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Redaktören har ordet
Så här strax före jul kommer årets tredje utgåva av Idrottsforskaren ut. Här i Skåne är vädret i
skrivande stund som vanligt - lite disigt, några plusgrader och blåst!
Vi har också i samarbete med Högskolan Dalarna och SCOPE vid Göteborgs universitet arrangerat
och genomfört årets SVEBI-konferens i Falun den 21 - 22 november. Innan jag kommer in på
konferensen tar jag kort upp vad som förevarit på den svenska tennisfronten med utgångspunkt från
Stockholm Open i oktober.
50-årsjubilerande Stockholm Open hade som vanligt samlat ett mycket kompetent startfält. Med
mitt perspektiv som närvarande vid samtliga Stockholm Open - drygt 20 år som domare - kan jag
jämföra olika årgångar. Under åren 1969 (startår: vinnare jugoslaven Pilic, som slog den unge
rumänen Nastase i finalen) och drygt 20 år framöver deltog stora delar av världseliten. Så är det
naturligtvis inte idag, men för att vara en liten 250-turnering var även årets upplaga stark. Här fanns
på plats några - noga räknat fem - av världens 20 bäst rankade spelare som italienaren Fognini (13),
fransmannen Pouille (18) amerikanarna Isner (10) och Sock (18) och framtidens spelare som
"ungtupparna" ryssen Shavoralov (29), greken Tsitsipas (15), australiensaren de Minaur (31) plus
pånyttfödde letten Gulbis och evigt unge spanjoren Verdasco (30). Och som "vilda kort"(WC)
svenskarna Elias och Mikael Ymer - rankade 116 respektive 278 - där framför allt Elias gjorde en
bra turnering. Han slog tysken Marterner (57) och hade Sock "på gaffeln", men förlorade. Populär
segrare blev Tsitsipas efter seger mot kvalspelaren och överraskningen Gulbis. Siffrorna skrevs till
2x 6-4. För svensk del närmar sig Elias Ymer topp 100 efter bra spel under hösten i
Challanger-turneringar. Mikael Ymer har dessvärre stagnerat något efter bl.a. en del skador under
året. Djokovic slutade som världsetta trots finalförlust mot tysken Zverev i ATP-slutspelet i
London.
SVEBI-konferensen i Falun den 21-22 november blev ett mycket lyckat arrangemang. Ett stort
tack till våra partners Högskolan Dalarna med Erik Backman och Gunn Nyberg i ledningen samt
SCOPE vid Göteborgs universitet. Jag har bett den trogne SVEBI-medlemmen och
konferensdeltagaren Leif Gustafsson vid Hälsovågen i Vänersborg att reflektera kring konferensen.
Dessutom finns i detta nummer en artikel kring "Självprat - aktuell forskning" av Erik Palmqvist
plus ytterligare ett nedslag i Inger Eliassons serie av intervjuer med nydisputerade. Intervjuperson
var Madeleine Wikner, som disputerat på en avhandling betitlad "Det är live liksom - elevers

perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa" vid Karlstad universitet.
Vid SVEBIs årsmöte skedde en del förändringar - Inger Eliasson från Umeå universitet avgår efter
många års berömvärt arbete - bland annat som vice ordförande - liksom Matthis Kempe-Bergman.
Matthis arbete i styrelsen blev tyvärr bara ettårigt, men han gjorde en förtjäntsfullt jobb som bl.a.
sekreterare. Tack Inger och Matthis!
Styrelsen formeras 2018--2019 enligt nedan:
ordf. Erwin Apitzsch, Lunds universitet
v. ordf. Karin Grahn, Göteborgs universitet
sekr. Peter Carlman, Karlstad universitt
kassör /redaktör Anders Östnäs, Lunds universitet
ledamot Mikael Londos, Malmö universitet
ledamot Linn Håman, Högskolan i Halmstad
Tyvärr saknar vi i skrivande stund en arrangör av 2019-års SVEBI-konferens. Vi hoppas dock
kunna lösa det under inledningen av 2019. Å andra sidan är både Malmö universitet och Karlstad
universitet i dagsläget villiga att ställa upp som arrangörer 2020 och 2021.
Vi är alltså inne i ett nytt verksamhetsår ( 1/10 2018 -- 30/9 2019), vilket bland annat innebär ny
eller förnyad medlemsavgift. Denna är fortsatt låg: 50 kronor för studerande/pensionärer, 150
kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. Vårt plusgirokonto är liksom
tidigare Nordea 25 18 21-5. Glöm inte att notera ert namn och e-postadress samt att deltagare vid
konferensen i Falun automatiskt är medlemmar i SVEBI 2018 -- 2019.
Välkomna att stödja svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI!
Anders Östnäs
Redaktör
e-post: ostnasanders@gmail.com
tel. (arbete/bostad) 046-141045, (mobil) 0729-635291

