
1 

Ett pedagogiskt perspektiv på 
 physical literacy 

 
 
 

Peter Åström 
PhD 
Pedagogiska Institutionen 
peter.astrom@umu.se 



1. Elevers lärande motivation (åk 5, 11-12 år)  Enkät. 
 
 
2. ”Lågt” motiverade elevers föreställningar om ämnet. Intervjuer. 
 
 
3. Lärares föreställningar om syfte, undervisning  
och lärande i ämnet och strategier att nå alla elever. Intervjuer 
 
 
4. Studera interaktionen mellan lärare och elever i praktiken. 
Observationer.  

Fånga/beskriva förutsättningar som påverkar 
lärares möjligheter att nå alla elever i idrott och 
hälsa.  



 
 Några resultat i korthet: 
 

Lärandemotivationen 
 

q Starka samband mellan upplevd egen kompetens och 
 motivation till ämnet. 
q Låg upplevd kompetens = stor ängslan inför och  
under lektionerna.  
 
q Pojkar skattar ämnets framtida värde högre,  
upplever sig kunna nå målen i ämnet i större utsträckning än 
flickorna som däremot värdesätter stämning och klimat högre.  

q Flickor uppger att de är betydligt ”ängsligare/osäkrare” 
samt lägre tilltro till sin egen kompetens jämfört med pojkarna.  
 
q Flickor skattar kompisarna som betydelsefullare och  
värdesätter tävlingsorienterad undervisning lägre. 



Stödjande faktorer 
 
q Läraren den enskilt viktigaste faktorn 
q Klassrumsklimatet samt kompisar andra viktiga aspekter 

Inlärningspreferenser 
  
q Föredrar enskilde/självständiga lärandesituationer  
eller i mindre  grupper.   

q Uppskattar hög aktivitet och tävlingsorienterad  
undervisning minst.  

De lägst motiverade eleverna…. 



 
-är i större utsträckning  
ej föreningsanslutna. 
 
-upplever i större  
utsträckning att  
”prestation” är målet 
 med ämnet.  
 
-har svårare att 
 förstå syftet med ämnet. 
 
-värderar ämnets  
framtida värde lägre. 

 
 
 
 

 

forts.. lågt motiverade 



Elevintervjuerna visar på upplevelser och 

  

q Känsla av att inte vara kompetent 

q Känsla av att inte ha möjlighet att påverka sin situation 

q Känsla av tillhörighet –PASS…  
 

 



 
 
Vi vet att barn  
utvecklas olika och  
är unika individer..  
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…och vi vet också vilka 
grundläggande behov 
som ska uppfyllas för 
att främja inre 
motivation! 
 
 



Konsekvenser av SDT i praktiken 
för skola/föreningsliv 
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              Känsla av social tillhörighet och  
  delaktighet i gruppen  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 



Faktorer som gör att ungdomar vill stanna kvar 
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(Lindgren, Dohlsten och Annerstedt, 2016) 



•  Samarbetsövningar 
•  Teambuilding 
•  Parövningar 
•  Jobba i mindre grupper 
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Utveckla 
tillhörighet och 
delaktighet 

     



Ett barnperspektiv på träning (upp till 12 år)  
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(Eliasson, 2011) 



Känsla av självbestämmande-autonomi 
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Mellan 2004- 2015   12 
procentig  minskning för 
gruppen 12-18 år. 
 
Ett minskat 
föreningsidrottande 
bland unga under de 
senaste decennierna, 
handlar i huvudsak om 
att äldre ungdomar slutar 
(efter 15 år) 
 
En mer kommersiell 
hälso- och 
träningsindustri har vuxit 
fram och expanderat 

Antal idrottande ungdomar minskar 



-Skador och bristande framgång, uppfattningar att det inte  
går att kombinera idrottande med det vardagsliv de eftersträvar 
 
-Idrottens traditionellt utformade verksamhet gör också att unga kan 
känna ett bristande utrymme för egen utveckling och långsiktighet. 
Idrotten är förutsägbar i sin (tränings)praktik till skillnad mot 
exempelvis andra aktiviteter som interaktiva spel, där man kan byta 
medspelare, nivå och tillfälle 
  
-Växande intresse hos unga för mer flexibla möjligheter till idrottande. 
Att kunna styra sin tid och själv välja tillfälle för träning framstår som en 
viktig förutsättning för allt fler 15-åriga tonåringar. 
 
Unga uttrycker svårigheter med att kombinera en regelbunden 
fritidssysselsättning med skolarbete och andra former av socialt 
umgänge.  

  
 Nästan exakt samma svar nu som för 15 år sedan! 

Motiv till avhoppen från idrotten 
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•  Ge olika rörelse uppgifter/ramar - utövarna bestämmer målen/
utförandet 

•  Känna att de har möjlighet att kunna påverka 

•  Träna på att sätta egna utvecklingsmål-träna mot 
dessa, själv äga sin utveckling  

  
•  Nivåanpassat innehåll  - finnas valmöjligheter som ska passa 

ALLA. 
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Känsla av kompetens 
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En polarisering av aktivitetsmönster framträder där några rör 
sig väldigt mycket medan andra blir väldigt stillasittande.  
 
