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Sammanfattning 

 Syftet med studien var att studera föräldrainvolvering och barns motivation till tennis 

utifrån föräldrars perspektiv relaterat till Tennis Syds pågående projekt Tennis10s. I studien 

deltog 64 föräldrar i åldrarna 31-58 år (m=41,69 sd=5,14) varav 26 var kvinnor (m=40,08 

sd=4,98) och 38 män (m=42,79 sd=5,01) som hade barn aktiva inom tennis i åldrarna 6-11 år. 

I studien användes instrumenten Motivation Till Idrott samt Parental Involvement Sport 

Questionnaire. Resultaten visade att föräldrar rangordnade kompisskap, laganda, glädje och 

kompetens som de främsta motivationsfaktorerna till att sitt barn spelar tennis. Föräldrarna 

rangordnade beröm och förståelse samt aktiv involvering som de mest förekommande 

beteendena i sitt upplevda engagemang kring sitt barns tennis deltagande. Resultaten visade 

även en signifikant skillnad mellan hur fäder och mödrar använde sig av instruktivt beteende 

där fäder upplevde sig använda det i större utsträckning än mödrar. Resultaten diskuteras 

utifrån tidigare forskning och teoretisk referensram.  

 

Nyckelord: Barn, Föräldrainvolvering, Motivation, Tennis, Ungdomar.  
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Abstract 

 The purpose of this study was to examine parental involvement and children’s 

motivation to tennis based on the parents’ perspectives. The study was related to Tennis Syds 

ongoing project Tennis10s. There were 64 parents involved in age 31-58 (m= 41.69 sd= 5.14) 

of which 26 were women (m= 40.08 sd= 4.98) and 38 men (m= 42.79 sd= 5.01) who had 

children in ages 6-11 playing tennis. The study used the instruments Motivation To Sports 

and Parental Involvement Sports Questionnaire. The results indicated that parents rated 

friendship, team spirit, enjoyment and competence as the main motivational factors why their 

children are playing tennis. Parents rated praise and understanding and active involvement as 

the most frequent behaviors in their perceived involvement about their child's tennis 

participation. The results also indicated that fathers used instructive behavior more often than 

mothers. The results were discussed based on previous research and theoretical framework. 

 

Keywords: Children, Motivation, Parental involvement, Tennis, Youth 
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Föräldrars stöd och engagemang är avgörande för barns delaktighet, framgång och motivation 

inom idrott (Weiss & Williams, 2004; Wuerth, Lee, & Alfermann, 2002). Oftast är det 

föräldrar som får sitt barn involverat i idrott och påverkar dem till att börja idrotta genom att 

de anmäler sitt barn till en idrottsverksamhet (Weiss & Williams, 2004). Därför har föräldrar 

en betydande roll för barns idrott och karriärutveckling (Weiss & Williams, 2004; Wuerth et 

al., 2002). Föräldraengagemanget sträcker sig på ett kontinuum från oengagerad till 

överengagerad (Côté, 1999; Fredricks & Eccles 2004). Oengagerade föräldrar kan påverka 

barnen så att det kan leda till avhopp då barnet inte känner att det får det sociala stöd som 

behövs från hemmet. Däremot kan ett överengagemang istället leda till att barnet känner 

påtryckningar eller prestationsångest för att det inte kan leva upp till förväntningarna 

föräldrarna har. Det optimala föräldraengagemanget har en god balans mellan dessa två för att 

påverka barnets motivation till idrott på ett positivt sätt (Fredricks & Eccles, 2004). Forskare 

har börjat inse vikten av att studera föräldrars faktiska beteende i barns idrottssammanhang 

eftersom de kan påverka barn både positivt och negativt (Holt, Tamminen, Black, Sehn, & 

Wall, 2007), dels för att föräldrar är mycket engagerade och synliga inom barn och 

ungdomsidrotten och dels för att föräldrarna kan ge omedelbar och specifik feedback på plats. 

Flertal föräldrar anser sig själva inte sätta press på sitt idrottande barn samtidigt tycker de att 

andra föräldrar gör det (Riksidrottsförbundet, 2013). 

         Majoriteten av barn över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet i Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Som idrottsförälder innebär det inte bara att vara förälder till ett 

barn som idrottar. Det innebär också bland annat att stödja sitt barn i dennes idrottande, 

skjutsa till och från träningar och se till att barnet får näringsrik kost som behövs för att orka 

med träningen eller matchen (Riksidrottsförbundet, 2013). Socialt stöd kan definieras genom 

ett utbyte av resurser mellan minst två personer, där någon av parterna uppfattar utbytet till 

dennes förmån (Brustad & Babkes, 2004). Idrotten spelar en viktig roll i många barns uppväxt 

då idrottsföreningarna, näst efter hemmet och skolan, är en betydelsefull miljö för fostran och 

utveckling (Riksidrottsförbundet, 2009). De attityder och värderingar som förmedlas inom 

idrottsverksamheten präglar i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. 

Vuxna är bidragande i barns psykiska och motiverande processer (Weiss & Williams, 2004). 

Föräldrar är viktiga informationskällor för de yngre barnen när de börjar utvärdera sin 

idrottsliga förmåga och påverkar i stor utsträckning barns och ungdomars upplevelse av 

motivation till idrott. Föräldrar ger sitt barn tips och råd inom idrotten och de uttrycker  
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förväntningar genom kommentarer som ”har du lärt dig något nytt?” eller ”vann du?”. I 

kombination med detta och barns behov av bekräftelse och acceptens är det inte konstigt att 

föräldrar har en stor påverkan på barns upplevelse av idrott och därmed deras motivation till 

idrottsligt deltagande (Weiss & Williams, 2004). Tävling är ett naturligt inslag för barn som 

idrottar vilket gör det viktigt att redan från början låta barnen handskas med vinster och 

förluster som framförallt jämför deras egna prestationer med sig själva och inte med andra 

barns prestationer (Riksidrottsförbundet, 2009). 

         Tennis10s är ett pågående projekt med syftet att utveckla ledarkompetens inom tennis 

genom att utveckla ett pedagogiskt progressivt tennisprogram för barn i åldrarna 6 år till och 

med 11 år. Tennis Syd bedriver projektet där tre tennisklubbar i sydvästra Sverige ingår. 

Projektet pågår under ett år med start mars 2013. Förhoppningarna med projektet är att kunna 

åldersanpassa tennisträningen på ett bättre sätt och därmed kunna behålla spelarna i högre 

åldrar. Med bakgrund av ovanstående är det av intresse att studera hur föräldrar upplever sitt 

engagemang till sitt barns tennisspelade samt vad föräldrar tror motiverar sitt barn till att spela 

tennis inom de tennisklubbarna som går under projektet Tennis10s. 

         Motivation definieras som riktningen och intensiteten av en individs ansträngning (Sage, 

1977; ref. i Weinberg & Gould, 2011). Deci och Ryan (2000b) definierar motivation som att 

människor antar ett visst beteende och bibehåller det i den utsträckning de tror att beteendet 

leder till ett önskat resultat eller mål. Inre motivation innebär att deltagande i den idrottsliga 

aktiviteten är för deras egen skull. Motivationen för idrottsengagemanget beror främst på den 

inre glädjen av att utföra aktiviteten (Duda & Treasure, 2010). Yttre motivation betyder att 

aktiviteten utförs för att erhålla yttre belöningar som exempelvis priser eller beröm (Smith, 

2010). Amotivation är det tillstånd då en individ saknar avsikt till att vara verksam inom 

något. Amotiverade är inte verksamma alls eller agerar utan avsikt. Amotivation är ett resultat 

av att personen inte värderar aktiviteten eller inte känner kompetens inför aktiviteten (Deci & 

Ryan, 2000b). Föräldraengagemang kan definieras genom två aspekter där den första är att 

föräldrar påverkar sitt barn till att börja idrotta och det andra är att föräldrar påverkar sitt 

barns beteende och attityder när de väl befinner sig i ett idrottssammanhang (Babkes & Weiss, 

1999). Former av föräldrastöd består av beteenden eller kommentarer som barn upplever 

främjar och stödjer deras deltagande i aktiviteter medan former av föräldrapress representerar 

beteenden som negativt påverkar ett barn i exempelvis prestationer (Turman, 2007). 

Föräldraengagemang kan också definieras som den press eller stöd barn uppfattar att de får 

från föräldrarna (Hoyle & Leff, 1997). Ett gott stöd bidrar till en god utveckling av relationen 
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mellan barn och vuxen där barnet kommer att tycka om att delta och prestera i idrott, vilket i 

förlängningen leder till att de tycker idrott är roligt samt vill fortsätta med idrotten. Med press 

avses de beteenden och attityder som barn upplever i form av oönskade förväntningar samt 

krav på svåruppnåeliga prestationer inom idrotten. Detta kan bl.a. resultera i känslan att inte 

räcka till och avhopp från idrotten (Hoyle & Leff, 1997). 

         För att bättre förstå föräldraengagemang inom idrott samt hur motiverande processer ser 

ut inom idrott har teoretiska referensramar utvecklats. I arbetet kommer fyra referensramar 

presenteras: ”Självbestämmandeteorin” (Deci & Ryan, 2000a; 2000b; 2008; Duda & 

Treasure, 2010), ”Kompetensmotivationsteorin” (Harter, 1980), ”Föräldraroller inom idrott” 

(Côté, 1999; Fredricks & Eccles, 2004; 2005; Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010; Wuerth 

et al., 2002), ”Föräldrars inflytande på sitt barns motivation och prestation” (Fredricks & 

Eccles, 2004). 

Självbestämmandeteorin  

         Deci och Ryan (2008) har utvecklat Självbestämmandeteorin (se figur 1), en empiriskt 

baserad teori om mänsklig motivation, utveckling och välbefinnande. Den fokuserar på olika 

sorters motivation, snarare än bara mängden av motivation, och uppmärksammar särskilt 

autonom motivation, kontrollerad motivation och amotivation som prediktorer för prestation 

och välbefinnande (Deci och Ryan, 2008). Modellen används för att förstå motivation och 

beteende inom idrott. Grundläggande för denna modell är att den skiljer på beteenden som 

individer genomför på grund av en inre motivation och de beteenden som utövas mer eller 

mindre på grund av yttre motivation (Duda & Treasure, 2010). Självbestämmandeteorin 

undersöker hur olika sorters motivation leder till olika resultat, vilka sociala förhållanden som 

stödjer eller försvagar optimal funktion och välbefinnande genom att tillgodose 

grundläggande psykologiska behov av autonomi, kompetens och socialt stöd (Deci & Ryan, 

2008). Det finns olika sorter av inre och yttre motivation och enligt Deci och Ryan (2000b) 

sträcker sig de olika regleringsstilarna längs ett självbestämmande kontinuum. Längst till 

vänster på kontinuumet finns de idrottare som karakteriseras av amotivation; dessa har ingen  

känsla av personlig kontroll till deras idrottsliga engagemang och har ingen orsak till varför 

de deltar i idrotten (Deci & Ryan, 2000b).  
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Figur 1: Självbestämmandeteorin, kontinuum (Jokiaho & Järvinen, 2014, Fritt från Deci & 

Ryan 2000a).  

