
 

 

 

 

 

 

Høgskolen i Lillehammer 

Bachelor i vernepleie 2013-2016 

Emne 9, VPL2007, Bacheloroppgave 

 

 

Funksjonshemming, livskvalitet og fotball 

 

 

Kandidat: Simen Kristiansen Larsen 

 

 

 

18.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

På vingen med strikka selbuvottar, og Puma-sko med faste knottar, 

Står Rasmus hoftefest og skottar, og tvinnar selbutommeltottar. 

Han ser seg rundt og lurer på: -om ballen kjem- spring eg då? 

Eller skal eg berre roleg stå, til trenar Ole seier frå? 

 

Rasmus trykkjer lua ned. Han ropar stille:- Eg er med! 

Og bøyer seg mot leggskinnet, som om han høgre maktar bed. 

Ballen, Rasmus! Gå på mål! Rasmus snublar- fårikål. 

Kinna raudbrende som eit bål, trenarstemma er som stål: 

 

Rasmus, kom! Vi byter ut! Du spelar verre enn ein stut! 

Rasmus ut- inn kjem Knut, klassen største jentefut. 

Ei tåre renn på barnekinn. For dagen, Rasmus- han var din. 

Hadde gledd seg ut og inn, og drakta den var ny og fin. 

 

På sidelinja Rasmus står, ingen hjelp av trenar får. 

Brått ein arm på aksla slår, Anders trøyster- vennskap rår. 

Frå helvete til himmelen, er vegen kort, min kjære venn. 

-Rasmus, gjer deg klar igjen! Gløymt er vonde ord og skjenn. 

 

I miniputt, moralen er: Trenar ikkje gjer deg svær. 

Hugs at borna tek seg nær, om du forskjell på dei gjer. 

Klar som er blekk er rolla di: Dei små skal lære seg å bli 

Fotball-glad, men også fri, og du vil ha dei all di tid. 

-Ørn Kristiansen 
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1.0 Innledning 
Fotball er den idretten flest funksjonshemmede er en del av (Norges Fotballforbund, 2012). 

Andelen fotballag for funksjonshemmede øker, i motsetning til lag for «funksjonsfriske» 

(Norges Fotballforbund, 2014). Hvorfor er det slik? Har fotballen for funksjonshemmede et 

annet fokus? Er fotball for funksjonshemmede en historie full av mestring og glede? Visst kan 

den by på samhold, glede, fysisk aktivitet og økt motivasjon, men fotball kan også føre til 

utestenging, nedstemthet i forbindelse med tap og følelsen av mislykkethet (Mæhlum, 2004). 

Fotball er ikke bare gøy, og fotball er ikke nødvendigvis den rette fritidsaktiviteten for alle 

(Nasjonalt dokumentasjonssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2008). Hvordan 

kan en fritidsaktivitet som fotball virke inn på livskvaliteten til funksjonshemmede? Ifølge Siri 

Næss (1986) har mennesker livskvalitet i den grad de er aktive, har samhørighet og selvfølelse, 

samt en grunnstemning av glede. 

Idrett er positivt, og kan gjøre hverdagen bedre (Steinholt & Gurholt, 2010). Idretten fører til 

møter med andre mennesker, en får brukt sine ressurser, og en holder seg i form (Steinsholt & 

Gurholt, 2010). For funksjonshemmede kan det kanskje utarte seg annerledes. Selv om de 

spiller på egne lag, kan ulikhetene mellom menneskene være store. Hvordan kan det å være på 

et fotballag oppleves for en som ikke er spesielt god i fotball? Om vedkommende ikke får spille 

så mye som han ønsker, eller til stadighet opplever å mislykkes, kan fotballen være negativ 

(Johansen, 2009). I en stor gruppe mennesker kan det være vanskelig å finne sin plass, ulike 

interesser, aldre og funksjonsnivå kan by på utfordringer for det sosiale miljøet på laget (Bø, 

2000). 

1.1 Problemstilling 

Fotball - styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes livskvalitet? 

Dette er en interessant problemstilling faglig, da hovedmålet i alt vernepleierfaglig arbeid er å 

bidra til at de menneskene en arbeider med oppnår høyest mulig grad av livskvalitet 

(Fellesorganisasjonen [FO], 2009). Fotball som arena bringer også med seg andre 

vernepleierfaglige temaer som motivasjon og mestring (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005). Emner som inkludering og fritid er også relevant for 

vernepleie da det kan stilles spørsmål om funksjonshemmedes lag blir inkludert i 

fotballklubbenes «daglige virke», og i hvilken grad det er tilrettelagte og tilstrekkelige 

fritidstilbud til denne gruppen mennesker (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2008). 
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For å sørge for livskvaliteten til mennesker, må de også føle at de har en meningsfull fritid hvor 

de er inkludert og får benytte sine egne ressurser (Næss, 1986). 

Denne oppgaven skal drøfte om fotball er styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes 

livskvalitet. Den skal drøfte hvordan funksjonshemmede fotballspilleres opplevelse av fotball 

kan tenkes, og arte seg, og vil hele tiden settes opp mot Næss (1986) sine kriterier for 

livskvalitet. Disse kriteriene er om mennesket er aktivt, har samhørighet og selvfølelse, samt 

har en grunnstemning av glede (Næss, 1986). Teorier omkring motivasjon, mestrings - og 

resultatorientert fokus, motivasjonsklima og mestringstro vil også være gjennomgående i 

vurderingen av livskvaliteten. Denne litteraturen er relevant da den tar for seg flere av faktorene 

Næss (1986) nevner i sine fire kriterier. De ulike teoriene som benyttes i denne oppgaven 

utfyller hverandre og bidrar til å skape et mer helthetlig bilde av hvordan livskvaliteten kan 

påvirkes gjennom fotball. Hvordan kan noe som i utgangspunktet skal være en positivt ladet 

setting bli noe negativt? Og hvordan kan en slik situasjon endres? Problemstillingen blir belyst 

gjennom et litteraturstudie, ulike sider ved fotballen blir satt i sammenheng med relevant teori 

og vurdert opp mot Næss’ (1986) kriterier for livskvalitet. 

Etter innledningen (1.0) hvor det redegjøres for problemstillingen og faglig interesse for temaet, 

vil metoden som ble benyttet for å besvare problemstillingen bli presentert i kapittelet 

«Metode» (2.0). Her vil fordeler og ulemper ved metoden belyses, samt at det vil være et kritisk 

blikk på valg tatt i forbindelse med teorien som er benyttet. I kapittelet «Teori» (3.0), redegjøres 

det for teorien som benyttes videre i oppgaven. Funksjonshemming, livskvalitet, 

selvbestemmelse mestring og motivasjon er hovedtemaene i denne delen av oppgaven. 

«Drøfting» er det påfølgende kapittelet (4.0), og her vil problemstillingen belyses ut fra teorien 

trukket frem i kapittelet om teori. Drøftingskapittelet rundes av med en del kalt «råd til 

treneren» (4.6), slik at fotballen kan bli den arenaen for mestring, samhold, og økt livskvalitet 

som det ligger til rette for. Kapittel 4.6 vil også fungere som en oppsummering av drøftingen. 

