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Introduktion 
 
Fysisk aktivitet är betydelsefullt för människan. Det medför positiva effekter både på vårt 
psykiska som fysiska välbefinnande och därför är detta ett viktigt ämne att studera. Enligt 
Riksidrottsförbundet (2009) förhöjer fysisk aktivitet sådant som bland annat människans 
välbefinnande, stresstolerans, självförtroende, koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga, 
muskelstyrka och kondition. Samtidigt minskar fysisk aktivitet risken för sådant som till 
exempel övervikt, diabetes, belastningsskador, frakturer samt hjärt- och kärlsjukdomar.  
Dessutom stimulerar fysisk aktivitet barns motoriska-, sociala- och personliga utveckling. 
Forskning har påvisat att risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar samt att få 
tjocktarmscancer är fördubblad hos inaktiva människor än hos fysisk aktiva 
(Riksidrottsförbundet, 2009).   
 
I Sverige år 2011 var 96 % av alla barn mellan 7-14 år och 78 % av alla ungdomar mellan 15-
19 år fysiskt aktiva minst 20 minuter en gång i veckan (Riksidrottsförbundet, 2011).  Detta är 
en ökning sedan tidigare år i kategorin med barn mellan 7-14 år, men en relativt stor 
minskning av antalet fysiskt aktiva ungdomar mellan 15-19 år (Riksidrottsförbundet, 2007; 
Riksidrottsförbundet, 2009; Riksidrottsförbundet, 2011). Den negativa utvecklingsriktningen 
förekommer även i andra länder (Mulvill, Rivers & Aggleton, 2010). Troligen är det så att om 
individer inte utövar fysisk aktivitet som barn, kommer de inte göra det i vuxen ålder heller 
(Kuh & Cooper, 1992; Pate, Baranowski, Dowda & Trost, 1996; ref i Mulvihill et al., 2010).  
 
Med bakgrund av ovanstående är det därför väsentligt att studera motivation till fysisk 
aktivitet. Genom att undersöka vilka variabler som påverkar barn och ungdomar till att vara 
fysiskt aktiva, kan man arbeta med att försöka möta deras behov och på så sätt sedan värva 
samt lyckas behålla fler individer inom idrottsrörelsen. Detta både gynnar idrottsföreningarna 
i landet, men även hälsan hos den yngre befolkningen.  
 
Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera vad som motiverar barn och ungdomar till 
fysisk aktivitet.  
 

Begreppsdefinitioner 
 
Enligt Sage (1977; ref i Weinberg & Gould, 2011) definieras motivation som riktningen och 
intensiteten av individens ansträngning. Nivån på motivationen kan förklaras utefter 
personliga faktorer, såsom personlighet, behov, intressen och mål samt situationsfaktorer 
såsom bland annat träningsfaciliteter, tränartyp och tidigare vinster/förluster (Silva & 
Weinberg, 1984; Weinberg & Gould, 2011). Detta visar på att det skiljer sig mellan individer, 
vad som motiverar samt hur mycket något motiverar (Silva & Weinberg, 1984).  
 
Ytterligare begrepp som är väsentliga är inre och yttre motivation. Yttre motivation skapas av 
faktorer som till exempel medaljer, rankingpoäng, pengar eller troféer, medan inre 
motiverande faktorer är exempelvis att ha kul eller att slå sina egna rekord (Weinberg & 
Gould, 2011). Vidare är även prestations- (eng: task orientation) och tävlingsinriktning (eng: 
ego orientation), två angelägna begrepp. Vid prestationsinriktning har individen huvudfokus 
på sin personliga prestation och utveckling, till exempel att övervinna hinder eller behärska en 
uppgift (Martens, 1976; ref i Weinberg & Gould, 2011). De med tävlingsinriktning bedömer 
däremot sin prestation utifrån hur han/hon presterar i relation till andra (Weinberg & Gould, 
2011). 
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Teoretisk referensram 

 
Motivation är komplext, då det är individuellt vad som skapar motivation. I detta avsnitt 
redovisas två motivationsteorier: Competence Motivation Theory och Sport Commitment 
Model. 
 