SVEBI-konferens i Falun 21-22 november 2018
Här kommer mina intryck från konferensen i Falun som SVEBI anordnade i samarbete med
Dalarnas Universitet. Detta arrangemang var inget undantag från tidigare under årens lopp. Vid
Lugnets skidstadion ligger träningsanläggningar, universitet och hotell alldeles intill varandra,
vilket gör det enkelt att vara på konferens. Även då tack vare skolans stab och studenter som
bidrog till en givande konferens för oss deltagare.

Ett problem, om det nu är ett problem, är att det är så mycket intressant information från alla
duktiga föreläsare. Mycket forskning inom idrotten rör ju hela spektrat från barn- och
ungdomsidrott till elitidrott. Givande diskussioner och nätverkande med andra gör ju
förhoppningsvis att man kan ta med sig många saker hem i vardagen.
Att skriva så här kan ju vara ett bra sätt att försöka sortera ut vissa saker som känns angelägna
och därför kommer jag göra några nerslag kring olika ämnen under dessa 2 dagar.
Apropå arrangemanget så var fritidschefen i Falun, Thomas Jobs, första talare och han
informerade om Falun som idrotts-och arrangemansstad under 50 år. En klar idé att samla allt på
samma område.

Det kommer 1,5 miljoner besökare varje år. På 16000 m2 finns ett sportcentrum med bad,
gym, relaxavdelning, utomhus finns 40 km skidspår, möjlighet till Mountainbikeåkning,
ridning och löpning. Här ligger det officiella träningscentrat för Vasaloppet.
Campus har både nationella och regionala utbildningar med en uttalad sportprofil.
I anslutning till friidrotts- och tennishallen finns också ett stort testcenter, som används av många
elitidrottare men också i ett bredare perspektiv. Både för företag, offentliga sektorn och inte
minst för studenterna på utbildningarna.

Med dessa utmärkta förutsättningar så har Faluns kommun en policy kring Public Health
(folkhälsa) att invånarna, i alla åldrar, ska bli mer fysiskt aktiva. Att det finns ett samarbete
mellan föreningar och privata intressen, dvs att vissa föreningar äger sina anläggningar och att
vissa ägs av företag, exempelvis gym.

Evenemang ger också publicitet och ökat intresse i media. Bl a har ju skid-VM arrangerats här
flera gånger under årens lopp, Det finns ju även förutsättningar för konferenser, mässor etc i en
väldigt tilltalande miljö.
Ett kortare nedslag är nog viktigt att göra kring professor Sigmund Lolands föreläsning ”The
challange of techology to sport- ethical perspectives”. Från 1950-talet och framåt har det inte minst
under senare år skett en, enligt Loland, ”technoscientific revolution in sport”. Vilket innebär att
utveck-lingen går framåt kring olika tekniker och material som används. Men också att människan
blir som en maskin som tränas utifrån forskning. En Human 2.0 kommer att vara framtidens, eller
rentav redan dagens, idrottare. Frågor uppstår kring genetik, etiska frågor kring träning och
tävlingar, doping mm. Detta kommer att falla tillbaka på den enskilde elitidrottaren hur långt hen
kan gå kring etik och moral för att bli framgångsrik.
Under rubriken ”Training science and its effect on athlete development. Considering past
developments and future needs” gjorde först Daniel Svensson från Chalmers en historisk resumé
hur idrotten använde naturen med träning i skogar och berg. Bl a nämnde han och visade bilder
påträningsläger i Vålådalen med 50-talets elitidrottare. Då fanns en skeptisk syn på teknik och
forskning. Sedan kom kända fysiologer som bl a P-O Åstrand och Bengt Saltin in och hjälpte
idrottare och förbund med träningsplaner, vetenskapliga tester kring syreupptagningsförmåga,
mjölksyre-trösklar etc. Utveckling kring vad man kallade ”rationell träning”, intervaller, högre
intensitet, periodisering mm. All form av tester ökade, vilket kan medföra problem ur etisk
synpunkt bl a om den enskilde idrottaren inte vill testa och känner att hen förlorar kontrollen över
sin kropp.

