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Abstrakt 

 

Modin, M. (2013) Du går dit och du går dit. Examensarbete i pedagogik.  

Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

 

Barn och ungdomsidrotten är den största fritidsaktiviteten sedan 1990-talet. 

Undersökningar från Riksidrottsförbundet visar att många ungdomar slutar när det 

kommer upp i tonåren och faktorer som kan påverka är att allt fler börjar tävla tidigt. 

Det har även visat sig att det finns de barn och ungdomar som känner sig utanför i 

grupper. Idrottsledaren har en viktig roll i föreningen och likt pedagogerna i skolan är 

de med och uppfostrar barnen i dagens samhälle. Syftet med studien är att undersöka 

idrottsledares uppfattningar om barn och ungdomsgruppernas utformning inom 

idrottsföreningen kan påverka viljan till att idrotta.  Genom fyra intervjuer har data 

samlats in och analyserats mot tidigare forskning och undersökningar. Resultatet visade 

att idrottsledarna ofta använde sig av nivåanpassning under träningarna och att detta var 

en metod som togs emot positivt av barnen. Att det var viktigt att grupperna inte blev 

för stora så att inte alla fick vara med och spela på matcher och att det ska finnas en nivå 

för alla men att detta är beroende av flera ledare. 
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1. Inledning 

Under slutet av 1900-talet växte barn och ungdomsidrotten i Sverige till att bli den mest 

populära fritidssysselsättningen för barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2005:6). I 

en studie gjord av Riksidrottsförbundet ”Ungdomars tävlings och motionsvanor” 

(2005:6) undersöktes bland annat varför ungdomar väljer att sluta med organiserad 

idrott. De vanligaste svaren var att de tappade intresset eller fick intresse för något 

annat. Att ungdomar tappar eller får andra intressen är inte konstigt men dessa svar 

anges också även om det finns andra bakomliggande orsaker till att de slutar, för det 

finns ofta olika anledningar till varför de tappar intresset (Riksidrottsförbundet, 2004:3). 

En av orsakerna tros bland annat vara att det har blivit allt vanligare att börja tävla i 

unga år. Barnen känner sig pressade att träna mycket och ofta vilket kan bidra till att de 

tappar intresse och inte tycker att det är kul längre (ibid) Att olika gruppindelningar kan 

påverka barn och ungdomar har det gjorts studier om i skolans miljöer. Elever har delats 

in bland annat efter hur aktiva de var på lektionerna för att se hur de påverkades i 

mindre grupper med likasinnade (Pramling Samuelsson & Williams, 2000). I en studie 

gjord av Linchevski och Kutscher (1998) tar de upp hur pedagogerna har förhållit sig 

olika till eleverna beroende på vilken grupp den tillhörde vilket även var tydligt i 

Pramling Samuelssons och Williams (2000) studie. Hur barn delas in i grupper påverkar 

även vilka förväntningar de har på sig själva och på andra (ibid). Kan dessa 

förväntningar hos barn och ungdomar påverka deras vilja till att idrotta?  

Skolan och idrotten liknar varandra på ett flertal punkter och bland annat har en 

pedagog i skolan och en idrottsledare liknade roller när det gäller att kunna förmedla 

kunskaper till barnen. Till skillnad från pedagogerna i skolan så saknar oftast 

idrottsledare en flerårig pedagogisk utbildning, eftersom de flesta ställer upp ideellt så 

går det inte att ha några krav på någon utbildning (Redelius, 2002). Att utbildning 

saknas betyder inte att idrottsledare saknar några kvalifikationer för att lära ut 

färdigheter utöver de idrottsliga kunskaperna, därför är jag intresserad av att undersöka 

fyra idrottsledares uppfattningar om hur gruppens utformning påverkar barnen att vara 

fysiskt aktiva.  
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2. Bakgrund 

Avsnittet innehåller en inledning om barn och ungdomsidrotten i Sverige och tar upp 

vad idrotten kan ha för betydelse för barn och ungdomar. För att försöka ge en klarar 

bild till varför det är intressant att undersöka idrottsledares uppfattningar kommer jag 

även att beskriva kort om idrottsledarens pedagogiska roll. Till sist kommer jag ta upp 

vad befintlig litteratur och tidigare forskning har tagit upp om hur olika 

gruppindelningar kan ha påverkat barn i olika sammanhang.  

2.1 Barn och ungdomsidrotten i Sverige 

I propositionen (2008/09:126) från regeringen beskrivs riktlinjerna för idrottspolitiken 

att idrotten ska verka för att uppmuntra och skapa möjligheter för barn, ungdomar och 

vuxnas motion och idrott för att främja en god folkhälsa.  

Under slutet av 1900-talet växte barn och ungdomsidrotten till att bli den mest populära 

fritidssysselsättningen för barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2005:6). 1995 

antog idrottsrörelsen ”Idrotten vill” som är idéprogrammet som ligger till grund för hur 

idrotten ska verka och utvecklas i Sverige. Många föreningar över hela landet använder 

programmet, som utgångspunkt för hur de ska arbeta inom sina verksamheter. Bland 

annat beskriver Idrotten vill att: 

 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 

allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för 

tonåringar 1320 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge 

barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. 

Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.  

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad 

idrott.  

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 

vägledande.  

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om 

prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

(Riksidrottsförbundet, 2009. Sid 11)   

 

 

Men detta är fortfarande något som de flesta föreningarna fortfarande strävar mot att 

uppnå och alltså inte hur verkligheten ser ut idag i alla idrottsföreningar. I en 

undersökning gjord av Trondman (2005) tar han upp att de flesta barn och ungdomar 

börjar redan i tidig ålder att träna i en idrottsförening, nästan var fjärde deltagare i 
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undersökningen var fem år eller yngre när de började samtidigt som undersökningen 

visar att endast nio procent börjar efter 11 års ålder. Att börja tävla inom en 

idrottsförening kryper också längre ner i åldrarna, 92 % började tävla före 13 års ålder 

(ibid). Enligt vissa kritiker påverkar denna ensidiga tävlingsinriktning att de som inte är 

villiga att lägga ner tid för att tävla slås ut ur idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 

2005:6). Trondman (2005) tar upp i sin studie att redan vid 16 års ålder krävs det i 

nästan samtliga idrotter att ungdomen tidigare har varit aktiv i någon idrott och det är 

nästan omöjligt att börja tävla om det saknas tidigare erfarenheter inom den specifika 

idrotten som utövas. Det är en medveten problematik enligt Trondman att det är svårt att 

behålla ungdomar i 16 års ålder som inte har en tränings- eller tävlingsvillighet för att 

delta i en verksamhet som har elitidrotten som målbild, vilket är fallet i många 

idrottsföreningar (ibid).  

2.2 Idrottens betydelse för barn och ungdomar 

En aspekt som inte framhålls lika ofta som vikten av att tävla inom idrott är att idrotten 

inte bara ger kunskaper och färdigheter för en specifik sport. Idrotten utgör också är en 

viktig del i barnen och ungdomarnas sociala lärande och även demokratikuppfostran 

och många ungdomar menar att idrotten inte bara har gett dem möjligheter att utvecklas 

fysiskt utan även att de utvecklas psykiskt och socialt (Riksidrottsförbundet, 2008:4). 

Det är därmed sannolikt att idrotten uppfyller olika behov hos barn och ungdomar. Både 

Redelius (2002) och Engström (2004) menar att barn och ungdomsidrotten utgör en 

viktig del i skapandet av barnens och ungdomarnas identiteter. Genom sin idrott får de 

en social identitet genom att de identifierar sig som fotbollsspelare, ryttare, 

volleybollspelare, simmare, etc. Idrotten blir på så sätt ett verktyg för barn och 

ungdomar att visa vilka de är och vill vara för sin omgivning och särskilt hos flickar har 

idrottsutövandet visat sig vara viktigt när det gäller identitetsutveckling, självkänsla och 

kroppsmedvetenhet (Redelius, 2002). De barn och ungdomar som av olika anledningar 

slutar med sitt idrottsutövande förlorar därmed inte bara en plats i ett lag eller sitt 

medlemskap i en idrottsförening utan även en del av sin identitet (Engström, 2004).  