Vidare presenteras de fyra formerna av yttre motivation: yttre reglering, inre reglering, 

identifierad reglering och integrerad reglering där yttre reglering är den minst autonomiska 

(Duda & Treasure, 2010). Yttre reglering innebär att idrottaren drivs av en önskan att ta emot 

yttre belöningar som kan handla om att ta emot priser eller beröm. Inre reglering betyder att 

idrottarens skäl till deltagande är knutna till inre och yttre belöningar och straff, som handlar 

om att både få ta emot yttre belöningar men även kunna känna sig stolt över sin prestation. 

Inre straff handlar om att vara självkritisk och yttre straff att någon är kritisk gentemot 

idrottarens prestation och kanske till och med ger idrottaren ett straff som exempelvis ta ifrån 

idrottaren något denne tycker om. Med identifierad reglering menas att deltagandet är 

självbestämmande men idrottaren bedömer inte aktiviteten som rolig, som exempel kan anges 

att idrottaren aktivt väljer att delta inom den idrottsliga aktiviteten men denne tycker inte om 

aktiviteten utan medverkar endast eftersom denne anser att den måste. Integrerad reglering 

innebär att deltagandet genomförs med medvetenhet och överensstämmer med idrottarens 

identifiering vilket betyder att deltagandet är självbestämmande och idrottaren ser den 

idrottsliga aktiviteten som en del av sig. Inre reglering ligger längst till höger i kontinuumet 

där idrottarens deltagande är helt självbestämmande och kommer från inre motivation då 

deltagandet inspireras av glädjen för aktiviteten. Idrottarens medverkan för den idrottsliga 

aktiviteten är här ett självständigt beslut och medverkan berikar idrottaren positivt (Deci & 

Ryan, 2000b; Duda & Treasure, 2010). 
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Kompetensmotivationsteorin  

         Harter (1980) skildrade motivation, genom kompetensmotivationsteorin (se figur 2), 

som en flerdimensionell konstruktion som påverkar och påverkas av kognitiva, affektiva, 

sociala och beteendemässiga faktorer. Via kompetens motivation (a) kan barns inre önskan 

om att utveckla kompetens inom en viss domän, exempelvis inom en idrott, leda till att barnet 

engagerar sig inom domänen för att utveckla sina färdigheter (b). De barn som har hög 

kompetens motivation drivs av en inre motivation. Dessa föredrar optimalt utmanande 

uppgifter som är svåra men realistiska i jämförelse med barnets förmåga och potential för 

förbättring. Om barnet är framgångsrik inom en idrott som erbjuder optimal utmaning (c), 

kommer barnet att uppleva ökad kompetens och kontroll (1) och positiva affektiva reaktioner 

(d) i form av glädje och stolthet.  

 

Figur 2: Kompetensmotivationsteorin (Jokiaho & Järvinen, 2014, fritt från Harter, 1980).  

Dessutom menar Harter (1980) att om betydande vuxna, exempelvis föräldrar, tränare och 

kamrater bekräftar barnets skicklighet inom idrott med beröm och positiv förstärkning, 

kommer synen på barnets egen kompetens och kontroll påverkas positivt och i sin tur kan 

glädje och andra positiva känslor skapas. Den förbättrade självuppfattningen och de affektiva 

reaktionerna hos barnet tjänar till att bibehålla eller öka barnets lust att fortsätta att vara 

kompetent inom sin idrott.  Kompetensmotivationsteorin är tilltalande då den innehåller de  

viktigaste faktorerna som påverkar ett barns motivation till prestation inom idrott (Wiess & 

Williams, 2004). Specifikt förklarar teorin utveckling av kompetens genom att uppnå social 

acceptans (2) och positiva affektiva reaktioner (d). Dessutom menar Harter (1980) att de 
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motiverande processerna varierar beroende på kognitiv mognad och sociala erfarenheter hos 

barnet.  

Föräldraroller inom idrott 

          Föräldrars delaktighet i idrott kan delas in i tre större roller (Fredricks & Eccles, 2004; 

2005; Lauer et al., 2010), leverantören, tolken och förebilden (se figur 3). De föräldrar som 

tillhör leverantören har introducerat sitt barn in i idrotten. De ställer upp med att skjutsa 

barnet till träningar, matcher/tävlingar samt läger och har en avgörande roll för barnets 

utveckling inom idrott. Dessa föräldrar hjälper även till med det ekonomiska stöd som krävs 

för att barn ska kunna idrotta och att en långsiktig satsning, i föreningarna, ska kunna ske för 

att utveckla talanger (Lauer et al., 2010).  

 

Figur 3: Föräldraroller i idrott (Jokiaho & Järvinen, 2014, fritt efter Fredricks & Eccles, 2004; 

Fredricks & Eccles, 2005; Lauer et al., 2010). 

Genom tolken påverkas barns uppfattning om deras egen kompetens i idrottssammanhang. 

Föräldrar visar genom kroppsspråk eller tal vad de tycker om en prestation barnet gjort. 

Föräldrar kan genom positiva attityder, även vid sämre prestationer, påverka barnens 

tillfredsställelse till idrott. Genom positiva attityder kan upplevd stress, utbrändhet och ångest 

minskas hos unga idrottande atleter (Lauer et al., 2010). Den sista gruppen, förebilden, kan 

föräldrar påverka barnets idrottsbeteende genom att modifiera sina egna reaktioner från 

situation till situation. Föräldrarna lär barnet vad som är rätt och fel inom idrott och hur barnet 

ska samverka med övriga i föreningen såsom tränare, funktionärer, andra idrottare och 

föräldrar. Dessa föräldrar är även engagerade i att lära sitt barn idrottsliga färdigheter som 

senare kan hjälpa dem i sin utveckling (Lauer et al., 2010). Forskning (Fredricks & Eccles,  

2004; Fredricks & Eccles, 2005) har påvisat att barn till föräldrar som idrottar eller på något 

sätt är aktiv i idrott kommer också att börja idrotta eftersom de ser upp till sina föräldrar som 

en förebild. 
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Föräldrarollerna är viktiga då barn genomgår olika utvecklingsfaser (Côté, 1999; Wuerth et 

al., 2002). Det finns tre aktiva faser vilka är inledande, utvecklande och behärskande samt en 

fas efter karriären. I varje fas möts barn och föräldrar av olika krav som ställs på dem och det 

är därför viktigt att ha förståelse för dessa och att kunna anpassa sig för att uppfylla dessa 

krav. Barn som befinner sig mellan olika faser behöver mer socialt stöd än andra barn vilket 

kan hjälpa dem genom en övergång och de krav som ställs på dem (Côté, 1999; Wuerth et al., 

2002). Den första fasen, den inledande, är då barn börjar engagera sig i idrott, främst av att 

föräldrarna visat vägen till olika idrottsföreningar (Côté, 1999; Wuerth et al., 2002). I början 

är det viktigaste att barnen har roligt och när de börjar tävla i idrott är föräldrarna deras största 

anhängare som delar deras glädje och spänning inför tävling. På så sätt spelar föräldrarna en 

viktig roll i hur barnen uppfattar den idrott som de håller på med. Den andra fasen, den 

utvecklande, är då barn börjar fokusera allt mer på att förbättra de idrottsliga färdigheterna 

(Côté, 1999; Wuerth et al., 2002). I denna fas blir barnen mer beroende av specialiserade 

tränare och mer oberoende av föräldrarnas stöd. Även om barnen blir mer oberoende av 

föräldrarna och deras roll minskar, är föräldrarna fortfarande viktiga för sitt barn då de bidrar 

med ekonomiskt och socialt stöd. Den sista aktiva fasen, den behärskande, är då barnen visar 

ansvar, självständighet samt deltar i tävlingar på en hög nivå. Barnen har blivit mer 

självständiga men föräldrarnas roll upphör inte då socialt stöd fortfarande är viktigt för unga 

idrottare (Côté, 1999; Wuerth et al., 2002). 

Föräldrars inflytande på sitt barns motivation och prestation 

         Fredricks och Eccles (2004) har utvecklat en modell för att fokusera på hur föräldrar 

formar barns föreställningar och värderingar (se figur 4). De två huvudsakliga sätt som 

föräldrar påverkar sitt barns motivation är genom att de tolkar erfarenheter (a) och bidrar till 

nya erfarenheter (b). Genom att tillämpa modellen till idrottssammanhang kan föräldrar som 

har höga förväntningar på sitt barns framgångar samt vill förmedla betydelsen av att delta i 

idrott och få mer gynnsamma motiverande resultat från sitt barn (H). Föräldrar påverkar även 

sitt barns motivation genom sitt eget beteende (F, G) (Fredricks & Eccles, 2004). Genom att 

bidra med erfarenheter i och utanför hemmet (E) till sitt barn, kan föräldrar hjälpa dem att 

exponeras in i idrotten genom exempelvis att ta med dem till olika idrottsevenemang. 

Egenskaper hos familj, föräldrar och barn (A, B) är bakomliggande faktorer till föräldrarnas 

föreställningar och beteenden (D, G).  
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Modellen förutsätter att det inte går att förstå familjens påverkan på barns motivation om inte 

det betraktas utifrån ett större socialt sammanhang (A, B). Föräldrars föreställningar och 

beteenden formas av demografiska faktorer så som utbildning, inkomster, civilstatus, 

anställningsform och antal barn i familjen. Lämpligt beröm och feedback resulterar i positiva 

motiverande resultat hos barn medan straff och överdriven positiv feedback minskar 

sannolikheten att barn ska fortsätta vara delaktiga i idrottsverksamheten i framtiden (Fredricks 

& Eccles, 2004). 

Figur 4: En modell för att förstå föräldrars påverkan på sitt barns motivation och prestation 

(Jokiaho & Järvinen, 2014, fritt efter Fredricks & Eccles, 2004). 

Föräldrar anpassar sina föreställningar och beteenden till sitt barns egenskaper (Fredricks & 

Eccles, 2004). Om föräldrar redan från början har olika uppfattningar om pojkar och flickor i  

idrottssammanhang är det troligt att de kommer uppvisa olika beteenden beroende på deras 

eget barns kön. Likaså om deras barn har talang eller inte i den aktuella idrottsaktiviteten. 

Föräldrars föreställningar om sitt barns förmågor formas av könsstereotypa roller, 

föreställningar om sig själva i idrottssammanhang samt kunskap om allmänna och särskilda 

värden för att hjälpa sitt barn i idrott (C). Slutligen kan sägas att egenskaper påverkar 

föräldrarnas generella och barnspecifika föreställningar vilket i sin tur påverkar föräldrars 
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beteenden och klimatet i familjen. Barns resultat blir en sammanfattning av dessa 

komponenter och hur de har påverkat varandra (Fredricks & Eccles, 2004). 

