progressionen av rörelser för barn är av stor vikt för deras utveckling, detta är den andra av de 

fyra delarna. Whitehead menar att detta inte fått tillräcklig med uppmärksamhet, då större fokus 

lagts på barns utveckling av språk, beräkning och social kompetens i samhället. Fysisk aktivitet 

är viktigt för att upprätthålla ett hälsosamt liv, men något som inte finns med i människors 

livsstil i tillräcklig utsträckning. Denna omständighet bör ändras så att alla individer uppnår en 

god hälsa och bibehåller den genom livet. Att inte delta i fysisk aktivitet kan leda till negativa 

effekter på hälsan, såsom fetma och ha en påverkan på den psykiska hälsan. Detta var 

Whiteheads tredje del för att utveckla begreppet, PL. Den fjärde och sista delen innefattade att 

idrotten har för stort fokus på prestation, vilket kan påverka de barn som inte anses tillräckligt 

talangfulla. Fysisk aktivitet ska vara öppen för alla och deltagandet ska vara i fokus. För att 

skapa förutsättningar till det, är det viktigt att idrotten får en ny infallsvinkel där alla ska känna 

sig välkomna. I den utvecklingen kan PL vara till hjälp (Whitehead, 2010).  

 

Whitehead lyfter fram att det är viktigt att skilja mellan begreppen fysisk aktivitet och PL 

(Whitehead, 2010).  Enligt World Health Organization definieras fysisk aktivitet som “Fysisk 

aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och 

som resulterar i en ökad energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten, 2013). Whiteheads 

definition av PL lyder som följer: “As appropriate to each individual’s endowment, physical 

literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and 

understanding to maintain physical activity throughout the life course” (Whitehead, 2010 s.5). 

Whitehead menar att individer som besitter denna kompetens har en färdighet att förstå, 
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kommunicera samt utforska och tillämpa olika typer av rörelser. Individen producerar konstant 

motivation samt har en självsäkerhet i utövande av fysisk aktivitet (Whitehead, 2010).  

 

Whiteheads modell av PL är indelad i sex olika komponenter, motivation, miljö, självkänsla, 

färdighet, kunskap och förståelse samt uttryck och interaktion med andra, vilket utvecklas i 

nästa avsnitt. Delarna hänger ihop och är viktiga för att skapa förutsättningar för att individer 

ska kunna vara aktiva hela livet. PL är ett universellt begrepp och användbart i relation till alla 

individer, oberoende individens fysiska kapacitet, vilken kultur man lever i, vilken ålder man 

har eller om man har någon slags funktionsnedsättning (Whitehead, 2010). 

 

Begreppet PL är tämligen brett och omfattar mer än rörelsekapacitet. Det handlar om att 

individen har en förmåga att läsa av olika miljöer och anpassa sig till den aktuella situationen 

för att kunna förutse rörelsebehov. De specifika kapaciteterna som är nödvändiga för att kunna 

samspela med miljön och som ger en insikt för mänsklig rörelse innefattar kapaciteter som 

smidighet, balans, styrka, kontroll, precision, uthållighet, kraft samt en färdighet att utöva 

rörelser i olika hastigheter. Dessa förmågor definierar hur individen kan samspela med 

omvärlden och beskriver den mänskliga potentialen. Förmågorna ger individen en chans att 

exempelvis kunna springa, balansera, gå, hoppa, klättra, fånga och kasta (Whitehead, 2001).  

 

PL handlar enligt Whiteheads ramverk även om en kapacitet där vi lär känna oss själva och 

världen runt oss, då vi som individ utvecklas i interaktion med omgivningen runt omkring oss. 

Det är viktigt att kunna besitta en skicklighet att kommunicera med andra, vilket är beroende 

av att individen besitter ett effektivt självuttryck som kan underlätta en effektiv kommunikation 

med andra individer. Vidare beskrivs att det är viktigt att individen har en förmåga att läsa av 

kraven i den situationen den befinner sig i, där individen kan koppla den existerande förståelsen 

till ny information. Genom att relatera till tidigare kunskap och erfarenhet vet individen hur den 

rör på sig, då den har etablerat en rik bank hur den förstår och tillämpar olika former av rörelser 

(Whitehead, 2001). 

 

Relationen mellan komponenterna i physical literacy 

 

Relationen mellan komponenterna i PL beskriver Whitehead (2010) i två steg. De komponenter 

som utgör själva kärnan i begreppet är motivation, fysisk kompetens, förtroende, samt effektiv 

samverkan med miljön, där dessa komponenter ömsesidigt stärker varandra. Detta beskrivs 
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genom att då individen utvecklar effektiva relationer med den omgivande miljön kan detta öka 

motivationen till att röra på sig. Motivation stimulerar till deltagande, som i sin tur kan öka 

individens självförtroende för den egna fysiska förmågan. Att besitta fysisk kompetens 

underlättar för individen när den möter nya utmaningar och genom att individen kan hantera 

utmaningen, kan förtroende till den egna fysiska kompetensen öka ytterligare. 

 

De övriga komponenterna kunskap och förståelse, självförtroende och självkänsla samt 

självuttryck och kommunikation med andra utvecklas när motivation till aktiviteten finns så 

utvecklas den fysiska motoriska kompetensen  och självförtroende stärks därigenom i en positiv 

självförstärkande spiral. Positiva erfarenheter av fysisk aktivitet stärker självförtroendet och på 

sikt även självkänslan. Exempelvis bidrar ett starkt självförtroende till ökad motivation, en 

benägenhet att fortsätta utmana sig själv samt en tilltro till den egna utvecklingen samt 

samarbete med andra individer i fysiska aktiviteter. Individens kunskap, förståelse och tilltro i 

olika rörelsesammanhang kommer att stärka individens vilja att förbättra och utveckla den 

fysiska förmågan i olika miljöer (Whitehead, 2010). 

 

 Ett physical literacy perspektiv på motivation och självkänsla 

 

Begreppet motivation beskrivs enligt Whitehead (2010) som ett driv och en vilja mot ett visst 

mål samt är en central del i PL. Whitehead betonar att det är bra att individer i ung ålder får en 

naturlig motivation till rörelse genom att röra sig på ett sätt som ger en utmaning och därmed 

få utforska miljön. Hon menar även att barn som är motiverade kommer att känna en större 

glädje i att vara fysisk aktiv och därmed även utmana sig i olika idrottsliga miljöer och övningar. 

En grundläggande motivation är nödvändig för utveckling och motivation är därför en central 

del i att individen känner ett driv till att vara fysisk aktiv. Motivation för att delta i fysisk 

aktivitet är grundläggande inom det teoretiska ramverket (Whitehead, 2010).  

 

De individer som känner motivation kommer mest troligt att vara mer involverad i idrotten än 

de som inte är motiverade. Negativa aspekter av idrottandet kan göra att motivationen blir lägre 

till att delta. En aspekt som kan göra att motivationen blir lägre är negativa kommentarer och 

kritik som kommer från närstående, exempelvis föräldrar eller tränare. Dessa komponenter kan 

skapa upplevda hinder för individen där glädjen och motivationen blir sämre vilket kan leda till 

att denne på sikt slutar vara fysisk aktiv. En individ som är motiverad har ett driv mot någonting, 

en vilja att vara aktiv i fysiska aktiviteter och en vilja att utvecklas. En god rörelseförståelse 
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redan i ung ålder skapar goda förutsättningar för att en individ ska utveckla ett livslångt intresse 

för fysisk aktivitet. En individ som har varit omotiverad och kommit tillbaka till fysiska 

aktivitetssammanhang behöver få en positiv känsla eller känna att den har mål att jobba emot 

(Whitehead, 2010).  

 

Uppväxten är en kritisk tid när självkänslan grundläggs, något som på sikt kan påverka 

delaktighet och engagemang inom idrott och ett livslångt idrottsintresse. Individer som ser sig 

själva som idrottare eller som fysiskt aktiva kan komma att investera i samhällets rörelsekultur 

genom att umgås med likasinnade, köpa kläder som anses passande samt anpassa sitt beteende 

på ett sätt som själva kulturen och samhället förväntar sig. För att förbättra och utveckla 

självkänslan finns det utrymme för tränare, föräldrar, partners och kamrater att genom hela livet 

finnas där och hjälpa barn och ungdomar.  

 

En positiv självkänsla utvecklas enligt Fox (2010) genom positiva erfarenheter i samverkan 

med omgivning och miljö. Förståelse och kunskap bidrar till förmågan att kunna uttrycka och 

identifiera sig i den fysiska aktivitetens miljö samt att utnyttja omgivningen för att utvecklas 

och nå ny kunskap. Detta innefattar även det egna deltagandet, att förstå sitt eget utövande, 

fördelarna med fysisk aktivitet samt även inneha förståelsen för att detta kan bidra till en bättre 

livskvalité (Fox, 2010). En människans självkänsla stärks snarare av glädje än prestation och 

tävlingsmoment och att individen ser träning och fysisk aktivitet som en positiv värdefull 

erfarenhet.  