Vikten av att tillhöra en förening eller en klubb tar Light och Nash (2006) upp i en 

studie som undersökte ungdomars identitetsutveckling som var medlemar i en surfklubb 

i Australien. De menar att medlemskapet i klubben utgör en viktig del i ungdomars 

lärande, personliga utveckling och skapandet av en identitet och att detta lärande inte är 

något som lärs ut på samma sätt i skolan. Att idrott bidrar till barns och ungdomars 

utveckling av sociala samspel och respekt tar en studie gjord av Holt, 
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Sehn, Spence, Newton och Ball (2012) upp. I denna studie undersöktes olika faktorer 

som påverkade de ungas utveckling positivt i skolan i samband med idrott och skollag. I 

resultatet fick de fram att idrottsledarna för skollagen var duktiga på att använda 

metoder för att främja det sociala samspelet och lära barnen att respektera varandra och 

andra. 

2.3 Idrottsledare 

Barns samverkan med andra i dagens samhälle skiljer sig väsentligt från vad den gjorde 

bara för några decennier sedan (Redelius, 2002). Tidigare har människors liv varit mer 

utstakat redan från födseln till att idag erbjuda nästan oändlig många alternativ till vad 

en människa kan göra under sitt liv. Familjers struktur ser även annorlunda ut idag 

jämfört med tidigare, det finns inte längre den typiska familjen med ”mamma, pappa 

och barn” utan det är allt vanligare att det finns styvföräldrar och halvsyskon med i 

familjen (ibid). Idag är det inte bara föräldrarna som står för uppfostringen av sina barn 

utan redan tidigt i barnens liv träffar de på olika vuxna i form av lärare, 

fritidspedagoger, fritidsledare och idrottsledare som bidrar till fostra dem till vuxna 

individer (ibid).  

 

Skolan är idag en självklar uppfostringsmiljö i Sverige för barn och ungdomar. På 

fritiden är det däremot idrottsrörelsen som är en av samhällets mest betydelsefulla 

uppfostringsmiljöer, cirka 60 % av barn mellan 10-12 år är medlem i en idrottsförening 

(Redelius, 2002). Skolan och idrottsrörelsen verksamheter påminner även mycket om 

varandra. Båda verksamheter är hieratiskt organiserad och ledd av vuxna. Det finns 

regler att följa så som att passa tider till lektioner och träningar, samverka i ett klassrum 

med andra elever eller träna tillsammans med andra lagkamrater, prestera sitt bästa, 

följa lärarens eller ledarens instruktioner och så vidare (ibid). 

  

En aspekt som dock skiljer idrottsrörselen och skolan åt är att idrottens barn och 

ungdomsverksamhet oftast bärs upp av ideellt verksamma ledare jämfört med skolans 

utbildade pedagoger (ibid). Att ledare ställer upp ideellt gör det svårt att ställa några 

krav på någon formell utbildning och detta gör att idrotten skiljer sig från andra grupper 

av uppfostrare, såsom lärare, fritidspedagoger eller fritidsledare. Men att det saknas en 

flerårig pedagogisk utbildning gör inte att idrottsledare är mindre kunniga eller lämpliga 

som för sin roll som uppfostrare (ibid). Idrottsledarens roll kan även te sig mer 

komplicerad när han eller hon behöver lyckas balansera mellan uppgiften att fostra 



 

5 
 

barnen till goda medborgare samtidigt som barnen ska bli framgångsrika och 

högpresterade idrottsutövare. Idrottsledaren är i högsta grad en väldigt betydelsefull 

person för alla verksamma barn och ungdomar inom idrotten (ibid). Det är idrottledaren 

som bestämmer hur träningen ska utföras, vad som kan förbättras, hur länge en övning 

ska pågå, vad barnen behöver kunna och varför och kanske en av dem viktigaste 

frågorna, vilka som får vara med (ibid). Det är inte enbart idrottsliga färdigheter barnen 

tar lärdom av från idrottsledaren utan de påverkas även på andra nivåer av 

idrottsledarens sätt att vara och agera Det sker både medvetet och omdevetet att 

idrottsledaren förmedlar ett visst förhållningssätt och en viss uppsättning normer och 

värderingar (ibid). Hur en idrottsledare lyckas med sitt ledarskap i omgivningens ögon 

är i överlag ihopkopplat med hur ofta laget vinner. En ledare som leder en grupp med 

barn där barnen trivs, alla får vara med och spela, ingen känner sig utanför, 

träningsnärvaron är hög, barnen får leka, men som år efter år inte gör några toppresultat 

kommer inte att höjas till skyarna eftersom det strider mot det som är naturligt att sträva 

mot inom idrotten, att vinna (Redelius, 2002). Om ett lag ständigt förlorar kommer krav 

på att något måste göras. Skulle däremot alla dessa faktorer fungera i ett lag och laget 

dessutom vinner kan ledaren räkna med att bli prisad (ibid).  

2.4 Gruppindelningar och dess påverkan  

När det gäller idrott börjar oftast barn att idrott i grupp, med kompisar eller i skolan 

(Riksidrottsförbundet 2005:6).  

Det börjar även bli mer vanligt med en tidig satsning på en specialiserad idrott för barn 

och ungdomar vilket riskerar att få konsekvenserna att de barn och ungdomar som är 

sena i utvecklingen riskerar att slås ut för de inte hänger med i den tidiga satsningen 

(Redelius, 2002). Det påverkar också de barn som vill börja med en ny idrott när de är 

lite äldre får svårare att ta sig in i en grupp eftersom de ligger efter de barn och 

ungdomar som började mycket tidigare (ibid). Denna satsning kan återspeglas i 

Riksidrottsförbundets undersökning 2005 som visar att 59 % av barn och ungdomar 

börjar träna organiserat mellan fem och åtta års ålder medan bara 4 % börjar efter att de 

har fyllt 12 år.  

 

Linchevski och Kutscher (1998) har gjort en studie i skolan om hur olika grupperingar 

påverkar eleverna att lära sig. Enligt dem är det vanligaste sättet att dela in en klass i 

olika grupper i skolan är efter barnens olika kunskapsnivåer och att pedagogernas syfte 

med att göra den sortens indelning förklaras med att grupperna behöver anpassas efter 
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elevernas olika förmågor, inlärningstakt och inlärningsmetoder. Senare studier 

ifrågasätter om det är rätt metod att placera elever i olika grupper på grund av deras 

olika kunskaper. Generellt har det visat sig att elever som placerats med andra elever 

som är bättre än dem själva har gjort bättre ifrån sig än de elever som placerats med 

elever som ligger på samma nivå. De som kritiserar denna sort av gruppindelningar 

menar också att lärarnas attityder mot gruppernas olika nivåer blir olika och ger en 

orättvis kvalité på lärandet för eleverna. I gruppen med elever som ligger på en lägre 

kunskapsnivå har pedagogen lägre förväntningar på eleverna vilket gör att de inte 

utmanar elevernas förmågor på samma sätt som i en grupp med elever som de anser 

ligger på en högre kunskapsnivå (ibid). En studie av Pramling Samuelsson och Williams 

(2000) observerade de hur en förskolegrupps kommunikation och samverkan 

påverkades av olika grupperingar i klassen. Utifrån pedagogens uppfattningar om 

förskolegruppens elever fick hon dela in dem i tre olika grupper som hon ansåg skulle 

ge en positiv effekt på kommunikationen och samspelet mellan eleverna. Grupperna 

delades in i en pojkgrupp, en grupp med flickor som pedagogen ansåg var tysta i 

klassen och en grupp med flickor som pedagogen ansåg var aktiva i klassen. För att 

undersöka hur eleverna i dessa grupper kommunicerade och samverkade med varandra 

fick de vi tre olika tillfällen i uppgift att lösa olika problem tillsammans i dessa grupper. 