Oppgaven avsluttes med en konklusjon (5.0), og tanker omkring hvordan videre forskning på 

temaet kunne artet seg. 
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2.0 Metode 

Dette kapittelet vil inneholde informasjon om hvordan litteraturen i denne oppgava er 

innhentet. Fordeler og ulemper ved metoden vil også belyses. Siste del av kapittelet vil sette 

fokus på teoriene som er benyttet for å besvare problemstillingen, samt avklare valg som er 

tatt. 

En metode er et verktøy en benytter for å få svar på spørsmål og få ny kunnskap innenfor et felt 

(Larsen, 2007). Metodene omhandler hvordan vi innhenter, organiserer og tolker informasjon 

(Larsen, 2007). Det har i denne oppgaven blitt benyttet et litteraturstudie basert på eksisterende 

faglitteratur, som i hovedsak er på norsk. I et litteraturstudie studeres den litteraturen som 

forfatteren har skrevet og undersøkt om virkeligheten (Støren, 2013). Fordelen med 

litteraturstudie er at en gjennom kildene får et helhetlig forståelse og bilde av feltet (Jesson, 

Matheson & Lacey, 2011). Et annet poeng er at en ikke trenger informanter for å innhente 

empiri. Å velge litteraturstudie som metode var det rette for meg med tanke på tidsperioden og 

ressursene som var til rådighet. Ulempen med litteraturstudie er at en må benytte seg av 

litteratur som allerede finnes, og at det kan være utfordrende å få egen vinkling på teorien 

(Jesson et al., 2011). Gjennom bruk av kvalitativ metode og bruk av intervju kunne en fått 

innblikk i en liten og spesifikk del av feltet, der hvor det nå er helheten som beskrives (Jesson, 

et al.. 2011). 

Søket etter litteratur startet med å se i pensum, blant annet i Jahren Kristoffersens kapittel 

«Ulike syn og perspektiver på helse og sykdom» fra boka «Generell sykepleie» (1996) av 

samme forfatter, og Tøssebros bok «Hva er funksjonshemming» fra 2010. Videre ble det 

benyttet kjedesøking. ”Kjedesøking har sin styrke i at den fører fra én god referanse til en annen, 

og i at man kan følge argumentenes utvikling gjennom litteratursøkingen” (Rienecker & 

Jørgensen, 2006 s.193).  Søk på relevante emner har blant annet blitt gjort i søkemotorer som 

«Oria», «Idunn», «Google Scholar» og «Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming». 

Søkeord har blant annet vært «livskvalitet», «idrett», «funksjonshemming», «fotball», «lykke», 

«fysisk aktivitet» og «motivasjon». 
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Ifølge Aspvik & Ingebrigtsen (2009) har utviklingshemmede og deres fysiske aktivitet fått lite 

oppmerksomhet fra forskere. Det opplevdes utfordrende å finne studier med lignende 

problemstilling, og studier som føltes direkte relevante for å besvare problemstillingen om 

fotball er styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes livskvalitet. Som et resultat av 

dette favner litteraturen som er innhentet relevante temaer, og det kobles det opp mot 

problemstillingen som er «fotball- styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes 

livskvalitet?». 

2.1 Et blikk på teoretiske valg 

Det finnes sosiologiske, psykologiske og medisinske forståelser av begrepet livskvalitet. 

Allardts (1975) sosiologiske forståelse definerer livskvalitet utfra begrepsparene velferd-lykke 

og levekår-livskvalitet. På denne måten peker Allardt (1975) på hvordan livskvalitet måles ut 

fra objektive metoder og den subjektive opplevelsen av sin situasjon (Grue, 1998). 

Spilkers (1990) medisinske forståelse av livskvalitet er den videste definisjonen. Herunder dras 

det tradisjonelle synet på helse inn, men samtidig også den sosiologiske forståelsen og en stor 

del av den psykologiske tradisjonen (Grue, 1998). På grunn av at Spilker (1990) vurderer 

levekår eller velferd ut fra helsemessige, materielle- og ikke materielle goder velges denne 

forståelsen bort. 

I «Yrkeskvinne-Husmor: Gifte kvinners livskvalitet» av Næss (1986) operasjonaliseres den 

teoretiske forståelsen av livskvalitet (Grue, 1998). Næss (1986) har en psykologisk forståelse 

av begrepet som gjør livskvalitet til noe som oppleves subjektivt, av den enkelte. Næss (1986) 

sin innfallsvinkel ble sett på som mest fruktbar i denne sammenheng, da hva personer opplever 

som «lykke» og livskvalitet er kultur- og individpreget (Grue, 1998). Næss’ (1986) forståelse 

peker også på konkrete ting som skal til for å oppnå størst mulig grad av livskvalitet, noe som 

førte til at det var noen mer håndfaste punkter å vurdere ut fra. 

 

Valget av relasjonell forståelse som grunnlag for syn på funksjonshemming kom naturlig da det 

i dagens samfunn er en felles forståelse av at grad av funksjonshemming varierer ut fra setting 

(Tøssebro, 2010). I et rom hvor det blir mørkt på grunn av strømbrudd vil hvem som helst med 

normalt syn bli funksjonshemmet. På samme måte vil en blind person bli funksjonshemmet i et 

samfunn med trapper. Det er ulikheten mellom forventninger og faktiske forhold i samfunnet 

som skaper funksjonshemmingen (Tøssebro, 2010). I tillegg til den relasjonelle forståelsen av 

funksjonshemming, finnes det også et medisinsk og sosialt perspektiv (Tøssebro, 2010). 
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Det medisinske perspektivet tar utgangspunkt i at de som har sykdom eller et lyte må trene eller 

endres for å tilpasse seg samfunnet (Tøssebro, 2010). Sykdommen en person har er 

vedkommendes problem. Den medisinske forståelse tar ikke hensyn til at omgivelsene styrer 

om en er funksjonshemmet eller ei, jamfør mitt eksempel vist ovenfor. Den sosiale forståelsen 

av funksjonshemming mener at samfunnet har manglende vilje til å ta vare på alle (Tøssebro, 

2010). Gjennom støtteordninger og tilpasninger ville ingen vært funksjonshemmet, ifølge 

denne forståelsen (Tøssebro, 2010). Den relasjonelle forståelsen er en kombinasjon av den 

medisinske og sosiale modellen. 

 

Faglig kan det stilles spørsmål ved bruken av Norges Fotballforbund som kilde da de er en 

kommersiell aktør, og er en interesseorganisasjon. Ved at fotball omtales i positive ordlag vil 

fotballen som arena bli stående sterkere i befolkningen, og om de får flere medlemmer vil det 

være positivt for deres økonomi, og dermed kan ikke Norges Fotballforbund vurderes som en 

objektiv kilde (Bårnes & Løkse, 2011). I denne oppgaven benyttes bare deres målsettinger. 

Dette er fordi disse målsettingene vurderes som nøytrale i sin form, og at det på sett og vis 

stilles spørsmålstegn ved de gjennom oppgaven. Rapporten «En øy av mestring i et hav av 

motgang: Fotball for utviklingshemmede» (Norges Fotballforbund, 2012) er basert på annen 

litteratur, samt intervjuer av personer direkte tilknyttet lagene. På grunn av dette ses den ikke 

som preget av hvordan Norges Fotballforbund ønsker å fremstå. 