         Självbestämmandeteorin beskriver motivation i olika nivåer och används för att förstå 

hur motivation ser ut hos idrottare (Deci & Ryan, 2000a; 2000b; 2008; Duda & Treasure, 

2010) medan kompetensmotivationsteorin beskriver motivation genom idrottarens upplevda 

kompetens och kontroll i deras idrottsliga utförande (Harter, 1980). Föräldraroller inom idrott 

redogör för de tre olika rollerna föräldrar kan ha för sitt barn (Fredricks & Eccles, 2004; 2005; 

Lauer et al., 2010). Dessa roller är viktiga för barn när de genomgår olika utvecklingsfaser 

(Côté, 1999; Wuerth et al., 2002). Föräldrar har inflytande på barns föreställningar och 

värderingar inom idrotten genom att de tolkar erfarenheter och bidrar till nya. Fredricks och 

Eccles (2004) har därför utveckalt modellen föräldrars inflytande på barns motivation 

prestation. I denna modell kan föräldraroller inom idrott och barns utvecklingsfaser 

återspeglas.  

Föräldrars påverkan på barns och ungdomars motivation till idrott 

         Knight och Holt (2013) kunde identifierades fyra olika strategier som föräldrar använde 

för att stödja sitt barn. (1) Makar som arbetar tillsammans som innebär att föräldrar hjälptes åt 

i planeringen för exempelvis av turningar och resplaner, för att stödja deras barn på bästa sätt. 

(2) Interagera med andra föräldrar handlar om föräldrar samspelade med andra barns föräldrar 

för att söka råd. (3) Välja en lämplig tränare innebär att föräldrar valde den tränare som kunde 

tillhandahålla ett holistiskt träningsupplägg för att hjälpa barnens personliga utveckling samt 

som tennisspelare. (4) Söka information handlar om att föräldrarna läste på om idrotten tennis 

och hur man skulle bete sig som tennisförälder. Côté (1999) och Lauer et al. (2010) menar att 

föräldrar engageras sig mer i barns idrottande när de är unga och att engagemanget minskas 

när barnet blir äldre. Vidare kunde Knight och Holt (2013) identifiera fem områden där 

föräldrarna upplevde att ytterligare stöd krävdes. (1) Förståelse och hantering av spelares  

progression vilket innebär att föräldrarna ville ha information om vilken nivå som var 

lämpligt för deras barn att tävla inom. (2) Föräldrabeteende och uppmuntran till spelare under 

tävling handlade om att föräldrar upplevde att föräldrautbildning skulle vara till hjälp 

eftersom de ofta kände sig oförberedda till att ge stöd till sitt barn vid turneringar. Dessa 

upplevelser stöds av Delforge och Le Scanff (2006) som menar på att föräldrar inte visste hur 

de skulle bete sig i samband med deras barns tennisdeltagande.  De resterande strategierna 

som Knight och Holt (2013) identifierade var (3) att få hjälp med att utvärdera och välja 
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tränare innefattar att föräldrarna upplevde att de behövde vägledning när det kom till att vilja 

rätt tränare till sitt barn. (4) Åtkomst till ekonomiskt stöd var något som föräldrar behövde då 

utrustning, turneringar och resor är kostsamt. (5) Hantera och underhålla skolgång upplevdes 

som en svårighet då turneringar och träningar gjorde att barnet missade tid för att vara i 

skolan samt till att göra läxor. Dessa resultat indikerade att föräldrar omgav sig med stöd för 

att underlätta sitt barns medverkan i tennis men krävde ytterligare information om specifika 

aspekter som berör tennisföräldrar (Knight & Holt, 2013). 

         Delforge och Le Scanff (2006) har kunnat påvisa hur föräldrar påverkar barns och 

ungdomars framgång inom idrott. Beteenden såsom bestraffning anses ogynnsamma för barns 

personliga och idrottsliga utvecklig och bidrar till låg grad av autonomi och dåligt 

självförtroende som dessutom har en sänkande effekt på motivation och kan påverka 

idrottsdeltagandet negativt genom avhopp. Barnets glädje och amotivation till idrott har en 

stark relation med föräldrarnas beteende i samband med barnets idrottsutövande (Sánchez‐

Miguel, Leo, Sánchez‐Oliva, Amado, & García‐Calvo, 2013). Barn till föräldrar som erkände 

att de pressade sitt barn inom idrotten hade högre amotivation och deras glädje för idrotten var 

lägre. Samtidigt påvisade Sánchez‐Miguel et al. (2013) att föräldrars positiva stöd var 

korrelerat med barnets glädje till idrotten och negativt i samband med deras amotivation. 

Delforge och Le Scanff (2006) konstaterar även i sina resultat att föräldrars negativa 

beteenden hämmade barns utveckling eftersom föräldrar inte visste hur de borde ha agerat. 

Felson (1989; ref. i Weiss & Williams, 2004) påvisade att föräldrars föreställningar om sitt 

barns kompetens inom idrott relateras starkt till barnets faktiska upplevda kompetens. Det vill 

säga, barn som upplevde att deras föräldrar betraktade deras idrottsliga förmågor högt hade en 

benägenhet att själva bedöma sina förmågor positivt. I kontrast till detta, barn som upplevde 

att deras föräldrar inte hade höga förväntningar på deras idrottsliga förmågor bedömde sin 

upplevda förmåga i negativa termer. 

         Dessa resultat visar att barn har en benägenhet att internalisera föräldrars uppfattningar 

kring deras egen kompetens vilket reflekterades i barnens upplevda kompetens (Weiss & 

Williams, 2004). McCullagh, Matzkanin, Shaw och Maldonado (1993) påvisade att 

deltagande inom idrott hos barn och ungdomar styrdes av inre motiv, som att spela bra och ha 

roligt. De inre motiven rangordnades högt medan yttre motiv såsom att få ta emot troféer och 

vinna över andra ansågs inte särskilt viktigt. När föräldrar tillfrågades varför de trodde att 

deras barn deltog i idrott svarade dem inre motiv som även deras barn valt. Föräldrar 

rangordnade inre motiv till deltagande inom idrott som mycket viktigt medan yttre motiv 
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rankades som inte särskilt viktigt för deras barn. McCullagh et al. (1993) menar att dessa fynd 

ger hopp, eftersom föräldrar föreslår att fokus ska ligga på inre motivation som kommer från 

inre motiv hos barnet vilket bör leda till en större långsiktigt motivation för idrottsligt 

deltagande. Gershgoren et al. (2011) menar att föräldrar bör bli medvetna om hur de kan 

skapa ett motivationsklimat som på bästa sätt stödjer barn för att minska ångest, öka glädje till 

idrotten samt öka det sociala stödet. 

Föräldrarengagemang 

         Knight och Holt (2013) påvisade att föräldrar hade en god uppfattning om vad socialt 

stöd innebär för barnen men de erkände att mer information om vissa saker behövdes för att 

stärka stödet än mera. I fortsatta studier visar resultat att föräldrariktlinjer borde syfta till att 

minimera föräldrabeteenden som deras barn influeras negativt av (Gershgoren et al., 2011). 

Ensamstående föräldrar har en tendens, enligt Gershgoren et al. (2011), att visa obestämdhet i 

stödet till sitt barn som inte överensstämmer med annat stöd de gett till dem. Därför bör 

föräldrarna kunna identifiera sina egna förväntningar på sitt barns deltagande i idrott för att 

undgå dubbla budskap i stödet till sitt barn. De bör även se över metoder för att hantera sina 

faktiska beteenden mot och tillsammans med sitt barn (Gershgoren et al., 2011). I en studie av 

Wagnsson och Patriksson (2005) visade resultaten att föräldrar hade en positiv attityd till 

engagemang i sitt barns idrottsförening. Lauer et al. (2010) påvisade att föräldrars beteende 

varierade beroende på i vilken utvecklingsfas barnet befann sig i inom tennis. Föräldrar 

uppvisade positiva beteenden som underlättade utvecklingen för barnet i form av socialt stöd 

under de första åren i idrotten. När barnet spelat tennis under några år ändrade föräldrarna sitt 

beteende till ett mer negativt då de satte mer press och ställde krav på sitt barn. Under senare 

år i idrotten minskades föräldraengagemanget. 

         Côté (1999) och Lauer et al. (2010) menar att föräldrarnas beteende förändras i och med 

barnets utvecklingsfaser där föräldrarna är direkt involverade i början och mitten av deras 

barns idrottskarriärer. Anderson et al. (2003) påvisade att föräldrars uppmuntran och stöd 

bidrar till att barn njuter mer av deltagande i aktiviteter vilket i sin tur bidrar till fortsatt 

medverkan. Däremot påvisade Anderson et al. (2003) att om föräldrars påtryckningar ökade 

minskade barnens glädje av aktiviteten. De menar att föräldrar som uttrycker besvikelse när 

deras barn utfört något dåligt tror att det kan öka motivationen hos barnet för att till nästa 

gång försöka göra det bättre medan barnet själv menar att påtryckningar sänker motivationen 

och drivkraften till deltagande (Anderson et al., 2003). Turman (2007) påvisade att när barn 
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upplever påtryckningar från föräldrarna ökar stress och prestationsångest hos barn, avhoppen 

från idrotten ökar och sist minskas barns självuppfattning. Däremot upplevde barn som ansåg 

sina föräldrar som goda förebilder en högre kompetens, trivsel och motivation i och med att 

föräldrarna gav mer positiv feedback och att de hade en positiv attityd till barnets prestationer 

(Ullrich-French & Smith, 2005). Vidare har sambandet mellan föräldrars engagemang, både i 

form av föräldrastöd och föräldrapress, studerats med bland annat barns glädje, prestation och 

självkänsla till tennis (Hoyle & Leff, 1997). Sambanden visade att barn som upplevde höga 

nivåer av föräldrastöd upplevde också höga nivåer av glädje till idrotten. Tvärtom upplevde 

barn låga nivåer av glädje till idrotten i samband med föräldrapress. Studier har också visat att 

idrottare som upplever sina föräldrar som goda förebilder upplever också högre kompetens, 

mer glädje och njutning, och motivation än vad idrottare som inte upplever sina föräldrar som 

goda förebilder (Fredricks & Eccles, 2004). 

Könsaspekter  

         Delforge och Le Scanff (2006) har påvisat att fäder ofta är mer engagerade genom 

projektion, ambitioner och rådgivning än mödrar som ger barnet mer socialt stöd och 

poängterar vikten av skolan. I resultaten framläggs framförallt negativa beteenden från fäder 

som visades genom kritik, projektion och överdriven ambition. Delforge och Le Scanff (2006) 

menar att dessa beteenden uppvisas av fäder som strävar efter att uppfylla sina egna mål 

genom sitt barn som därmed blir ett ”objekt” av faderns projicerade förväntningar. Det är ett 

sätt fäder använder för att kompensera sina egna, atletiska eller andra, misslyckanden och 

barnet blir ett instrument i att uppfylla deras ouppnådda prestationer (Delforge & Le Scanff, 

2006). I kontrast till dessa resultat kunde Chan, Lonsdale och Fung (2012) påvisa en positiv 

relation mellan fäders utövande av straff och en ökad ansträngning och glädje hos idrottare. 