Pedagogens motivering till de olika grupperna var att eleverna skulle påverkas positivt 

om de fick vara tillsammans med jämlika, till exempel att de tysta flickorna skulle 

kunna få det lättare att uttrycka sig en grupp enbart med flickor och att gruppen med 

aktiva flickor skulle få möjlighet att ta en ännu större plats i en grupp utan pojkar som 

annars brukar ta den största platsen i klassrummet. I resultatet av undersökningen visade 

det sig senare att gruppindelningen inte hade gett önskat resultat som pedagogen hade 

trott. I gruppen med de tysta flickorna var det ingen av eleverna som tog större plats och 

oftast besvarade pedagogens frågor till en början med tystanad för att sedan bli 

besvarade först efter att pedagogen fick leda flickorna till att våga säga något. Det som 

kan konstateras från studien är att alla grupper löser problemen de tilldelats men på 

olika sätt. I pojkgruppen tog de för sig av utrymmet de fick av att vara en grupp med 

enbart pojkar. Flickorna i den aktiva gruppen tog eleverna tillfället för att få större 

möjligheter att höras utan att pojkarna tog över. I dessa två grupper visade det sig även 

att pedagogen hade ett annat förhållningssätt till eleverna där hon uppmuntrade deras 

kommunikation och samverkan med varandra och på så vis blev det ett acceptera 

beteende. I gruppen med de tysta flickorna fanns det möjligheter för dessa flickor att 

vara mera aktiva men det var en möjlighet som ingen av dem tog eftersom deras 
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erfarenhet från klassen är att vara tillbakadragen och avvaktade är det ett naturligt 

beteende hos dem. I denna studie visade det sig också att pedagogens fröhållningssätt 

påverkades beroende på vilken grupp den arbetat med (ibid). Pramling Samuelsson och 

Williams (2000, s. 287) skriver även:  

 

Hur en barngrupp organiseras har inte bara betydelse för hur barnen 

kommunicerar och samspelar med varandra utan också för barnens egna 

förväntningar på sig själva och på sina kamrater.  

 

Att hur gruppen organiseras påverkar barnens förväntningar på sig själv och på andra 

kan kanske kopplas till en annan viktig fråga inom idrottsrörelsen vilket berör varför 

barn och ungdomar slutar med idrott. I en studie av Riksidrottsförbundet (2005:6) fick 

barn svara på enkäter om deras tävlings- och motivationsvanor. På frågan varför de 

slutat med idrott var de mest angivna svaret att det berodde på andra intressen, som 

tidigare berörts kan det orsakas av flera olika bakomliggande faktorer. Men till skillnad 

från undersökningen som gjordes 1998 lades ett svarsalternativ till på enkäten vid år 

2005 undersökning där barnen och ungdomarna kunde ange svaret ”känner mig 

utanför”, vilket 6 procent av de deltagande besvarade att de gjorde, det är en siffra på 

25 000 ungdomar som inte har känt sig delaktig inom sin idrott. Engström (2004)  

menar att idrotten behöver bli bättre på att ta hand om de barn som inte är intresserad av 

tävlingsmomenten och konkurrensen inom sport utan som endast vill utföra idrott i en 

social form. 

3. Problemformulering 

När det gäller barn och ungdomsidrotten har undersökningar från Riksidrottsförbundet 

(2005:6) visat att många barn och ungdomar börjar redan vid unga år att tävla vilket får 

konsekvensen att de barn och ungdomar som har lägre ambitioner riskerar att sluta med 

idrotten tidigt. En viktig fråga inom idrotten bör därför vara hur barn och 

ungdomsidrotten kan utvecklas för att behålla barn och ungdomar som har olika behov 

inom idrotten.  

 

Idrotten har vissa likheter med skolan och till exempel har pedagogerna i skolan och 

idrottsledarna liknande roller. Idrottsledare är oftast någon som arbetar ideellt och som 

saknar en flerårig pedagogisk utbildning även om deras arbete i högsta grad är 

pedagogiskt. I två olika studier (Linchevski och Kutscher, 1998; Williams och Pramling 

Samuelsson, 2000) från skolan har forskare undersökt och observerat hur 
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gruppindelningar påverkar elevernas olika förmågor att lära sig och samverka med 

andra. Studierna visar även att pedagogernas förhållningssätt mot eleverna förändras 

utifrån vilken nivå de anser att grupperna befinner sig i. Resultatet i studierna uppfyllde 

inte de förväntningarna som pedagogerna hade hoppats att gruppindelningarna skulle 

innebära. Utifrån dessa studier vill jag undersöka hur indelningen av grupper ser ut 

inom idrotten och vad idrottsledare som inte har någon pedagogisk utbildning har för 

uppfattningar om påverkan av gruppindelningar kan främja viljan hos barn och 

ungdomar till att idrotta.  

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka idrottsledares uppfattningar om barn och 

ungdomsgruppernas utformning inom idrottsföreningen kan påverka barn och 

ungdomars vilja till att idrotta.  

3.2 Frågeställningar 

 Hur hanterar de fyra intervjuade idrottsledarna med barnens olikheter? 

 Hur kan de fyra intervjuade idrottsledarna påverka gruppens sammanhållning? 

 Hur uppfattar de fyra intervjuade idrottsledarna att barn och ungdomsidrotten 

behöver utvecklas för att behålla fler barn och ungdomar när de blir äldre? 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens val av ansats, metod och urvalsgrupp att beskrivas. 

Dessutom kommer studiens intervjumall, genomförandet och bearbetning av data att tas 

upp. Avslutningsvis tas de etiska ställningstagande som har gjorts i studien samt 

studiens validitet och reliabilitet.  

4.1 Fenomenografisk ansats 

Studien har haft en fenomenografisk ansats som inspiration då jag har försökt beskriva 

variationer i idrottsledares uppfattningar. Uppfattningar är antagande om något som en 

individ är övertygad om eller tar för givet att det förhåller sig på ett visst sätt (Larsson, 

1986). Fenomenografiska studier kan ge en ökad förståelse för en viss del av samhället 

enligt Larsson (1986). Att det är uppfattningar som beskrivs betyder att fenomenografin 

inte undersöker om något är rätt eller fel utan att det har för avsikt att undersöka hur 

fenomenet upplevs för någon (ibid).   
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4.2 Val av metod 

Vilken metod som är mest lämpligast för en studie beror alltid på vad studien syftar till 

att undersöka. I denna studie är syftet att undersöka idrottsledares uppfattningar och 

därför kan intervjuer vara den mest lämpliga undersökningsmetod att välja (Rosenqvist 

& Andrén, 2006). När studien utgår från en fenomenografisk ansats så styrker även det 

valet av intervju som undersökningsmetod på grund av att det är den vanligaste metoden 

inom fenomenografi (Larsson, 1986).  

 

Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få fram individers upplevelser, förståelse 

och värderingar kring ett fenomen (Bryman, 2002). I kvalitativa studier krävs det ett 

mindre antal individer i undersökningen eftersom syftet är att undersöka på djupet vilket 

leder till ett för stort arbete vid ett större antal deltagare (Mc Cracken, 1988).  

4.3 Urval 

Kriterierna för att delta i studien var att det skulle vara individer som var ideella 

verksamma idrottsledare utan längre utbildningar för barn eller ungdomar. Kriteriet har 

även eftersträvat att idrottsledaren ska ha grupper på minst tio barn eller ungdomar. 

Genom ett bekvämlighetsurval har idrottsledare från fyra olika föreningar i en kommun 

i Mellansverige tillfrågats antingen genom direkt kontakt eller med hjälp av en bekant 

att delta ta i studien.  

 

Bekvämlighetsurvalet valdes på grund utav att det ger en möjlighet att använda sig av 

ett urval som är lättast att få tag i och som passar in på kriterierna (Trost, 2005). I denna 

studie har därför ett bekvämlighetsurval använts då de idrottsledare som har varit 

tillgängliga och lätta att komma i kontakt med har tillfrågats att delta. Det har inte tagits 

någon hänsyn till hur länge de har varit idrottsledare utan snarare setts som en fördel 

med olika erfarenheter. Kön eller ålder har heller inte varit avgörande för deltagandet. 