 

Menneskene det skrives om i denne oppgaven vil gjennom teksten stort sett kalles for 

«funksjonshemmede», «de/den funksjonshemmede» eller «spillerne». Å kalle de for «de 

funksjonshemmede» er i seg selv noe kontroversielt, da en i et relasjonelt perspektiv vil mene 

at det er samfunnet som gjør de funksjonshemmet, og at de er funksjonshemmet i ulik grad 

(Grue, 1998). At menneskene da grupperes gjennom fellesbetegnelsen «de funksjonshemmede» 

vil være i strid med denne tenkemåten (Grue, 1998).  
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3.0 Teori 
I dette kapittelet vil det bli redegjort for begrepene funksjonshemming, livskvalitet, 

selvbestemmelse, sosial situasjon for funksjonshemmede, fysisk aktivitet, fotballens 

retningslinjer, motivasjon, mestring- og resultatorientert fokus, motivasjonsklima og 

mestringstro. Alle er begreper som ses som relevante for å kunne diskutere om fotball er 

styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes livskvalitet. 

3.1 Funksjonshemming 

Det har, som nevnt i kapittel 2.0, vært ulike forståelser av funksjonshemming (Tøssebro, 2010). 

Tidligere var både den medisinske og sosiale modellen de mest brukte. I dag er det derimot den 

relasjonelle forståelsen som er mest utbredt (Tøssebro, 2010). Ivar Lie var i 1989 den første i 

Norge som systematiserte en relasjonell forståelse av funksjonshemming (Tøssebro, 2010). I 

den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming sier en at en funksjonshemming oppstår i 

gapet mellom den enkeltes funksjonsevne og kravet i omgivelsene (Tøssebro, 2010). Dette 

gapet visualiseres gjennom GAP-modellen, hvor det også vises at helsepersonell må arbeide for 

å styrke den enkelte, samtidig som det må jobbes for å endre samfunnet. En kan si at 

funksjonshemming handler om et samfunn som ikke er bygd for å ta hensyn til mangfoldet i 

befolkningen (Tøssebro, 2010). 

3.2 Livskvalitet 

Siri Næss (1986) har operasjonalisert de mer teoretiske perspektivene på livskvalitet som 

Allardt (1975) og Spilker (1990) står for. Hun beskriver det å ha høy livskvalitet som «å ha det 

godt». «Å ha det godt» dreier seg om opplevelsen den enkelte har, det er bare personen selv 

som vet hva som oppleves (Næss, 1986). I den grad en person er aktiv, har samhørighet, 

selvfølelse og en grunnstemning av glede, har vedkommende livskvalitet (Næss,1986). Et 

menneskes livskvalitet kan i vesentlig grad bli dekket av disse fire områdene, alle betyr like 

mye (Næss, 1986). 

Å være aktiv betyr ikke bare det fysiske ved å «være i aktivitet», men også aktiv som i å føle at 

en er til for noe (Næss, 1986).  En er aktiv om en har appetitt og livslyst, og interesserer og 

engasjerer seg i noe utenfor seg selv som oppleves som meningsfylt. Mennesket skal også 

oppleve å ha kontroll over egne handlinger, herunder ligger også det at personen skal få utviklet 

og brukt sine egenskaper og ressurser (Næss, 1986). Ifølge Næss (1986) karakteriserer også det 

å være aktiv som å ha energi og overskudd til å gjøre det en liker.  
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Å kjenne samhørighet betyr at mennesket har et nært, varmt og gjensidig forhold til minst en 

annen (Næss, 1986). Dette punktet er knyttet til personens forhold til andre mennesker; en skal 

føle tilhørighet, lojalitet og ha en fellesskapsfølelse i en gruppe, for eksempel venner, naboer 

eller arbeidskamerater. Det er særlig viktig hvordan kvaliteten på relasjonene er, og Næss 

(1986) understreker viktigheten av både tette relasjoner og det å tilhøre et større sosialt nettverk. 

Det å ha selvfølelse innebærer å føle seg vel som menneske: en skal ha en følelse av 

selvsikkerhet, av å mestre, å være nyttig, å være sikker på egne egenskaper og dyktighet, samt 

være tilfreds med egen innsats (Næss,1986). Å ha selvfølelse er ifølge Næss (1986) å ha 

selvsikkerhet og leve opp til egne standarder, og ha et fravær av skyld- og skamfølelse. 

Om en person har en grunnstemning av glede vil være avhengig av om vedkommende føler seg 

trygg, er åpen og mottakelig (Næss, 1986). Personen skal også føle lyst, velvære og at livet er 

rikt og givende, uten uro, bekymring og angst (Næss, 1986). Dette fjerner ikke aksepten for 

forbigående svingninger, motgang eller nederlag, men livet generelt skal ha en grunnstemning 

av glede (Næss, 1986). 

3.3 Selvbestemmelse 

For å oppnå høy grad av livskvalitet er det viktig at en har kontroll over og mulighet til å påvirke 

valg og beslutninger (FO, 2009). Selvbestemmelse er viktig for personlig utvikling og en 

forutsetning for å etablere identitet (Bollingmo, Selboe & Ellingsen, 2005). Det har i en 

undersøkelse av Langer & Rodin (1976) kommet fram at mennesker som får mer innflytelse og 

ansvar i sin egen livssituasjon har det bedre enn andre (Røkenes & Hanssen, 2012). Evnen til å 

bestemme selv er noe som må læres og utvikles, noe som best gjøres gjennom å få ta avgjørelser 

selv (Bollingmo et al., 2005). Viktige nærpersoner, som foreldre og etter hvert venner og andre 

pårørende, er viktige i ens bedømmelser av situasjoner. Med årene og økt modenhet er en i 

stand til å bedømme selv etter mer generelle vurderinger (Bollingmo et al., 2005). For personer 

som i stor grad har opplevd regulering fra omgivelsene, og som har måtte tilpasse seg, kan 

prosessen mot å bli et selvstendig og fritt menneske være vanskelig (Bollingmo et al., 2005). 

Disse menneskene har gjerne opplevd å bli valgt for, overprøvd, fått instrukser og korreksjoner, 

spådom om å mislykkes og at andre mener de har bedre kunnskap om deres ønsker, enn de selv 

har (Ellingsen, 2005). Mye tyder på at det er evnen til å se mulige konsekvenser av valgene som 

blir gjort, samt vedkommendes intellektuelle ferdigheter som vektlegges når det stilles spørsmål 

ved retten til selvbestemmelse (Bollingmo et al., 2005). Om funksjonshemmede blir møtt med 

en holdning om at de ikke evner å bestemme selv, lærer de at de ikke kan bruke denne retten 

(Bollingmo et al., 2005). 