Competence Motivation Theory 
 
Competence Motivation Theory är en relevant teori för att förstå motivation till idrott, 
framförallt hos barn (Roberts, 1992; Weinberg & Gould, 2011). Kärnan i teorin är att 
individen vill känna sig värdig och kompetent (Harter, 1988; ref i Weinberg & Gould, 2011). 
En översikt av Competence motivation theory ses nedan i Figur 1. 

 
 
Figur 1: Competence Motivation Theory (Weinberg & Gould, 2011; författarens 
översättning). 
 
Enligt Competence Motivation Theory kommer en individs motivation att öka om han/hon 
upplever sig vara kompetent. Detta eftersom att känsla av kompetens ofta medför positiva 
emotioner, vilket i sin tur ökar motivationen till att delta. Det finns några variabler som 
påverkar och enligt teorin är återkoppling och förstärkning som kan komma ifrån till exempel 
tränare, lagledare och föräldrar centrala. Dessa variabler tillsammans med individens 
motivationsorientering, influerar faktorer som individens självförtroende, upplevda 
kompetens och upplevda kontroll (Weinberg & Gould, 2011). Självförtroende, upplevd 
kompetens och upplevd kontroll har dock ingen direkt påverkan på själva motivationen. 
Enligt teorin påverkar de variablerna det känslomässiga såsom att känna till exempel glädje, 
nervositet och skam, vilket i sin tur har inverkan på motivationen (Weinberg & Gould, 2011). 
Upplever en individ framgång kommer det skapas positiva emotioner som till exempel glädje 
och stolthet, vilket påverkar motivationen i rätt riktning. Om däremot individen upplever 
misslyckande kommer det att leda till negativa känslor som till exempel oro samt skam, vilket 
då har ett negativt inflytande på motivationen (Roberts, 1992).   
 
Upplevelsen av framgång eller misslyckande, framförallt hos barn, avgörs av signifikanta 
andra som exempelvis ledare och föräldrar (Roberts, Klieber & Duda, 1981). Enligt Biddle 
(1995), visar Competence motivation theory att en individ är motiverad då den kan uppvisa 
sin kompetens, särkilt om individen också upplever att sin motivation kommer inifrån och att 
dem har kontroll. Framgångsrika prestationer under sådana omständigheter är också 
associerade med positiva emotioner och låg nervositet (Biddle, 1995). Det bör även tilläggas 
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att yngre barn som inte har större erfarenhet av idrotten, får sin bekräftelse av kompetens 
genom bland annat föräldrar, vänner eller ledare idrotten (Roberts, Klieber & Duda, 1981). 
     
Sport Commitment Model 
 
Sport Commitment Model beskriver varför människor fortsätter att vara idrottsligt 
involverade (Scanlan & Simons, 1992; ref i Roberts, 1992). Modellen tar hänsyn till 
emotionella faktorer likväl som kognitiva. Enligt Scanlan och Simons (1992; ref i Roberts 
1992), påverkas involveringen i en idrott framförallt av fem faktorer: glädjen för idrotten, 
alternativa möjligheter, personlig investering, möjligheter vid fortsatt deltagande samt sociala 
restriktioner (Scanlan & Simmons, 1992; ref i Roberts, 1992). Modellen kan sammanfattas på 
i Figur 2 nedan. 
 

 
 
Figur 2: Sport Commitment Model (Roberts, 1992; författarens översättning). 
 