 

Enligt Fox (2010) finns det fyra komponenter som är viktiga där samtliga är nödvändiga för att 

en individ ska känna välbefinnande. Dessa fyra komponenter beskriver Fox som: “Behovet av 

att känna sig kompetent, behovet av att känna sig självständig, behovet av att känna sig 

betydelsefull och behovet av att känna tillhörighet” (Fox, 2010. s 79). 

 

Utvecklingen av fysiska förmågor är en väg genom vilken man kan hjälpa människor att känna 

sig kompetenta och för att uppnå psykologiskt välbefinnande. Kompetens är något som ofta 

bedöms genom jämförelse med andra individer, då med liknande kön och ålder. Ungdomar blir 

gradvis mer exakta för att rangordna sig själva bland sina klasskamrater och kommer med tiden 

att inse vilka som är mest fysiskt kompetenta, vilka som är populära samt vem som är mest 

intelligent. (Fox, 2010). 
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Samhället idag är genom media konstruerat utifrån orealistiskt höga krav på individen vilket 

kan ha en påverkan på barn och ungdomar och idag känner exempelvis allt för många unga ett 

missnöje med sin kroppsform och storlek. Fox (2010) beskriver även i sin text att finns det inte 

ett sätt att hjälpa unga människor att acceptera sig själva som de är, kommer många individer 

att utvecklas med en låg självkänsla. Med andra ord är en viktig del för självkänslan att känna 

sig kompetent, men även andra viktiga delar som exempelvis självbestämmande samt att känna 

en tillhörighet i gruppen. För att uppmuntra autonomi/självbestämmande hos unga individer 

krävs det att föräldrar, tränare och lärare kan överföra en känsla av ägande av sin egen 

utvecklingsprocess då det är en nyckel till ett mentalt och livslångt välbefinnande med betydelse  

för en individs självkänsla (Fox, 2010).  

 

För att fortsatt upprätthålla autonomi är det viktigt att hitta sätt att hjälpa människor i alla åldrar 

att vara aktiva och känna sig delaktiga i olika sammanhang i samhället. Fysisk aktivitet är ur 

ett hälsoperspektiv en viktig del samt något som hjälper till att bibehålla en mental och fysisk 

funktion även i vuxen ålder. Men fysisk aktivitet kan också vara en viktig del gällande social 

tillhörighet för alla olika åldersgrupper (Fox, 2010).  Barn organiserar exempelvis fysisk 

aktivitet kring vänskapsgrupper (Eliasson, 2009). Oavsett om individen är involverad i ett lag 

eller utövar någon form av idrott i vänskapsgrupper kan detta vara mycket viktigt gällande 

socialt välbefinnande samt att skapa en mening av social tillhörighet (Fox, 2010).  

 

Möjliga positiva effekter med physical literacy  

 

Att inneha PL kommer att vara användbart i många perspektiv i vardagslivet, i samverkan med 

andra samt inom olika fysiska aktiviteter. Whitehead beskriver att om individen har kunskap 

om de positiva effekterna som fysisk aktivitet kan generera, samt har en förståelse för 

betydelsen av fysisk aktivitet kan livslångt välbefinnande och hälsa uppnås. Individen kan då 

även komma att rekommendera fysisk aktivitet vid diskussion med andra (Whitehead, 2010).  

 

Vi utgår i denna studie ifrån att en individ som besitter PL lättare kan samverka med 

omgivningen och utifrån positiva erfarenheter av fysisk aktivitet kommer individen öka sitt  

självförtroende och en ökad positiv självkänsla. Fysisk förmåga bidrar även till andra positiva 

aspekter med betydelse för individens personlighet såsom kognition och språk. Även detta kan 

bidra till att individens självkänsla stärks. Individen har lättare att relatera till andra individer 

genom fysiska aktiviteter och har därmed förutsättningar för en ökad känslighet för den icke 
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verbala kommunikationen, vilket kan resultera i mer ömsinta relationer med andra (Whitehead, 

2010).  

 

I denna studie är motivation att delta i fysisk aktivitet är en annan elementär del i att inneha PL. 

Det handlar om att besitta ett förtroende för sina egna fysiska förmågor och inneha en positiv 

attityd till att den fysiska aktiviteten kommer generera en givande och positiv upplevelse. Den 

positiva attityden till fysisk aktivitet behåller individen genom livet och engagerar sig i 

passande fysiska aktiviteter. De ser det även som en njutning samt att de har en stark tilltro till 

att de kommer uppnå någon slags framgång. De är inte rädda för att prova nya aktiviteter samt 

är öppna för instruktioner och råd för andra. Individen presenterar sig med självförtroende och 

uppvisar att den har kontroll samt är medveten över sin rörelsekapacitet. Lyckosam fysisk 

aktivitet kommer generera positiv feedback och förstärka uppskattningen av individens 

rörelseförmåga (Whitehead, 2010). 

 

Forskning som undersökt physical literacy 

 

Aktiv livsstil är ett projekt som startades för att öka kunskapen till varför ungdomar innehar en 

låg motivation och lågt intresse till fysisk aktivitet. De ville identifiera vilka komponenter som 

både gynnar och hämmar utvecklingen av en individs hälsosamma och aktiva livsstil. Projektet 

använde sig av Whiteheads teori för PL. I resultatet visades det bland annat att dessa individers 

nyfikenhet till att utöva fysisk aktivitet var låg. Avsaknaden av motivation var kopplad till 

negativa erfarenheter av fysisk aktivitet. Många av individerna hade tidigare deltagit i 

organiserad idrott men valt att lämna vid flera tillfällen, då de kände en rädsla att visa sig och 

utsätta sig inför andra inom idrottsverksamheter men även på grund av att individerna ansåg att 

träningen tog upp för mycket tid (Patriksson & Persson, 2013).  

 

Studien visade på att dessa individer ägnade stor del av sin fritid till varierande skärmaktiviteter 

som exempelvis dataspel och tv-tittande. Individerna såg väldigt få hinder i deras miljö till att 

utöva fysisk aktivitet. Studien påvisade dock att många av ungdomarna i denna studie kom från 

kulturer där organiserad sport var ovanlig och individerna ansågs inte att de passade in i den 

organiserade idrotten då de hade mer erfarenhet av oorganiserade strukturer av idrott och fysisk 

aktivitet. Sammanfattningsvis menar denna studie på att frihet och ansvar är två viktiga begrepp 

för att inaktiva grupper ska bli mer kompetenta inom PL, att individerna ska inneha en stor 

påverkan på hur och när aktiviteterna ska utföras (Patriksson & Persson, 2013). 
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En annan studie som också har utgått ifrån teorin PL är en kvalitativ studie gjord i Göteborg på 

17 stycken ungdomars fysiska aktivitet, ungdomarna var från områden med en hög 

invandrartäthet, en låg socioekonomisk status samt låg utbildningsnivå. Det framgick att det 

var få av dessa som var regelbundet fysisk aktiva och det var inte många som kom upp i 

rekommendationerna. Ungdomarna valde hellre att göra andra saker som ofta innebar att vara 

stillasittande trots att de flesta hade en bra inställning till att vara fysisk aktiv (Doverbo, Karlsén 

& Linder, 2012).  

 

Studien kopplade PL till en del av en individs habitus. Habitus är någonting som kan påverkas 

av att tillhöra vissa grupper eller härstamma ifrån olika kulturer. I denna studie beskrivs det 

exempelvis att kulturen kan ha en påverkan på om en individ är fysisk aktiv eller inte, då 

kulturen anser att fysisk aktivitet inte bör vara en prioritering för unga. Författarna i den här 

studien beskriver att Whitehead belyser vikten av balans mellan att ta hänsyns till kulturen men 

samtidigt hitta möjligheter för dessa ungdomar att vara fysisk aktiva. Därför är det viktigt att 

idrottsföreningar tar hänsyn till individernas behov och förutsättningar (Doverbo et al, 2012).  

 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar att undersöka huruvida 

föreningsungdomstränare uppfattar att begreppen självkänsla och motivation kommer till 

uttryck i träningspraktiken så kommer en metodologisk beskrivning och metodologiska 

ställningstaganden att redovisas i det följande avsnittet. 

 

 

Metod 

 

Här nedan kommer en redogörelse för vilken metod som har använts i denna studie för att samla 

in det empiriska materialet. Urval, kvalitativ forskningsintervju, datainsamling och 

intervjuguide, bearbetning och analys, trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt etiska 

förhållningssätt beskrivs i detta kapitel.  