Dessa resultat kommer från ett urval av kinesiska idrottare och står i kontrast till typiska fynd 

från västvärlden vilket innebär att skillnaderna i resultaten kan spegla de kulturella 

olikheterna av social interaktion (Chan et al., 2012). Delforge och Le Scanff (2006) 

konstaterade att mödrar uppmuntrade sitt barn inom idrotten mer än vad fäder gjorde. Detta 

tillvägagångssätt har visat att leda till en gynnsam utveckling hos unga idrottare (Durand-

Bush et al., 2004; Gould et al.2001; ref. i Delforge & Le Scanff, 2006). Wuerth et al. (2002) 

visade att mödrar ansåg sig själva ge mer positiv feedback och vara mer involverade i saker 

runt omkring idrotten än vad fäder gjorde. Fäder gav mer direkt feedback för att barn direkt 

skulle kunna ändra på någonting som var dåligt eller fortsätta med någonting som var bra. 
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Föräldrar uppvisade också könsstereotypa beteenden då de ger mer stöd till sina söner i 

idrottssammanhang än till deras döttrar (Fredricks & Eccles, 2005). 

         Sammanfattningsvis kan konstateras att föräldrar påverkar sitt barns idrottsliga 

upplevelser. Föräldrarna bör bli medvetna om hur de kan skapa ett motivationsklimat som på 

bästa sätt stödjer idrottande barn genom att minska ångest, öka glädje till idrotten och öka det 

sociala stödet (Gershgoren et al., 2011). Föräldrar som uppvisade positiva beteenden såsom 

socialt stöd underlättade utvecklingen för barnet under de första åren inom idrotten (Lauer et 

al., 2010) samtidigt som det finns föräldrar som uppvisar negativa beteenden för sitt barn 

såsom press (Delforge & Le Scanff, 2006). Fäder är vanligtvis mer involverade i barns 

idrottande och uppvisar oftare beteenden som påverkar barn negativt. I kontrast till detta visar 

forskning att beroende på kultur så kan dessa beteenden även påverka barn positivt i dennes 

idrottande (Chan et al., 2012). 

         Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad föräldrar upplever motiverar sitt 

barn till att delta i tennis och hur föräldrar upplever sitt engagemang till sitt barns delagande 

inom tennis relaterat till Tennis Syds pågående projekt Tennis10s. Följande frågeställningar 

undersöks: 

1. Vad uppfattar föräldrar motiverar sitt barn till att delta i tennis? 

2. Hur uppfattar föräldrar sitt personliga engagemang kring sitt barns deltagande inom 

tennis? 

3. Finns samband mellan föräldrars upplevda engagemang och vad de tror motiverar sitt 

barn till att spela tennis? 

4. Finns skillnad mellan fäder och mödrar angående deras upplevda engagemang och vad 

de tror motivarerar sitt barn till att spela tennis? 

Metod 

Informanter 

         I studien deltog 64 föräldrar i åldrarna 31-58 år (m=41,69 sd=5,14) varav 26 kvinnor 

(m=40,08 sd=4,98) och 38 män (m=42,79 sd=5,01) med barn 6-11 år. Populationen bestod av 

629 föräldrar som hade barn aktiva inom tennis i tre olika klubbar i sydvästra Sverige samt en 

klubb i östra Danmark. Tennisföreningen från östra Danmark ingår inte i det 

utbildningsprojekt som initierats av Tennis Syd i Sverige. Dock önskade representanter från 
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Tennis Syd att ha en så kallad jämförelseförening som deltagit i liknande projektutbildning 

som bedrivs nu för de tre tennisföreningarna i sydvästra Sverige. 

Instrument 

         Instrumentet i projektet för Tennis Syd bestod av ett enkätbatteri av 105 frågor. I 

föreliggande uppsats kom dock 66 frågor att användas, nämligen Motivation Till Idrott MTI, 

36 frågor, (Carlsson & Hinic, 2002) en svensk version av Parental Involvement Sport 

Questionnaire, PISQ, 20 frågor, (Würth, 2001) samt 10 bakgrundsfrågor (se Bilaga 1). Frågor 

som inte togs med i uppsatsen var frågor kring ledarskap, motivationsklimat samt 

sammanhållning. 

         Instrumentet MTI berör nio dimensioner till idrottsdeltagande. Dessa är: kompisskap, 

socialt erkännande, tävling, laganda, utveckla färdigheter, glädje, hälsa och form, 

miljöfaktorer samt kompetens. Frågorna kunde besvaras genom en femgradig skala (1-5) där 

”saknar betydelse” var det lägsta värdet och ”helt avgörande” det högsta värdet. Cronbachs 

alfavärde varierade mellan 0,55 till 0,92 (se tabell 1). I tidigare studier har alfavärdet på de nio 

dimensionerna varierat mellan 0,69 och 0,89 (Hinic, 2004).  

 

Tabell 1: Tabellen visar alfavärdet hos varje dimension 

 i frågeformuläret MTI.  

 

Dimension Alfa 

Kompisskap   0,83  

Socialt erkännande  0,74  

Tävling  0,76  

Laganda  0,92  

Färdighetsutveckling  0,85  

Glädje  0,75  

Hälsa & form  0,90  

Miljöfaktorer  0,55 

Kompetens 0,78  

 

Föräldrainvolvering mättes med hjälp av en svensk version av PISQ som berör fyra 

dimensioner av föräldrainvolvering. Dessa är: instruktivt beteende, beröm och förståelse, 

press samt aktivt involvering. Frågorna kunde besvaras genom en femgradig skala (1-5) där 

det lägsta värdet var ”aldrig” och det högsta var ”alltid”. Cronbachs alfavärde varierade 

mellan 0,52 till 0,84 (se tabell 2). Tidigare studier har alfavärdet hos mödrar varierat mellan 

0,69-0,86 och hos fäder  0,73-0,90 (Hinic, 2004).  
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Tabell 2: Tabellen visar alfavärdet hos varje dimension  

i frågeformuläret PISQ.  

 

Dimension Alfa 

Instruktivt beteende  0,82  

Beröm & förståelse  0,52  

Press  0,77  

Aktiv involvering  0,84    

 

Procedur 

         Arbetet är ett projekt initierat av och i samarbete med Tennis Syd. Inledningsvis hölls 

två möten med projektansvarige från Tennis Syd för att klargöra uppdraget och syftet med 

projektet. Kontakt med fyra tennisföreningar togs varav en drogs sig ur samarbetet. Utöver tre 

svenska tennisföreningar deltog en dansk som hade genomgått liknande utbildning som de tre 

svenska föreningar just är i fas att göra. 

         Kontaktuppgifter erhölls av projektansvariga och kontakt togs med respektive 

tennisförening via telefon där tid och plats bestämdes för enkätundersökningen och där 

föräldrar inbjöds av föreningarna att delta i studien. Enkäterna delades ut under barnets 

träningstid. Således användes ett bekvämlighetsurval (Mitchell & Jolley, 2010). Författarna 

befann sig på plats när 58 av informanterna fyllde i enkäten i föreningens lokaler såsom 

kaféteria och läktare. De resterande 6 enkäterna skickades till en av författarna via post.  

Sammanlagt finns det i fyra föreningar 629 antal föräldrar aktuella för studien, dvs. som har 

barn vars tränare ingår i utbildningsprojektet/programmet Tennis10s. Vid de fyra 

datainsamlingstillfällen kunde 88 antal enkäter delas ut till närvarande föräldrar. Av dessa 

besvarade 64 enkäten. 

Etiskt förhållningssätt 

         I samband med att enkäten delades ut fick informanterna ett informationsblad (se Bilaga 

1) där studiens syfte presenterades samt information om att dennes uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Informanterna fick information om att medverkan är frivillig och att 

medverkan kunde avbrytas utan några konsekvenser.  

Analysmetod  

         Analys av data genomfördes av statistikprogrammet SPSS. Varje dimension 

analyserades för att beräkna alfavärde (Cronbachs alfa), medelvärde samt standarsavvikelse. 
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För att undersöka samband användes Pearson’s r. Ett F-test genomfördes för att studera 

skillnad mellan grupper. 

Resultat 

Vad föräldrar tror motiverar sitt barn till att spela tennis 

         Resultaten visar att föräldrar rangordnar kompisskap, laganda, glädje och kompetens 

som de mest förekommande motivationsfaktorer till varför de tror att sitt barn spelar tennis 

(se tabell 3). De framkommer även att föräldrar upplever socialt erkännande och miljöfaktorer 

som de minst förekommande motivationsfaktorerna.  

 

Tabell 3: Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för vad föräldrar tror motiverar 

barn till att spela tennis. 

 

Dimension N Medelvärde Standardavvikelse 

Kompisskap  64 3,01 0,76 

Socialt erkännande 64 2.53 0,84 

Tävling 64 2,79 0,85 

Laganda 64 3,02 0,93 

Färdighetsutveckling 64 2,99 0,80 

Glädje 64 3,94 0,67 

Hälsa & form 64 2,81 0,97 

Miljöfaktorer 64 2,56 0,69 

Kompetens 64 3,13 0,79 

 

Hur föräldrar upplever sitt personliga engagemang till sitt barns deltagande inom tennis 

         Resultaten visade att föräldrar rangordnade beröm och förståelse samt aktiv involvering 

som de mest förekommande beteenden i sitt personliga engagemang till sitt barns tennis 

deltagande. I resultaten konstateras att föräldrar rangordnade instruktivt beteende och press 

som de minst förekommande beteendena (se tabell 4).   
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Tabell 4: Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för hur föräldrar upplever sitt 

personliga engagemang kring sitt barns delgatande inom tennis. 

 

Dimension N Medelvärde Standardavvikelse 

Instruktivt beteende 63 2,27 0,79 

Beröm & förståelse 64 3,62 0,47 

Press 63 1,91 0,78 

Aktiv involvering 63 2,50 1,10 

 

Föräldrars upplevda engagemang relaterat till vad de tror motiverar sitt barn till att 

spela tennis 

         Resultaten visar positiva samband mellan instruktivt beteende och tävling samt 

färdighetsutveckling (se Bilaga 2). Det vill säga, ju mer eller mindre föräldrar använder sig av 

instruktivt beteende desto mer eller mindre värderar dem tävling och färdighetsutveckling  

som en motivations faktor. Resultaten visar även att ju högre föräldrar har värderat press desto 

högre värderar de även socialt erkännande, tävling, färdighetsutveckling, laganda, 

miljöfaktorer, hälsa och form samt kompetens. Slutligen visar resultaten att ju högre föräldrar 

värderar aktiv involvering desto högre värderar de motivationsfaktorerna socialt erkännande, 

tävling, färdighetsutveckling, glädje, laganda, hälsa och form samt kompetens. Det högsta 

signifikanta sambandet erhölls mellan färdighetsutveckling och press (se figur 5). Det vill 

säga, ju mer föräldrar använder sig av press desto mer värderar de färdighetsutveckling som 

en motivationsfaktor till sitt barns deltagande i tennis. 