Individens glädje för idrotten påverkar involveringen på så sätt att genom att ha kul, uppleva 
nöjdhet och glädje medför en positiv emotionell respons, vilket har visats influera människor 
till ökat idrottslig involvering. Alternativa möjligheter innebär däremot att beroende på hur 
attraktiva alternativen i omgivningen är, påverkas involveringen i idrotten. Om exempelvis, 
en individ anser att det är roligare att shoppa än att utöva fysisk aktivitet, kommer 
motivationen till idrotten minska då attraktiviteten till alternativet är desto högre (Scanlan & 
Simons, 1992; ref i Roberts, 1992). Den tredje faktorn är Personlig investering. Det är alla 
resurser som individen har lagt på aktiviteten, som inte kan återfås om hon/han slutar 
medverka. Resurser kan vara sådant som tillexempel pengar, tid eller ansträngning. En ökad 
investering medför troligen en ökad idrottslig involvering (Scanlan, Carpenter, Simons & 
Keeler, 1991; ref i Roberts, 1992). Möjligheterna vid fortsatt deltagande innefattar de positiva 
effekterna som endast kan ske vid fortsatt deltagande, som exempelvis att träffa kompisar, 
utvecklas inom idrotten eller få chansen att erhålla yttre belöningar. Den sista påverkande 
faktorn är Sociala restriktioner som är de sociala förväntningarna samt normerna, som skapat 
en upplevelse av att man måste fortsätta med aktiviteten. Troligen är det så att ju högre dem 
sociala restriktionerna är, desto mindre sannolikhet är det att individen fortsätter vara 
involverad i idrotten (Scanlan & Simmons, 1992; ref i Roberts, 1992).   
 
Det bör även tilläggas att Sport Commitment Model betonar de psykologiska anledningarna 
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till fortsatt idrottslig aktivitet; inte sannolikheten till den (Scanlan & Simmons, 1992; ref i 
Roberts, 1992). Dessutom belysa teorin skilda psykologiska tillstånd. Exempelvis kan en 
individ vara fortsatt involverad för att den tycker det är väldigt kul, medan en annan individ 
fortsätter pga. sin personliga investering, fastän glädjen för idrotten är väldigt låg (Scanlan & 
Simmons, 1992; ref i Roberts, 1992).  
 

Tidigare forskning 
 
Mulvihill, Rivers och Aggleton (2000) gjorde en studie på 100 ungdomar i åldern 11-15 år där 
syftet var att granska bestämningsfaktorer och barriärer till fysiska aktiviteter. Ungdomarna 
blev intervjuade både i skolmiljö, utanför skolmiljö och två grupper hade med sina föräldrar. 
Resultaten visade att det som motiverar barn till fysisk aktivitet är ett väldigt komplext ämne 
som varierar över tid (Mulvihill et al., 2000). Resultatet visade dock att en återkommande 
faktor som visat sig vara positivt relaterat till fysisk aktivitet hos unga är glädje/att ha kul 
(Mulvihill et al., 2010). Tre andra faktorer som också visade sig påverka motivationen till 
fysisk aktivitet var (1) ökad känsla av välbefinnande, (2) glädje samt för att minska på 
uttråkning och (3) för att bibehålla viktkontroll (Mulvihill et al., 2000). Framförallt hos flickor 
kunde visade resultaten att viktkontroll var en angelägen motivationsfaktor. Flickorna 
motiverades även mer till fysisk aktivitet av anledningar som positivt för hälsan och bevara 
god form, än vad pojkar överlag gör. Dock kom Mulvihill med kollegor (2000) fram till att 
ungdomar överlag anser att fysisk aktivitet är väsentligt. Samma studie visade även att 
lagaktiviteter för det mesta upplevdes positivt hos de yngre barnen, då det gav dem en 
minskad känsla av press och ökad självsäkerhet. Dock visade resultaten att de barn som 
upplevde sin fysiska kapacitet som låg, tvärtom tyckte att det var jobbigt med lagsport och 
deras självförtroende vid idrott minskade. Lagaktiviteter kan därmed vara en positiv 
motivationsfaktor till idrott, men det kan även upplevas negativt (Mulvihill et al., 2000). 
Enligt Mulvihill med kollegor (2000) var faktorer som påverkade unga och deras syn på 
fysisk aktivitet lärare, jämnåriga, aktiviteter tillängliga i skolan samt i samhället. Eftersom 
dessa faktorer har en influerande effekt är det viktigt att barnen och ungdomarnas behov 
bemöts och att de känner upplevelse av glädje och undviker känslor som uttråkning (Mulvihill 
et al., 2000). Vikten att påverkan från jämnåriga var stor och enligt Mulvihill, Rivers och 
Aggleton (2000) deltog hellre ungdomarna i fysisk aktivitet om deras kompisar också gjorde 
et. Tidigare studier har visat att flertalet barn anser att det är viktigare att vara med kompisar 
än att själva utöva idrotten (Harris, 1995; ref i Mulvivill et al., 2000). Slutligen menar 
Mulvihill med kollegor (2000) att det är viktigt att möta rätt kön samt ålder med vad som gör 
att de trivs för att få barn och ungdomar mer motiverade till fysisk aktivitet och att det är 
viktigt att det inte finns någon universal lösning som passar alla, utan det gäller att anpassa 
efter individen (Mulvihill et al., 2000).  
 