8 
 

3.4 Sosial situasjon for funksjonshemmede 

Å være sammen med jevnaldrende og oppleve sosialt fellesskap er viktig under oppveksten 

(Kittelsaa & Wendelborg, 2014). Gjennom å delta i et fotballag kan funksjonshemmede lære 

sosialisering (Bø, 2000). I ungdomstiden er det særlig viktig med et jevnaldersamvær basert på 

likhet (Grue, 1998). Om en skiller seg ut fra de andre på grunn av en funksjonsnedsettelse eller 

andre kroppslige aspekter, kan dette påvirke muligheten for å bli akseptert i jevnaldermiljøet 

(Grue, 1998). I undersøkelser gjort fra 2006-2012 av Tøssebro og Wendelborg, oppgir 

foreldrene til barn med funksjonshemminger at ungene deres i middels til liten grad omgås 

jevnaldrende, uansett funksjonsnivå (Paulsen & Wendelborg, 2014). Funksjonshemmede barn 

og unges deltakelse i fritidstilbud bærer preg av at de ofte blir satt sammen med andre barn og 

voksne med ulike typer funksjonsnedsettelser (Kunnskapsdepartementet, 2008). 

3.5 Fysisk aktivitet 

Norske menn og kvinner beveger seg stadig mindre, og resultatet av dette er at overvekt har 

blitt et helseproblem (Martinsen, 2004). En positiv virkning av fysisk aktivitet er at kroppens 

muskulatur stimuleres og styrkes. Fysisk aktivitet kan minske sannsynligheten for overvekt, 

hjerte- karsykdommer, beinskjørhet, kreft og dødelighet (Martinsen, 2004) En annen positiv 

virkning er at det også er gunstig for mental helse (Martinsen, 2004). Ifølge Smith og Meyers 

(1995) øker konsentrasjonen av endorfiner i blodet gjennom fysisk aktivitet, og som følge av 

dette skapes det en generell positiv respons i kroppen, og en føler seg bedre (Martinsen, 2004). 

Ved at mennesker med funksjonshemminger deltar i fysisk aktivitet ønsker en at de skal oppleve 

aktiviteten i seg selv som givende (Mæhlum, 2004). Dette kan føre til at personen opplever seg 

selv på en positiv måte, og at selvbildet og livskvaliteten bedres. Tilpassede aktiviteter kan øke 

muligheten for mestring (Mæhlum, 2004). 

3.6 Fotballens retningslinjer 

Norges fotballforbund skal legge til rette for at alle som ønsker, skal få delta i fotballen (Norges 

Fotballforbund, 2016). Deres inkluderingsarbeid skal fokusere like mye på å arbeide for det 

positive, for inkludering og for aktiv deltakelse, som mot det negative, mot barrierer og mot 

diskriminering og utestenging (Norges Fotballforbund, 2016). Norges Fotballforbund sin 

handlingsplan for 2008-2011 påpeker hvordan organisasjonen ønsker å gi personer med 

funksjonshemming muligheten til å være fysisk aktive, utvikle fotballferdigheter og sosiale 

ferdigheter, samt få en identitet og tilhørighet i et sosialt miljø i fotballklubben (Norges 

Fotballforbund, 2008). 
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3.7 Motivasjon 

Motivasjon er knyttet til positiv tenkning, medfødte egenskaper, drivkraft, bli giret opp og like 

å gjøre noe (Moe & Moser, 2004). Motivasjon gir energi, større vilje og driver handlinger, men 

basert på tidligere erfaringer, tanker og opplevelser, kan motivasjon også føre til unngåelse 

(Moe & Moser, 2004). Motivasjon kan komme av ytre eller indre faktorer (Moe & Moser, 

2004). Indre motivasjon handler om å være engasjert for sin egen del. Positive opplevelser, 

erfaringer og forventninger fører til at motivasjonen er stabil og varig, og øker sannsynligheten 

for at personen fortsetter med en aktivitet på egen hånd. (Moe & Moser, 2004). Ytre motivasjon 

styres av forhold utenfra. Belønning eller unngåelse av straff, er eksempler på ytre 

motivasjonsfaktorer (Moe & Moser, 2004). 

3.8 Mestring- og resultatorientering 

Både sosiale forhold og individuelle kognitive prosessers betydning for motivasjon har fått 

fokus i nyere motivasjonsteorier (Moe & Moser, 2004). Herunder kan målperspektivteoriens 

mestringsorientering og resultatorientering nevnes (Moe & Moser, 2004). Mestringsorientering 

kjennetegnes ved at suksess vurderes opp mot eget utgangspunkt, fokus er på å forbedre seg og 

at feil er en kilde til læring. Ved mestringsorientering gjennomføres oppgaven på grunn av indre 

motivasjon og at oppgaven i seg selv er av interesse (Moe & Moser, 2004). Resultatorientering 

derimot, baserer seg mer på ytre motivasjon, og fokus er på å vise dyktighet og suksess i forhold 

til andre. En resultatorientert person vil unngå situasjoner der en ikke er sikker på å lykkes (Moe 

& Moser, 2004). 

3.9 Motivasjonsklima 

Motivasjonsklima tar, i motsetning til mestring- og resultatorientering, sikte på den sosiale 

sammenhengen i det miljøet hvor fysisk aktivitet foregår (Moe & Moser, 2004). Uttalte og 

underforståtte forventninger til deltakerne, ulike belønningsmåter og hvordan det 

kommuniseres og samhandles er i fokus i denne tenkemåten. Etablering av et mestringsorientert 

fokus under fysisk aktivitet kan ha positive konsekvenser gjennom at det skapes en større 

forutsigbarhet i deltakerne og instruktørens handlingsmåter (Moe & Moser, 2004). I et miljø 

med motivasjonsklima verdsettes forsøk og innsats høyere enn sosial sammenlikning og resultat 

(Moe & Moser, 2004). På denne måten økes den sosiale tryggheten, trivselen og humøret i 

laget, og sjansen for frafall reduseres (Moe & Moser, 2004). 
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Hvordan miljøet i ei gruppe er, blir i stor grad formet av lederen eller treneren. Måten lederen 

henvender seg til og kommuniserer med deltakerne er viktig, og er en modell på hvordan de 

skal være mot hverandre (Moe & Moser, 2004). Om lederen er flink til å gi positive 

tilbakemeldinger, og reagerer raskt om det oppstår problemer, vil dette kunne føre gruppa i en 

retning mer preget av mestringsfokus enn resultatfokus (Moe & Moser, 2004). 

3.10 Mestringstro 

Begrepet mestringstro omhandler troen en har på at en selv har egenskapene til å organisere og 

utføre den handlingen som skal til for å nå det ønskede målet (Bandura, 1994). Den mest 

effektive måten å styrke noens mestringstro på er å gi positive opplevelser på området som er 

aktuelt (Bandura, 1994). Likevel er det viktig at ikke alle erfaringer er ubetinget positive. Noen 

vanskeligheter og mislykkede forsøk vil være nyttig læring, og gjøre det klart at suksess krever 

innsats (Bandura, 1994). En annen måte å styrke noens mestringstro er gjennom modellering. 

Det vil si at personen må se noen som er lik seg selv lykkes med den oppgaven de begge skal 

gjennomføre (Bandura, 1994). Å benytte verbal overtalelse kan også styrke noens tro på egen 

mestring. Mennesker som blir verbalt overtalt er i stand til å mobilisere ekstra innsats (Bandura, 

1994). Når noen blir verbalt overtalt er det viktig at det er med realistiske forventninger som 

står i stil med personens evner, for om forsøket blir mislykket blir totalopplevelsen negativ 

(Bandura, 1994). I tillegg kan mestringstro styrkes ved å redusere menneskers stressreaksjoner 

og negative tanker om sin fysiske form, da dette er hemmende for tro på egen kapasitet 

(Bandura, 1994). 