Figur 5. Figuren visar samband mellan färdighetsutveckling och press. 
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Könsaspekter   

         Resultaten visade positiva samband mellan press och socialt erkännande, tävling, 

färdighetsutveckling, miljöfaktorer samt kompetens hos mödrar (se Bilaga 3). Vidare visar 

resultaten ett positivt samband mellan aktiv involvering och socialt erkännande, tävling, 

laganda, glädje, färdighetsutveckling, hälsa och form, miljöfaktorer samt kompetens. Det 

högsta signifikanta sambandet hos mödrar erhölls mellan dimensionerna aktiv involvering och 

tävling (se figur 6) samt press och färdighetsutveckling (se figur 7).  

         Resultaten visade ett positivt samband, hos fäder, mellan press och socialt erkännande, 

tävling, färdighetsutveckling samt hälsa och form (se Bilaga 4).  Det erhölls även ett positivt 

samband mellan aktiv involvering och socialt erkännande, tävling och färdighetsutveckling. 

Vidare erhölls ett positivt samband mellan instruktivt beteende och färdighetsutveckling.  Hos 

fäder erhölls det högsta signifikanta sambandet mellan press och färdighetsutveckling (se 

figur 8) samt instruktivt beteende och färdighetsutveckling (se figur 9). Till sist erhölls inget 

samband mellan beteendet beröm och förståelse relaterat till motivationsfaktorerna hos varken 

mödrar eller fäder. 

Figur 6. Figuren till vänster visar samband mellan aktiv involvering och tävling hos mödrar. 

Figur 7. Figuren till höger visar samband mellan press och färdighetsutveckling hos mödrar. 
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Figur 8. Figuren till vänster visar samband mellan press och färdighetsutveckling hos fäder. 

Figur 9. Figuren till höger visar samband mellan instruktivt beteende och färdighetsutveckling 

hos fäder. 

         I resultaten framkom det även en signifikant skillnad mellan hur fäder (m=2,47 sd=0,81) 

och mödrar (m=1,99 sd=0,68) använde sig av instruktivt beteende, där fäder upplevde sig 

själva använda instruktivt beteende mer än mödrar F(1,61) = 6,21, p = 0,015.  

Diskussion 

         Syftet med studien var att undersöka vad föräldrar upplever motiverar sitt barn till att 

delta i tennis och hur föräldrar upplever sitt engagemang till sitt barns delagande inom tennis 

relaterat till Tennis Syds pågående projekt Tennis10s. Följande frågeställningar undersöktes: 

 

1. Vad uppfattar föräldrar motiverar sitt barn till att delta i tennis? 

2. Hur uppfattar föräldrar sitt personliga engagemang kring sitt barns deltagande inom 

tennis? 

3. Finns samband mellan föräldrars upplevda engagemang och vad de tror motiverar sitt 

barn till att spela tennis? 

4. Finns skillnad mellan fäder och mödrar angående deras upplevda engagemang och vad 

de tror motivarerar sitt barn till att spela tennis? 

Vad föräldrar tror motiverar sitt barn till att spela tennis 

         Resultaten visade att föräldrar rangordnade kompisskap, laganda, glädje och kompetens 
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som de mest förekommande motivationsfaktorerna till varför de tror att sitt barn spelar tennis. 

Detta betyder att föräldrar uppfattar dessa dimensioner som de största motivationsfaktorerna 

hos sitt barn. Felson (1989; ref. i Weiss & Williams, 2004) påvisade att föräldrars 

föreställningar om sitt barns kompetens inom idrott relateras till barnets faktiska upplevda  

kompetens. Föräldrarna rangordnade kompetens som en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna vilket Felson (1989; ref. i Weiss & Williams, 2004) menar är både 

positivt och negativt då barnet själv verkar bedöma sina idrottsliga förmågor utifrån sina 

föräldrars förväntningar. Den genomförda studien kan inte konstatera vad föräldrarna tycker 

om sitt barns kompetens men att föräldrar tycker det är en viktig motivationsfaktor till deras 

barns tennisdeltagande. Gershgoren et al. (2011) menar att föräldrar bör kunna identifiera sina 

egna förväntningar på sitt barns deltagande i idrott för att undgå dubbla budskap i stödet till 

sitt barn. Genom att föräldrar kan identifiera sina förväntningar skulle det kunna leda till att 

för höga tankar om barnets kompetens undviks och på så sätt skulle föräldrars förväntningar 

på sitt barns kompetens vara en positiv motivationsfaktor för barnet. Harter (1980) menar att 

om betydande vuxna och kamrater bekräftar barnets skicklighet inom idrott med beröm och 

positiv förstärkning, kommer barnets egen uppfattning om sin egen kompetens påverkas 

positivt och i sin tur skapa glädje och andra positiva känslor kring sitt idrottsdeltagande. 

         Som resultaten visar har föräldrarna i den genomförda studien rangordnat kompisskap, 

laganda och kompetens som viktiga motivationsfaktorer och dessa resultat stärks genom 

Harters teori (se figur 2) om kompetensmotivation (Harter, 1980). Tennis är en individuell 

idrott men kan inte utövas enskilt. Kompisskap och laganda kan därför förslagsvis relateras 

till varandra i detta sammanhang då föräldrarna i den genomförda studien upplever laganda 

och kompisskap som viktiga motivationsfaktorer till deras barns tennis deltagande.  

         Föräldrar rangordnade även glädje som ett av de viktigaste motiven till vad de tror 

motiverar sitt barn till att spela tennis. Inre motiv såsom glädje har även påvisats i tidigare 

forskning (Fredricks & Eccles, 2004; McCullagh et al., 1993). McCullagh et al. (1993) 

menade att deltagande inom idrott hos barn och ungdomar styrdes av inre motiv såsom att ha 

roligt och yttre motiv som exempelvis att få ta emot priser inte ansågs vara lika viktigt. 

Betydelsen av inre samt yttre motivation har tidigare beskrivits av Deci och Ryan (2000a; 

2000b; 2008) och Duda och Treasure (2010) genom självbestämmandeteorin (se figur 1). 

McCullagh et al. (1993) påvisade att föräldrar ansåg att inre motiv var det viktigaste motivet 

till deras barns deltagande inom idrott. Fredricks och Eccles (2004) menar att idrottare som 

upplever sina föräldrar som goda förebilder upplever också högre kompetens, mer glädje och 



24 

FÖRÄLDRAINVOLVERING SAMT BARNS MOTIVATION TILL TENNIS UR ETT 

FÖRÄLDRAPERSPEKTIV 
 

motivation än vad idrottare som inte upplever detta. 

         Med bakgrund av resultaten och tidigare forskning rangordnar föräldrar kompetens som 

en viktig motivationsfaktor men resultaten kan inte visa hur föräldrarna bedömer sitt barns 

kompetens och inte heller vad föräldrarna har för förväntningar på sitt barns tennisdeltagande. 

Vidare framgår det att föräldrarna i studien verkar ha en positiv uppfattning till vad de tror 

motiverar sitt barn till att spela tennis. Föräldrarnas resultat kan relateras till tidigare forskning 

där glädje har pekats ut som en positiv motivationsfaktor till barns deltagande inom idrott 

(McCullagh et al., 1993).  

Hur föräldrar upplever sitt personliga engagemang till sitt barns deltagande inom tennis 

         Resultaten visade att föräldrar rangordade beröm och förståelse samt aktiv involvering 

som de mest förekommande beteenden i sitt personliga engagemang till sitt barns 

tennisdeltagande. Resultaten rörande beröm och förståelse kan relateras till Anderson et al. 

(2003) som kunde påvisa att föräldrars uppmuntran och stöd bidrog till att barn kunde glädjas 

mer av idrottsligt deltagande, vilket i sin tur kan bidra till fortsatt medverkan. Hoyle och Leff 

(1997) påvisade att föräldrars engagemang påverkar barns motivation till tennis. När barn 

upplevde höga nivåer av föräldrastöd upplevde de också höga nivåer av glädje till idrotten. 

Detta har också Lauer et al. (2010) kunnat konstatera då föräldrars beteende varierar beroende 

på i vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i inom tennis. Lauer et al. (2010) menar att 

föräldrar som uppvisade positiva beteenden, i form av socialt stöd, underlättade utvecklingen 

för barnet under de första åren inom idrotten. Barnen till föräldrarna i den genomförda studien 

är i åldrarna 6-11år och befinner sig troligtvis i en tidig utvecklingsfas vilket innebär att 

föräldrarnas stöd och beteende är viktigt för barnets idrottsliga utveckling (Hoyle & Leff, 

1997; Lauer et al., 2010). 

         Vidare visade resultaten att föräldrarna rangordnade aktiv involvering som ett av de 

mest förekommande beteenden hos sig själva. Aktiv involvering kan betyda att föräldrarna är 

engagerade inom barnets förening eller att de är på plats under träningstid. Knight och Holt 

(2013) kunde identifiera strategier som föräldrar upplevde att de behövde mer kunskap om för 

att stödja sitt barns deltagande inom tennis. Föräldrabeteende var ett av områdena som de 

upplevde att de ville ha ökad kunskap om samt hur uppmuntran till sitt barn på bästa sätt 

skulle ske inom tennis. Resultaten antydde att föräldrar gav stöd för att underlätta sitt barns 

medverkan inom tennis men upplevde att det krävdes ytterligare information kring vissa 

aspekter som berör tennisföräldrar (Knight & Holt, 2013). I den genomförda studien kan inget 
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om hur föräldrarna vill utveckla sitt engagemang uttalas om mer än att de rangordnar aktiv 

involvering som ett av de främsta beteenden som de själv tycker sig använda. Tidigare 

forskning visar att föräldrars engagemang påverkar barns motivation till tennis positivt genom 

att det ökar deras motivation och glädjen till idrotten (Hoyle & Leff, 1997; Lauer et al., 2010). 

I den genomförda studien upplevs dessa beteenden som viktiga vilket kan ge en föreställning 

om att föräldrar uppträder på ett lämpligt sätt gentemot sitt barn i de tidiga utvecklingsfaserna 

som Lauer et al. (2010) och Côté (1999) föreslår.  

         I resultaten konstateras att föräldrar rangordnade instruktivt beteende och press som de 

minst förekommande beteendena som de själva ansåg sig använda. Tidigare forskning påvisar 

att sätta press på sitt barn är negativt inom idrott då föräldrars påtryckningar minskar barns 

glädje av idrotten (Anderson et al., 2003; Hoyle & Leff, 1997). Barnen till föräldrarna i den 

genomförda studien är unga och Lauer et al. (2010) menar att föräldrars beteende ändras till 

mer negativt och mer press sätts på barnen i samband med att de blir äldre och spelat tennis i 

några år. Resultaten i den genomförda studien kan förklaras genom att föräldrarna anpassar 

sitt beteende till barnets ålder och utvecklingsfas inom tennis men det är inget som kan 

konstateras.  