En studie av McCarthy, Jones och Clark-Carter (2008), gjordes på 150 ungdomar mellan 8-15 
års om höll på med något idrottslig aktivitet. Detta med syfte att skapa ökad förståelse för 
ungas glädje till idrotten, vad som skapar glädje samt hur glädjen förändras över tid och 
relationen mellan upplevd kompetens och glädje. Detta ansågs viktigt då glädje är en viktig 
komponent för att individer skall fortsätta vara fysiskt aktiva (Scanlan, Carpenter, Schmidt, 
Simons & Keeler, 1992; Scanlan & Simons, 1992; Kimmel & Smith, 2001; ref i McCarthy, 
Jones, Clark-Carter 2008). McCarthy, Jones och Clark-Carter (2008) spelade in deltagarnas 
svar angående bland annat hur de mycket glädje de kände för idrotten samt vad som skapade 
glädje och deras upplevda idrottskompetens. Varpå dem använde sig av en multivariant 
variansanalys (MANOVA), för att analysera de olika källorna till glädje hos barn och 
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ungdomar till idrott. Resultaten i studien visade att pojkarna tyckte om att få social respons på 
det de var bra på, vilket ger återkoppling på deras kompetens och skapar glädje (McCarthy et 
al, 2008). Studien av McCarthy et al. (2008) visade även att föräldrar också är en betydande 
faktor som påverkar motivationen till fysisk aktivitet, och detta visade sig mer hos flickor än 
pojkar. De kunde även se att det som skapade glädje skiljde sig åt i åldrarna. Tydligast såg 
man det rörande upplevd kompetens, vilket skapade mer glädje hos de äldre ungdomarna än 
de yngre. Även i denna studie visade resultat på att upplevd kompetens var en 
motivationsfaktor till idrottsinvolvering samt att upplevd kompetens sannolikt har inflytande 
på glädjen för idrotten (McCarthy et al., 2008). Enligt McCarthy, Jones och Clark-Carter 
(2008) har äldre barn tendens att uppleva mer glädje till fysisk aktivitet än de yngre. De menar 
att det eventuellt kunde bero på att de äldre ungdomarna har mer förståelse för själva 
aktiviteten samt bättre möjligheter vid fortsättande av aktiviteten. De menar vidare att 
föräldrarna vid yngre ålder troligen har större inverkan på vad barnen skall utföra för aktivitet 
(McCarthy et al., 2008). Slutligen, enligt McCarthy och kollegor (2008), upplever pojkar 
överlag mer glädje till idrott än flickor samt att barn i lagidrotter upplevde mer glädje genom 
bland annat samhörighet med jämnåriga och tävlingsmoment, än dem i individuella idrotter.  
 