4.4 Intervjumall 

Inför intervjuerna utformades en intervjumall för en formell intervju. Under en formell 

intervju finns det fasta frågor som intervjuaren använder och informanten får svara på 

(Rosenqvis) Intervjumallen bestod av elva huvudfrågor (se bilaga 1) och avslutades med 

en fråga om informanten vill tillägga eller kommentera något. För att inte samtalet 

skulle sväva ut för mycket utformades följdfrågor som hjälpmedel till att styra in 

samtalet på rätt område igen eller för att använda om samtalet inte flöt på. Vid valet av 
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frågor eftersträvades ett enkelt språk och att undvika ledande frågor vilket riskerar att 

påverka informantens svar (Kvale, 1997).  

 

 

4.5Genomförandet 

Intervjuarna har utförts på platser valda av informanterna, bland annat för att underlätta 

deltagandet när dessa är ideellt verksamma idrottsledare så är det mycket som de har 

planerat i veckorna och syftet var att det inte skulle behöva känna sig stressade under 

själva intervjun. Två av intervjuerna har utförts i informanternas hem och de andra två 

intervjuerna har utförts på två olika cafén utifrån informanternas önskemål. Det ses även 

som en fördel att informanten själv får välja plats när det kan innebära att de väljer en 

plats där de känner sig bekväma och trygga (Trost, 2005). Till intervjun har utskrift av 

intervjumallen och missivet tagits med samt anteckningsblock, penna och mobil med 

inspelningsmöjlighet.  

 

Inför intervjuerna fick informanten läsa igenom missivbrevet (bilaga 2) igen för att 

sedan ta upp om det fanns några frågor eller tveksamheter. När de sedan kände sig redo 

och hade godkänt att intervjun spelades in startade intervjun utifrån intervjumallen (se 

bilaga 1). 

4.6 Bearbetning av data 

Efter att alla intervjuer var genomförda har arbetet med bearbetningen av data börjat. 

Första momenten i bearbetningen av det insamlade materialet var att transkribera 

ljudinspelningarna till dataskriven text. När alla intervjuer har transkriberats genom att 

bearbeta en liten del i taget av det inspelade materialet och kompletterats med 

anteckningarna från intervjuerna har materialet läst igenom flera gånger. Utifrån vad 

som har varit intressant och vad som kan kopplas till studiens syfte har sedan kategorier 

skapats av respondenteras svar i intervjuerna, detta gör man enligt Larsson (1986) för att 

kunna gestalta de olika variationerna som uppkommer. Sex olika beskrivningskategorier 

skapades: idrottsledarna, behov av utbildning, lek, nivåanpassning, att börja tävla tidigt 

och hur kan barn och ungdomsidrotten utvecklas. Utifrån dessa kategorier har sedan 

citat valts ut som kan styrka det som har sagts under intervjuerna. För att göra texten 

lättare att läsa har citaten inte skrivits fonetiskt och utfyllnads ord som används i dagligt 

tal har uteslutits utan förstöra innebörden av citatet (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
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4.7 Validitet och reabilitet 

Trost (2005) skriver att validitet och reliabilitet kommer från kvantitativa metoder när 

forskaren mäter något. Han menar att vid kvalitativa metoder är det inte lika självklart 

att kunna uppnå en hög reliabilitet eller validitet. 

  

Idén med reliabilitet är att det inte ska ske några förändringar i svaret om samma fråga 

ställs vid olika tillfällen (ibid). Vid intervjuer är det svårt att uppnå en hög reliabilitet 

eftersom den påverkas av informantens humör för dagen och även att uppfattningar 

förändras med tiden genom att människor hamnar i nya situationer som kan förändra 

deras uppfattningar och åsikter och därför går det inte att garantera reliabiliteten i den 

här studien.  

 

Validitet handlar om att det som ska undersökas i studien verkligen är det som 

undersöks (Kvale, 1997). Det har försökt att uppnå genom att utforma en intervjumall 

som utgår från frågeställningarna och syftet i studien. Huruvida intervjumallen har 

lyckats hålla en god validitet ses först i resultatet (Trost, 2005). Senare i 

metoddiskussionen tar jag upp att utförandet av en pilotintervju kunde ha stärkt 

validiteten ytterligare i studien och varför det inte har gjorts i denna studie. 

4.8 Etiska övervägande 

Ur forskningsetiska principer framkommer fyra huvudkrav som bör uppfyllas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2013). Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om 

studiens syfte och deras rättigheter. I denna studie informerades deltagarna genom ett 

missivbrev (bilaga 2) där studiens syfte presenterades och information om att medverka 

i studien var frivilligt, att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun och att deras 

deltagande skulle vara anonymt. För att uppfylla samtyckehetskrevet behöver forskaren 

få ett godkännande från deltagaren om dess deltagande och skulle deltagaren välja att 

avbryta ska den kunna göra det utan att behöva ange någon förklaring. I enhällighet med 

konfidenitetskravet ska deltagarens anonymitet säkras i studien har det varit ett medvetet 

val att inte ange inom vilken förening som deltagarna är ledare inom i syfte att försvåra 

identifieringen, inga namn har angetts och ålder har angetts ungefärligt. Nyttjandekravet 

står för att det insamlade materialet endast får användas för studiens innehåll och detta 

har uppfyllts i studien genom att det inspelade materialet endast kommer användas till 

studiens syfte och all bearbetning sker endast av mig och inspelningen raderas efter 
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transkribering. Jag har även varit noga med att sitt avskilt från andra när detta har 

bearbetats (ibid).  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras i fem olika 

beskrivningskategorier idrottsledare, behov av utbildning, lek under träning, 

nivåanpassning, att börja tävla tidigt och hur kan barn och ungdomsidrotten utvecklas. 

Citaten i resultatet kommer att refereras med IP, som står för intervjuperson, och en 

siffra för att underlätta läsningen.   

5.1 Idrottsledarna 

De fyra idrottsledarna har olika långa erfarenheter av ledarsrollen men samtliga har 

själva varit aktiva eller fortfarande är aktiva inom den idrott som de idag är barn och 

ungdomsledare i. De var två manliga deltagare och två kvinnliga deltagare i åldrarna 

spridda mellan 20 och 45 år. Idrottsledarna är verksamma i fyra olika föreningar i en 

mellan svensk kommun, tre är idrottsledare inom lagsport och den fjärde är ledare inom 

kampsport som bedriver gruppverksamhet för barn. 

 

Hur det kommer sig att de blev idrottsledare skiljer sig från att två av dem började för 

att deras barn var med i laget och två är själva aktiva inom sin idrott och har därigenom 

blivit tillfrågade att leda grupper. 

 

De två som har sina egna barn med i laget var även de två i undersökningen som har 

längst erfarenhet av att vara idrottsledare och som nu kände att de inte har några större 

personliga mål med att vara idrottsledare utan de gör detta för att barnen ska ha kul och 

att de ska bli bättre inom sin idrott. De andra två idrottsledarna i undersökningen som 

fortfarande själva var aktiva inom sin idrott och har blivit tillfrågade att leda en 

barngrupp i sina föreningar hade ett eget mål med att utvecklas personligen:  

 

Jag tycker att man får utvecklas lite, man får en chans att utvecklas med barnen, 

det är för att jag tycker att det är roligt. 

(IP 4) 

 

Det största gemensamma målet som alla idrottsledare har är att barnen ska ha kul när de 

idrottar. 
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5.2 Behovet av utbildning 

Ingen av idrottsledarna har gått någon flerårig pedagogisk utbildning. Två har deltagit i 

en heldagskurs för basutbildning av barn och ungdomsledare, detta är även ett krav från 

deras förbund att alla ledare måste gå för att få medverka på matcher. Båda anser att det 

har varit bra kurser att delta där det inte bara har fått ta del av teknik i olika övningar 

utan också hur det ska hantera olika situationer när det är ledare för barn och ungdomar, 

men på frågan om de skulle vilja gå på fler så är båda tveksamma: 

 

Jag har kanske inget personligt mål, alltså att jag själv ska gå massa utbildningar 

och så. Sen så lär man ju sig varje dag när man möter ett barn, man lär sig 

hantera olika situationer. Det är olika typer av barn, olika kulturer och på så sätt 

lär man sig. Men jag har ingen målsättning med att jag ska gå massa utbildningar 

för att bli en annan ledare än vad jag är idag.  