Samband mellan föräldrars upplevda engagemang och vad de tror motiverar sitt barn 

till att spela tennis 

         Det högsta signifikanta sambandet hos föräldrar erhölls mellan färdighetsutveckling och 

press. Beteenden såsom bestraffning anses ogynnsamma för barns personliga och idrottsliga 

utvecklig. Det kan leda till låg grad av autonomi och dåligt självförtroende som har en 

sänkande effekt på motivation och kan påverka idrottsdeltagandet negativt genom avhopp 

(Delforge & Le Scanff, 2006). Barnets glädje och amotivation till idrott är stark relaterat till 

föräldrarnas beteende i samband med barnets idrottsutövande (Sánchez‐Miguel et al., 2013). 

Barn till föräldrar som erkände att de pressade sitt barn inom idrotten uppvisade högre 

amotivation och deras glädje för idrotten var lägre. I den genomförda studien visade resultaten 

ett positivt samband mellan färdighetsutveckling och press. Genom tidigare forskning kan 

resultaten tolkas att ju mer föräldrar sätter press ju mer tror de att färdighetsutveckling är en 

motivationsfaktor för sitt barn eller ju mindre föräldrar sätter press desto mindre tror de att 

färdighetsutveckling är en motivationsfaktor. Med bakgrund av tidigare forskning kan 

studiens resultat stärkas då Fredricks och Eccles (2004) menar att föräldrar anpassar sina 

föreställningar och beteenden till sitt barns egenskaper. Likaså om deras barn har talang eller 
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inte i den aktuella idrottsaktiviteten. 

         Föräldrar som uppvisade positiva beteenden underlättade utvecklingen inom idrott hos 

barnet genom socialt stöd (Côté, 1999; Lauer et al., 2010). Vidare menar Côté (1999) och 

Lauer et al. (2010) att när barnet spelat tennis under några år ändrar föräldrar sitt beteende till 

ett mer negativt då de satte mer press och ställer krav på sitt barn. Föräldrars beteende 

förändras i och med att barnet genomgår olika utvecklingsfaser. Med bakgrund av resultaten 

kan det vara så att föräldrarnas positiva samband i den genomförda studien ser ut att ju mindre 

press föräldrarna sätter på sitt barn desto mindre tror de att färdighetsutveckling är en 

motivationsfaktor. Detta kan ligga till grund för att deras barn befinner sig i tidiga 

utvecklingsfaser och stärks av Côté (1999) och Lauer et al. (2010). Detta kan i sin tur betyda 

att föräldrarna i den genomförda studien kommer sätta mer press och tro att 

färdighetsutveckling är en motivationsfaktor för sitt barn då denne finner sig i en senare 

utvecklingsfas.  

Skillnader i fäders och mödrars upplevda engagemang och vad de tror motivarerar sitt 

barn till att spela tennis 

         Det högsta signifikanta sambandet hos mödrar fanns mellan dimensionerna aktiv 

involvering och tävling samt press och färdighetsutveckling. Hos fäder fanns det högsta 

signifikanta sambandet mellan press och färdighetsutveckling samt instruktivt beteende och 

färdighetsutveckling. I resultaten framkom även en signifikant skillnad mellan hur fäder och 

mödrar använde sig av instruktivt beteende, där fäder upplevde sig själva använda instruktivt 

beteende mer än mödrar.  

         Delforge och Le Scanff (2006) konstaterade att mödrar uppmuntrade sitt barn inom 

idrotten mer än vad fäder gjorde. Detta tillvägagångssätt har visat att leda till en gynnsam 

utveckling hos unga idrottare (Durand-Bush et al., 2004; Gould et al. 2001; ref. i Delforge & 

Le Scanff, 2006; Wuerth et al., 2002). I kontrast till detta har Chan et al. (2012) påvisat en 

positiv relation mellan fäders utövande av straff och en ökad ansträngning och glädje hos 

idrottare. Med bakgrund av resultaten och tidigare forskning kan det antas att ju mindre press 

mödrar uppvisar desto mindre tror dem att färdighetsutveckling är en motivationsfaktor hos 

sitt barn. Samtidigt kan det antas att ju mer press fäder uppvisar desto mer tror dem att 

färdighetsutveckling är en motivationsfaktor för sitt barn. Tidigare forskning har konstaterat 

att fäder använder sig av instruktivt beteende och press (Chan et al., 2012; Wuerth et al., 

2002) där beteendet har påverkat barn både positivt och negativt beroende på kulturell 
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bakgrund. Det kan antas att studiens resultat är mer jämförbart med resultaten från Wuerth et 

al. (2002) då den genomförda studien är västerländsk medan Chan et al. (2012) studie är 

genomförd i österländsk kultur. Värt att nämna är att varje relation mellan föräldrar och barn 

är olika och de beteenden som generellt anses negativt för barn i tidiga utvecklingsfaser 

behöver inte alltid vara skadliga för alla barn, lika så gäller positiva beteenden (Delforge & Le 

Scanff, 2006). 

Metoddiskussion  

         I studien fanns en population på 629 föräldrar som har barn aktiva inom de 

tennisklubbarna som går under Tennis Syds projekt Tennis10s. Författarna delade ut 88 

enkäter (13 % av populationen) och samlade in 64 (10 % av populationen) enkäter. Urvalet 

bestod av 64 föräldrar som studien har grundats på. Således blev bortfallet 27 %. Studien hade 

kunnat stärkas genom att fler enkäter hade samlats in (Mitchell & Jolley, 2010) men 

verkligheten gjorde inte detta möjligt. Föräldrarna hade fått information om utsatt tid och 

plats då enkäterna skulle fyllas i hos respektive klubb. De föräldrar som kom var de enkäterna 

som kunde samlas in samt att ett fåtal skickades till författarna via post då att fylla i enkäten 

på plats inte var möjlig. Således har försiktighet iakttagits vid forskning av resultaten. Positivt 

var att författarna befann sig på plats då enkäterna fylldes i. Detta gjorde det möjligt för 

informanterna att ställa frågor om enkäten. För att få in fler enkäter till studien kunde enkäten 

skickats ut i god tid till föräldrarna så hade kanske fler kunnat delta i studien. Instrumentet 

som användes i studien var ett enkätbatteri bestående av 105 frågor där 66 av frågorna har 

redovisats i genomförd studie. En nackdel med instrumentet var att det bestod av många 

frågor som tog relativt lång tid att fylla i samt att informanterna upplevde en del av frågorna 

som svårtolkade vilket kan ha gett studien felaktiga svar. Den danska tennisklubben hade som 

önskemål att enkäten skulle vara skriven på engelska men för att kunna behålla den 

vetenskapliga validiteten togs beslutet om att inte översätta enkäten. Detta kan ha lett till 

feltolkningar som i sin tur påverkade resultatet (Mitchell & Jolley, 2010). Däremot har 

instrumentet en god vetenskaplig förankring och mäter det som avses mätas (Carlsson & 

Hinic, 2002; Würth, 2001). Det går inte att uttala sig om kausaliteten i den genomförda 

studien, det vill säga, vilken variabel som påverkas av den andra går inte att utläsa. Det hade 

varit fördelaktigt om studien gjorts utifrån ett barnperspektiv om vad som motiverar dem till 

tennis och hur de upplever föräldraengagemang men detta var inte genomförbart då 

författarna inte tilläts studera barnen av kunskapsbrist för åldersgruppen.  
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Implikationer 

         På basis av forskning och resultat i genomförd studie kan följande rekommendationer 

ges till idrottsrörelsen:  

(1) Glädje är en av de största motivationsfaktorerna till att barn deltar inom idrott och därför 

bör glädje utgöra den största grunden inom barnidrott (Duda & Treasure, 2010; McCullagh et 

al., 1993). Genom att tennisföreningar initierar glädje som en utgångspunkt inom barntennis 

skapas gynnsamma möjligheter för barnen att utveckla ett livslångt intresse för tennis. (2) 

Föräldrars beteende har en stark relation till barns glädje och motivation till idrottsdeltagande 

(Côté, 1999; Gershgoren et al., 2011; Sánchez‐Miguel et al., 2013; Wuerth et al., 2002). 

Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om vilka beteenden som påverkar samt på vilket 

sätt dessa beteenden påverkar barnet inom idrott för att kunna minska den negativa påverkan 

hos barnet. Förslagsvis kan tennisföreningarna ta mer ansvar genom att ge tennisföräldrar 

kännedom kring detta för att öka föräldrars medvetenhet angående deras eget beteende.  

Framtida forskning 

         Det vore intressant att studera hur barn uppfattar sina föräldrars engagemang till deras 

idrott genom att använda formuläret PISQ (Hinic, 2004). Vidare vore det intressant att studera 

barns och föräldrars resultat för att utröna samband i deras uppfattning kring 

föräldraengagemang. Samtidigt undersöka skillnader i mödrar och fäders engagemang och hur 

barn uppfattar detta. Dessutom skulle det vara av intresse att använda sig av MTI hos barn för 

att få en uppfattning om vad som motiverar dem till idrott och även här jämföra dessa resultat 

med föräldrars uppfattningar kring detta (Hinic, 2004).  Dessa förslag vore intressant att 

studera i syfte till Tennis10s projekt. För att få en djupare förståelse kring dessa aspekter 

skulle studien kunna innehålla kvalitativa angreppssätt. Detta skulle ge studien mer värdefulla 

resultat då ett kvalitativt angreppssätt ger mer djupgående och detaljrik information (Mitchell 

& Jolley, 2010). En annan ingångspunkt för Tennis10s projekt vore att studera relationen 

mellan ledare och spelare genom en observationsstudie samt en integrerad enkätundersökning. 

Förslagvis skulle Coaching Behavior Assessment System (Smith, Smoll, & Hunt, 1977a; ref. i 

Cumming, Smith & Smoll, 2006) kunna tillämpas i en observationsstudie för att ge en bild av 

hur ledarbeteendet ser ut. Enkätundersökningen skulle kunna undersöka både ledares 

upplevda beteenden samt hur spelarna upplever ledarbeteenden. Förslagsvis en enkät baserad 

från Leadership Scale of Sports (Chelladurai & Saleh, 1980).  
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Konklusion 

         I den genomförda studien rangordnade föräldrar kompisskap, laganda, glädje och 

kompetens som de tre främsta motivationsfaktorerna. Resultaten stärks genom 

kompetensmotivationsteorin (Harter, 1980) där barns idrottsliga deltagande styrs av inre 

motiv som att spela bra och ha roligt. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000a; 2000b; 

2008; Duda & Treasure, 2010) beskriver olika aspekter inom motivationspsykologi och 

kompletterar Harters (1980) teori om kompetensmotivation. Skillnader mellan de två teorierna 

är att självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000a; 2000b; 2008; Duda & Treasure, 2010) 

menar att optimal motivation uppnås genom inre motiv till ett självbestämmande till att delta 

inom idrott medan kompetensmotivationsteorin (Harter, 1980) menar att motivation styrs av 

upplevd kompetens. Författarna anser att föräldrarna i den genomförda studien har en positiv 

syn kring vad som bör motivera barn till tennis relaterat till vad tidigare forskning och 

teoretisk referensram konstaterat. Fredricks och Eccles (2004) påvisade att bakomliggande 

faktorer hos föräldrar ligger till grund för hur de beter sig i idrottssammanhang och vilka 

konsekvenser beteendet får hos barnet. Forskning påvisar att olika föräldraroller förekommer 

och förändras i och med att barn blir äldre och utvecklas inom idrott (Côté, 1999; Fredricks & 

Eccles, 2004; 2005; Lauer et al., 2010; Wuerth et al., 2002). Resultaten för hur föräldrarna i 

den genomförda studien uppfattade sitt eget engagemang visade att beröm och förståelse samt 

aktiv involvering var de beteenden som förekom främst. Författarna relaterar detta resultatet 

till att barnen till föräldrarna är unga och befinner sig i den utvecklingsfas där det sociala 

stödet är viktigt och det kan vara en anledning till att föräldrarna uppvisar dessa beteenden i 

större utsträckning (Côté, 1999; Wuerth et al., 2002). 
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Föräldrainvolvering samt barns motivation till tennis ur ett föräldraperspektiv. 