Gode mestringsbyggere gjør mer enn å gi positive tilbakemeldinger (Bandura, 1994). De 

strukturerer situasjoner for andre slik at de blir satt i situasjoner de mestrer, og 

unngår situasjoner hvor det er muligheter for gjentakende feiling (Bandura, 1994). Å måle 

suksess utfra egen forbedring, og ikke utfra seier over andre, er siste kvalitet ved en god 

mestringsbygger. På denne måten øker menneskers tro på egne ferdigheter (Bandura, 1994).  
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4.0 Drøfting 
Dette kapittelet vil inneholde ulike sider ved fotballen som kan virke styrkende eller svekkende 

for funksjonshemmedes livskvalitet. Utgangspunktet vil hele veien være Næss’ (1986) 

forståelse av begrepet livskvalitet, samt opplevelsen av selvbestemmelse. Den grad mennesket 

er aktivt, føler samhørighet og selvfølelse, og har en grunnstemning av glede har det livskvalitet 

(Næss, 1986).  

4.1 Følelsen av å være aktiv 

Det første punktet Næss (1986) mener har betydning for livskvalitet er at personen er aktiv. 

Fotball er en arena som er egnet i den sammenheng. Gjennom å spille fotball vil en 

funksjonshemmet person få muligheten til å være aktiv. Hvor ofte det er organiserte treninger 

vil variere fra klubb til klubb, men minst én gang i uka er det felles treninger (Johansen,2009). 

Det å være fysisk aktiv i seg selv kan være positivt for livskvaliteten da endorfiner produseres, 

og en vil føle seg bedre (Martinsen, 2004). Dersom fotball føles betydningsfullt og gir fritiden 

mening for den funksjonshemmede, er det positivt for livskvaliteten deres (Mæhlum, 2004). 

Funksjonshemmede som spiller fotball er gjerne såkalte fotballentusiaster som er veldig 

interessert, og nettopp denne faktoren bringer Næss (1986) fram. Hun påpeker at en skal 

engasjere seg i noe utenfor seg selv som føles meningsfylt (Næss, 1986). Ved å være med på et 

fotballag, og bedrive en aktivitet som en synes er veldig gøy, vil en kunne styrke livskvaliteten 

(Næss, 1986).  

Det kan være slik at noen funksjonshemmede deltar på fotball fordi det er «populært», og at 

alle andre er med (Norsk dokumentasjonssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

2008). Om interessen for fotball er liten, og en egentlig ikke bryr seg noe om aktiviteten, vil 

fotball, ifølge Næss (1986), virke svekkende på livskvaliteten. Grue (1998) argumenterer med 

at ungdom vil gjerne være som andre ungdommer, og å delta på aktiviteter som andre er med 

på kan være viktig for å føle seg akseptert eller inkludert. Fotballklubber finnes det over alt, og 

enkelte steder kan det tenkes at fotball er det eneste fritidstilbudet som inneholder fysisk 

aktivitet. Om dette er tilfelle kan det føre til at personer med funksjonshemming deltar i mangel 

på andre tilbud (Nasjonalt dokumentasjonssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

2008). Følelsen rundt det å spille fotball og engasjementet vil da kunne bli dårligere og dette 

kan føre til svekket livskvalitet (Næss, 1986). 

Det er ulike ferdigheter som ses på som viktige i fotball; fart, styrke og teknikk dekker de fleste. 

For en person som innehar en eller flere av disse egenskapene vil det kunne føles meningsfullt 

og styrkende for livskvaliteten å føle at en får brukt sine ressurser (Næss, 1986).  
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Ettersom en blir eldre og det gjerne blir mindre fysisk uorganisert aktivitet, vil deltakelse på et 

fotballag føre til at de med gode fysiske ressurser får benyttet disse (Mæhlum, 2004). Dette vil 

i så fall være styrkende for deres livskvalitet (Næss, 1986) For noen kan fotballen også føre til 

at de får brukt sine mentale ressurser, da spilleforståelse og taktikk også er viktige aspekter i 

sporten. Konkurranseinstinkt er også en egenskap mange har, og det å gi alt i jakten på seier, 

og kjenne på følelsene rundt å lykkes eller mislykkes, regnes også som styrkende for 

livskvaliteten (Næss, 1986).  

Det finnes sosiale ressurser som kan være nyttig i fotball, disse ferdighetene kan også læres og 

utvikles gjennom fotballaget (Bø, 2000). Hvis den funksjonshemmede er utadvendt, 

oppmuntrende, kontaktsøkende eller omsorgsfull kan det være verdifullt i en gruppe med 

mange ulike mennesker (Bø, 2000). En person som innehar mange sosiale ressurser kan bli et 

midtpunkt eller en person som de andre på laget ser opp til (Moe & Moser, 2004). For den som 

eventuelt får en slik rolle kan dette gi følelsen av at dette er verdifulle ressurser, også i fotballen. 

På denne måten kan også sosiale ressurser virke styrkende for livskvaliteten, selv om 

menneskene i utgangspunktet kanskje er samlet på grunn av det sportslige.  

På den andre siden kan mangel på enkelte ressurser, enten om det er fotballferdigheter, mentale 

- eller sosiale ferdigheter virke svekkende på livskvaliteten (Johansen, 2009). Det kan bli slik 

at noen ferdigheter trumfer andre, og om en spiller på laget føler at egne ressurser ikke «når 

opp» vil dette være negativt for livskvaliteten (Næss, 1986). De som ikke har de samme 

fotballferdighetene som de andre kan oppleve å bli sittende på benken det meste av kampen. 

Om treneren og laget har et mestringsorientert- eller resultatorientertfokus kan i denne 

sammenheng være avgjørende for deltakelsen til spillerne ute på banen (Moe & Moser, 2004). 

Spillerne som mangler enkelte fotballferdigheter kan i utgangspunktet ha akkurat det samme 

engasjementet og interessen som de andre, men kan på grunn av manglene oppleve å ikke få 

delta. Dette kan gå utover engasjementet og interessen deres, og deretter virke svekkende på 

livskvaliteten (Næss, 1986). Det samme kan gjelde de personene med en funksjonshemming 

som berører kondisjon eller hindrer deres fysiske utfoldelse i større grad enn de andre 

(Johansen, 2009). Om de ikke får delta noe særlig på banen, altså ikke er aktive, kan dette 

hemme det engasjementet de i utgangspunktet har, og dette vil kunne svekke livskvaliteten 

deres (Næss, 1986). Om ikke alle i laget er fornøyd kan det gå utover samholdet i laget, i det 

neste avsnittet diskuteres det hvordan dette kan påvirke livskvaliteten til spillerne. 
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4.2 Føler samhørighet til laget og medspillerne 

For mennesker med funksjonshemming kan det å spille på fotballag føre til jevnalderkontakt 

og sosial omgang med andre, noe som er viktig (Kittelsaa & Wendelborg, 2014). Ungdom med 

funksjonshemming omgås ofte foreldre eller voksenpersoner på fritiden, men i fotballen kan de 

omgås «likesinnede», og muligheten til å knytte vennskap er tilstede (Paulsen & Wendelborg, 

2014). Å ha minst én varm og nær relasjon er et aspekt som øker livskvaliteten (Næss, 1986). 