(IP 2) 

 

Förutom att den långa erfarenheten gör att de känner att de inte har någon målsättning 

att gå på fler utbildningar uttrycker en annan idrottsledare att deras arbete sker ideellt 

och innefattar både vardagar med träningar och helger med matcher vilket gör det svårt 

för idrottsledare att känna sig motiverad till att delta i ytterligare utbildningar även om 

förbunden börjar ställa krav på att ledarna måste göra det:  

 

Man lägger ändå mycket tid på träningar och allt runt omkring och så ska man gå 

kurser också för att få träna ett lag, känns inte som att alla har tid med det. Visst 

det är roligt att få en utbildning men det tar tid. 

(IP 3) 

 

De två idrottsledare som inte hade gått någon ledarutbildning eller kurs kände inte att de 

saknade kunskaper för att vara ledare eftersom att de använde sig av det som de själva 

hade erfarenheter av från att vara aktiv, men det medgav att det skulle vara användbart 

att få delta i någon utbildning där det handlade om pedagogik: 

 

Ja det skulle vara intressant tror jag. Man skulle förstå det på ett annat sätt, hur 

man ska lära ut. 

(IP 1) 

5.3 Lek under träning 

Vid planeringen av träningarna använde sig majoriteten av idrottsledarna någon form av 

lek i träningen, oftast som någon slags uppvärmning eller avslutning. En idrottsledare 



 

14 
 

menade att de inte lekte lekar i sig utan att de mer gjorde själva tävlingsmomentet i 

träningen till en lek: 

 

Inte lek i benämningen lek, men man blandar in tävlingsmomentet mer som en 

lek, att dom inte tänker att dom tävlar, man får poäng inte för att du gör mål men 

för att du kanske har gjort tre passningar i rad inom laget. 

(IP 2) 

 

Att använda sig av lekar på det viset ansåg ledaren var ett bra sätt att lära barnen att det 

inte bara handlar om att vara den som gör mål eller poäng utan att barnen arbetar som 

ett lag. Träningen ska gå ut på att barnen ska ha kul och inte vara så allvarligt är ändå en 

viktig aspekt som alla idrottsledare tar upp. 

5.4 Nivåanpassning 

När det handlar om utformningen av barn och ungdomsgrupperna i föreningarna 

använder sig de flesta föreningarna av gruppindelning efter barnens åldrar. Vissa 

idrottsledare hade barngrupper med runt 20 barn och de ansåg att faktorerna som bland 

annat var viktiga för att de har fått behålla de flesta barnen i grupperna var att de hade 

en variation i sin träning och att träningen kunde anpassas efter de olika individerna 

trots stora grupper. För att lyckas med att anpassa efter individerna i grupperna delades 

barnen ofta in i mindre grupper i vissa övningar. Hur indelningen i de mindre grupperna 

skedde varierade mellan olika ledare, en ledare ansåg till exempel att det var extra 

viktigt att alla kunde vara med alla i gruppen och valde därför oftast att dela in barnen 

själv i mindre grupper istället för att barnen fick bestämma: 

 

Alla får vara med alla, oavsett längd och ålder så ska man kunna köra med vem 

som helst. 

(IP 4) 

 

När barnen själva får välja grupper eller partner till en övning väljer det oftast en 

kompis som de är med i andra sammanhang som i skolan och på fritiden. Att barn oftast 

väljer att vara med en kompis uppmärksammades även av en annan ledare som menade 

att när barnen fick dela in sig i egna grupper så blev det för blandat av olika nivåer 

vilket inte alltid gav någon bra effekt i träningen:  

 

Det har varit lite si och så, vissa gånger har vi försökta välja ut dom som är 

samma och dom som är lite bättre tillsammans. Så man försöker få dom 
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samspelta ihop. Ibland går dom ihop själv tjejerna, så som dom är i grupperna 

annars och då blir det mycket blandat. 

(IP 3) 

 

Att det togs emot positivt av barnen att dela in dem i mindre grupper utifrån deras olika 

nivåer menade en annan ledare att det berodde på att alla känner att de fick vara med på 

samma villkor: 

 

Jag tycker det funkar skitbra rent ut sagt, alla får vara med och jag tror det har 

gjort det med just den här nivåanpassningen, att dom känner sig inte varken 

överlägsen eller underlägsen i något läge utan dom gör det på samma villkor 

allihopa och även sen när vi gör större grupper när man blandar dom bättre och 

sämre så går dom ändå ihop och man tar varandra för den dom är. 

(IP 2) 

 

Ledare menade även att den här sortens nivåanpassning inom laget gjorde det möjligt att 

anpassa träningen individuellt efter barnens olika förutsättningar. 

 

En ledare menade däremot att den inte brukade dela in barnen efter olika nivåer men 

medgav ändå att den oftast försökte göra övningarna lite svårare för de barn som klarade 

av de bättre och lättare för de som hade det svårt:  

 

Nej vi brukar inte ha en baktanke när vi delar upp dom men man försöker göra 

det lite svårare för dom som är lite bättre och lite lättare för dom som inte kan. 

(IP 1) 

 

Även om ledaren inte använder sig av att dela in grupperna efter olika nivåer så blir det 

ändå form av nivåanpassning när den anpassar svårighetsgraden utifrån vilket barn det 

är. En annan faktor som togs upp är skillnaden på nivåer i barnens ambitioner med 

träningen. I överlag så ansåg de flesta idrottsledarna i undersökningen att barnen i deras 

grupper var för små att några riktiga ambitioner än. Men en idrottsledare med lite äldre 

barn menade att det märktes på vissa barn att de inte hade lika höga ambitioner som de 

andra i gruppen och att det till nästa säsong hade bestämt sig för en lösning av det i 

föreningen: 

Nu har vi två lag i samma serie som är uppdelad i två olika grupper, då finns det 

en grund och avancerad grupp. I år anmälde vi båda till grund men nästa år så 

blir det ett lag i grund och ett lag i avancerad, så då kan det bli allt från de som är 

födda 96-97 till 00 i det avancerade gruppen om man plockar upp alla som är bra 

och intresserade och dom som är där för gemenskap och lek får gå i grund 

gruppen. 

(IP 3) 
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Ledaren menade att detta var ett måste för att behålla spelarna och om de skulle börja 

producera spelare till de högre lagen i föreningen när barnen blev äldre. Hur 

föreningarna och ledaren ser på nivåanpassning kan påverkas av vad föreningen har för 

målsättning, värderingar och traditioner. En annan ledare i en mindre förening uttryckte 

sig att i deras förening så var inte huvudsaken att de skulle producera spelare till de 

äldre lagen utan:  

 

Vi ska inte träna barnen för att det ska hålla på med en och samma idrott hela 

livet, vi ska träna dom för att dom ska idrotta hela livet. 

(IP 2) 

5.5 Att börja tävla tidigt 

Att det sker en allt mer tidig satsning bland barn där satsningen sker på endast en idrott 

hade ledarna olika åsikter om. En ansåg att det var bra att barnen kom in så tidigt som 

möjligt i den idrotten de gillade för att få en bra grundträning: 

 

Jag tror att det är bra, är man intresserad av just den idrotten har man mycket, att 

man får rätt träning från grunden men även om man är på den åldern kan man ju 

ha fler idrotter och sen välja själv vilken man tycker är roligast. 

(IP 3) 

 

Men ledaren medgav även vikten av att barnen fick testa på flera idrotter. En annan 

idrottsledare var starkt emot en tidig satsning och menade att barnen inte är redo att 

bestämma sig för en elitsatsning i någon idrott innan de är runt 15 års ålder och upp till 

dess så ska idrott till största del handla om att ha roligt: 

 

Alltså fokuserar på en idrott, jag tycker det är helt fel. Det finns inte ett barn som 

är mogen att välja idrott, att veta att det här är rätt, kropparna och huvudena är 

inte klara för dom är 13-14 år kanske nästan 15. Jag tycker man ska hålla på med 

flera idrotter fram till man är 15 år egentligen, du ska inte behöva välja idrott och 

elitsatsa innan dess. Nej låt barn vara barn, ha kul och utvecklas i den takt dom 

själva vill så tror jag dom kommer och orka hålla på länge också. 