Sirard, Pfeiffer och Pate (2006) gjorde en studie, där 1692 stycken sjunde- och 
åttondeklassare deltog. Syftet var att undersöka hur många som utför idrott samt vad som 
motiverar yngre till att idrotta och om det finns någon skillnad mellan könen. Detta gjorde 
dem genom att låta deltagarna svara på tre frågor. Författarna använde sig av modifierad 
Participation Motivation Questionnaire (mod-PMQ), för att identifiera motivation till 
idrottsdeltagande (Sirard et al., 2006). Deras resultat visade att 80 % av alla de som utförde 
studien var idrottslig involverad, 10 % hade slutat och 10 % medverkade inte i någon idrott. 
Resultaten visade på att antalet killar som var eller hade varit idrottslig involverade var fler än 
antalet tjejer. Det kunde även ses skillnad mellan könen, vad gäller frågan om vad det är som 
motiverar till idrott. De tre huvudsakliga faktorerna hos killar var tävlingsmomentet, det 
sociala samt att förbättra sin fysiska form, medan tjejer först och främst motiverades av att 
förbättra sina färdigheter och det sociala inom idrotten, men tävling och fysisk form också var 
avgörande faktorer. Den mest återkommande motivationsfaktorn bland båda könen var fysisk 
form (Sirard et al., 2006). Enligt Sirard med kollegor (2006) är ungdomar som är med i idrott 
överlag mer fysiskt aktiva än andra, vilket betyder bland annat mindre tv/dataspelade och 
stillasittande aktivteter. Därför gäller det att försöka värva och behålla unga inom idrotten, 
genom att tillmötesgå deras behov. Pojkar på högstadiet var mer motiverade av själva 
tävlingsmomentet i idrotten, medan tjejerna motiveras mer av det sociala. Vid jämförelse med 
andra studier, kunde det ses att även uppvisade liknande resultat (Sirard et al., 2006).  
 