 

Urval 

 

Studien utgår från intervjuer av åtta tränare inom Umeå kommun som tränar flickor och pojkar 

mellan 6–17 år. Strävan i studien var att intervjua tränare som tränade antingen pojkar eller 
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flickor eller båda könen, samt att hitta en jämn fördelning mellan könen. I studien intervjuades 

tre kvinnliga tränare och fem manliga tränare (se tabell 1). De åtta tränarna valdes ut genom att 

kontakta tränare via mail som gruppen kände sedan innan som föll inom kriteriet för studien. 

Det finns olika urval i kvalitativa studier och urvalet som användes i den här studien var ett 

målinriktat urval (strategiskt) då studien utgår ifrån att intervjua barn och ungdomstränare i 

Umeå. Bryman (2014) menar att det målinriktade urvalet är vanligt att tillämpa. Valet av åtta 

tränare beror på att det bedömdes som tillräckligt omfattande för att besvara frågeställningarna. 

Under arbetets gång upplevdes datamaterialet vara mättat då inga nya aspekter framträdde vid 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att antalet personer som behöver intervjuas 

beror på syftet med studien samt om det är tillräckligt med material som har tagits fram, 

materialet blir då mättat.  

 

Valet av tränare gjordes för att besvara studiens syfte, hur tränare skapar förutsättningar för 

barn och ungdomars motivation och självkänsla. Då tidigare forskning visat på att tränare har 

en central roll i att skapa motivation är detta ett relevant område att studera närmare (Moser, 

2006). Studier har tidigare gjorts gällande pojkar och flickors självkänsla samt hur det skiljer 

sig åt mellan könen. En studie visade att pojkar generellt har en högre självkänsla än flickor 

(Robinson-Awana, Kehle & Jenson, 1986). Utifrån detta valdes tränare med erfarenhet av att 

träna både flickor och pojkar ut för att se om det finns skillnader i tränarnas svar beträffande 

skillnader i motivation och självkänsla hos pojkar och flickor. 

 

Tabell 1. Beskrivning av informanter  

 Kön Tränar flickor eller pojkar 

Informant 1 Kvinna Båda könen 

Informant 2 Kvinna Båda könen 

Informant 3 Man  Båda könen 

Informant 4 Man Flickor  

Informant 5 Man Båda könen 

Informant 6 Man Båda könen 

Informant 7 Kvinna  Båda könen  

Informant 8 Man Båda könen 
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Kvalitativ forskningsintervju 

 

Den här studien har den kvalitativa intervjun som bas tillsammans med den tidigare 

forskningen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativ forskningsmetod ger en bred 

förståelse för att få fram attityder, känslor och idéer vilket är viktigt i ett pedagogiskt perspektiv. 

Detta leder till att det går att framhäva reaktioner, hur människor handlar, hur de resonerar samt 

hur de upplever saker. Kvalitativa metoder används därför för att belysa hur människor upplever 

ett fenomen, deras synpunkter och deras erfarenheter av detta, helt enkelt deras omvärld. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver vidare att intervju som datainsamlingsmetod är en aktiv 

process som producerar en kunskap från respondentens synvinkel. Det sker ett kunskapsutbyte 

mellan den individ som blir intervjuad och individen som intervjuar.  

 

Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer är en bra insamlingsmetod men att 

sammanställningen av data som framkommer genom intervjuerna kan vara svår att tolka och 

tar lång tid att bearbeta. Den kvalitativa forskningen innefattar även en del kritik, exempelvis 

beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att den inte grundar sig i vetenskapen eftersom den 

innehåller sunt förnuft. De menar vidare att kvalitativa studier är subjektiva och inte objektiv 

som i kvantitativa studier.  

 

Det finns olika former av kvalitativa intervjuer och denna studie utgick från semistrukturerade 

intervjuer, intervjuformen utgår från att en intervjuguide skapar en struktur men ändå en frihet 

för följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet av att använda semistrukturerade intervjuer 

gjordes för att den metoden gör det möjligt att få svar på frågeställningarna samt för att ge 

respondenterna en möjlighet att få tolka frågorna på deras sätt. Följdfrågor ställdes för att ge 

mer utförliga svar, vilket gjordes för att stärka studiens tillförlitlighet. 

 

Datainsamlingsmetod och intervjuguide 

 

Information om begreppet Physical Literacy inhämtades från internet där sökord som användes 

var ”Physical Literacy”, ”motivation”, ”self-esteem”, ”physical activity”, ”coach”, ”fysisk 

aktivitet bland barn och ungdomar”. Innan Whitheads teoretiska ramverk valdes, studerades 

och jämfördes den med IPLA:s (International Physical Literacy Association) definition. För en 

mer genomarbetad studie användes Whiteheads teoretiska ramverk som utgångspunkt då den 

beskriver PL tydligt och mer utförligt än IPLAS definition. Margaret Whithead (2010) har 
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använt sig av Kenneth Fox (2010) för att beskriva självkänslan i hennes teoretiska ramverk och 

därmed valdes Fox definition av självkänslan. Metodlitteraturen som användes i studien var 

Kvale och Brinkman (2014) samt Bryman (2011). I studien användes en intervjuguide (se bilaga 

1) som är en mall med olika frågor och teman som ligger till grund för intervjuerna. Frågorna i 

intervjuguiden har konstruerats från de frågeställningar som har skapats utifrån Whiteheads 

teoretiska ramverk, fördelen med att använda teorin är att den tydligt förklarar hur de olika 

komponenterna samverkar för att en individ ska få en bra nivå inom PL.  

 

Efter att ha studerat Whiteheads teoretiska ramverk och de specifika komponenterna motivation 

och självkänsla utformades frågorna. Whitehead har i sin litteratur beskrivit hur dessa 

komponenter påverkas av olika faktorer, exempelvis positiva erfarenheter från den omgivande 

miljön. Detta var något som togs i beaktning för att uppnå relevanta svar samt en röd tråd till 

begreppet PL. 

 

Dessa ligger till grund för studien och har delats in i olika teman för att säkerhetsställa en 

tydlighet i arbetet. I början av intervjuguiden utformades bakgrundsfrågor både för att få 

information om individen samt för att skapa ett förtroende, vilket kan vara viktigt för att få bra 

svar (Trost, 2010).  

 

När intervjuguiden var färdigställd och innan intervjuerna skulle påbörjas gjordes en 

pilotintervju för att säkerhetsställa att frågorna var väl utformade för att kunna få svar på 

forskningsfrågorna. Det framkom då att några av frågorna behövde omformuleras för att få mer 

korrekta resultat innan intervjuerna ägde rum. Innan intervjuerna kontrollerades det tekniska 

inspelningsprogrammet för att säkerställa att kvaliteten höll måttet. För att öka tillförlitligheten 

på materialet användes två ljudinspelningar på olika mobiltelefoner, vilket förespråkas av Kvale 

och Brinkmann (2014). 

 

För att kunna samla in material där det inte förekommer störningsmoment genomfördes 

intervjuerna efter deras önskemål på deras arbetsplats där individerna kände sig trygga. Trost 

(2010) beskriver vikten gällande val av plats för intervjun för att skapa en trygghet. Han menar 

vidare att intervjuaren har ett ansvar att säkerhetsställa att det inte är en för bullrig miljö. Detta 

var något som togs i beaktning när valet av plats valdes, intervjuerna hölls i avgränsande rum 

och samtliga intervjuer varade mellan 30–50 minuter. En av respondenterna ville ha 
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intervjuguiden innan intervjun, detta ser inte gruppen som en nackdel då individen ville skapa 

sig en förståelse för begreppen innan intervjuns start.   

 

Bearbetning och analys  

 

Efter de inspelade intervjuerna transkriberades materialet ordagrant till text och analyserades. 

För att effektivisera arbetet delades transkriberingen upp inom gruppen. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att transkribering av sidospår inte är relevant eftersom det inte har någonting 

med syftet och frågeställningarna att göra. Med detta i åtanke skrevs inte meningar som inte var 

relevanta, skratt och ord som exempelvis “hmm” eller ”aah” med i transkriberingen. 

 

För att tolka materialet skapades ett analysschema (se bilaga 2) som innefattade olika kategorier 

som utformades utifrån frågeställningarna i studien. Genom detta kunde likheter och skillnader 

identifieras och utifrån dessa skapades teman vilket i studien var motivation, självkänsla, 

livslångt intresse och könsskillnader. För att lyfta fram relevant information är det enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) en idé att tolka materialet och välja ut relevanta ord. Under hela analysen 

arbetades det med de kodord och teman som tagits fram. Detta gjordes för att materialet skulle 

bearbetas noggrant. De kodord som togs fram i meningskodningen gjorde det enkelt att koppla 

till olika citat som valdes att lyftas fram. Efter att kodningen, tolkningen och analysen var klar 

sammanställdes resultatdelen i olika underrubriker för att svara på de frågeställningar som 

studien grundar sig i som sedan diskuterades tillsammans med den tidigare forskningen.  