Tor Söderström från Umeå Universitet fortsatte sedan med sin studie där han undersökte hur tester
sågs på från den aktives perspektiv, vad dom lärde sig och hur de ökade sin prestation. Frågan var
om de förstod innebörden av och meningen med testerna. Vid intervjuerna framkom att det inte
ändrades speciellt mycket i upplägg efter testerna och coacherna använde det mest för att kolla
fysisk status. Diskussionen utifrån denna presentation blir för vem görs testerna och om de används
funktionellt i den dagliga verksamheten. Det berörs i intervjuerna att det skulle vara till hjälp att
upptäcka risker för överträning, ökade skaderisker, ätstörningar mm med hjälp av testerna men då

behöver dessa analyseras djupare av forskarna, tränarna m fl runt den aktive. Kan också vara svårt
ur integritets-perspektiv att nå den aktive.

Från Göteborgs Universitet avslutade sedan Nathalie Barker-Ruchti denna session genom att
disku-tera kring sportcoachers kompetens och att använda ny teknik för idrottarens bästa.
Forskning visar en ökad risk för att coachingen sker utifrån data likt en maskin, och den sociala
och pedagogiska delen försvinner. Mer data tillkommer också då det efterfrågas fler specialister.
Coacherna känner sina aktiva mer utifrån siffror än social interaktion, vilket medför en förenkling
av komplexiteten i att lära sig saker och i coachingprocessen. Nathalie menar att det måste till en
högre kvalitet på ”Sport-education”-utbildningar för att kunna ta till vara och använda all ny
teknik och information för den aktives bästa.
Dag 2 inleddes med professor Brett Smith från Universitetet i Birmingham. Hans rubrik ”More of
the same or time to forward? Expanding methodological options in qualitative and mixed methods
research” var en kritisk granskning av forskning som görs med en kvalitiativ approach,
Övergripande så menade han att det är dags att agera mot den standardisering (McDonaldization,
Brett Smiths ord) som sker. Merparten av all kvalitativ forskning sker med intervjuer som metod
och den stora bristen är att analysarbetet går för fort. Man går från A till B utan att fördjupa sig i
materialet. En av punkterna som han nämnde var ”Expanding what counts as Data”. There is
response data, sensual and emotionell data”. Förutom de rena svaren som man får från den
intervjuade så finns det fler aspekter att ta hänsyn till i analysarbetet.

En studie som föll Brett Smith i smaken var Urban Carléns kvalitativa forskning under
rubriken ”Runners use of digital tools and participation in social media: an interwiew study about
meaning-making i the digitalization of running”. Urban från Högskolan Väst har gjort
semi-strukturerade intervjuer med 9 löpare och processat allt material noggrant. Detta för att
förstå och förklara vikten av meningen med digitaliseringen för deltagarna. Sammanfattningsvis
kan man säga att de sociala verktygen ger en mening för varje individ men också då i allra högsta
grad i en social kontext. Man ger varandra tips och råd om träning, motiverar varandra och inte
minst då tränar tillsammans. Det sker en positiv utveckling på ett personligt plan såväl som på ett
socialt plan.

Avslutningsvis så redogjorde Karin Redelius och Mattias Kempe-Bergman från GIH, Stockholm
för sin studie ”Selektering av barn i föreningsidrott”. De har gjort en kartläggning i olika idrotter
av selek-tering och också sett det utifrån barnens perspektiv. Att ”selektera” betyder att välja ut,
särskiljaenligt SAOL. Forskning visar att tidigt urval är problematiskt, att olika tränares
bedömning ligger till grund för urvalet vilket är en moralisk fråga och att det är del av
samtidens ”bedömningskultur”.

Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är med tidiga urval, vid vilken ålder det sker,
hur urvalet går till och hur legitimerar föreningarna att det görs. De idrotter som fanns med var
alpin skidåkning, fotboll, ishockey, konståkning och tennis. Totalt ingick 15 distrikt och 135
föreningar och arbetssättet var telefonintervjuer, sökning på nätet på hemsidor och granskning av
policydokument etc. Merparten av materialet samlades in 2015 och följdes upp 2017.

Inom det alpina så är det inte vanligt att selektera MEN barnet måste kunna åka skidor. 16 år är
en viktig ålder vid intagning till skidgymnasium.
I de 10 föreningar som undersöktes inom ishockeyn så sker en selektering från 10 eller yngre
i 4 föreningar. I övriga mellan 12-13 år.
I konståkning sker urvalet från 4-7 år med ”naturlig” indelning efter tekniskt kunnande.
På samma sätt inom tennis där det sker urval med ”naturlig” indelning efter spelförmåga
och utveckling redan i 4-7 års åldern. Av de 10 föreningarna som undersöktes så görs en
tydligare indelning vid 8-9 år i 5 föreningar och vid 10-11 år i de andra 5.

I den största idrotten fotboll är det i Stockholm 32 av 47 klubbar som gör val vid 9 och 10 års ålder,
i Skåne 9 av 18 och i Göteborg endast 2 av 16 st. Resterande klubbar gör sedan selektering upp till
13 år. I Västerbottens 14 föreningar görs urvalet vid 13 års ålder och senare.

De slutsatser som dragits är att
-Tidiga urval förekommer inom barnidrotten i olika omfattning
-Relaterad till tilltagande professionalisering och kommersialisering i vissa idrotter men även
till……

-Idrottsspecifika logiker, normer, traditioner och förutsättningar.
-Barnidrottens utformning har konsekvenser…….
Utifrån denna studie så tror jag de flesta ledare och tränare behöver tänka till kring deras
verksamhet och hur den ska bedrivas på bästa sätt.

Återigen tack för en givande konferens med och kring idrotten.
Leif Gustafsson, Vänersborg
SVEBI-medlem och också medlem i HälsoAkademikernas styrelse.

Frågor till nydisputerade inom idrott för publikation
i SVEBI:s tidskrift Idrottsforskaren 2018
Namn: Madeleine Wiker
Avhandlingstitel: ”Det är live liksom”
Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa
Ämne: Pedagogiskt arbete, inriktning idrottsvetenskap
Lärosäte: Karlstads universitet
Opponent: Professor Eva-Carin Lindgren
Datum för disputation: 15/12-2017

Vad handlar avhandlingen om?
Intresset i denna avhandling har riktats mot innehållet i fokusgruppsintervjuerna, med andra ord det
sagda - vad eleverna samtalade om gemensamt gällande skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. Mycket
kortfattat handlar avhandlingen om elevers perspektiv på villkor och utmaningar i IH.

Vad består ditt empiriska material av och hur har du samlat in det?
Det empiriska materialet består av intervjudata från elva fokusgruppsintervjuer med 62 elever i
årskurs 9, från åtta olika högstadieskolor. Fokusgrupperna utgörs av fem till sex elever i varje
grupp och det var totalt 26 pojkar och 36 flickor. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum under skoltid
alternativt direkt i samband med skolans slut, i deras egen skolmiljö. Tidpunkten hade eleverna
tillsammans med sin mentor föreslagit. Fokusgruppsintervjuerna pågick i cirka 60 minuter var
(spelades in på diktafon) där jag som moderator koncentrerade mig på moderatorsrollen, medan en
annan forskare var observatör och fokuserade på att skriva anteckningar, vilket var en fördel för
mig som då kunde få med både verbala och icke verbala aspekter som exempelvis kroppsspråk.

Vad är avhandlingens huvudsakliga resultat?
I analysen utvecklades två centrala teman: ett orättvist betygssystem och en mångfacetterad
idrottslärarprofession, inom IH. Det framkom ur fokusgruppsintervjuerna att eleverna gav uttryck
för att betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som
eleverna är mest missnöjda med och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Ett annat resultat är
att eleverna upplever att de ska ”kunna allt innan”. De får ingen tid till övning utan blir bedömda
direkt, vilket betyder att ämnet enbart är till för de eleverna med talang för IH. Vidare framträdde i
intervjumaterialet att idrottsläraren är en viktig aktör i elevernas vision om IH i framtiden som en
samhällsinvestering. Därmed blir läraren i IH en särskilt viktig resurs i skolmiljön som behöver
extra stöd för att axla sitt uppdrag. Med koppling till elevernas samtal kan jag också urskilja att IH
är på väg in i livsstils- och investeringsfasen. I denna fas behöver både de elever som är vana att
röra sig och idrotta
liksom de som är ovana, stöttning i att utveckla och fatta positiva beslut rörande sin hälsa och
livsstil.