I en studie av Bengoechea och Strean (2007) medverkade tolv tävlingsaktiva idrottande 
ungdomar mellan 13-17 år genom att använda semi-strukturerade intervjuer. Syftet var att 
skapa bättre förståelse för ungdomars interpersonella kontext samt dess påverkan på 
motivationen till att idrotta, för att i framtiden skapa en modell som förklarar sambandet 
mellan interpersonella faktorer och motivation (Bengoechea & Strean, 2007). Den kvalitativa 
analysen av intervjuresultaten, visade att det finns fem huvudsakliga faktorer som påverkar 
motivationen hos dessa idrottare: (1) Stöd från andra, vilket innefattar olika sorters stöd såsom 
bland annat materiellt, känslomässigt och informativt stöd. Det fanns olika källor till stödet, 
men vikiga källor är till exempel föräldrar, syskon, släktingar, tränare och kompisar 
(Bengoechea & Strean, 2007); (2) Andra källor till press och kontroll, vilket inkluderar två 
dimensioner. Den första är press att medverka och prestera, vilket kan komma från till 
exempel coachen eller föräldrarna, medan den andra dimensionen är tränarens stil för att 
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skapa kontroll (Bengoechea & Strean, 2007); (3) Andra som en källa till kompetens, vilken 
infattar två processer, social utvärderingsprocess och social jämförelseprocess. Social 
utvärderingsprocess är den reflektionen som görs när individen får feedback från någon 
annan. Positivt kan detta exempelvis vara när föräldrar eller tränare uttrycker förtroende till 
individens möjligheter. Negativ påverkan, däremot, kan ske om till exempel en tränare inte 
ger utövaren tillräckligt med uppmärksamhet, petar individen från laget eller säger till 
honom/henne att den är dålig på idrotten. Social jämförelseprocess är däremot när en individ 
jämför sig själv och sina resultat med någon annan, likväl här kan detta också ha positiv eller 
negativ påverkning på motivationen (Bengoechea & Strean, 2007); (4) Andras riktlinjer för 
framgång, vilket innebär att individen påverkas av hur föräldrarna och tränaren tycker att 
framgång inom idrott definieras. Riktlinjerna för prestationen kan delas upp i två inriktningar: 
resultat och process. Vid resultatinriktning då kan coachen skrika och eventuellt bestraffa 
idrottarna när dem gjort misstag eller kanske förlorat en match, vilket missgynnar idrottarens 
motivation till idrott. Vid processinriktning, däremot, är fokus huvudsakligen på inlärning och 
glädje. Vilket även skapar mindre press på utövaren (Bengoechea & Strean, 2007). (5) 
Förebilder att efterlikna, vilket också är viktiga för den idrottande individens motivation. Det 
kan både vara förebilder som idrottaren ser upp till för deras prestationer och färdigheter, eller 
för deras arbetsmoral (Bengoechea & Strean, 2007). Enligt Bengoechea och Strean (2007) är 
stöd av olika slag från föräldrar, tränare samt jämnåriga väldigt essentiellt. då det kan bland 
annat påverka självuppfattningen, deras känslomässiga gensvar samt öka självkänslan och 
förbättra egenvärdet (Harter, 1993 ref i Bengoechea & Strean, 2007). De olika stöden kan 
även ge andra effekter, såsom stöd från vänner kan medföra att individen upplever 
samhörighet och tillhörighet, medan ett informativt stöd kan skapa förståelse för vad 
individen går miste om, om den skulle sluta delta. Vilket för med positiva effekter på 
motivationen till att medverka. Enligt Bengoechea och Strean (2007) har press och kontroll i 
tidigare studier visat på negativa effekter på motivationen, men inte i deras studie. Detta kan 
enligt Bengoechea och Strean (2007) bero på att ungdomar som intervjuades i studien är på 
tävlingsnivå och kan uppleva att det behövs någon som sätter press och kontrollerar dem 
ibland, så de utför uppgifter som kanske upplevs som jobbiga eller tråkiga, men behövs göra 
för att förbättra deras färdigheter (Bengoechea & Strean, 2007). Författarna kom även fram 
till att återkoppling och förstärkningar från tränare samt föräldrar rörande utövarnas 
färdigheter och framtida möjligheter, är viktigt. De har även en betydande roll, när det 
kommer till hur framgång definieras (Bengoechea & Strean, 2007). Om en exempelvis en 
tränare eller förälder anser att framgång är när en individ gjort ett personligt rekord eller sett 
över sina misstag i åtanke för att lära sig, kommer det troligen att skapa positiva effekter på 
ungdomars motivation till idrott (Newton & Duda, 1999 ref i Bengoechea & Strean, 2007). 
Enligt Bengoecha och Strean (2007) är det även viktigt att ha andra idrottare i sin omgivning, 
för att ha någon att jämföra med. Eftersom utövaren då ofta behöver ”sätta ribban högre.” 
Däremot är det troligen så, enligt Bengoechea och Strean (2007), att detta fungerar bäst, om 
utövaren har ett bra självförtroende inom idrotten. Slutligen är det även betydelsefullt att ha 
en förebild; någon som både kan sprida information men också motivation. Framförallt om 
förebilden har behövt genomgå något liknande för att nå den statusen de har idag 
(Bengoechea & Strean, 2007). 
 