 

Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  

 

Bryman (2011) beskriver att trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet är bättre att använda i 

kvalitativa studier än reliabilitet och validitet eftersom dom syftar på mätningsbara resultat och 

inte tolkning. Han förklarar trovärdighet som att göra en verklighetsbaserad beskrivning av den 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). För att en studie ska anses ha en god trovärdighet bör alla 

delar i arbetet bearbetas noggrant och det bör vara en bra kommunikation mellan samtliga som 

ingår i studien. Pålitligheten i en studie påverkas av hur noggrant studiens metod och process 

är beskriven (Bryman, 2011). Därför har processen beskrivits så noggrant som möjligt. En 

grundlig beskrivning av arbetsprocessen gör det lättare för läsaren att förstå hur studien har gått 

till och vad syftet med denna är. Valet att beskriva materialet grundligt gjordes för att kunna 

stärka pålitligheten i studien.   
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Överförbarheten innebär att forskaren beskriver arbetet på ett begripligt sätt vilket kan 

underlätta för andra att genomföra en liknande studie. Detta har eftersträvats genom att 

intervjuguiden bearbetats aktivt samt genom att forskningsprocessen är beskriven tydligt men 

på ett enkelt sätt. För att stärka studiens pålitlighet och trovärdighet samt även överförbarheten 

så mycket som möjligt har Whiteheads (2010) teori om PL använts.  

   

Etiska regler och aspekter  

 

Det finns fyra olika etiska riktlinjer att förhålla sig till inom kvalitativ forskning och dessa 

handlar mycket om personens individskydd och vilka krav som ställs på forskaren och 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att förmedla information till deltagaren om vad studien kommer att 

handla om, vilken uppgift deltagaren har i studien samt vilka villkor som ställs 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med detta i åtanke kontaktades tränarna i det inledande skedet via 

mail, information förmedlades om studiens syfte och vad studien går ut på. Ett exempel på 

villkor som är viktigt att ta hänsyn till är att intervjupersonen när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades via mailkontakt med de valda 

tränarna där även information om tidpunkt för intervjuerna framkom. Författarna som 

genomförde studien ansåg att det var viktigt att tränarna i ett tidigt skede fick ta del av 

informationen och upplägget av studien för att de ska känna sig bekväma i situationen. 

Samtyckeskravet innebär enligt vetenskapsrådet (2002) att individerna har fri vilja att besluta 

om de vill delta i studien eller inte. Även att ha inflytande på de villkor som deltagandet sker 

på samt hur länge individen ska delta. Här inhämtades ett samtycke om deltagande från 

tränarna. Konfidentialitetskravet upprätthölls genom att förklara för tränarna att de kommer att 

vara anonyma i studien och att de har rätt att avbryta intervjun samt studien om de skulle vilja. 

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av konfidentialitet och att personliga uppgifter inte ska 

föras vidare. Det är viktigt att uppfylla detta eftersom det finns en sekretess när studier pågår 

där tystnadsplikten är en del inom detta. Tränarna blev informerade om deras anonymitet samt 

att de etiska personuppgifterna inte kommer föras vidare.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas i studien 

vilket ska informeras till deltagarna. Här ingår det även att informera om hur studien kommer 
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att presenteras (Vetenskapsrådet, 2002). Tränarna fick information om att materialet från 

intervjuerna skulle presenteras i en kandidatuppsats som andra kan ta del av samt att studien 

kommer att redovisas för SISU.  

 

Resultat 

 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Respondenternas svar kommer 

att presenteras utifrån frågeställningarna och tydliggöras i två teman, motivation och 

självkänsla, under dessa har underrubriker skapats för att förtydliga resultatet.  

 

Hur tränarna och idrottsföreningar skapar förutsättningar för ökad motivation hos 

flickor och pojkar 

 

Utifrån resultatet har vi hittat fyra centrala delar och dessa är feedback, utbildning, miljön på 

träning och föreningens roll.  

 
Hjälpande feedback  

 

Samtliga respondenter framhåller att feedback är viktigt för att främja individens och gruppens 

motivation. Respondent fyra betonar att feedback kan åskådliggöra för individen den utveckling 

som gjorts “jag tror att jag försöker mäta saker, att visa upp vad dem klarat av tidigare och vad 

det klarar av nu “. Har individen mött ett motstånd är det betydelsefullt att pusha och motivera 

dem att fortsätta och pröva igen. Respondent sju menar på att positiv och peppande feedback är 

viktiga komponenter för att motivera, men beskriver också att det är viktigt att utövarna lär sig 

att tänka som idrottare. Genom att ställa frågor, så individen får tänka sig hur ett problem kan 

lösas och hur något kan utvecklas lär de sig att träna dem själva och det blir därav drivet till 

motivationen.  

 

Respondent tre förklarar att det är viktigt att tränaren ser utövarnas prestationer “om jag vid 

spjutkastning kollar mobilen kan de bli mer omotiverade, eftersom de inte känner att de blir 

sedda”. Respondent fem anser att framsteg är viktigt att lyfta individuellt hos en individ “om 

du säger till en grupp, bra jobbat, då är det de som vill höra det som hör det”. Att lyfta feedback 

individuellt kan ge individen en möjlighet att se sina framsteg och se vilka områden den behöver 

arbeta extra på, vilket kan ge en inspiration att förbättra områden. Övriga respondenter 



23 
 

beskriver att de använder sig främst av råd och tips, samt peppande feedback för att motivera 

de aktiva. 

 

Alla respondenter utom en beskriver att motivation är jätteviktigt, men att det är viktigt att den 

kommer från rätt källor “där ser man ju att folks drivkraft kan komma från olika håll, viktigt att 

den kommer inifrån”. Flera av respondenterna beskriver vidare att föräldrarnas press kan verka 

som ett hinder för motivation samt att press sänker prestationen snabbt “så har de denna press 

försöker vi motverka detta”. Respondent fem beskriver motivation som viktigt, men betonar att 

inspiration är mycket viktigare. Han förklarar att motivation är positivt för individen för att det 

föder tankar, men att det är först när man blir inspirerad som individen utförför något. Han 

förklarar vidare att inspirationen kan komma genom att individen ser någon annan lyckas.  

 

Utbildning 

 

För att skapa förutsättningar för motivation hos flickor och pojkar beskriver tre av 

respondenterna att utbildning för tränare inom området är viktigt. Respondent fem beskriver att 

föreningar bör inrikta sig mer mot utbildning, där utomstående personer med expertis inom 

området kan användas “alla som hållit på med en idrott vet att man inte alltid lyssnar på sin 

tränare som man borde”. Respondent sex betonar att han använder sig av utbildning i sin 

tränarroll, genom att beskriva för utövarna syftet med träningen och vad utövarna kan uppnå 

kan detta skapa en motivation och en glädje “det handlar om att inspirera genom att utbilda”. 

Respondent fyra belyser också frågan om utbildning, han menar på att det bör finnas specifika 

seminarier och utbildningar för tränare om hur man motiverar utövarna.  

 

Respondent sex beskriver vidare att han arbetar med utbildningsfrågor, där fokus ligger på att 

skapa en förståelse över hur viktiga allmänna grundrörelser är för barn och ungdomar “ja 

utbildning märker vi behövs och att liksom sätta ett tankesätt som vi vill att folk ska tänka sig 

kring en ungdomsledares uppdrag”. Denna del belyser informanten som en viktig del i sin 

tränarroll, genom att ha en kontinuitet i rörelseträning och färdighetsträning kan man visa 

individen på vilken utveckling de gjort som i sin tur kan ge individen en motivation och en 

bekräftelse.  
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Miljön på träning 

 

När respondenterna beskriver sin främsta uppgift som tränare kommer flera in på vikten av att 

sätta rimliga förutsättningar för individen, så inte missnöje skapas för att ett mål är satt för högt. 

En av respondenterna förklarar att han använder sig mycket av att förklara övningars syften, för 

att på så vis öka individens förståelse och därmed stärka individens motivation.  

 

Respondent sju berättar att hon anser att det är viktigt att skapa en bra miljö, så att barnen och 

ungdomarna tycker det är kul, inspirerande och motiverande att komma till träning. Därav 

försöker hon hitta en lämplig nivå på träning där det inte ställs för höga eller för låga krav “man 

måste individualisera träningen”. Hon betonar vidare betydelsen om att hålla en positiv 

stämning i gruppen och att anpassa övningarna till individen “vem vill komma till träning om 

det aldrig klarar något”, klarar det saker på träningarna skapar det mer motivation. Respondent 

ett anser även att en bra gemenskap i gruppen och en positiv stämning är viktiga faktorer för att 

öka motivationen hos de aktiva. Respondent två lägger stor vikt i att variera träningsövningar 

och betonar att detta motiverar utövarna. Hon beskriver vidare att det är viktigt att gruppen lär 

känna varandra och eftersträvar att gruppen ska inneha en gemenskap för att öka motivationen. 

