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Motiverende lederskap: 
Hva er grunnpilarene for god 

motivasjonskvalitet?
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Graden av delt virkelighetsforståelse mellom trener og utøver?



Dagens program
•Utvikling av morgendagens utøvere

•Ulike typer motivasjonskvalitet

•Utøverens opplevelse av treningskonteksten

•Viktigheten av struktur og involvering

•Trenerrollen og treneratferd

•Graden av selvinnsikt blant trenere

•Oppsummering



Utvikling av morgendagens utøvere
•Olympiatoppen (OLT):
•Organisert aktivitet – krever visse prioriteringer
•Ansvar for egen utvikling – utøverens eget prosjekt
• Langsiktighet i treningsarbeidet
•Utøveres forutsetninger både på det motoriske, det 

fysiske, det mentale og det sosiale område må foredles 
og utvikles

• Viktigheten av forståelse, anerkjennelse og et eierforhold
Mestre de kravene/utfordringene man møter på veien



Ulike typer motivasjonskvalitet

AmotivasjonIntegrert Identifisert Introjeksert YtreIndre

Selvbestemt 
motivasjon

Kontrollert 
motivasjon



Indre Motivasjon

•Aktiviteten oppleves som 
morsom

•Utøveren opplever glede

•Utøveren opplever en indre 
tilfredsstillelse

•Utøveren har et personlig 
engasjement



Ulike former av Indre Motivasjon

•Indre motivasjon:
•...for å vite
•...for å erfare stimuli
•...for å klare ting



Indre Motivasjon: For å vite
• For den gleden det gir meg å 

kunne mer om aktiviteten min 

• Fordi jeg liker å lære hvordan jeg 
skal bruke nye ferdigheter og 
teknikker

• Fordi jeg liker å lære nye 
ferdigheter og teknikker

• Fordi jeg liker å lære noe nytt om 
aktiviteten minn 



Indre Motivasjon: For å erfare stimuli
• Fordi jeg elsker de ekstreme 

situasjonene og opplevelsene jeg 
får i utøvelsen av aktiviteten min

• Fordi jeg elsker spenningen jeg 
føler når jeg er veldig involvert i 
aktiviteten

• På grunn av den gleden jeg 
opplever når jeg føler meg helt 
oppslukt i aktiviteten 



Indre Motivasjon: For å klare ting
• Fordi jeg nyter følelsen av mestring 

når jeg prøver å nå langsiktige 
mål/ambisjonene mine

• Fordi jeg liker følelsen av å lykkes 
når jeg jobber mot noe viktig 

• Fordi jeg liker å gjøre det beste ut av 
evnene mine 

• Fordi jeg får en følelse av å prestere 
når jeg prøver å oppfylle mine mål, 
ambisjoner og drømmer



Konsekvenser av indre motivasjon
• Utøvere rapporterer:

• Høyere grad av innsats
• Høyere grad av konsentrasjon 

og engasjement
• Høyere nivåer av kreativitet og 

læring
• Bedre livskvalitet og mental 

helse
• Høyere prestasjonsnivå



Integrert Motivasjon
• Atferden er en naturlig del av 

utøverens livsstil

• Det er en sammenheng mellom 
atferden og utøverens verdier og 
behov

• Et personlig engasjement er 
knyttet til atferden

• Atferden er stabil og forankret i 
utøverens personlighet



Integrert Motivasjon
• Fordi det er en del av hvem jeg er

• Fordi det er en mulighet til å bare 
være den jeg er

• Fordi det jeg gjør gjennom 
aktiviteten er et uttrykk for hvem 
jeg er

• Fordi det gir meg anledning til å leve 
på en måte som er tro mot mine 
egne verdier



Identifisert Motivasjon
• Utøveren engasjerer seg, fordi 

han/hun identifiserer seg med 
formålet/hensikten og verdiene 
til aktiviteten

• Aktiviteten er instrumentell, men 
også selvbestemt, fordi utøveren 
verdsetter og har et personlig 
eierforhold til aktiviteten



Identifisert Motivasjon
• Fordi fordelene med å utøve 

aktiviteten er viktige for meg

• Fordi det lærer meg selvdisiplin

• Fordi jeg verdsetter fordelene 
ved aktiviteten

• Fordi det er en bra måte å lære 
ting som kan bli nyttig for meg i 
fremtiden



Introjeksert Motivasjon
• Utøveren kontrollerer seg selv 

(og sin egen atferd) med indre 
former for straff og belønning

• Utøveren vil (a) belønne seg selv 
med stolthet og selvforherligelse 
og (b) straffe seg selv med dårlig 
samvittighet, skam og angst