Allender, Cowburn och Fosters (2006) gjorde en studie där de studerade, i en metaanalys, 
redan gjorda kvalitativa studier, som undersökte involvering i idrott och fysiska aktiviteter hos 
barn och vuxna. Detta med syftet att öka förståelsen för varför människor är fysiskt aktiva och 
varför de inte är det. Resultaten visade att flertalet som deltog i de olika studierna nämnde att 
positiva effekter på hälsan var associerat med fysisk aktivitet, men det var inte 
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huvudanledningen till varför de var fysiskt aktiva (Allender et al., 2006). Studiens resultat 
visade däremot att de mest återkommande motivationsfaktorerna var viktkontroll, ha kul och 
sociala interaktioner (Allender et al., 2006).  Resultatet visar även på att barn motiverades 
framförallt av att inte bli tvingade till att vinna utan få experimentera med olika aktivteter 
eftersom det var roligare, samt att föräldrarnas support var viktigt. Resultaten visade vidare att 
tonåringar överlag motiverades mer av att upprätthålla en god form, ha viktkontroll och 
support från jämnåriga och även i denna ålder påverkade föräldrarna till viss del (Allender et 
al., 2006). Press utifrån tidsenliga skönhetsideal var även något som påverkade framförallt 
tonårsflickor till att vara fysisk aktiva (Cowburn & Clarke, 2002; Finch & White, 1998; 
Porter, 2002; ref i Allender et al., 2006). Däremot motiverades aktiva tonårsflickor i större 
utsträckning av faktorer som att lära sig nya färdigheter, öka sin självkänsla och fysiska form 
samt för att skapa ett större socialt nätverk (Flintoff & Scraton, 2001; ref i Allender et al., 
2006). Författarna ansåg att det var svårt att hitta bra kvalitativa studier inom detta område, 
vilket de antydde på att förståelsen är liten för varför människor deltar samt inte deltar i fysisk 
aktivitet (Allender et al., 2006). Allender et al. (2006) tror att förändringar som kan göras för 
att öka antalet deltagande tjejer inom idrott är bland annat att erbjuda enkönade grupper, 
fysiska aktiviteter utan tävlingsinriktning, berömma god ansträngning likväl som bra resultat 
samt skapa fler positiva förebilder. De tror även att bilden på maskulinitet och idrott också 
påverkar det kvinnliga könet negativt till idrott, men även det manliga (Allender et al., 2006). 
 

Framtida forskning 
 
Det hade varit intressant att studera mer djupgående vad det är som till barn och ungdomar 
tycker är kul med idrotten. Kunskap som skulle kunna användas för att ta fram specifika lekar 
eller övningar som tillmötesgår dem olika faktorerna som skapar glädje. Även om en ledare 
vet om vad det är som skapar glädje exempelvis att man känner tillhörighet, kan det vara svårt 
att veta vilka övningar som skapar detta. För ledaren blir det då kanske svårt och sannolikt 
något som upplevs ta tid. Eftersom många barn- och ungdomsledare idag arbetar ideellt, kan 
det vara bra att göra mespecifika studier på vad det är som skapar glädje hos barn och 
ungdomar. Sedan kanske göra det ännu mer djupgående och studera vad som skapar glädje 
inom de olika idrotterna. Troligtvis behövs det studier där man försöker ta fram konkreta 
exempel på övningar eller lekar,vilket troligen skulle göra det enklare för ledarna att skapa 
träningar som tillmötesgår dagens behov hos barn och ungdomar samt motiverar dem till att 
medverka. Ytterligare förslag på framtida forskning är att studera vad olika ledarstilar skapar 
för upplevelser hos barn och ungdomar. Framförallt med syftet att studera om det finns 
ledarstilar som skapar mer känsla av glädje hos de utövarna, för att sedan kunna skapa kanske 
en konkret och lättförståelig sammanställning med specifika övningar till dagens ledare. Detta 
hade troligen hjälpa idrotten om ledarna är villiga att applicera det.   
 

Implikationer 
 
Att en individ känner sig kompetent har visat sig vara en viktig faktor till glädje samt 
motivation till fysisk aktivitet (Harter, 1988; ref i Weinberg & Gould, 2011). I en idrott som 
till exempel basket kan man höja och sänka korgen för att reglera nivån på svårighet och i 
fotboll spelar man som ung på en sjumanna plan innan man är redo för elvamanna plan. 
Denna typ av justering bidrar till att nybörjare inom idrotten för idrotten kan känna sig 
kompetenta då svårighetsgraden är mindre i början. Däremot finns det idrotter som det är 
svårare att reglera svårighetsgraden på; till exempelvis golf. Golf är en idrott som kräver 
ordentligt mycket träning och tålamod, vilket medför att en nybörjare troligen inte upplever 
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sig särkilt kompetent i början. Därför är det troligen viktigt att arbeta med andra aspekter 
inom en idrott som då till exempel golf; aspekter som man kan påverka till en positiv 
idrottsupplevelse. Exempel på detta är att skapa glädje, då det verkar vara den mest 
återkommande motivationsfaktorn till fysisk aktivitet hos båda könen och i flera åldrar.  
 