Ved at ungdommene får venner på fotballaget, kan de få venner som de etter hvert også kan 

være med utenfor fotballbanen (Johansen, 2009). Om de funksjonshemmede føler at fotballen 

gir de venner, er den styrkende for livskvaliteten deres (Næss, 1986). 

Alle i et lag trenger ikke å ha like god kontakt, men alle må føle tilhørighet til gruppen som 

helhet, for at fellesskapet skal virke styrkende for livskvaliteten deres (Næss, 1986). Om enkelte 

av spillerne på laget ikke finner sin plass og opplever relasjonell tilknytning kan det være 

negativt for selvfølelsen og motivasjonen for å være med på fotballaget (Næss, 1986). 

Mangelen på gode relasjoner kan svekke en persons livskvalitet (Næss, 1986). Som i alle 

grupper mennesker er det variasjoner, og i fotballag for mennesker med funksjonshemminger 

er det kanskje større enn i andre lag. Fotballag for mennesker med funksjonshemminger har 

ofte spillere i alle aldersgrupper, og med ulik grad av funksjonsevne, i tillegg til ulike 

personligheter (Kunnskapsdepartementet, 2008). På grunn av sprik i alder, funksjonsevne og 

da gjerne fotballferdigheter er det en fare for at det dannes grupperinger i laget. Det kan bli slik 

at de med lik alder blir en gruppe, de «beste» blir en gruppe, eller at de med best funksjonsevne 

samles i en gruppe (Bø, 2000). Resultatet av dette kan bli at noen blir stående utenfor, og det 

som egentlig er en arena hvor «lagfølelsen» bygges opp, blir en arena for utfrysning. Dette vil 

naturligvis være svekkende for livskvaliteten til de som blir stående utenfor (Næss, 1986).  

Det å være en blandet gruppe mennesker kan også være positivt. Med forskjellige mennesker i 

både alder, personlighet og funksjonsevne vil spillerne kunne lære en hel del sosiale ferdigheter 

(Bø, 2000). De funksjonshemmede kan lære av hverandre og treneren, og de kan fungere som 

forbilder både sosialt og fotballmessig (Moe & Moser, 2004). Om treneren klarer å skape et 

slik motivasjonsklima kan det virke styrkende på lojalitets- og fellesskapsfølelsen, som igjen 

vil kunne styrke livskvaliteten til de funksjonshemmede (Moe & Moser, 2004). 

For å skape en følelse av samhørighet er det viktig at treneren har fokus på de rette tingene. 

Spillerne må få ros og positive tilbakemeldinger og føle at de har betydning for laget (Moe & 

Moser, 2004). De må bli en gjeng, hvor også treneren og klubben spiller en rolle.  
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For spillerne kan treneren bli en person de har sterk og trygg relasjon til, og et viktig forbilde 

(Moe & Moser, 2004). Treneren må legge ned en innsats for at lagånden skal bli best mulig 

(Moe & Moser, 2004). Særlig viktig kan dette ses på i en gruppe som er så ulik som et lag for 

funksjonshemmede ofte er (Kunnskapsdepartementet, 2008). Sterke relasjoner mellom 

spillerne og til treneren vil være positivt for livskvaliteten til de funksjonshemmede (Næss, 

1986). Hvis treneren derimot ikke har fokus på samhørigheten i laget og spillernes følelse av å 

bli behandlet likt, kan han bli en person som virker splittende på gruppen. Om treneren lar noen 

få spilletid, belønner ulikt, eller ikke oppleves som tilgjengelig av spillerne, kan dette påvirke 

hvordan de føler samhørighet til laget (Moe & Moser, 2004). De funksjonshemmede kan da 

oppleve at de selv og deres rolle ikke er viktig for laget (Bø, 2000). Hvordan de føler sin rolle 

i laget kan gjøre at de føler liten grad av samhørigheten til sine medspillere, dette vil igjen 

svekke livskvaliteten deres (Næss, 1986). 

Tilknytning og inkludering i klubben som helhet kan også være positivt for livskvaliteten til 

spillerne (Næss, 1986). Et av Norges Fotballforbunds mål er at spillerne skal få en identitet og 

føle tilhørighet til et sosialt miljø i klubben (Norges Fotballforbund, 2008). Gjennom fotballen 

får de være deltakere i et større fellesskap, et fellesskap og sosialt nettverk som får 

oppmerksomhet ellers i befolkningen (Hompland, 2007). Om laget for mennesker med 

funksjonshemminger får delta på aktiviteter på lik linje med de «funksjonsfriske» i klubben, og 

blir hørt og ført opp likt, er det positivt. I en del klubber kan det dessverre være slik at de har et 

tilbud til mennesker med funksjonshemming bare for at de må (Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, 2008). Om disse spillerne opplever at de ikke får delta på 

fotballskoler, dugnader, arrangementer i regi av klubben eller aldri kommer i avisa kan det få 

negative konsekvenser for følelsene de har til laget og klubben (Løvgren, 2009). Denne 

behandlingen kan føre til at spillerne ikke føler samhørighet til klubben, men heller at de blir 

oversett og ikke tatt vare på. Om dette er måten klubbene behandler lag for mennesker med 

funksjonshemming, vil fotball kunne virke svekkende for livskvaliteten (Næss, 1986). Å føle 

at en ikke hører til, kan igjen påvirke selvfølelsen til den enkelte. Neste avsnitt vil omhandle 

hvordan fotballen kan påvirke selvfølelsen til spillerne. 

4.3 Opplever å ha selvfølelse 

Opplevelsen av mestring er særlig viktig for selvfølelsen (Næss, 1986). Fotball kan føre til 

mestringsfølelse for den enkelte (Bandura, 1994). Om en scorer et mål, redder et skudd eller tar 

en god takling kan en føle at en har lykkes med noe.  
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Ved positive tilbakemeldinger fra trener, medspillere og publikum vil denne følelsen styrkes 

ekstra, og føre til enda mer motivasjon (Moe & Moser, 2004). For noen spillere vil det være 

mestring i at de prøver, og at de deltar på fotball. Utgangspunktet til den enkelte vil være 

avgjørende for hva som er mestring (Bandura, 1994). Om laget har et resultat- eller 

mestringsorientert fokus vil i denne anledning være viktig (Moe & Moser, 2004).  

For de spillerne som derimot ikke scorer, redder eller takler er det gode muligheter for å føle 

mislykkethet (Bandura, 1994). De kan føle at de ikke når opp til de standardene som finnes. 

Som nevnt i kapittel 3.4, sammenligner ungdom seg selv med andre, og ser kanskje ikke at 

forutsetningene for å lykkes er ulike (Grue, 1998). Om en mislykkes ofte eller blir satt på 

benken kan den negative følelsen bli ytterligere forsterket.  Ifølge Næss (1986) vil slike tilfeller 

føre til at livskvaliteten svekkes. En spiller som har det slik kan føle at han ikke strekker til og 

ikke har noe nytte på laget. Hvis en funksjonshemmet spiller ikke føler seg til nytte for laget, 

vil dette være svekkende for livskvaliteten (Næss, 1986). 