Vad är avhandlingens viktigaste bidrag?
Den att det finns en stor åtskillnad mellan eleverna, ämnet bedrivs inte på lika villkor och att
betygssystemet i sin helhet bör ses över. Kan ett flerbetygssystem vara att föredra? Men även att
det utifrån elevers perspektiv på villkor och utmaningar i IH har frambringat ett fortsatt behov av
att undersöka elevernas bidrag - deras förslag till förändring och förbättring (som resultatet visar)
samt konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.

På vilket sätt kommer dina forskningsresultat komma till nytta för andra?
Utifrån avhandlingens resultat kan den bidra med kunskapsutveckling inom hela skolan och
särskilt för lärare i IH, idrottsvetare, hälsovetare med flera. Som en synergieffekt är avhandlingen
även intressant för exempelvis Skolverket i t.ex. utformning av ny kursplan, betygsskala betygssystem. Jag anser också att resultaten kan bidra till ökad samhällsnytta i och med att IH
bland annat kan förbättra elevers individuella fysiska, psykiska och sociala hälsa samt stärker då
hälsan i befolkningen - folkhälsan. Men då behöver vi lyssna än mer till elevernas röster

Tror du att dina resultat kommer att påverka skolidrotten, lärarutbildningen i idrott och
hälsa eller andra organisationer/personer?
Ja, i alla fall i det lilla sakta men säkert. Jag har ju även fått möjlighet att i olika sammanhang
presentera och diskutera min avhandling och generellt IH för/med lärosäten, kommuner och skolor
etc. Jag får fortfarande förfrågningar och har många bokningar framöver.

Vad är du själv mest förvånad över, när det gäller dina forskningsresultat?
Det är att resultaten var i det stora hela så negativa, tunga... Fast där eleverna visade på stor
klokskap i att finna förslag till förändring och förbättring.
Vad är du mest stolt över i ditt arbete?
Det är mina intervjuer som blev väldigt bra och gav ett mycket fylligt material. Det var som om
eleverna törstade efter att få bli hörda och att någon lyssnade på vad de hade att säga.

Vad var det roligaste med att vara doktorand?
Att få träffa så många nya intressanta och duktiga människor som brinner för samma eller liknande
saker som jag. Men även att få ny kunskap och utvecklas både yrkesmässigt och privat som egen
individ.
Vad gör du nu när du har skrivit färdigt din avhandling?
Som jag tidigare nämnde håller jag föredrag och diskussioner om min avhandling och om
forskning i IH. Jag har även blivit uppmärksammad av flera tidningar, radio och tv, vilket är
jätteroligt. För övrigt har jag en tjänst på Karlstads universitet där jag undervisar och handleder,
särskilt i lärarutbildningen. Jag har kursansvar för termin två och tre i idrottsvetenskap med
didaktisk inriktning (idrott och hälsa) som jag arbetar med att utveckla. Jag försöker även få tid till
att skriva på två artiklar utifrån avhandlingen. Sen hoppas jag kunna forska vidare med nya viktiga
forskningsprojekt.
Inger Eliasson