Respondent sex beskriver att hans främsta uppgift som tränare är att skapa förutsättningar för 

att så få individer som möjligt ska sluta med idrott och betonar vikten av att barn och ungdomar 

bör utöva flera idrotter.  

 

Föreningens roll  

 

Flera av respondenterna anser att föreningarnas roll i att motivera de aktiva handlar om att skapa 

rätt förutsättningar att träna men även att komponenter som föreningskläder och gemensamma 

aktiviteter utanför träningarna är av vikt. Några av respondenterna menar på att det finns i deras 

nuvarande förening. Respondent sju betonar att det är viktigt att föreningen har en 

utbildningsplan och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Han förklarar vidare att 

allsidiga moment inom barn och ungdomsidrott är viktigt, då unga individer utvecklas i olika 

takt är det viktigt att alla får känna sig duktiga på något moment “den som är minst utvecklad 

som tolvåring kanske är mest utvecklad som femtonåring”. Föreningens rekrytering av tränare 
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ser han också som en viktig del, då tränarens både bör besitta kunskaper om själva idrotten men 

också hur man som tränare motiverar en grupp.  

 

 

Hur tränare och idrottsföreningar skapar förutsättningar för ökad självkänsla 

 

Utifrån resultatet har vi hittat tre centrala delar och dessa är balans mellan att lyckas och 

misslyckas, feedback och sammanhållning samt kroppsspråk.  

 

Balans mellan att lyckas och misslyckas 

 

För att främja självkänslan hos idrottande barn och ungdomar betonar flera av respondenterna 

en ”balans mellan att lyckas och misslyckas”, det vill säga att det inte är bra att göra det för lätt. 

Respondent fyra fortsätter beskriva att det som tränare är viktigt att vara närvarande, finnas där 

och vara en trygghet. De beskriver även vikten av att inte sätta upp orimliga krav eller utelämna 

information samt på ett pedagogiskt sätt ha förmågan att kunna beskriva vad som är rimligt. 

 

Respondent fem beskriver att förutsättningar för att öka självkänslan skapar man genom 

kunskap som kan få individerna att växa och få dem att förstå att de klarar mer än vad de tror. 

Han beskriver sitt eget arbete med detta som ”Jag gillar verkligen att utmana människor”. Han 

fortsätter att beskriva självkänsla som ”en positiv känsla om sig själv”, och förklarar vidare att 

en dålig självkänsla kan bromsa en individ, då man ofta anser sig mindre värd vilket kan leda 

till att man får sämre självförtroende. Att man inte tror att man kan klara det, men att träning 

kan vara en stor fördel då många anser sig få den där känslan av ”accomplishment” ”Så att 

utmana, men att ändå hålla sig realistisk, det är en hårfin balansgång”. 

 

Olikheter skapar styrka 

 

Flera av respondenterna betonade vikten av att framhäva att alla ska synas i gruppen, varav 

respondent åtta menade att olikheter snarare ska användas som en styrka än som en svaghet. 

Han menar också att det är viktigt med aktiviteter även utanför planen samt att feedback, både 

positiv men också konstruktiv kritik kan vara en viktig faktor för att öka självkänslan hos både 

pojkar och flickor. 
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Kroppsspråk 

 

En annan komponent som framkom i intervjuerna var kroppsspråket. Där respondent sex 

betonar kroppsspråket som en viktig del samt hur man använder sitt kroppsspråk för att 

förmedla ”det blir extra viktigt att trycka och lyfta det man inte lyckas med, även om man är 

bedrövad och man förlorat en match eller gjort ett självmål”. Han beskriver vidare att det är 

”många tränare som idag sätter sig ner på bänken och har ett kroppsspråk som säger att 

tränaren tycker att det är helt värdelöst, det är klart att det sätter sig på utövarens självkänsla”. 

 

Hur tillskriver tränare självkänsla och motivation för individens intresse för idrott och 

fysisk aktivitet och möjligheten att utveckla motorisk kompetens 

 

Utifrån resultatet har vi hittat fyra centrala delar och dessa är motivation, hinder för motivation, 

positiv feedback samt hinder för självkänsla. 

 
 
Motivation 

 

Att motivation är viktigt för att skapa ett livslångt intresse för idrott och fysiska aktivitet anser 

alla respondenter, några respondenter anser även att motivationen kommer inifrån. Respondent 

ett försöker att skapa en miljö på träning där individerna hittar glädje och kan skapa en bra 

relation till idrotten där individen vill träna för att det är kul eller för att utvecklas. Hon menar 

vidare att motivationen är som ett driv. Respondent två säger “jag tycker att motivationen i det 

stora hela är viktigt, vare sig det är för att ha kul eller för att nå ett mål”. 

 

Respondent ett menar att om inte motivationen finns kommer individen med största sannolikhet 

att sluta inom den idrotten som denne är aktiv i och även sluta vara fysisk aktiv. Motivationen 

behövs för att skapa en vilja att fortsätta vara fysisk aktiv och respondent tre betonar även att 

det finns olika sorters motivation som gör att individerna utvecklas på olika sätt. “Det är väldigt 

viktigt, har man ingen motivation kommer de att sluta oavsett om jag som tränare är där för att 

pusha dom. För att ha ett aktivt livslångt liv är motivationen väldigt viktig. Motivation ger mål 

och utvecklingsmöjligheter”. 

 

Dock menar respondent fem att det är viktigare att ha en inspiration istället för att ha en 

motivation. Han betonar att alla är motiverade till att träna, men för att få sig iväg behöver de 
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bli inspirerade, vilket respondent fem jobbar med i sin tränarroll. Han menar också på att 

inspirationen och motivationen kan göra att sammanhållningen blir bättre vilket han betonar är 

viktiga komponenter till ett långt idrottsintresse.  

 

Hinder för motivation 

 

Rehab är inte det roligaste och då kan motivationen sjunka vilket i värsta fall kan leda till att 

avhopp inom idrotten. Därför anser respondent fem att det är viktigt att hålla på med 

skadeförebyggande arbete för att inte individerna ska hamna i en situation där motivationen blir 

sämre på grund av en skada “Om vi kan fokusera på rolig prehab istället så att de aldrig behöver 

rehab, så är det absolut min prio”. Här kommer han in på att det även är viktigt att ha roligt på 

träningarna. Som tränare eftersträvar han att sätta upp rimliga mål och ändra sin ledarstil 

beroende på situationen, som är viktiga komponenter eftersom det kan göra att motivationen 

stärks inifrån.  

 

Respondent åtta anser att motivationen är väldigt viktig eftersom det kan leda till att barn och 

ungdomar vågar testa någonting nytt och utmana sig själva för att hitta en idrott som de tycker 

är kul. Att det är kul och att dem får ett större rörelseförråd är två viktiga faktorer till att få 

motivation till att hålla på livet ut och även en kortvarig motivation. Han betonar även att det 

är viktigt att låta barnen och ungdomarna få utöva flera idrotter för att hålla både motivationen 

vid liv och för att hitta en idrott där motivationen blir starkare samt för att utveckla den 

motoriska kompetensen. Med mer motivation kommer rörelseglädjen att bli större poängterar 

även respondent sju. Några av respondenterna kommer in på att utbildade ledare är en 

grundläggande påverkningsbar faktor som är betydande. Finns det rätt ledare som kan motivera 

de aktiva är det större chans att deras aktiva kommer att hålla på med idrotten och få ett livslångt 

intresse för att vara fysisk aktiv.  

 

Positiv feedback  

 

Respondent ett betonar att det är viktigt för tränare att tänka på att varje individ är olika, samt 

att behovet och vilka faktorer som kan bidra till att utövarnas självkänsla ökar kan variera. Hon 

fortsätter sedan att beskriva vikten av att förmedla känslan hos samtliga utövare, att de duger 

som de är. För att utövarna ska behålla självkänslan och på så vis även få dem att behålla 

intresset för idrott och fysisk aktivitet i framtiden krävs det att tränaren är lyhörd för hur de 
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aktiva är som personer och skapa en bild om vad som kan hjälpa just denna. Feedback i form 

av “peppning” är även ett bra verktyg som nämns i flera intervjuer och kan användas för att de 

aktiva ska kunna känna sig bättre och med detta även få en chans att förbättra sin självkänsla. 

 

Respondent två betonar även hon att positiva kommentarer kan bidra till en bättre känsla men 

även att förklara utvecklingsmöjligheter för att få en insikt i vad man gör. Respondent två 

nämner att det är viktigt att man som tränare kan förmedla till den aktiva att man duger som 

man är och att individen gör bra ifrån sig oavsett hur det går. Respondent sju menar att 

självkänslan är något man kan öva upp ”När man får höra positiv feedback kan självkänslan 

utvecklas, och samtidigt kan självkänslan öka så man inte behöver höra det lika ofta”. 