(IP 2) 

 

Dock menade ledaren inte att det var fel med tävling och att något lag vinner i en match 

men att det inte ska göras så allvarligt och att det inte behövs föras några serier och 

tabeller.  
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En ledare tyckte även att tävling var ett bra sätt för barnen att se vad de behövde 

förbättra på träningen:  

 

Tävla är alltid bra för då vet dom att nu måste vi träna för att bli bättre, men det 

inte så att barnen ska må dåligt när dom förlorar, när det går dåligt. 

(IP 1) 

 

Tävling ses ändå som ett naturligt moment hos alla idrottsledare men att det är viktigt 

att det sker på barnens villkor.  

5.6 Hur kan barn och ungdomsidrotten utvecklas 

Hur barn och ungdomsidrotten behöver utvecklas för att få fler att fortsätta idrotta när 

de blir äldre så var majoriteten av idrottsledarna överrens om att barn och 

ungdomsidrotten först och främst ska fokusera på att barnen ska ha kul och att det inte 

är tävlingen som ska vara i fokus: 

 

Jag tror att man måste komma till ett läge där man inte ställer dom kraven att det 

ska vinnas till varje pris hela tiden utan att fortfarande ända tills dom är 14-15 år 

så ska det vara på individens nivå utifrån vad han eller hon tycker är kul och vad 

den själv vill göra, alltså utvecklas. Sen får inte det ta över handen från laget 

självklart, alltså spelar man i ett lag när man är 14 så är det klart att laget kanske 

ska försöka vinna men i träningen, träningen måste vara så pass rolig så att folk 

vill gå till träningen. 

(IP 2) 

 

För att träningen skulle vara rolig ansåg en ledare att det var viktigt med att ledaren 

varierade träningen så barnen inte ledsnade: 

 

Få in dom tidigt och varierad träning så dom inte ledsnar, det är väl det som 

många gör att man kör på med samma och samma, man behöver förnya och 

hänga med i utvecklingen 

(IP 4) 

 

En annan orsak som gör att barnen kan ledsna är om grupperna blir för stora och alla 

inte får vara med och spela när det är matcher, därför tog en ledare upp att i deras 

förening har det lyckats bra med att behålla många spelare och att det beror mycket på 

att det har fler olika nivåer för barnen att delta i:  
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Vi har inte haft något problem med det, men jag tror mycket på att vi har låtit alla 

spela och vara med vi har inte haft någon utslagning, har man tränat så får man 

vara med. Och vi har haft en jättebra grupp har det kommit 3-4 nya har dom 

smält in jättebra i gruppen.  Men det är väl mycket för att det är så många olika 

nivåer som spelar här. 

(IP 3) 

 

Ledaren menade att det behövs fler grupper för olika nivåer beroende på ambitioner 

eller barnens förutsättningar men att det krävs att det finns flera ledare inom föreningen.  

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag disskutera om valet av metod var rätt och diskutera resultatet 

i jämförelse med tidigare forskning och litteratur. Tillslut kommer även slutsatsen av 

studien tas upp och förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod och ansats i studien har visat sig vara ett bra beslut eftersom att syftet 

var att undersöka idrottsledares uppfattningar, vilket inte hade gått att undersöka genom 

enkäter. Intervjuerna genomfördes med en formell intervjumall mycket beroende på 

osäkerheten på min egen roll som intervjuare och att detta kändes som ett bra sätt att 

säkerställa att få svar på det som berörde studien. I efterhand har en tanke varit att 

fokusgrupper hade kunnat ge flera variationer i svaren, enligt Rosenqvist och Andrén 

(2006) är det en bra metod där människor genom samtal med andra reflekterar på ett 

annat sätt och utvecklar ny kunskap som inte hade kommit fram genom att ställa frågor 

till en enskild individ. Men med tanke på att det har varit svårt att hitta informanter som 

har haft tid till att delta i studien eftersom de oftast är upptagna med träningar och 

matcher i veckorna och på helgerna kändes beslutet om enskilda intervjuer rätt och efter 

att ha bearbetat materialet så ansågs resultatet vara tillräckligt relevant för att besvara 

studiens syfte. För att förstärka validiteten i studien hade det varit bra om en 

pilotintervju hade genomförts innan de riktiga intervjuerna för att säkerställa att rätt 

frågor ställdes utifrån studiens syfte. Men med svårigheterna att få tag på informanter 

som hade tid togs beslutet att använda alla de som tackat ja till studien istället för att en 

skulle ställa upp på pilotintervjun.  

 

I beslutet av att använda ett bekvämlighetsurval till studien har det varit ett praktiskt val 

med tanke på att det har underlättat att komma i kontakt med de som stämmer in på 



 

19 
 

urvalskriteriet och jag tror även att dessa idrottsledare som har ställt upp har gjort det till 

viss del för att vi är bekanta på ett eller annat vis och har gjort det svårare för dem att 

tacka nej, även om de känner att de har fullt upp. Urvalet bestod även endast av fyra 

informanter men där en tanke har varit att använda sig av idrottsledare från olika 

föreningar och med olika bakgrunder för att ändå få flera variationer i svaren. Något 

som kan ha varit en nackdel i intervjumomentet är min egen bakgrund som 

idrottsutövare och idrottsledare vilket kan ha påverkat vid intervjuerna när jag ibland 

inte har ställt de följdfrågor som hade kunnat utvecklas svaren ytterligare eftersom jag 

omdevetet av mina egna uppfattningar har hållit med i det som redan sagts och därmed 

varit nöjd med svaret. Att jag kan ha varit färgad av mina egna åsikter är något jag har 

försökt tänka på vid bearbetningen av materialet och det har underlättat att jag har 

använt mig av en fenomenografisk ansats eftersom att jag i och med det inte ska tolka 

vad som sägs utan visa variationerna i svaren och genom det få fram idrottsledarnas 

uppfattningar. 

 

Jag är även medveten om att valet av att utföra intervjuerna på olika platser kan påverka 

hur respondenterna väljer att svara. Men min förhoppning har varit att frågorna inte har 

varit av sådan natur att de har varit obekväma att svara på och att även respondenterna 

har känt sig trygga när de själva har fått välja vart intervjuerna skulle utföras. 

6.2 Resultatdiskussion och analys 

6.2.1 Hur hanterar idrottsledarana i studien barnens olikheter? 

Det kan konstateras som Redelius (2002) tar upp i sin avhandling att idrottsledare har en 

komplicerad roll när deras uppgift inte enbart handlar om att de ska träna barnen till att 

bli bra inom en idrott utan även uppfostra dem till att bli goda medborgare. Men när det 

gäller behovet av någon längre pedagogisk utbildning för att utföra dessa uppgifter så är 

det ingen av idrottsledarna i studien som känner av det. Kortare utbilningar som till 

exempel ordnas av idrotternas olika förbund ses dock som ett bra komplement och att 

inom dessa utbilningar oftast tar upp olika pedagogiska delar av ledarskapet. De var 

framförallt de i studien som inte har någon längre erfarenhet av att vara idrottsledare 

som kunde tänka sig delta i dessa kortare utbildningar. De idrottsledarna med längre 

erfarenhet av att vara ledare menade mer att det ständigt lärde sig genom mötet med 

barnen där de fick lära sig hantera olika situationer. 
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Hur idrottsledarna i studien hanterade barnens olikheter använde de sig av olika 

metoder. Men på ett eller annat vis kunde metoderna beskrivas som någon form av 

nivåanpassning när det gällde gruppindelningar. I tidigare forskning som tagits upp i 

studien (Linchevski & Kutscher, 1998; Williams & Pramling Samuelsson, 2000) så är 

det vanligt att pedagogerna i skolan väljer att dela in eleverna i grupper efter olika 

nivåer. Att pedagogerna delar in barnen efter olika kunskapsnivåer i syfte med att 

grupperna behöver anpassas efter elevernas förmågor, inlärningstakt och  

inlärningsmetod. Här går det att se en skillnad i hur idrottsledarna använder sig av 