Hvis det er et motivasjonsklima i laget, hvor fokuset er på mestring skal det være rom for å 

prøve og feile, uten at det har noen betydning (Moe & Moser, 2004). Om noen av spillerne 

mislykkes skal de være sikre på at de ikke trenger å føle skyld eller skam overfor lagkameratene 

sine. Holdninger om at det å forsøke er viktig og godt nok, kan være styrkende for de 

funksjonshemmedes selvfølelse og dernest deres livskvalitet (Moe & Moser, 2004).  

Holdningene i laget kan være mestringsorienterte, men likevel kan en spiller føle at han ikke 

presterer det han bør. Om spillerne har forventninger til egne prestasjoner som ikke er i samsvar 

med ferdighetene kan de oppleve mange skuffelser (Bandura, 1994). Trenere kan være 

delaktige i at en spiller ikke har et realistisk forhold til egne ferdigheter (Bandura, 1994). 

Feilinntrykket kan være skapt gjennom ukritisk positiv respons på handlinger, i stedet for å gi 

konstruktiv kritikk der det ville vært hensiktsmessig. Om spillerne bare har fått oppgaver som 

de har mestret på første forsøk og uten særlig innsats, kan det skapes en mestringstro som ikke 

er reell (Bandura, 1994). Å føle at en ikke lever opp til egne standarder, eller å ikke være tilfreds 

med egen innsats kan bli resultatet om omgivelsene har skapt en opplevelse hos den enkelte av 

at de kan mer enn de faktisk gjør. Slike negative følelser med tanke på egen mestring vil ifølge 

Næss (1986) være negativt for selvfølelsene og svekkende for livskvaliteten.  
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For funksjonshemmede fotballspillere, både med og uten noe særlig fotballferdigheter, men 

med stor interesse og indre motivasjon, kan det å spille fotball i seg selv være styrkende for 

selvfølelsen (Moe & Moser, 2004). Å få gjøre som sine forbilder og de fotballspillerne en ser 

på tv kan ha positive konsekvenser.  

Gjennom den rollen en får i laget, som spiller, supporter og venn kan en få betydning og 

samtidig føle at en har noen ferdigheter som det settes pris på, og er nyttige for de andre på 

laget (Bø, 2000). For enkelte vil disse ferdighetene gjelde det fotballmessige, men for andre vil 

det kanskje dreie seg mer om det sosiale. I et lag trengs det personer som er gode på banen, men 

det trengs også spillere som trøster, oppmuntrer og sørger for god stemning i gruppa (Bø, 2000). 

Hvis det gjøres et poeng ut av at sosiale ferdigheter er like viktige som fotballferdigheter, vil 

det kunne styrke selvfølelsen og livskvaliteten (Næss, 1986). 

Det kan fort bli slik at fotballferdigheter trumfer sosiale ferdigheter (om ambisjonene for laget 

ikke er avklart), og da vil noen raskt kunne føle seg til overs. Dette kan ifølge Næss (1986) føre 

til svekket livskvalitet. I et lag vil det alltid være ulike ambisjoner og grunner til å være med. 

Alle skal være like viktige, og tas like mye hensyn til (Norges Fotballforbund, 2016).  Om det 

gjelder å være best både i trening og kamp, og av med- og motspillere, er fokuset feil og det 

kan få konsekvenser for samholdet i gruppa. I verste fall kan det føre til mobbing eller 

utfrysning av de som ikke har tilstrekkelig med ferdigheter (Moe & Moser, 2004). I stedet for 

å føle mestring vil vedkommende kunne føle seg mindre nyttig enn noen gang. Hvis det ikke er 

rom for alle, eller noen ikke føler seg gode nok som de er, og ei heller føler de blir akseptert for 

den de er som et helt menneske, vil det gi dårligere selvfølelse (Næss, 1986). Å ha dårlig 

selvfølelse kan påvirke hele opplevelsen av hvordan livet er. Fotballens rolle sett i lys av Næss’ 

(1986) sitt kriterium om at livet skal ha en grunnstemning av glede, vil diskuteres i det 

kommende kapittelet. 

4.4 Har en grunnstemning av glede 

I hvilken grad en person med funksjonshemming føler at fotballen gir en grunnstemning av 

glede, kan ses på som avhengig av hvilken grad kriteriene «å være aktiv» og «å føle samhørighet 

og selvfølelse» er oppfylt. Om fotballen gir en person mulighet til å være engasjert i noe en 

liker, opplever mestring og føler at en er inkludert og har betydning for laget vil en si at 

vedkommende har en grunnstemning av glede (Næss, 1986). I tillegg til dette omhandler 

grunnstemning av glede det å ha lyst og føle at fotballen betyr noe. For at fotball skal være gøy 

må personen ha lyst til å spille fotball, det må være en indre motivasjon tilstede (Moe & Moser, 

2004).  



17 
 

Om det er ytre faktorer som «press» hjemmefra eller for å passe inn i en gruppe, vil lysten 

kanskje være vanskelige å holde oppe over en lengre periode (Moe & Moser, 2004). Noen 

steder kan fotball være idretten alle driver med, og det kan være vanskelig å være den som 

velger noe annet. Andre steder kan det være slik at det er få tilbud til personer med 

funksjonshemming, så det finnes ikke noen særlig andre alternativer en fotball. Dersom 

vedkommende er med på fotball, men egentlig ønsker å drive med noe annet, vil det virke 

svekkende på livskvaliteten (Næss, 1986).  

Det er viktig at situasjonen rundt fotball er positivt ladet. Å komme seg ut, møte andre 

mennesker, samt drive med noe en liker, er positivt (Løvgren, 2009). Om en spiller føler ubehag 

i enkelte situasjoner, for eksempel øvelser som vedkommende ikke liker, eller om han gruer 

seg til kamp, er ikke dette noe som Næss (1986) ser på som svekkende for livskvaliteten. 

Forbigående ubehag er noe alle vil oppleve til tider (Næss, 1986). Spørsmålet som må stilles er 

heller hvorfor spilleren ikke liker øvelsen eller gruer seg til kampen som spilles. Om 

begrunnelsene her er preget av at personen ikke føler seg god nok, eller ikke passer inn, blir 

oversett eller den slags, vil det virke svekkende på livskvaliteten (Næss, 1986).  