• Denne formen for motivasjon er 
også basert på ego-involvering



Introjeksert Motivasjon
• Fordi jeg ville føle skam hvis jeg 

sluttet

• Fordi jeg ville føle det som et 
nederlag dersom jeg sluttet

• Fordi jeg føler meg forpliktet til å 
fortsette

• Fordi jeg vil få dårlig samvittighet 
hvis jeg slutter



Ytre Motivasjon
• Utøveren deltar i aktiviteten, fordi 

han/hun føler en ytre form for press 
og derav kontroll

• Utøveren jobber for å oppnå ytre 
definerte mål

• Kilden til utøverens motivasjon er 
utenfor hans/hennes kontroll

• Utøverens motivasjon er avhengig 
av ytre monitorering og forsterkning



Ytre Motivasjon
• Hvis jeg ikke holder på med 

aktiviteten min, vil ikke andre være 
fornøyd med meg 

• Fordi jeg føler press fra signifikante 
andre om å delta

• Fordi folk oppfordrer og presser 
meg til å delta

• For å tilfredsstille andre som ønsker 
at jeg skal holde på med aktiviteten



Amotivasjon
• Amotivasjon er en tilstand hvor 

utøveren har ingen motivasjon 
for utøve aktiviteten

• Amotivasjon kan oppstå når man 
(a) føler inkompetanse, (b) ikke 
oppnår et ønsket mål, og (c) føler 
at handlingen har liten verdi

• Amotivasjon er også relatert til 
en rekke negative erfaringer og 
konsekvenser



Amotivasjon
• Men jeg lurer på hva poenget er

• Men jeg spør meg selv om 
hvorfor jeg fortsetter

• Men hvorfor jeg deltar/årsakene 
er ikke lengre klart/klare for meg

• Men jeg stiller spørsmål ved 
hvorfor jeg utsetter meg for 
dette



Ulike typer motivasjonskvalitet

AmotivasjonIntegrert Identifisert Introjeksert YtreIndre

Utøverens opplevelse av autonomi/selvbestemmelse

Selvbestemt 
motivasjon

Kontrollert 
motivasjon



Utøverens opplevelse av autonomi
• Å være en initiativtaker til ens egen handling

• Gi utøvere valg med tanke på utviklingsnivået deres
• Avhengig av en viss type kompetanse for å ta gode beslutninger

• Å gi utøvere optimale utfordringer på trening
• Bør være knyttet til følelsen av å ta egne valg

• Hva er forskjellen: (a) Jeg vil gjøre det, (b) Jeg ønsker å gjøre det, 
(c) jeg burde gjøre det, (d) jeg må gjøre det, og (e) Jeg vil ikke gjøre 
det



Utøverens opplevelse av autonomi
• Som utøver så føler jeg at jeg har valg 

og frihet i de tingene jeg gjør på 
treningene

• Som utøver så opplever jeg at 
beslutningene jeg tar gjenspeiler det 
jeg virkelig ønsker

• Som utøver så opplever jeg at de 
valgene jeg tar uttrykker hvem jeg 
virkelig er

• Jeg opplever at jeg holder på med noe 
som virkelig interesserer meg når jeg 
deltar i aktiviteten min



Viktigheten av struktur og instruksjon
• Utøvere mangler nødvendig kunnskap 

og erfaring som man trenger for å 
oppleve progresjon i aktiviteten

• Sette grenser for utøveren: (a) ha 
tydelige forventninger, (b) gi klare 
beskjeder, og (c) konsekvent oppførsel

• Måten trenere setter grensene på 
har mye å si for om utøverne 
forstår og aksepterer det som 
treneren sier



Utøverens opplevelse av kompetanse
• Grensesetting og klare beskjeder:

• Tillater utøvere til å utfolde seg innenfor treningskonteksten og 
derav oppleve mestring og utvikling

• Positiv feedback som formidler mestring/utvikling/dyktighet, vil 
tilfredsstille utøveres behov for å føle seg kompetente
• Viktig at utøverne føler seg ansvarlige for prestasjonen

• Informasjonskomponent: 
• Tilfredsstiller både følelsen av autonomi og kompetanse