nivåanpassning jämfört med pedagogerna i skolan. Istället för att ha en grupp för de 

barn som ligger på en hög nivå som tränar för sig själva och en grupp för de barnen på 

en lägre nivå som tränar för sig blandas barnen och tränar tillsammans. Men för att 

träningen ska passa alla så kan baren delas upp i mindre grupper under träningen så att 

svårighetsgraden på övningen kan variera beroende på vilken nivå barnen befinner sig 

på. Generellt har det i skolan visat att elever som hamnar i en grupp med andra elever på 

en högre nivå än dem själva gör bättre ifrån sig och denna effekt kan även ses inom 

idrotten. Idrottsledarna i studien menar att de upplever en god effekt av denna metod att 

dela in barnen och nivåanpassa övningarna. De menar att de flesta barnen i grupperna 

kände att de fick vara med på samma villkor och när barnen sedan utförde övningar 

tillsammans i den stora gruppen så respekterar de varandra för den de är. Det här sättet 

tillåter även att grupperna aldrig behöver vara permanenta och barnen kan delas in i 

olika grupper utifrån vilken övning det är. På detta sätt kan barnen aldrig få någon 

etikett på vilken grupp de tillhör när det gäller olika nivåer. Pramling Samuelsson och 

Williams (2000) skriver att hur barnen organiseras i en grupp påverkar deras 

förväntningar på sig själva och på andra och detta tror jag är en viktig aspekt när barnen 

slipper känna att det tillhör den lägre eller högre nivån och det slipper även att känna sig 

utanför. Istället för att fokusen ligger på vilken grupp de tillhör kan de istället vara med 

och träna för att de är kul. En idrottsledare tog även upp vikten av förebilder för att barn 

skulle vilja idrotta och i detta sammanhang kan kamraterna i gruppen bli förebilder för 

varandra och att barnen kan få känslan av att klarar den kompisen av den där övningen 

så ska jag också träna och bli bättre och klara av den.  

  

Det som kan upplevas problematiskt för idrottsledarna i studien var när barnen hade 

olika ambitioner med sin träning. När vissa var där för gemenskapens skull och ha kul 

var andra där för att bli bättre och tävla. Där skiljde det sig i svaren hos idrottsledarna i 

studien och till viss del berodde det på hur gamla barnen i gruppen var, där vissa 
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menade att barnen var för små för att ha ambitioner än. Men det finns också en skillnad 

utifrån vad föreningens målsättning var och även hur stor barn- och 

ungdomsverksamhet föreningen hade. I en förening med en stor barn- och 

ungdomsverksamhet med många grupper, ledare och även seniorlag i högre serier så var 

idrottsledaren mer inne på att det kunde behövas en indelning av grupper i föreningen 

efter barnens olika ambitioner och att det även var planerat att införa till nästa säsong. 

Att de barn som ville träna för att vara med i ett lag och ha kul skulle få vara i en grupp 

och de barn som ville satsa skulle få vara i en annan grupp. På detta vis skulle de kunna 

producera egna spelare till seniorlaget när barnen blev äldre. I föreningar med en mindre 

barn- och ungdomsverksamhet var det inte lika tydligt med något behov av att dela in 

barnen beroende på vilka ambitioner de hade. Att föreningar med färre barn och 

ungdomar i sin verksamhet inte känner av samma behov som de med en stor barn- och 

ungdomsverksamhet skulle kunna ha att göra med att de vill behålla de barn och 

ungdomar som de har. Det kan även bero på hur utbudet av ledare ser ut, ju fler grupper 

en förening har desto fler ledare behöver de också. Här kan även synen på den tidiga 

satsningen tas upp som idrottsledarna i studien hade olika åsikter om. Några menade att 

det var bra med tävling tidigt och att de lärde barnen från början att träna rätt medan en 

annan idrottsledare menade att det först när barnen var runt 15 år som de kunde börja 

satsa på någon specifik idrott och först då går det att diskutera olika ambitioner med 

träningen.  

6.2.2 Hur kan idrottsledarna i studien påverka gruppens sammanhållning? 

När det gäller hur idrottsledarna i studien kan påverka sammanhållningen i gruppen var 

det endast en ledare som sa att de arbetade aktivt med att hålla en god sammahållning 

medan de andra tyckte att det kom automatiskt med den träningen de utförde. Det kan 

kopplas till Holt et al. (2013) studie som tar upp att idrottsledare inom skolidrotten 

duktiga på att använda olika metoder som främjar det sociala lärandet hos barnen. Bland 

annat använder alla idrottsledare i studien sig av någon form lek under träningen. De 

flesta använder lekarna i uppvärmningen eller som avslutning av träningen. En 

idrottsledare tar även upp att de inte använder lekar i sig utan mer som en metod för att 

göra övningarna mer lekfulla och att det tar bort själva tävlingsmomentet i övningen 

men att barnen ändå får öva på något som hör till idrotten de utövar. Andra metoder 

som idrottsledarna i studien tar upp är att alla ska kunna vara med alla i gruppen och 

detta lär barnen att respektera och samverka med varandra. För det är som tidigare 

nämnt i studien inte bara de idrottsliga färdigheterna som lärs ut inom idrotten utan även 

de sociala färdigheterna och att respektera varandra är viktiga kunskaper som lärs ut.  
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Därför är det även intressant med det som Engström (2004) och Redelius (2002) tar upp 

om vikten av idrotten för skapandet av barn och ungdomars identiteter. För det märks 

tydligt att idrottsledarna i undersökningen är väl medvetna om att det inte bara är de 

idrottsliga färdigheterna som barnen kan ta till sig av inom idrotten utan just även de 

sociala färdigheter som att respektera ledaren och varandra och att det är viktiga inslag i 

träningarna och att detta är faktorer som påverkar sammanhållningen i gruppen. 

6.2.3 Hur uppfattar idrottsledarna i studien att barn och ungdomsidrotten behöver 

utvecklas för att behålla fler barn och ungdomar när de blir äldre? 

Att träning ska vara något som är roligt för barnen är idrottsledarna inne på när det 

gäller hur barn och ungdomsidrotten bör utvecklas för att fler barn och ungdomar ska 

vilja fortsätta träna när de blir äldre. Enligt Trondman (2005) är det till exempel svårt att 

behålla ungdomar i 16 års ålder som inte har en tränings- eller tävlingsvillighet för att 

delta i en verksamhet som har elitidrotten som målbild. Riksidrottsförbundets studie 

från 2004 visar att många barn slutar att idrotta när träningen blir för hård och inte är 

anpassad efter deras ambitionsnivå. I linje med Engström (2004) är ledarna inne på att 

idrotten behöver bli bättre på att erbjuda barn och ungdomar möjligheten att idrotta efter 

vilken ambitionsnivå de har med sitt idrottande, från de barn som vill idrotta för 

gemenskap och att röra på sig till de barn som en dag vill bli bäst. Idag när det är allt 

vanligare med en tidig satsning på en specialiserad idrott för barn och ungdomar blir 

konsekvensen att de som är sena i utvecklingen eller inte har samma ambition med att 

idrotta riskerar att slås ut för att de inte hänger med i de övriga lagets utveckling 

(Redelius, 2002). Det har tagits upp tidigare i diskussionen att den form av indelning är 

aktuell i vissa föreningar men att det oftast beror på storleken på verksamheten då denna 

form av indelning är beroende av att det finns ett stort antal barn och även ledare som 

vill ställa upp. Ytterligare faktorer som idrottsledarna tar upp är att barnen får testa på 

flera olika idrotter när det är unga innan de bestämmer sig för en idrott. 