 
Hinder för självkänsla 

 

Vad som kan bidra till en försämrad självkänsla och på så vis göra så att intresset för idrott och 

fysisk aktivitet försämras eller avtar helt menar respondent åtta kan vara om den aktiva inte får 

speltid. Han fortsätter vidare att beskriva att detta är ett problem inom idrotten eftersom det går 

ut på att vinna ”Där är de väldigt vanligt att man tappar fysiskt för man får inte speltid, så det 

är viktigt att man hittar andra alternativ”. Han förklarar även sitt eget arbete som tränare för att 

förhindra detta med att exempelvis köra intervaller eller styrketräning, för att utövaren fysiskt 

ska vara så nära som möjligt. Även vikten av individuella moment under träningen 

framkommer, så man får träna tekniska moment och utveckla de delar man själv behöver arbeta 

med. 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan tränares sätt att skapa förutsättningar för 

motivation och självkänsla beroende på idrottsutövares kön 

 

Flera av respondenterna anser att både motivationen och självkänslan överlag inte skiljer sig 

mellan båda könen. Några kommer in på att det är en individuell faktor på hur de olika 

individerna tar till sig förutsättningarna för motivation och självkänsla. Respondent ett 

förtydligar “kanske hur mycket man påverkas av andra och vad man får med sig hemifrån. Jag 

tror inte att det skiljer sig någonting mellan könen”.  

 

Vissa olikheter tycker respondent två att det finns, där killarna har en annan attityd än tjejerna 

“Ibland känner jag av att killarna och tjejerna tar åt sig motivation på olika sätt. I styrkan där 

killarna är starkare och tjejerna inte är lika starka får killarna mer motivation”. En annan 
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synvinkel som kommer upp från respondent tre är att tjejerna är mer motiverade på träningarna 

än killarna. En annan som också tycker att det är skillnad är respondent fyra eftersom miljön 

formar alla olika. Han menar vidare att tjejerna får oftast lättare träningar medan killarna får 

hårdare träning vilket skapar olika förutsättningar och kan skapa hinder för motivationen.   

Flera av respondenterna trycker på att miljön och de olika normer som finns i samhället har en 

betydelse för hur självkänslan är bland utövarna och hur förutsättningarna för att skapa 

självkänsla är. Respondent ett menar att om man ser att någon har en dålig självkänsla är det en 

idé att fånga upp detta och ändra på det. Respondent två trycker på att det gäller att läsa av 

individerna och detta menar även respondent tre, men mest i dom äldre åldrarna.  

Respondent fem menar att det är skillnad från individ till individ gällande självkänslan, 

 

”Om du säger åt en att gå järnet kanske den går järnet medan om du säger åt en annan att göra 

det kanske de jobbar på 50 procent för att de inte har den där skallen. Men det är mer individ, 

och har ingenting med kön att göra tror jag. En kvinna kan ta ut sig precis lika mycket som en 

man” (respondent fem). 

 

För att skapa bättre förutsättningar för att få en bättre motivation gällande tjejerna trycker 

respondent sju på att dom behöver höra mer beröm, för killarna krävs det inte samma beröm 

eftersom dom har en approach av att bara köra på. En annan som också kommer in på detta är 

respondent sex.  

 

Analys utifrån det teoretiska ramverket physical literacy 

 

Whitehead (2010) förklarar i hennes teoretiska ramverk att komponenterna inom PL ömsesidigt 

förstärker varandra och att motivation är grundläggande. Whitehead förklarar vidare att när 

individerna utvecklar effektiva relationer i miljön, kan detta öka motivationen. Denna del av 

Whiteheads teoretiska ramverk kan kopplas till respondenternas berättelser, då de beskriver att 

miljön är en viktig faktor för att motivera utövarna. En ytterligare faktor som respondenterna 

betonar är vikten av att individerna utmanas och känner glädje i sin fysiska aktivitet. Detta kan 

kopplas till Whiteheads teoretiska ramverk som beskriver att individen får en naturlig 

motivation genom att röra på sig på ett utmanande sätt. Begränsningar i motivation är kopplad 

till negativa erfarenheter såsom negativa kommentarer från tränare eller föräldrar, vilket är 

något som respondenterna tar upp som ett motstånd till individernas motivation. Whitehead 
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betonar vikten av att tränarens feedback ska vara positiv och inte negativ eftersom det kan sänka 

motivationen.  

 

Motivation beskrivs enligt Whiteheads teoretiska ramverk (2010) som den centrala pelaren och 

ökar till ett deltagande eftersom denna komponent innefattar ett driv och en vilja mot ett mål. 

Enligt det teoretiska ramverket kommer de som har en bra motivationen att känna en glädje och 

fortsätta. Detta går att koppla till respondenternas svar då de förklarar att motivationen är en 

viktig del i idrottandet. Respondenterna betonar även att glädjen är viktigt och att det ska leda 

till utmaningar vilket även Whiteheads teoretiska ramverk (2010) tar upp. Dock tar vissa av 

respondenterna upp att motivationen kan bli lidande i vissa fall och kan då göra att individen 

slutar om exempelvis inte glädjen finns där.  

 

Gällande självkänsla beskriver Whitehead (2010) i sitt teoretiska ramverk att självkänsla 

uppkommer genom positiva erfarenheter, det vill säga olika erfarenheter som individen själv 

upplever som positiva. Det här i samverkan med omgivning och miljö, kan bidra till en positiv 

självkänsla (Whitehead, 2010). Detta är något som kan kopplas till vad respondenterna 

beskriver. I intervjuerna framkom vikten av kroppsspråket hos tränaren samt vikten av att 

genom sitt kroppsspråk, kunna förmedla positiv energi till utövarna oavsett förlust eller en dålig 

prestation.  

 

En annan komponent som ansågs vara en bidragande faktor till ökat självkänsla var att alla ska 

synas och ha en roll i gruppen. Det framkommer även att aktiviteter utanför planen är viktiga, 

samt att feedback både positiv och konstruktiv kritik är viktig för att öka självkänslan hos både 

pojkar och flickor. En annan aspekt som Whitehead (2010) betonar är att miljön kan ha en 

inverkan på idrottandet. Flera av respondenterna menar att miljön skapar skillnader mellan 

pojkarna och flickorna i deras motivation och självkänsla. Killarna behöver inte lika mycket 

uppmärksamhet som tjejerna. 

 

Diskussion 

 

I det här kapitlet kommer en diskussion utifrån den metod som har använts samt det insamlade 

materialet från intervjuerna och den tidigare forskningen.  
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Metoddiskussion 

 

För att få en röd tråd genom arbetet har vi valt att använda oss av Whiteheads teoretiska ramverk 

för PL. För att specificera arbetet valdes två komponenter ut, dessa var motivation och 

självkänsla. Eftersom Whitehead utvecklade begreppet PL och gav det dess innebörd ansåg vi 

att detta teoretiska ramverk var en bra utgångspunkt i studien. Den kvalitativa intervjumetoden 

användes för att få personliga och djupa svar enligt deras egen tolkning av sin värld (Kvale & 

Brinkman, 2014), vilket behövdes i denna studie för att få svar på syftet och frågeställningarna. 

Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån Whiteheads teori för att få fram ett tillförlitligt 

resultat och den semistrukturerade intervjuformen valdes eftersom det ger möjlighet till en 

frihet i att kunna använda följdfrågor som är relevanta samt för att det även ger en tydlighet i 

strukturen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tyckte att semistrukturerade intervjuer var en bra 

metod att använda eftersom det gav utförliga svar, vilket eftersträvades. I efterhand ansåg vi att 

två av bakgrundsfrågorna inte var relevanta för studiens resultat och hade kunnat uteslutas från 

intervjuerna. 

 

Resultatet analyserades och kodades in i olika teman för att förtydliga centrala delar som var 

relevanta till denna studie. Gruppen upplevde under intervjuerna att ett antal frågor blev 

upprepade och byttes därmed ut mot följdfrågor för att undvika återkommande svar från 

respondenten. Gruppen ansåg att detta var viktigt för att få ut relevant information och inte 

upprepningar. Fördelen med en semistrukturerad intervjuguide är att man kan frångå en 

utformad intervjuguide och därmed anpassa frågorna utifrån respondentens svar och miljön 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

När resultatet sammanställdes tydliggjordes mer utförliga svar under motivation delen, detta 

tror gruppen kan kopplas till att självkänsla är ett okänt begrepp för många inom idrottsvärlden. 

En av respondenterna fick innan intervjuns start, tillgång till intervjuguiden vilket gjorde att 

respondenten fick en möjlighet att förbereda sig. Vi ansåg inte att det var någon nackdel och i 

efterhand hade det varit bättre om alla fick en liten förståelse om vad begreppen handlade om. 