Hej! 

Vi heter Isabell Jokiaho och Anna Järvinen och vi studerar på Högskolan i Halmstad. Vi skall 

skriva en uppsats som handlar om hur föräldrar upplever barns involvering inom tennis. Syftet 

med uppsatsen är att studera motivationsklimat, ledarbeteende, föräldrainvolvering och 

sociala relationer inom barntennis utifrån ett föräldraperspektiv. Du håller framför dig ett 

enkätbatteri bestående av olika frågor som handlar om motivationsklimat, ledarbeteende, 

föräldrainvolvering och barns engagemang till sociala relationer. Resultaten kommer att 

redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att ingen kommer att se hur just du har 

svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant 

som möjligt! 

Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 

En rapport kommer att sammanställas där ni får ta del av resultatet om så önskas. 

Är det något du inte förstår eller vill fråga om något får du gärna kontakta oss. 

 

Isabell Jokiaho 

E-post: isajok11@student.hh.se 

Telefon: 0705-573953 

Anna Järvinen 

E-post: annjar11@student.hh.se 

Telefon: 0732-045199 

Handledare: Hansi Hinic  

E-post: hansi.hinic@hh.se 
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Om du har fler än ett barn aktiv inom tennis i åldern upp till 10 år, ber vi dig att tänka 

på ETT av dessa medan du fyller i denna enkät så att dina svar baseras från ett barn. 

 

Bakgrundsinformation Barn 

Barnets kön: Flicka  Pojke  

Barnets ålder:_____ 

Hur länge har barnet spelat tennis? ____________________________________________ 

Är barnet aktiv inom någon annan idrott? Ja    Nej  

Om ja, ange vilken/vilka:______________________________________________ 

Bakgrundsinformation Förälder 

Ditt kön: Kvinna  Man  

Ålder:_____ 

Har du någon/några idrottsliga erfarenheter?  Ja       Nej  

Om ja, ange vilken/vilka:______________________________________________ 

Om ja, hur många år var du aktiv inom respektive idrott? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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INSTRUKTION: Vart och ett av nedanstående påståenden beskriver ett visst (specifikt, 

särskilt) beteende som en tränare kan utöva. För varje påstående finns det fem alternativ. 

1. Alltid  

2. Ofta (ca 75% av gångerna)   

3. Då och då (50% av gångerna)  

4. Sällan (ca 25% av gångerna)  

5. Aldrig 

Markera ditt barns nuvarande tränares beteende med ett kryss (X) i lämplig ruta. Besvara 

alla uppgifter även om du är osäker på någon. Lägg märke till att du bedömer ditt barns 

nuvarande tränare. 

Mitt barns tränare...     Alltid Ofta Då och då    Sällan    Aldrig 

1. ser till att mitt barn     

    utnyttjar hela sin förmåga 

2. berömmer mitt barn 

    inför de övriga spelarna 

    för en bra prestation 

3. förklarar teknik och  

    taktik i tennis för mitt barn 

4. ägnar särskild uppmärk- 

    samhet åt att rätta mitt barns 

    misstag 

5. talar om för mitt barn  

    när han/hon gjort ett verkligt bra jobb 

6. försäkrar sig om att  

    tränarens roll i gruppen har  

    uppfattats av mitt barn 

  

7. instruerar mitt barn 

    individuellt i tennisens finesser 

8. ser till att mitt barn 

    belönas för en bra prestation 

9. förklarar för mitt barn 

      vad som bör göras respektive  

      inte bör göras 
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Mitt barns tränare...     Alltid Ofta Då och då    Sällan    Aldrig 

10. förväntar sig att mitt barn 

      skall utföra sin uppgift i minsta  

      detalj      

11. pekar ut mitt barns  

      styrka och svaghet 

12. uttrycker uppskattning 

      när mitt barn spelar bra 

13. ger särskilda instruktioner 

      till mitt barn om vad som  

      bör göras i varje situation 

14. ser till att mitt barns  

      ansträngningar koordineras 

15. ger beröm när det behövs 

16. klargör i detalj vad som  

      förväntas mitt barn 

 

INSTRUKTION: Nedanstående påståenden bedömer hur ditt barns personliga 

engagemang är för träningsgruppen i tennis. Vänligen markera med ett kryss (X) siffran 

som bäst stämmer överens med din åsikt vad du tror om ditt barn.  

 

1. Mitt barn tycker inte om att delta i tennisens sociala aktiviteter. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

2. Mitt barn kommer inte att sakna träningskamraterna när säsongen är slut. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

3. Några av mitt barns allra bästa vänner spelar tennis tillsammans. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

4. Mitt barn föredrar att gå på andra kalas än kalas med tennisgruppen. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

5. Träningsgruppen är en av de viktigaste sociala grupper mitt barn tillhör. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 
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Nedan påstående bedömer hur du uppfattar ditt barns träningsgrupp i tennisen som 

helhet. Vänligen markera med ett kryss (X) siffran som bäst stämmer överens med din åsikt. 

6. Medlemmarna i mitt barns träningsgrupp går hellre på kalas på egen hand än 

tillsammans med träningsgruppen.  

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

7. Det är sällan som mitt barns träningsgrupp går på kalas tillsammans. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

8. Mitt barns träningsgrupp skulle gärna umgås efter säsongens slut. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

9. Mitt barns träningsgrupp håller inte ihop i andra sammanhang än träning och 

tävling. 

Instämmer ej 1     2     3     4     5     6     7     8     9       Instämmer helt 

 

INSTRUKTION: Var snäll att svara på nedstående påståenden noggrant och ärligt. Dessa 

påståenden beskriver hur det är i olika träningsgrupper. Tänk på hur miljön är GENERELLT I 

DITT BARNS TRÄNINGSGRUPP I TENNIS... och ringa in det alternativ som stämmer bäst 

in på huruvida du som förälder håller med eller tar avstånd från dessa påståenden.  Det finns 

inga riktiga eller felaktiva svar. Svara i form av hur du uppfattar atmosfären ser ut i ditt barns 

träningsgrupp. SVARA INTE efter hur du skulle vilja att det var.  

I mitt barns träningsgrupp... Tar helt    Tar   Neutral   Instämmer    Instämmer 

 avstånd  avstånd   helt och hållet 

1. känner sig spelarna framgångs- 1 2 3 4 5  

 rika när de förbättrar sig 

2. betonar tränaren/ledaren att alltid 1 2 3 4 5 

göra sitt bästa  

3. ser tränaren/ledaren till att spelarna 1 2 3 4 5 

förbättrar färdigheter de inte är bra på 

4. blir man belönad när man försöker  1 2 3 4 5 

göra sitt bästa  

5. fokuserar spelarna på att förbättra sig 1 2 3 4 5 

 vid varje träning/tävling 

6. betonar tränaren/ledaren själva  1 2 3 4 5 

ansträngningen mer än resultatet 

 

 



  Bilaga 1   

I mitt barns träningsgrupp... Tar helt    Tar   Neutral   Instämmer    Instämmer 

 avstånd  avstånd   helt och hållet 

7. är tränaren/ledaren nöjd så länge  1 2 3 4 5 

spelarna försöker göra sitt bästa 

8. uppmärksammas och registreras hur 1 2 3 4 5 

mycket spelarna förbättrar sig 

9. uppmuntrar tränaren/ledaren extra 1 2 3 4 5 

ansträngning och påpekar när spelarna 

inte anstränger sig tillräckligt 

10. ger tränaren/ledaren tydliga 1 2 3 4 5 

instruktioner för hur spelarna kan förbättra 

sig 

 

INSTRUKTION: Nedan följer frågor kring hur du ser på ditt engagemang kring ditt barns 

idrottsdeltagande. Vänligen markera med ett kryss (X) den siffran som bäst stämmer överens med din 

åsikt    

 Aldrig       Sällan       Ibland       Ofta       Alltid 

1. Efter en dålig tävling / match påpekar jag  

       vad jag tycker att mitt barn var dålig på?  1              2               3              4              5 

2. Jag hjälper till som frivillig medarbetare         

vid föreningens arrangemang? 1              2               3              4             5 

3. Jag ändrar på mattiderna för att mitt barn  

skall kunna träna eller gå på aktiviteter som 

föreningen anordnar?  1              2               3              4             5 

 

4. Jag uppmuntrar mitt barn att prata om  

problem eller bekymmer som hon/han upplever 

inom idrotten 1              2               3              4              5 

 

5. Jag diskuterar med barnets tränare, om barnets  

framsteg som han/hon gjort i idrotten? 1              2               3              4              5 

 

6.    Efter en tävling/match, berömmer jag mitt barn 

       när hon/han har kämpat hårt? 1              2               3              4              5 

7.    Under träning, talar jag om eller ger andra tecken  

       till mitt barn om vad hon/han skall göra? 1              2               3              4              5 

8. Jag visar att jag förstår hur mitt barn kan känna  

för sin idrott?      1              2               3              4              5 
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 Aldrig       Sällan       Ibland       Ofta  Alltid 

9. Jag blir upprörd om det inte går så bra  

för mitt barn  som det borde 1              2               3              4              5 

 

10. Jag berömmer mitt barn för de bra sakerna som  

hon/han har gjort även efter en dålig tävling/match? 1              2               3              4              5 

 

11.  Jag skriker och hejar före en tävling/match startar!     1              2               3              4              5 

12.  Jag ”pushar” på mitt barn till att träna hårdare? 1              2               3              4              5 

13. Innan en tävling/match, talar jag om för 

mitt barn vilka speciella saker hon/han  

behöver arbeta på för att prestera bra?     1              2               3              4              5

  

14. Innan en tävling/match, talar jag om för 

mitt barn hur hon/han skall bete sig i  

tävlingen/matchen?  1              2               3              4              5 

15.  Jag talar om för mitt barn hur jag tycker  

       att hon/han skall förbättra sin teknik? 1              2               3              4              5 

16.  Efter en tävling/match, talar jag om för 

       mitt barn vad jag tycker att hon/han     

       behöver arbeta på?  1              2               3              4              5 

17. Efter en tävling/match, talar jag om för  

mitt barn om hon/han inte ansträngde sig  

tillräckligt mycket?  1              2               3              4              5 

 

18. Efter en tävling/match, berömmer jag mitt  

barn för att hon/han ansträngde sig?  1              2               3              4              5 

 

19. Jag är aktivt engagerad med att hjälpa till 

      i föreningen!  1              2               3              4              5 

20. Jag pressar mitt barn vad gäller barnets idrott?  1              2               3              4              5 

 

INSTRUKTION: Nedan finner du några anledningar till att personer deltar i idrottsaktiviteter. 