6.2.4Slutsats 

Slutsatsen i denna studie visar att idrottsledarna i denna studie är medvetna om att 

barnen inom idrotten kan befinna sig på olika nivåer både vad gäller utvecklingen av 

sina idrottsliga färdigheter och också vilken ambition de har för sitt idrottande. När det 

gäller grupperingar av barnen efter olika nivåer beroende på deras idrottsliga färdigheter 

anser idrottsledarna i studien att det inte finns några förhinder för att dessa barn ska 

kunna träna tillsammans även om de befinner sig på olika nivåer. Genom att 

nivåanpassa övningarna under träningen och dela upp gruppen i mindre grupper menar 
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idrottsledarna i studien att barnen känner en positiv upplevelse under träningen och att 

ingen känner sig över- eller underlägsen någon annan även om de befinner sig på olika 

nivåer. Barnen får möjlighet att träna utifrån sina egna förutsättningar samtidigt som de 

känner en gemenskap i en grupp med andra barn. I gemenskapen lär sig barnen att 

respektera varandra och ta varandra för dem de är och vad de klarar av vilket är en 

viktig kunskap som många barn tar till sig just genom sitt idrottande. Idrottsledarna 

menar också att det är viktigt att barnen tycker att det är roligt att idrotta och att det är 

de som kommer att avgöra om de vill fortsätta idrotta när de blir äldre. För att göra det 

roligt ska idrotten bland annat innehålla lek, inte vara för allvarligt och alla ska kunna 

vara med på sina egna villkor. Här kan vilken ambitionsnivå barnen har med sin träning 

vara avgörande och idrottsledarna i studien menade att de flesta barnen inte hade några 

ambitioner när de var små. Men när barnen blir äldre kan det finnas ett behov av flera 

alternativ för barnen att kunna delta i olika grupper beroende på vilka ambitioner de har 

med sin träning. En grupp för de som vill träna för gemenskapen skull och en grupp för 

de som vill tävla. Problemet där är att det behövs flera ledare som kan hålla i grupperna 

och det kanske är det som föreningarna behöver bli bättre med att få fram. 

 

Men framförallt anser jag att det är viktigt att framhäva att studien visar att hur 

grupperna organiseras faktiskt kan påverka vilka förväntningarna barnen har på sig 

själva och på andra. Därför är det viktigt att idrottsledarna är medvetna om det och tar 

hänsyn till när de planerar sin träning med barnen och även för föreningar när de 

bestämmer vilka grupper de ska ha i deras barn och ungdomsverksamhet så att alla barn 

oberoende på idrottsliga färdigheter eller ambitionsnivåer ska ha möjlighet att idrotta. 

6.3 Fortsatt forskning 

I den här studien har idrottsledares uppfattningar om hur barn och ungdomsgrupperna 

utformning inom föreningen kan påverka att barn och ungdomar vill idrotta. Det skulle 

vara intressant att undersöka de som är aktiva inom idrotten när det är äldre på olika 

nivåer vilka faktorer som de har upplevt har påverkat att de fortfarande idrottar. Genom 

fokusgruppintervjuer skulle till exempel ett korplag kunna kontaktas för deltagande i 

fortsatt forskning i syfte för att få fram de faktorer som påverkar barn och ungdomar till 

att idrotta hela livet. Att få fram vilka faktorer som har påverkat de som idrottar även 

när det blir äldre skulle kunna bidra till att utveckla utbildningarna för idrottsledare 

inom barn och ungdomsidrotten.  



 

24 
 

 

 



 

 
 

7. Referenser  

 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Engström, L-M. (2004). Social change and physical activity Scandinavian Journal of 

Nutrition 2004; 48 (3): 108 -113 

 

Holt, N L., Sehn, Z L., Spence, J C., Newton, A S., Ball, G. D. C. (2012).Physical 

Education and Sport Programs at an Inner City School: Exploring Possibilities for 

Positive Youth Development Physical Education and Sport Pedagogy, 17 (1) 97-113 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Light, R. & Nash, M. (2006). Learning and identity in overlapping communities of 

practice: Surf club, school and sports clubs. The Australian Educational 

Researcher.Volume 33, Issue 1, pp 75-94 

 

Linchevski, L. & Kutscher, B. (1998). Tell me with whom you’re learning, and I’ll 

tell you how much you’ve learned: Mixed-ability versus same-ability grouping in 

mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 29(5), 533–544. 

 

McCracken, G. (1998). The long interview. London: Sage 

 

Pramling Samuelsson, I. & Williams, P. (2000) Barns olikheter - en pedagogisk 

utmaning. Pedagogisk Forskning i Sverige, 5(4) 284–306 

 

Redelius, K. (2002). Ledarna och barnidrotten - Idrottsledarnas syn på idrott, barn och 

fostran. Stockholm: Lärarhögskolan. 

 

Regeringens proposition. (2008). Statens stöd till idrotten. Prop. 2008/09:126. 

Stockholm 

 

Riksidrottsförbundet (2009) Idrotten vill. – Idrottsrörelsens idéprogram. Stockholm. 

 

Riksidrottsförbundet (2005) Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk 

undersökning våren 2005. FoU Rapport. 2005:6. Stockholm 

 

Riksidrottsförbundet (2004) Varför lämnar ungdomar idrotten. FoU Rapport 2004:3. 

Stockholm 

 

Riksidrottsförbundet (2008) Vilka stannar kvar och varför? – En studie av ungdomars 

deltagande i föreningsidrott. FoU Rapport 2008:4. Stockholm 

 

Rosenqvist, M. & Andrén, M. (2006). Uppsatsens mystik - om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB  

 

Trondman, M. (2005). Unga och föreningsidrotten- En studie om föreningsidrottens 

plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 

2005:9 

 



 

 
 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Proposition 2008/09:126. Statens stöd till idrotten. Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Internetkällor: 

Vetenskapsrådet. (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 – Intervjumall 

 

Hur kommer det sig att du blev idrottsledare? 

Hur länge har du varit idrottsledare? 

Vad har du för mål med att vara idrottsledare? 

Har du gått någon (flerårig) pedagogisk utbildning eller någon 

idrottsledarutbildning? 

Kan du berätta hur barn och ungdomsverksamheten ser ut i er förening? 

I vilken ålder börjar de flesta att träna? Vilka nivåer finns det? 

När börjar lagen tävla? 

Vilka möjligheter finns det för en 14-15 åring att börja träna som inte tidigare har 

deltagit? 

Är det vanligt att någon vill börja vid den åldern? 

Hur planerar du en vanlig träning? 

Förbereder du grupper/indelningar och vad tänker du på då?  

Planerar du lekar? 

Kan du känna av hur samspelet fungerar mellan barnen i gruppen?  

Kan du påverka om det finns några negativa känslor? 

Jobbar ni med lagsammanhållning? 

På vilket sätt handskas du/föreningen med barnens olikheter? 

När barnen har olika mål? 

Olika i utvecklingen både fysiskt och psykiskt? 

Hur tror du att barn och ungdomsidrotten behöver utvecklas för att fler barn ska 

fortsätta idrotta när det blir äldre? 

Vilka faktorer tror du skulle kunna påverka att fler barn och ungdomar fortsätter idrotta 

längre? 

Vad anser du om att det börjas tävla tidigt bland barn?  

Finns det något du vill tillägga eller kommentera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Till dig som är idrottsledare för barn och ungdomar! 

Jag heter Maria Modin och studerar till hälsopedagog.  Jag skriver nu mitt 

examensarbete i pedagogik. Jag är intresserad av idrottsledares uppfattningar om 

gruppåverkan bland barn och ungdomar inom föreningsidrotten och hur de uppfattar 

möjligheten att få unga människor att vilja stanna kvar inom idrotten. Därför vore jag 

tacksam om just du kan tänka dig att vara med i min intervjustudie. 

Skulle du vilja delta i intervjun så kan du närsomhelst välja att avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande och du behöver inte ange något skäl till varför. Materialet som 

samlas in kommer endast att användas för denna undersökning och det kommer att 

hanteras med full anonymitet. I uppsatsen kommer namnen vara fiktiva. Intervjun 

kommer att pågå i ca 30 minuter och om du godkänner kommer jag att spela in 

intervjun för att underlätta bearbetning av materialet. Det är endast jag som kommer att 

arbeta med inspelningen och det kommer att raderas när bearbetningen är klar. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för mer 

information. 

Hoppas vi ses! 

 
Med vänliga hälsningar 

Maria Modin  

hhp10mmn@student.hig.se 

Handledare: 

Elisabet Hedlund 

ehd@hig.se 

mailto:hhp10mmn@student.hig.se
mailto:ehd@hig.se