Vi hade med fördel kunnat förtydliga begreppen innan intervjuerna genomfördes, för att skapa 

en större förståelse hos respondenterna.  
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Resultatdiskussion 

 

Det övergripande syftet i vår studie var att undersöka idrottstränares uppfattningar om hur de 

skapar förutsättningar för idrottsaktiva ungdomar att utveckla en rörelsekompetens för att 

tillämpa olika former av rörelser nu och i framtiden. Det specifika syftet i vår studie var att 

undersöka idrottstränares uppfattningar om hur idrott i förening bidrar till att skapa 

förutsättningar för att stärka flickors och pojkars motivation och självkänsla i förhållande till 

rörelse. 

 

Motivation 

 

Respondenterna betonar flera olika delar som är bidragande faktorer till att en utövare ska känna 

motivation. En betydelsefull del som framgick var vikten av att skapa förutsättningar för en bra 

miljö så att utövarna får en känsla av glädje och gemenskap. För att behålla barnen inom idrotten 

är gemenskap och glädje viktiga komponenter (Eliasson, 2009). Även Nicole Martin (2014) 

beskriver att det sociala bidrar till mer motivation att utföra idrott. Träningen ska vara rolig och 

det ska finnas en kompetens, motivation, glädje och gemenskap. Flera av respondenterna 

betonade vikten av en allsidig rörelsebank hos utövarna, då detta kan främja motivation till att 

våga testa nya saker samt för att bibehålla ett intresse för idrott och fysisk aktivitet livet ut. 

Dessa respondenter menar att deras eget arbete utgår från teorin PL, att det ska vara en positiv 

inställning till att barn och ungdomar utför flera olika idrotter samtidigt samt att träningen är 

varierad. Enligt Whitehead, (2010) är en individ som innehar PL är inte rädd för att pröva nya 

aktiviteter och den uppvisar att den har kontroll och är medveten om sin rörelsekapacitet.  

 

Vi anser att detta faller i linje med både den tidigare forskningen och svaren från 

respondenterna. Vi tycker att det är viktigt att barn och ungdomar får chansen att utöva fler 

sporter, dels för den sociala biten samt för att det gynnar att individen får utöva olika 

rörelsemoment. Därför är det viktigt att tränare inte ställer ett krav på att barn och ungdomar 

endast ska utöva en idrott. Vi anser också att det är viktigt att tränarna besitter en kunskap hur 

man kan skapa en gemenskap i gruppen, där alla får känna en delaktighet. Känner individerna 

en större delaktighet anser vi att dom har en större chans att vara fysisk aktiva länge, därför ska 

ingen behöva känna sig utanför. 
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Respondenterna beskriver att feedback är en central del i skapandet av förutsättningar i 

utvecklingen av en rörelsekompetens hos utövarna. Enligt forskarna Deci och Ryan (2000) kan 

en positiv feedback öka den inre motivationen och negativ feedback kan påverka den inre 

motivationen till det sämre. Gruppen anser att det är viktigt för tränare att besitta en kompetens 

av vilken feedback som passar, vissa vill ha konstruktiv feedback medan vissa bara vill ha 

positiv. För att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska få en bättre motivation anser 

vi att feedback spelar en central roll och gör så att individerna känner sig sedda.  

 

Miljön spelar en betydande roll för motivationen, då miljön har en bidragande påverkan på om 

utövarna kommer att motiveras att komma på träningarna och fortsätta ha ett livslångt intresse 

Exempelvis att skapa en positiv stämning i gruppen kan göra så att utövarna trivs och att glädjen 

för att idrotta fortsätter. Detta är någonting som Moser (2006) också anser viktigt då tränaren 

har en central roll och behöver ha en ledarstil som passar gruppen samt att kunskapen som de 

ska besitta är viktig. Om tränarna gör detta i praktiken är någonting som går att diskutera 

eftersom gruppen inte har sett detta med egna ögon utan fått lita på respondenternas svar från 

intervjuerna. Många respondenter anser att tjejer och killar är lika motiverade till att idrotta och 

vara fysisk aktiv, men flera av dem betonar dock att för att förstärka tjejers motivation krävs 

det mer beröm och positiv feedback. Detta tänker vi kan bero på att det finns normer i samhället, 

där flickor redan som barn behandlas på ett mer försiktigt sätt. Viktigt som tränare är att inte 

behandla de olika könen annorlunda redan från barnidrotten. 

 

Det framgick att motivation sågs som en viktig komponent, men att i deras roll som tränare var 

det viktigare att skapa inspiration för att skapa motivation. Detta förklaras genom att 

motivationen kan skapa tankar men det är inspirationen som får en individ att utföra något. 

Detta anser vi i gruppen var en intressant komponent som saknas i Whiteheads teoretiska 

ramverk då begreppet inspiration inte berörs överhuvudtaget. Gruppen anser att inspiration är 

en viktig komponent för unga att känna motivation till fysisk aktivitet, och är något som 

exempelvis kan skapas genom att inspireras av en tränare eller en idrottslig förebild.  

 
 
Självkänsla 

 

Trots svårigheter att hitta en förståelse för begreppet självkänsla kommer respondenterna in på 

hur de skapar förutsättningar för hur de som tränare främjar självkänslan hos deras utövare. De 

menar på att det är viktigt med utmaningar samt betonar vikten av hur man som tränare bör 
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klara av att hitta en balans mellan att lyckas och misslyckas. Detta kan kopplas till Whiteheads 

teori, hon beskriver att självkänsla uppkommer genom positiva erfarenheter, detta i samband 

med omgivning och miljö. Det både Whitehead och respondenterna betonar är att det är vanligt 

att utövaren jämför sig med andra och att detta kan leda till en negativ självkänsla om individen 

uppfattar andra som mer kompetenta. Vi anser att det är positivt att respondenterna har detta i 

åtanke och försöker arbeta med att varje utövare får utmanas på sin egen nivå. 

 

Peppning är ett bra verktyg som används för att utövarna ska känna sig kompetenta och då 

förbättra sin självkänsla. En annan del som framgick var hur negativ feedback genom 

kroppsspråk kan påverka en utövare. Vi tyckte att detta var positivt, att tränare hade i åtanke 

hur det kan påverka utövarna framförallt i negativa situationer.  

 

Tränarna betonar dock att miljön och normerna som finns i samhället påverkar hur självkänslan 

är hos utövarna. De flesta forskare som försökt beskriva könsskillnader gällande självkänsla 

utgår oftast från att flickor har lägre självkänsla än pojkar (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 

1999). Man tror att könsrollerna är något som börjar redan i barndomen och grupper bestående 

av pojkar anses vara dominanta medan grupper av flickor snarare anses vara mer ödmjuka och 

har delade sociala aktiviteter. Vi ser det som något positivt att tränarna idag inte arbetar 

annorlunda gällande att stärka flickor och pojkars självkänsla, utan att man ser alla som olika 

individer oberoende av kön.  

Whitehead belyser vikten i sin teori att kroppen och själen ska ses som en enhet och inte 

separeras från varandra. Detta är något som vi kan koppla till hur tränarna arbetar, men på ett 

omedvetet sätt. De belyser i intervjuerna vikten av omgivningens påverkan där exempelvis den 

sociala biten kan spela en stor roll i hur i hur barn och ungdomar idag trivs inom idrotten, samt 

behåller intresset för att fortsätta.  

 

Utifrån den studie vi gjort kan vi i gruppen känna att idrottsrörelsen idag bidrar till att barn och 

ungdomar ska få en större rörelsebank. Vi såg det exempelvis positivt att tränarna var så pass 

uppmuntrande till att barnen ska utöva flera idrotter samtidigt för att redan som ung vidga sitt 

rörelsemönster. Men för att barnen ska vilja vara fysiskt litterära utanför idrottsrörelsen krävs 

det att samhället skapar förutsättningar att göra detta möjligt. 
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Idrottsrörelsen kan bidra till att öka barn och ungdomars självkänsla och är något som de kan 

ta med sig även i övriga livet. Men på samma sätt som idrottsrörelsen kan öka självkänslan hos 

de unga idrottarna kan det även sänka självkänslan hos de individer som inte anses vara nog 

talangfulla. Detta var dock något som våra respondenter arbetade med i sin tränarroll, att de 

exempelvis såg de individer som var under pågående rehab eller som inte fick tillräckligt med 

speltid. Detta är något som är viktigt för alla som besitter en ledarroll och arbeta med barn och 

ungdomar. Att se alla individer och att inte bara arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Styrkan med Whiteheads teori anser gruppen vara att hon tagit hänsyn till att det är flera olika 

komponenter som måste samverka för att en individ ska vilja utvecklas och bibehålla ett 

livslångt intresse. Även kopplingen mellan kropp och själ ser vi som en styrka och viktigt 

synsätt som borde värdesättas inom idrottsrörelsen.  