Kompetens kan troligen också skapas genom att låta barnen och ungdomarna vara med och 
testa, experimentera reflektera, dra slutsatser samt planera träningen. Något som troligen gör 
att de känner sig mer delaktiga, skapar en positiv miljö samt att man känner att man själv kan 
påverka sin utveckling. Är det bara exempelvis ledaren som bestämmer, kan det bli så att de 
känner sig låsta i mycket regler och vad som är ”rätt och fel”, vilket troligen inte kommer att 
skapa glädje.  
 
Då glädje nämns bland annat som en av de fem faktorerna som anses viktiga för idrottslig 
involvering enligt The Sport Commitment Theory och i utifrån resultatet av flertalet studier 
gjorda på barn och ungdomars motivation till fysisk aktivitet, visar detta att det är en väldigt 
viktig aspekt som bör betonas inom idrottsrörelsen. Skapa glädje kan exempelvis göras genom 
att låta individerna känna att de är kompetenta, försöka skapa en samhörighet eller 
möjligheter vid fortsatt deltagande och lagkänsla (McCarthy et al., 2000; Mulvihill et al., 
2010; Roberts, 1992). Lagkänsla och samhörighet är även väsentligt att betona i individuella 
sporter, eftersom resultaten i flera studier visar att vanliga motiv hos barn och ungdomar till 
fysisk aktivitet är bland annat att vara med kompisar. Det är även så att flertalet barn anser det 
är viktigare att vara med kompisar, än att utöva själva idrotten (Harris, 1995; ref i Mulvivill et 
al., 2000). Att skapa möjligheter vid fortsatt deltagande, kan vara sådant som att man får 
avancera till en grupp med högre svårighetsgrad vid god prestation, samtidigt som det kan 
vara att man får fortsätta vara med kompisarna. Att motivation är ytterst individuellt är viktigt 
att beakta: en del individer är hellre med kompisar än känner att dem utvecklar sina 
färdigheter och vice versa.  
 
Idag finns det mycket forskning om vad som motiverar barn och ungdomar till fysisk 
aktivitet, men ändå är det så att antalet aktiva ungdomar minskar. Detta ger en indikation till 
att kunskapen finns men att människor inte tar till sig och inte tillämpar den informationen i 
verkligheten. Detta kan vara en effekt av att idag leds flertalet idrottsliga barn och 
ungdomsgrupper av ledare som oftast är föräldrar. Föräldrar som tränar något barn eller 
ungdomslag, är troligen inte insatta i dagens forskning eller studerar vetenskapliga artiklar om 
barn och fysisk aktivitet. Det är därför sannolikt att detta är något som idrottsföreningarna 
behöver se över och förbättra. Att eventuellt någon i föreningen blir ansvarig för vad nutidens 
forskning funnit om olika faktorer inom idrotten som kan förbättra deras verksamhet. Att man 
därefter försöka använda sig av kunskapen som finns, till exempel genom att skapa en plan, 
följa den, för att sedan utvärdera och se vad det resulterat i. Troligen är det så att det krävs 
mer än en säsong för att kunna se någon större skillnad, därför kan det vara bra att ge det 
några säsonger. Slutligen är det med stor sannolik så att forskningen finns, men problemet är 
hur det skall komma ut till föreningarna och börja tillämpas.  
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är det så att oberoende av vilken fysisk aktivitet barn och ungdomar 
utövar, är det huvudsakligen två faktorer som påverkar deras motivation till att delta, glädje 
och upplevelse av kompetens. För att få fler barn och ungdomar till att börja samt fortsätta 
medverka i aktiviteten, är det absolut dessa två faktorer man som tränare skall bör arbeta med.  
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