Utøverens opplevelse av kompetanse
• Jeg føler meg trygg på at jeg kan 

gjøre ting bra på trening

• Jeg føler meg i stand til å 
gjennomføre gode treningsøkter

• Jeg føler meg sikker på at jeg kan nå 
målene mine i aktiviteten min

• Som utøver så føler jeg at jeg kan 
løse krevende treningsøkter og/eller 
arbeidsoppgaver på en vellykket 
måte



Viktigheten av involvering
• Graden av involvering og 

tilnærming til utøveres 
treningshverdag er relatert til 
deres egenrapporterte nivåer av 
glede og mental helse

• Å bry seg om utøvere er også 
relatert til mer indre former for 
motivasjon



Utøverens opplevelse av sosial tilhørighet
• Treningskontekster som bærer preg av trygge relasjoner til 

voksenpersoner (f.eks. trenere og foreldre) og andre utøvere

• I treningskontekster hvor utøvere har en følelse av tilknytning og 
tilhørighet

• Prosesser som fremmer indre former for motivasjon:
• Trenere som bryr seg og viser oppriktig omsorg for utøverne sine
• Utøvere som føler trygghet, respekt og tillitt



Utøverens opplevelse av sosial tilhørighet

• Jeg føler at jeg bryr meg om 
lagkameratene mine og at de 
også bryr seg om meg

• Jeg får en god følelse når jeg 
tilbringer tid sammen med 
lagkameratene mine

• Jeg føler meg knyttet til 
lagkameratene mine og at de 
føler seg knyttet til meg



Idrettskonkurranse og indre motivasjon
• En informasjonskomponent:

• Kan tilby en optimal utfordring
• Kompetanse feedback
• Mestringsopplevelser

• En kontrollerende komponent:
• Føle et press for å vinne

• Fra andre eller egen ego-
involvering

• Fokus på oppgave-involvering



Trener

Utøver

Graden av delt virkelighetsforståelse mellom trener og utøver?



En oppgave til forsamlingen: 
Hvis dere hadde deltatt i et forskningsprosjekt i 1 år: 

Hadde det vært samsvar mellom: 

(1) deres observerte treneratferd

(2) utøvernes opplevelse av deres treneratferd

(3) deres opplevelse av egen treneratferd?



Autonomi-støttende treneratferd
•Gi valg i henhold til bestemte regler og rammer

•Gi en begrunnelse for øvelser og rammer

•Anerkjenne utøveres følelser og perspektiver

•Gi utøvere muligheter for å ta initiativ og selvstendig trening

•Gi utøvere informasjonsfeedback om deres kompetanse

•Ha fokus på oppgave-involvering

• Formidle tillitt og respekt



Autonomi-støttende treneratferd
• Jeg opplever at treneren min gir meg valg og 

muligheter på treningene

• Jeg føler at treneren min forstår meg

• Treneren min gir meg selvtillit når jeg er i 
svømmehallen

• Treneren min oppmuntrer meg til å stille 
spørsmål på treningene

• Treneren min hører på hvordan jeg vil ha 
det på treningene

• Treneren min forsøker å forstå min 
opplevelse av treningshverdagen før 
han/hun foreslår en ny måte å gjøre ting på



Kontrollerende treneratferd
•Bruk av tvang, press og en autoritær trenerstil
•Pålegge utøvere en bestemt og forutbestemt måte å 

tenke på og oppføre seg på

•En kontrollerende bruk av belønninger, negativ betinget 
atferd, bruk av trusler og overdreven kontroll

•Konsekvensen av en slik type treneratferd:
• Lavere grad av autonomi/selvbestemmelse og mer ytre 

former for motivasjon



Kontrollerende treneratferd
• Treneren min er mindre vennlig mot 

meg hvis jeg ikke forsøker å se ting på 
hans/hennes måte

• Treneren min er mindre støttende når 
jeg presterer dårlig på treningene

• Treneren min gir meg mindre 
oppmerksomhet hvis han/hun er 
misfornøyd med noe jeg har sagt eller 
gjort

• Treneren min er mindre tolerant hvis 
jeg har skuffet ham/henne



Trenerrollen og egen selvinnsikt
• Oppgave 1: Hvordan oppfører jeg meg på bassengkanten?

• Oppgave 2: Benytter jeg meg av en informasjonskomponent eller 
en kontrollerende komponent når jeg instruerer utøverne mine fra 
bassengkanten?

Trener Utøver



En oppsummering...
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struktur

Trenerens 
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Utøverens  
opplevelse av 
selvbestemt 
motivasjon
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Takk for oppmerksomheten.