 

Det framgick i intervjuerna att utbildning för tränarna är viktigt, men att det är många som inte 

blir utbildade inom föreningen. Vi anser att detta är viktigt eftersom detta kan påverka tränarens 

roll och dess inverkan på utövarna. Gruppen anser även att det är positivt att PL 

uppmärksammas, då fler barn och ungdomar idag blir mer stillasittande och därmed tappar den 

naturliga rörelsen. Förhoppningen med denna studie var att få en inblick i hur föreningar och 

tränare arbetar för att skapa förutsättningar för samt öka kunskap och förståelse gällande hur 

motivation och självkänsla kan påverka utövarna. Denna studie kan förslagsvis användas både 

av tränare och föreningar med syfte att skapa en större förståelse för de två komponenterna 

motivation och självkänsla och dess påverkan. 

 
 
Förslag till vidare forskning  

 

En framtida forskning skulle kunna inkludera alla komponenter som ingår i PL. Denna studie 

tog endast upp två av de olika komponenterna vilket leder till att det skulle vara intressant att 

se mer på hur allt hänger ihop och om det är någon del som inte fungerar lika bra i praktiken. 

Detta skulle även kunna kopplas samman till att studera om det finns några eventuella skillnader 

i ålder och var man bor samt skillnader i individuella idrotter kontra lagidrotter.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 1 

 2 

Bakgrund 3 

Tränar du pojkar eller flickor? 4 

Vilka åldrar tränar du? 5 

Vad har du för utbildning? 6 

Vilka faktorer anser du är de viktigaste för att barn och ungdomar ska fortsätta idrotta? 7 

Vilka delar anser du som tränare är viktiga för att en individ själv ska vilja utvecklas som 8 

människa och skapa ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet? 9 

Vilken anser du vara den främsta uppgiften för dig som tränare? 10 

Motivation 11 

På vilket sätt arbetar du som tränare för att skapa förutsättningar för att den idrottsaktiva ska 12 

utmana sina kapaciteter inom balans, styrka, smidighet, styrka, uthållighet och rörelser i olika 13 
hastigheter? 14 

Hur viktigt är det att den aktiva har ett driv och en vilja mot något? 15 

Eventuell följdfråga. Hur skapar du som tränare förutsättningar för att den idrottsaktive ska 16 
motiveras till detta? 17 

På vilket sätt arbetar du för att motivera dina utövare i: 18 

* Teoretiska moment? 19 

* Praktiska moment? 20 

Hur skulle du som tränare arbeta med en omotiverad utövare? 21 

På vilket sätt anser du att en förening bör arbeta för att skapa förutsättningar för motivation hos 22 

utövarna? 23 

Följdfråga: är detta något din förening arbetar med? 24 

Vilka hinder finns det för främjandet av barn och ungdomars motivation? 25 

Vad anser du att din förening gör för att utövarna ska vilja fortsätta idrotta? 26 

Arbetar er förening mot mer kortsiktiga mål, på vilket sätt? 27 



 

Tror du att förutsättningar för att skapa motivation hos flickor och pojkar skiljer sig, på vilket 1 
sätt? 2 

Vad ger du för feedback? Och anser du att det har någon påverkan på dina aktiva? 3 

Självkänsla 4 

På vilket sätt anser du att självkänsla är viktigt för att en individ ska vilja fortsätta med idrott 5 
och vara fysiskt aktiv? 6 

Vad är det för hinder som en aktiv kan uppleva och hur skapar tränaren förutsättningar för att 7 
dessa ska övervinnas? 8 

Vad gör du som tränare för att skapa förutsättningar för att den aktive idrottsutövaren ska sätta 9 

upp realistiska mål? 10 

Hur arbetar du som tränare för att den idrottsaktiva ska förstå när den gjort något bra samt när 11 
den behöver förbättra något? 12 

Anser du att man bör arbeta annorlunda gällande att stärka självkänslan hos idrottande flickor 13 
respektive pojkar? Hur/Varför? - - Utveckla gärna. 14 

Hur kan tränaren/ föreningen främja att individen ska stärka sin tro på sig själv och sin fysiska 15 

förmåga? 16 

Självkänsla kan uppnås genom positiva erfarenheter från den omgivande miljön (i detta fall 17 
idrottsmiljön) Hur arbetar ni med att skapa förutsättningar som kan bidra med att en 18 

idrottsutövare uppnår detta? 19 

Vilka faktorer kan bidra till en försämrad självkänsla hos utövaren? 20 

Vilken betydelse tror du utvecklingen av barns rörelsemönster i unga år har för ett livslång 21 
deltagande i idrott och fysisk aktivitet? 22 

Hur arbetar du som tränare samt er förening för att idrottsutövarna ska inneha motivationen och 23 
självkänslan att fortsätta med rörelseaktivitet genom livet? 24 

Har du någonting du vill tillägga? 25 

Tack för din medverkan 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 



 

Bilaga 2. Analysschema 1 

 2 

Frågeställningar 

 Hur skapar tränarna och idrottsföreningar förutsättningar för ökad motivation och 

självkänsla hos flickor och pojkar? 

 På vilket sätt anser tränare att motivation och självkänsla är av betydelse för 

individens intresse för idrott och fysiska aktiviteter nu och i framtiden? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan tränares sätt att skapa förutsättningar för 

motivation och självkänsla beroende på idrottsutövares kön? 

Teman Meningskodning Exempel på citat 

Motivation Utbildning “Det handlar om att inspirera genom att 

utbilda”(6) “Ja utbildning märker vi behövs 

och att liksom sätta ett tankesätt som vi vill 

att folk ska tänka sig kring en 

ungdomsledares uppdrag” (6) 
 

Hjälpande feedback “Jag tror att jag försöker mäta saker, att 

visa upp vad dem klarat av tidigare och vad 

de klarar av nu” (4) 

“Om du säger till en grupp, bra jobbat! Då 

är det de som vill höra det som hör det”(5) 

 

Miljö på träning “Man måste individualisera träningen” (7) 

“Vem vill komma till träning om de aldrig 

klarar något”(7) 



 

 
Föreningens roll “Den som är minst utvecklad som tolvåring 

kanske är mest utvecklad som femtonåring” 

(6) 

Självkänsla Balans mellan att 

lyckas och 

misslyckas 

"Balans mellan att lyckas och misslyckas" 

(4) (5)  “Jag gillar verkligen att utmana 

människor” (5) 

“ Så att utmana, men att ändå hålla sig 

realistisk, det är en hårfin balansgång” (5) 

 

Olikheter skapar 

styrka 

“alla de olikheter vi har är kanske våran 

styrka att vi har någon som är bättre på 

inlägg men sämre på kort passningsspel, då 

är det en styrka som vi har. Då får man en 

förståelse för alla människors olikheter. Vi 

formar inte alla helt fyrkantigt utan vi gör det 

spretigt”  (8) 

 

Kroppsspråk “Det blir extra viktigt att trycka och lyfta det 

man inte lyckas med, även om man är 

bedrövad och man förlorat en match eller 

gjort ett självmål” (6) 

 

”många tränare som idag sätter sig ner på 

bänken och har ett kroppsspråk som säger 

att tränaren tycker att det är helt värdelöst, 

det är klart att det sätter sig på utövarens 

självkänsla” (6) 



 

Livslångt 

intresse 

Motivation “Jag tycker att motivationen i det stora hela 

är viktig,vare sig det är för att ha kul eller 

för att nå ett mål” (2) 

“Det är väldigt viktigt, har man ingen 

motivation kommer de att sluta oavsett om 

jag som tränare är där för att pusha dem. 

För att ha ett aktivt livslångt liv är 

motivationen väldigt viktig. Motivationen 

ger mål och utvecklingsmöjligheter.”(3) 

 

Hinder för 

motivation 

“Om vi kan fokusera på rolig prehab istället 

så att de aldrig behöver rehab, så är det 

absolut min prio” (5) 

 

Självkänsla/Positiv 

feedback 

“När man får höra positiv feedback kan 

självkänslan utvecklas, och samtidigt kan 

självkänslan öka så man inte behöver höra 

det lika ofta” (7) 

 

Hinder för 

självkänsla 

“Där är det väldigt vanligt att man tappar 

fysiskt för man får inte speltid, så det är 

viktigt att man hittar andra alternativ” (8) 

Könsskillnader Olikheter “Ibland känner jag av att killarna och 

tjejerna tar åt sig motivation på olika sätt. I 

styrkan där killarna är starkare och 

tjejerna inte är lika starka får killarna mer 

motivation” (2) 

 

Miljö “Om du säger åt en att gå järnet kanske den 

går järnet medan om du säger åt en annan 

att göra det kanske de jobbar på 50 procent 

för att de inte har den där skallen. Men det 

är mer individ, och har ingenting med kön 

att göra tror jag. En kvinna kan ta ut sig 

precis lika mycket som en man” (5) 



 

 

Feedback “Tror att tjejer behöver mer beröm och 

feedback för att känna sig motiverade. 

Medans killarna är mer för att vi kör nu och 

gör sin grej” (7) 
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