Självprat – Aktuell forskning
Eric Palmqvist

Varje gång vi tänker, pratar vi i något avseende med oss själva. Innehållet och meningen med
självpratet kan variera mycket men det är alltid strukturerat så att avsändaren är den planerade
mottagaren. Självprat kan alltså beskrivas som vad vi säger till oss själva, antingen verbalt eller i
tankarna (Weinberg & Gould, 2010). Självpratet kan ta en mängd olika former men kan
kategoriseras som positivt eller negativt samt motiverande och instruktivt.
Negativt självprat är självkritiskt, kontraproduktivt och ångestproducerande medan positivt
självprat är en form av beröm som hjälper en att hålla fokus på nuet (Hardy, 2006).
Motiverande självpratsfraser är meningar som fokuserar på att höja energin, öka
motivationen och ansträngningen fast utan specifika ledtrådar kopplade till utförandet av den
aktiva handlingen. Exempel på sådana fraser är ”Jag klarar det”, ”Fortsätt lite till bara”.
Instruktivt självprat har ett annat fokus jämfört med motiverande självprat. Instruktivt
självprat avser att ge ledtrådar kring den tekniska aspekten kopplade till den aktiva handlingen.
Istället för vaga motiverande fraser tar instruktivt självprat formen av meningar med specifika
uppmaningar, som exempelvis ”Böj på knäna”, ”Ögonen på bollen”. Därigenom höjs prestationen
i själva utförandet av handlingen (Weinberg & Gould, 2010).
Forskning från 2018
I en studie av Hatzigeorgiadis, Bartura, Argiropoulos, Comoutos, Galanis och Flouris (2018)
undersökte man effekten av motiverande självprat i en störande omgivning i samband med
uthållighetsträning. Författarna tillämpade en experimentdesign där 16 manliga studenter
slumpmässigt delades in i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp.
Deltagarna fick cykla på en träningscykel i 30 minuter i ett 35 grader varmt rum. De skulle
hålla en jämn takt (60 rpm) samt skatta hur trötta de upplevde sig vara var femte minut på en skala
från 6-20 som kallas Ratings of percived exertion (RPE). Instruktionen var att alltid hålla en stadig
RPE på 14. Blev man för trött skulle man minska motståndet på cykeln för att upprätthålla en RPE
på 14 och en takt på 60 rpm.
Experimentgruppen informerades om självprat och hur man använder det.
Experimentgruppen fick välja mellan en rad motiverande fraser eller utveckla en egen
självpratsplan för att hjälpa dem att öka ansträngningen och motivationen och till sist fick de

instruktionen att tillämpa självprat var femte minut i samband med RPE-skattning.
Resultatet visade att användandet av motiverande självprat verkar minska
prestationsbortfallet kopplat till störande omständigheter, i detta fallet hetta, beträffande
uthållighetsidrott. Experimentgruppen presterade jämnt och stadigt under de 30 minuterna medan
kontrollgruppen började tappa prestation efter 10 minuter och fortsatte att göra detr tills
experimentet var över.
Författarna av studien menar att tränare bör implementera motiverande självpratsplaner i
sitt träningsupplägg för att kunna förbereda sina idrottare inför förväntade och framförallt
oförväntade värmerelaterade händelser för att kunna minska prestationsbortfall.
I en nyligen publicerad studie av Abdoli, Hardy, Riyahi och Farsi (2018) undersökte man effekten
av motiverande och instruktivt självprat på basketstraffar hos elitbasketspelare.
20 manliga basketspelare med minst fem års erfarenhet av elitbasket i Iran fick skjuta 20
straffkast, 24 timmar senare fick de återigen skjuta 20 straffkast. Inför den andra sessionen
straffkast blev deltagarna indelade i två grupper. De fick information om självprat, fördelar med
självprat och den specifika frasen de skulle använda. Den ena gruppen skulle använda en
motiverande fras, den andra gruppen en instruktiv fras.
Resultatet visade att instruktivt självprat höjde träffsäkerheten och minskade
rörelseskillnaden mellan straffkasten. Man fann inget stöd för en ökande eller minskande effekt
angående motiverande självprat.
I en liknande studie genomförde Galanis, Hatzigeorgiadis, Comoutos, Charachousi och Sanchez
(2018) ett experiment där man testade effekten av personliga självpratsplaner på basketstraffar i
samband med distraherande omständigheter.
27 kvinnliga basketspelare delades in i två grupper, experimentgrupp och kontrollgrupp.
Båda grupperna fick individuellt skjuta 10 set av straffkast, där ett set innebar två straffkast, för att
få ett jämförbart värde. Grupperna fick information om att de skulle skjuta åtta set straffkast tre
gånger i veckan de kommande sex veckorna. Efter den första mätningen fick experimentgruppen
information om självprat, hur det hjälper prestationen och hur det ska tillämpas i träningen. Strax
före varje träningstillfälle fick experimentgruppen information om när självprat ska användas,
varför och vad man ska säga. Under dessa sex veckor fick experimentgruppen prova motiverande
självprat, instruktivt självprat och möjligheten att skapa sina egna självpratsplaner. Efter sex