Andelen barn och ungdomar som tränar mer än sex timmar per 
vecka har ökat.  
 
Antalet idrotter per barn i åldern 7–12 år har minskat den 
senaste fyraårsperioden.  (Lundvall och Sundblad, 2017) 
 
 
Idrott börjar allt tidigare kräva alltmer tid av utövarna tidigare, 
vilket riskerar att förhindra möjligheten att delta i flera olika 
föreningsidrotter parallellt.  
 
40% av de mellan 7-10 år som slutar nger att de inte är tillräckligt 
bra 
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•  Värdesätta  olika parametrar  
•  Hitta rätt nivå och utmaning 
•  Sätt att ge feedback 
•  Misstag en del av lärandet 
•  Självkorrigerande-/instruerande 

övningar (inre feedback) 
•  Organisera bort onödig exponering 



 
Utgångspunkten ska vara individens lärande. Varje 
individ är unik ska bli accepterad och erkänd med 
dess individuella erfarenheter, förmågor och 
preferenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkludering av alla barn oavsett av förmåga och 
erfarenhet. Inkludering och möjlighet för alla att 
känna utveckling och självtillit till kroppsutövning är 
centrala i PL. 

22 



 
Motivationsklimat- två grundtyper 

• Prestions- och resultatorienterat 
klimat stödjer ffa yttre motivation 

 vs 
• Uppgiftsorienterat  klimat 
stödjer ffa inre motivation och 

intresse 



TARGET –modellen (Ames, 1992) 
TARGET  (Ames & Epstein, 1992) 

Tasks- uppgifter    

Skapa variation, utmaning och syfte i varje aktivitet/
uppgift. 
Ge möjlighet att välja utifrån olika uppgifter  
Uppmuntra till att formulera/sätta sina egna mål 
 

Authority-medbestämmande 
Främja aktivt deltagande och känsla av självständighet 
Ej komma med svaren direkt 
Sokratisk frågeteknik 
Möjlighet att välja inom ramen för befintligt innehåll  
Involvera barnen i beslutsfattandet (uppgift, mtrl etc) 



Rewards-belöningar   
Fokusera på individuell utveckling och förbättring. 
Elevers framsteg uppmärksammas, hålls och 
ges helst privat. 
Beröm ges vid förbättring/utveckling 
Grouping-gruppindelning  
Använd individuella-  och cooperativa arbetssätt. 
Elever arbetar med ind.uppgifter i par eller i små  
grupper 
Gruppindelningar är flexibla och heterogena 
 



forts. TARGET 

 

Evaluation-utvärdering  
Använda olika utvärderingsmetoder. 
Framsteg/förbättring värderas med utgångspunkt 
i egna delmål, deltagande, ansträngning och  
Förbättring. 
Barnen ska uppmuntras att utvärdera den egna 
prestationen och göra en självvärdering. 

 
Time-tid 
Tillåt/ordna så att barnen medverkar i planering 
Tiden för klara definierade uppgifter är flexibel. 
Barnen hjälper till/är delaktiga i att planera sin tid 
för att uppnå sina mål.  	
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Utveckla en bred/allsidig rörelserepertoar = Bli rörelserik
   

 

Ge barn och ungdomar goda förutsättningar att träda in 
på nya/andra fysiska rörelsearenor/miljöer under 
uppväxten och senare i livet 

 
 
 
 
 

”Allsidighet som grund, lek som form, glädje och 
långsiktig utveckling som mål” 
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Tack för er 
uppmärksamhet! 

They dont care how much you know until they 
know how much you care.



En sammanfattande bild är att föreningsidrotten inte ännu har 
lyckats skjuta fram den tidpunkt då unga lämnar 
föreningsdriven idrott.  
 
• Mönstret är fortfarande att många unga lämnar 
föreningsidrotten vid 12–13 års ålder. Under gymnasieåren 
sjunker andelen föreningsaktiva ytterligare med  cirka 25–30 
procent. 
 
• Många upplever tidsbrist och att prestationskraven från både 
skola och idrotten ökar.  

• Flickors motiv till att träna och tävla någon gång på vägen 
övergått från att vara internt till att bli externt orienterade. När 
kraven hårdnar och idrotten inte längre erbjuder samma glädje 
vänder de sig till andra former (utanför den traditionella 
föreningsidrotten) av fysisk aktivitet. 

• Att uppskatta kroppen för dess fysiska förmågor, och att 
identifiera sig med en idrottsidentitet, fungerar sannolikt som 
en motvikt till de starka krafter som lär unga att betrakta 
kroppen som ett objekt 

 



Vad kan vi göra framöver? 

•  Barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, 
glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. 
En verksamhet bör innehålla varierad och allsidig och 
träning som är individuellt anpassade. 