Vänligen markera med ett "X" i den rutan som bäst stämmer överens med de skäl som du tror 

motiverar ditt barn att spela tennis. 

 Saknar Mindre  Viktigt Mycket        Helt 

 betydelse viktigt  viktigt    avgörande 

Mitt barn spelar tennis för att hon/han…  

1.   Vill bli bättre      

2. Vill umgås med sina vänner.        

3. Tycker om att tävla.      
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 Saknar Mindre  Viktigt Mycket        Helt 

 betydelse viktigt  viktigt    avgörande 

Mitt barn spelar tennis för att hon/han… 

 

4. Vill få erkännande & högre status.      

5. Vill se hur bra han/hon kan bli      

6. Vill ha god kondition      

7. Tycker om att vara med i ett lag (grupp)      

8. Vill lyckas med det han/hon gör      

9. Vill ha kul      

10. Tycker om att komma iväg hemifrån       

11. Tycker om att träffa nya kompisar       

12. Tycker om utmaningar.      

13. Vill vara fysiskt vältränad      

14. Det gör henne/honom glad       

15. Tycker om tränaren (instruktören).      

16. Tycker om lag (grupp) arbetet      

17. Vill få beröm.      

18. Tycker om att göra något han/hon är bra på.      

19. Vill få nya vänner      

20. Tycker om att uppleva spänning      

21. Vill förbättra sina färdigheter      

22. Vill bli omtyckt av andra.      

23. Tycker om att träna (eller motionera).      

24. Vill hålla sig i form      

25. Tycker om att använda utrustningen/anläggningen.        

26. Vill träffa de han/hon känner      

27. Tycker om att känna sig betydelsefull      

28. Tycker om att vara en del av laget (gruppen)      

29. Vill vinna priser och medaljer      

30. Vill lära sig nya färdigheter      

31. Anser att föräldrar tycker om att hon/han tränar       

32. Vill känna att han/hon är duktig      

33. Tycker om lag (grupp) andan.      

34. Tycker om att ha roligt.      

35. Vill ha god hälsa      

36. Tycker om att vinna.      

 

 

 

 

Som tennisförälder... Aldrig  Sällan Ofta  Alltid 
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1. Får jag reda på klubbens värderingar 1 2 3 4 

 

2. Vill jag få reda på klubbens värderingar 1 2 3 4 

 

3. Upplever jag att tränarna är tydliga med 

att ge ut viktigt information  1 2 3 4 

 

4. Vill jag bli mer informerad kring vad som  

händer på mitt barns tennisträningar  1 2 3 4 

 

Tack för din medverkan! 

 



 Bilaga 2. Tabellen visar samband mellan föräldrars upplevda engagemang  

och vad de tror motiverar deras barn till att spela tennis. 

 Kompisskap  Socialt Tävling  Laganda  Färdighets-   Glädje  Hälsa & Miljö- Kompetens  Instruktivt Beröm & Press  Aktiv 

  erkännade   utveckling  form faktorer  beteende förståelse  involvering 

Kompisskap 1 0,29* 0,11 0,49** 0,06 0,34** 0,18 0,44** 0,27* -0,16 -0,04 -0,04 0,11    

Socialt   

erkännande 0,29* 1 0,71** 0,71** 0,65** 0,40** 0,34** 0,50** 0,70** 0,22 0,07 0,48** 0,43** 

Tävling 0,11 0,71** 1 0,56** 0,75** 0,51** 0,41** 0,42** 0,56** 0,29* 0,05 0,42** 0,43** 

Laganda 0,49** 0,71** 0,56** 1 0,47** 0,48** 0,38** 0,53** 0,56** 0,15 0,01 0,28* 0,38** 

Färdighets- 

utveckling 0,06 0,65** 0,75** 0,47** 1 0,44** 0,59** 0,47** 0,63** 0,43** 0,14 0,53** 0,43** 

Glädje 0,34** 0,40** 0,51** 0,48** 0,44** 1 0,26* 0,23 0,41** 0,03 0,12 -0,07 0,29* 

Hälsa & form 0,18 0,34** 0,41** 0,38** 0,59** 0,26* 1 0,61** 0,31* 0,10 -0,08 0,31* 0,32* 

Miljöfaktorer 0,44** 0,50** 0,42** 0,53** 0,47** 0,23 0,61** 1 0,52** 0,14 -0,09 0,32* 0,22 

Kompetens 0,27* 0,70** 0,56** 0,56** 0,63** 0,41** 0,31* 0,52** 1 0,21 0,15 0,28* 0,27* 

Instruktivt 

beteende -0,16 0,22 0,29* 0,15 0,43** 0,03 0,10 0,14 0,21 1 0,20 0,56** 0,06 

Beröm &  

förståelse -0,04 0,07 0,05 0,01 0,14 0,12 -0,08 -0,09 0,15 0,20 1 -0,10 0,28* 

Press -0,04 0,48** 0,42** 0,28* 0,53** -0,07 0,31* 0,32* 0,28* 0,56** -0,10 1 0,14 

Aktiv 

involvering 0,11 0,43** 0,43** 0,38** 0,43** 0,29* 0,32* 0,22 0,27* 0,06 0,28* 0,14 1 

*korrelationen är signifikant vid 0,05 

**korrelationen är signifikant vid 0,01



 Bilaga 3. Tabellen visar samband mellan mödrars upplevda engagemang  

relaterat till vad de tror motiverar sitt barn till att spela tennis. 

  
 Kompisskap  Socialt Tävling  Laganda  Färdighets-   Glädje  Hälsa & Miljö- Kompetens  Instruktivt Beröm & Press  Aktiv 

  erkännade   utveckling  form faktorer  beteende förståelse  involvering 

Kompisskap 1 0,26 0,28 0,46* 0,20 0,50** 0,15 0,05 0,26 -0,26 -0,11 -0,26 0,29 

Socialt   

erkännande 0,26 1 0,67** 0,81** 0,61** 0,41* 0,06 0,56** 0,81** 0,38 0,13 0,57** 0,44* 

Tävling 0,28 0,67** 1 0,60** 0,75** 0,57** 0,23 0,45* 0,58** 0,33 0,09 0,48* 0,61** 

Laganda 0,46* 0,81** 0,60** 1 0,53** 0,59** 0,02 0,46* 0,87** 0,20 0,10 0,30 0,52** 

Färdighets- 

utveckling 0,20 0,61** 0,75** 0,53** 1 0,42* 0,44* 0,61** 0,55** 0,32 0,15 0,61** 0,54** 

Glädje 0,50** 0,41* 0,57** 0,59** 0,42* 1 0,19 0,08 0,45* -0,22 0,03 -0,07 0,40* 

Hälsa & form 0,15 0,06 0,23 0,02 0,44* 0,19 1 0,44* -0,00 -0,22 0,07 0,01 0,44* 

Miljöfaktorer 0,05 0,56** 0,45* 0,46* 0,61** 0,08 0,44* 1 0,44* 0,36 -0,08 0,45* 0,41* 

Kompetens 0,26 0,81** 0,58** 0,87** 0,55** 0,45* -0,00 0,44* 1 0,28 0,09 0,41* 0,39* 

Instruktivt 

beteende -0,26 0,38 0,33 0,20 0,32 -0,22 -0,22 0,36 0,28 1 0,22 0,51** 0,23 

Beröm &  

förståelse -0,11 0,13 0,09 0,10 0,15 0,03 0,07 -0,08 0,09 0,22 1 -0,01 0,26 

Press -0,26 0,57** 0,48* 0,30 0,61** -0,07 0,01 0,45* 0,41* 0,51** -0,01 1 0,25 

Aktiv 

involvering 0,29 0,44* 0,61** 0,52** 0,54** 0,40* 0,44* 0,41* 0,39* 0,23 0,26 0,25 1  

* korrelationen är signifikant vid 0,05 

** korrelationen är signifikant vid 0,01



 Bilaga 4. Tabellen visar samband mellan fäders upplevda engagemang relaterat till  

vad de tror motiverar sitt barn till att spela tennis. 

 
 Kompisskap  Socialt Tävling  Laganda  Färdighets-   Glädje  Hälsa & Miljö- Kompetens  Instruktivt Beröm & Press  Aktiv 

  erkännade   utveckling  form faktorer  beteende förståelse  involvering 

Kompisskap 1 0,31 0,03 0,50** -0,00 0,27 0,19 0,57** 0,28 -0,12 0,00 0,07 0,03 

Socialt   

erkännande 0,31 1 0,73** 0,66** 0,67** 0,37* 0,45** 0,48** 0,65** 0,11 0,05 0,41* 0,46** 

Tävling 0,03 0,73** 1 0,55** 0,75** 0,44** 0,48** 0,41* 0,56** 0,22 0,06 0,37* 0,37* 

Laganda 0,50** 0,66** 0,55** 1 0,45** 0,43** 0,52** 0,56** 0,40* 0,14 -0,05 0,29 0,31 

Färdighets- 

utveckling -0,00 0,67** 0,75** 0,45** 1 0,46** 0,65** 0,42** 0,68** 0,49** 0,15 0,48** 0,39* 

Glädje 0,27 0,37* 0,44** 0,43** 0,46** 1 0,29 0,32* 0,40* 0,11 0,25 -0,14 0,26 

Hälsa & form 0,19 0,45** 0,48** 0,52** 0,65** 0,29 1 0,66** 0,44** 0,17 -0,13 0,42* 0,32 

Miljöfaktorer 0,57** 0,48** 0,41* 0,56** 0,42** 0,32* 0,66** 1 0,56** 0,05 -0,09 0,26 0,15 

Kompetens 0,28 0,65** 0,56** 0,40* 0,68** 0,40* 0,44** 0,56** 1 0,19 0,19 0,21 0,20 

Instruktivt 

beteende -0,12 0,11 0,22 0,14 0,49** 0,11 0,17 0,05 0,19 1 0,29 0,55** 0,04 

Beröm &  

förståelse 0,00 0,05 0,06 -0,05 0,15 0,25 -0,13 -0,09 0,19 0,29 1 -0,12 0,26 

Press 0,07 0,41* 0,37* 0,29 0,48** -0,14 0,42* 0,26 0,21 0,55** -0,12 1 0,13 

Aktiv 

involvering 0,03 0,46** 0,37* 0,31 0,39* 0,26 0,32 0,15 0,20 0,04 0,26 0,13 1  

*korrelationen är signifikant vid 0,05 

** korrelationen är signifikant vid 0,01 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna är 24 år, kommer från Borås
och spelar handboll i HK Drott som
nykomlingar i division 1.
Isabell är 24 år, kommer från Sollefteå
och spelar fotboll i IS Halmia som är
nykomlingar i Elitettan 2014