veckor fick båda grupperna återigen skjuta 10 set straffkast men denna gång under påverkan av ett
högt, icke kontinuerligt, störande ljud. Experimentgruppen fick instruktionen att använda sina
personliga självpratsplaner.
Resultatet visade att experimentgruppen presterade bättre än kontrollgruppen, vilket stödjer
tanken att självprat är fördelaktigt för prestationen vid distraktion i form av ett ett högt plötsligt ljud.
Författarna anser att tränare bör arbeta med idrottare som är mottagliga för distraktion
genom att utveckla självpratsplaner som tar hänsyn till källan av distraktionen, karaktär och
personlig preferens för att idrottaren lättare ska kunna hantera den störande omständigheten.
Van Dyke, Van Raalte, Mullin och Brewer (2018) granskade förhållandet mellan självprat och
prestation i en verklig tävlingskontext.
138 kvinnliga gymnaster svarade på fyra olika självskattningsformulär, tre som berörde
självprat och ett som berörde uppgifter om deltagarna, exempelvis ålder och tid inom idrotten.
Forskarna mätte sedan prestationen hos dessa gymnaster under en säsong. Man tittade på resultat
från minst fyra tävlingar i grenen balansbom. Författarna genomförde sedan en statistisk analys på
resultatet av självskattningen och resultaten från säsongen. Resultatet visade att de gymnaster som
i högre utsträckning använde sig av positivt självprat tenderade att prestera bättre och fick ett
jämnare resultat i tävlingarna än de gymnaster som inte använde sig av positivt självprat i samma
utsträckning. Resultatet visade att det endast gick att predicera resultat på tävlingar genom positivt
självprat och inte motiverande eller instruktivt.
Författarna drog slutsatsen att positivt självprat av en mer automatisk natur är relevant att
utveckla hos idrottare som sysslar med balansorienterade idrotter om man vill öka prestationen. De
menar att mindre automatisk och mer kontrollerat självprat såsom instruktivt eller motiverande
självprat kan vara störande faktor vid automatiserade handlingar.
Rekommendationer
Sammanfattningsvis har forskarna en rad olika rekommendationer för hur tränare bör agera för att
genom självprat maximer prestationen hos sina idrottare.
Hatzigeorgiadis et al. (2018) menar att det är fördelaktigt för tränare att införa motiverande
självpratsplaner i sina träningsprogram för att deras idrottare ska ha möjligheten att möta
förväntade och oförväntade störande situationer.
Abdoli et al. (2018) visade att instruktivt självprat kan höja träffsäkerheten och minska

rörelseskillnad mellan utförandet av basketstraffar. Baserat på deras resultat är det rimligt att dra
slutsatsen att implementeringen av instruktivt självprat bör hjälpa idrottare att höja sin prestation
för handlingar liknande basketstraffar, alltså kontrollerade rörelser av teknisk natur. Man bör dock
spekulera med försiktighet då Van Dyke et al. (2018) anser att instruktivt och motiverande
självprat kan vara störande vid automatiserade handlingar. Van Dyke et al. (2018) menar istället att
positivt automatiserat självprat är mer fördelaktigt, i alla fall vid balansorienterade moment.
Slutligen har Galanis et al. (2018) rekommenderat att utveckla personliga självpratsplaner
hos individer som är mottagliga för yttre störningar för att höja prestationen genom att minska
störningsmomentet.
Slutsats
Sammanfattningsvis visar den aktuella forskningen att det finns stöd för att självprat skulle öka
prestationen. Man kan se att olika typer av självprat finner stöd i olika sammanhang och vid
utförandet av olika handlingar. Forskarna rekommenderar att tränare implementerar utvecklandet
av självprat i sina träningsprogram för att hjälpa idrottarna att nå maximal prestation. Man bör dock
vara selektiv när man konstruerar sina självpratsplaner då en del av författarna menar att det kan
vara störande i vissa avseenden.
Det man kan ta med sig av detta är att du som tränare bör arbeta för är att utveckla
självpratsplaner hos dina idrottare, men vara noga med att utvärdera effekten och ta hänsyn till
preferensen hos idrottarna för att självpratsplanen ska vara så effektiv som möjligt och inte
störande.
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