•  Tävling är en naturlig del av både idrott och lek, men 
måste också vara just det. Tävling och jämförelser bör 
minimeras i de tidiga åren för att undvika social 
jämförelse som kan vara hämmande. Minimera social 
jämförelser i tidig ålder. Resultat spelar mindre roll 
och ska inte ”uppvärderas” av vuxna. Därför ska alla 
också få vara med på lika villkor. 

•  En bidragande faktor till att barn och ungdomar 
stannar kvar i föreningar är att känna egen utveckling 
tillsammans den sociala dimensionen.  



Tre typer av ”målsättning” hos 
tränare? 

1. Främst fostra tänkta framtida elitidrottare. Tränarna i fråga är starkt 
engagerade i verksamheten och menar att tidiga satsningar är vad som behövs för att 
utvecklas. Att träna akademilag eller tävlingsgrupper är vad dessa främst är anställda 
för Det ingår i deras dagliga arbetsuppgifter att träna barn och unga och det finns skäl 
att fundera över om den tilltagande professionaliseringen av barnidrott leder till att 
transformeringen av vissa centrala riktlinjer (från RF) inte sker.  
 
2. En annan typ av tränare är de som främst värnar om alla barns och ungdomars 
möjligheter att vara med. De är också starkt engagerade men tror inte på tidiga 
satsningar eller att favorisera vissa barn. Tvärtom verkar de drivas av en lika stark tro 
som de tidigare nämnda tränarna rörande barns rätt att utvecklas. Till skillnad mot 
den första tränargruppen vill de dock inte göra skillnad på barn utan alla ska ha (och 
anses även ha) lika stor chans att bli bättre och utvecklas.  
 
3. En tredje grupp tränare som inte har tagit lika klar ställning och som inte riktigt vet 
hur de ska göra. Därmed lutar de sig mer mot klubbens riktlinjer eller beklagar 
avsaknaden av riktlinjer. Påverkas av hur andra tränare gör men även av föräldrar.

  (Redelius, Kempe-Bergman, Larsson och Linghede, 2016) 
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Skola     vs      föreningsidrott 
•  Når alla    Når många 
•  Kunskapsmål    Rf:s mål -föreningspolicy 
•  Ej frivilligt    Frivillighet 
•  Lärare    Tränare    
•  Rektor-skolverk   Föreningar RF 
•  Skoltradition- smörgåsbord  Stark föreningstradition-tävlingslogik? 
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”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt 
väl/väl till aktiviteten och sammanhanget.” 
 
” Det är inte den mätbara prestationen som ska utgöra 
underlag för bedömning, utan kvaliteten i rörelsen, dvs. 
i vilken utsträckning eleven klarar av rörelseuppgiften 
till viss del/relativt väl/väl.” 
 

Kursplanen Idrott och hälsa grundskolan 
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Konkurrensen från träningsinstitut och gym, som erbjuder 
varierande och mer flexibla träningsformer, har också pekats ut 
som en faktor vad gäller avhoppen.  
 
Vissa menar att ett starkt fokus på resultat, prestationer och 
tävling på vissa håll inom föreningsidrotten kan vara en del av 
problemet.  
 
Prestations- och tävlingsinriktningen riskerar att leda till 
utslagning och skador, men också till att de barn och ungdomar 
som inte främst har ambitionen att prestera, tävla och bli bäst 
väljer att lämna idrotten.  
 
I kombination med att kraven samtidigt ökar i skolan, parallellt 
med att andra intressen tillkommer, får idrotten stryka på foten 
i de senare ungdomsåren. 
 
Idrottsrörelsen vilar på en lång tradition och har ibland haft 
svårt att tänka nytt, bryta invanda rutiner och pröva nya 
förhållningssätt. 
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Tävling, prestation och konkurrens är viktiga inslag och en stor del av 
idrottens attraktionskraft för en del utövare, både för barn och för vuxna – 
dessa möjligheter ska självklart finnas kvar. Men det borde också vara 
möjligt att – på alla nivåer och i alla idrotter och grenar – helt välja bort 
prestation och konkurrens för den som inte är intresserad av detta.   

    (FOU rapport 2017: 1, Helena Tolvhed)  
 
32 procent av tjejerna och 19 procent av killarna uppger att tävling är ”helt 
oviktigt” för deras idrottsutövande.  (FoU-rapport 2017:1) 
 
 
23 procent vill ha: ”Möjlighet att utöva bara på skoj/utan att ’satsa’”  

     (Ungdomsbarometern, 2016).  
 
 
Många ungdomar lyfter själva fram utvecklingen av kroppsliga färdigheter 
och lusten att lära motoriska och taktiska förmågor som det som ger 
mening och drivkraft till idrottandet.  
 

 
Kroppsutövning som betonar det fysiska lärandet och vidareutveckling av 
kroppslig kompetens, liksom aktiviteters egenvärde i form av upplevelser 
blir centrala.     (Britta Thedin Jakobsson, 2013) 
 