En kan tenke seg at fotball skal være gøy, og gjerne en arena hvor en ikke opplever bekymring 

eller uro (Mæhlum, 2004). Om det er et mestringsorientert- eller resultatorientert fokus i laget 

kan være avgjørende for hvordan de funksjonshemmede opplever fotballen (Moe & Moser, 

2004). Om spillerne er bekymret eller urolige for hva medspillerne skal si om deres 

fotballutstyr, deres fotballferdigheter eller de som personer, vil de ikke ha en grunnstemning av 

trygghet (Næss, 1986). Hvis en spiller er usikker på om det er ok å feile, ta sjanser, tulle eller 

snakke underveis i fotballtreningen, og hvordan treneren reagerer på disse tingene, er det ikke 

avklart et felles holdningsgrunnlag i laget. Dette kan påvirke grunnstemningen og livskvaliteten 

til den funksjonshemmede i negativ retning (Moe & Moser, 2004). I et motivasjonsklima, 

derimot, vil det være avklart hvilke forventninger en trener har, og dette kan skape en trygghet 

for spillerne (Moe og Moser, 2004). Om det forventes at spillerne skal fokusere på fotball og 

ikke «tulle og fjase» under den begrensede treningstiden en (gjerne) har, må dette formidles 

slik at de skjønner det. Selv om spillerne nødvendigvis ikke er enig i denne holdningen, så er 

de i hvert fall klare over den, og det skaper trygghet. Trygghet kan også handle om å vite hvor 

en har sine lagkamerater rent relasjonelt, samt hvor sin egen plass i laget er (Bø, 2000). Om det 

er klarhet rundt disse tingene, og en opplever en trygghet og harmoni, vil det være styrkende 

for livskvaliteten (Næss, 1986).  
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For enkelte kan konkurranseinstinktet bli alt-oppslukende. Hvis noen spillere bryr seg for mye 

om de taper eller vinner som lag, lykkes eller mislykkes som enkeltspillere kan det gå utover 

gleden og lysten de selv, og andre, føler med fotball (Moe & Moser, 2004). Det kan ende i en 

situasjon hvor alvoret tar over for det sosiale og morsomme med fotballen. Det kan være at 

noen grubler mye og lenge over det negative som skjedde i forbindelsen med en fotballkamp 

laget deres har spilt, og dette kan føre til mistrivsel (Mæhlum, 2004).  

Om de med stort konkurranseinstinkt lar frustrasjonen omkring resultat gå utover 

lagkameratene vil det også kunne ha negative konsekvenser for deres livskvalitet (Næss, 1986). 

En kan si at den enkeltes grad av glede påvirker fotballaget, og at grunnstemningen i laget 

påvirker den enkeltes livskvalitet. Kan det være at grunnstemningen i et lag påvirkes av om 

spillerne føler seg lyttet til? Hvordan fotball legger til rette eller hindrer opplevelsen av 

selvbestemmelse diskuteres i det kommende kapittelet. 

4.5 Oppleve selvbestemmelse 

I tillegg til Næss (1986) sine kriterier for livskvalitet; å være aktiv, føle samhørighet og 

selvfølelse, og ha en grunnstemning av glede synes det relevant å trekke inn selvbestemmelse 

som et siste kriterium for livskvalitet (FO, 2009). Om spillerne opplever å få ha betydning for 

hvor de spiller, hvor mye de må trene, og kanskje for hvilke øvelser de skal gjennomføre på 

trening, vil dette kunne påvirke livskvaliteten i positiv retning (Bollingmo et al., 2005). 

Oppmøte og gjennomføring av øvelser kan avgjøres av den enkelte, og dermed være styrkende 

for livskvaliteten (Moe & Moser, 2004). Utfordringen er selvfølgelig at fotball er en lagidrett, 

det kan være mange ulike ønsker, samtidig som en som trener gjerne sikter på å gjøre det som 

er best for laget. Dette kan føre til mindre grad av selvbestemmelse for de funksjonshemmede, 

noe som vil påvirke livskvaliteten (FO, 2009). Om treneren mener at spillerne i liten grad er i 

stand til å bedømme situasjonen selv, kan det tenkes at treneren velger å ta avgjørelsene. Om 

spillerne ikke får ta avgjørelser selv kan det være negativt for utviklingen av egen identitet, og 

også livskvaliteten deres (Ellingsen, 2005). Det kan også tenkes at treneren bare hører på, og 

tar enkelte personers meninger til etterretning. Dette kan være negativt for livskvaliteten og 

følelsen spillerne har til laget og treneren. Om spillerne føler at de «aldri» blir hørt, kan dette 

føre til at de slutter å uttrykke sine tanker og følelser (Bollingmo et al., 2005). Det kan ses på 

som at andre vet bedre enn de selv hva som er til det beste for de. En slik holdning vil være 

svekkende for selvbestemmelsen (Ellingsen, 2005). Om de funksjonshemmede blir møtt med 

en slik holdning av treneren, kan tanken om at deres mening ikke har betydning være noe de 

bringer med seg til andre arenaer (Ellingsen, 2005).  
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Dette kan være svekkende for livskvaliteten til de funksjonshemmede. I situasjoner som nevnt 

over kan det selvfølgelig argumenteres for at treneren er eksperten, og at spillerne skal høre på 

han, men treneren skal kommunisere med spillerne, og ta de med på råd (Moe og Moser, 2004). 

På en fotballbane skal det hele tiden tas valg. Valgene kan være om en skal skyte, om en skal 

drible, gå på løp eller bli stående. For at livskvaliteten ikke skal bli svekket er det da viktig at 

treneren, eller de andre på sidelinjen, ikke roper hvilke valg spilleren skal ta.  

Om det til stadighet oppleves at det kommer korreksjoner fra sidelinjen, vil dette være 

hemmende for utvikling av selvbestemmelse og livskvalitet (Ellingsen, 2005). Med dette menes 

ikke at spillerne ikke skal få tilbakemeldinger på hvordan de skal håndtere en situasjon de 

kommer opp i. For å utvikle seg trenger de funksjonshemmede råd fra treneren om hvilke valg 

som kan være positive, og tilbakemeldinger på gjennomførte valg, for å bedømme situasjonen 

(Bollingmo et al., 2005). Om spillerne mestrer situasjonen, både med eller uten råd, vil det 

kunne være styrkende for utviklingen av identitet. Det kan godt være at spillerne ikke hører på 

de korreksjonene de får fra sidelinjen, men heller prøver det de selv føler er rett (Bollingmo et 

al., 2005). Utfallet, enten det er positivt eller negativt vil være noe den funksjonshemmede tar 

med seg videre som læring (Bandura, 1994). Hvis laget og treneren har et mestringsorientert 

fokus vil utfallet ha liten innvirkning på tilbakemeldingene, og spilleren kan i senere situasjoner 

tørre å ta valg basert på egne vurdering, i stedet for å høre på korreksjoner fra andre (Moe & 

Moser, 2004). Hvis de funksjonshemmede møtes med holdninger om at det er mulig å ta egne 

valg og feile, uten å bli «uthengt», kan det være styrkende for vedkommendes evne til 

selvbestemmelse, og positivt for livskvaliteten (Næss, 1986). 

Den enkleste måten å få oppleve selvbestemmelse i fotball kan være å bestemme i hvilken grad 

en ønsker å være med. At spillerne selv kan velge å stå over trening eller kamp, uten at det får 

noen konsekvenser, vil være styrkende for selvbestemmelsen og livskvaliteten (Næss, 1986). 

For at slike avgjørelser ikke skal bli noe negativt som resten av gruppa henger seg opp i, bør 

fotballaget ha et motivasjonsklima hvor rammene og sanksjonene er klare (Moe og Moser, 

2004). Selvbestemmelse i forbindelse med fotball kan også dreie som om spørsmålet «vil du 

egentlig spille fotball?». For mange vil svaret være «ja». For andre funksjonshemmede kan det 

være at fotball ikke er den rette aktiviteten i det hele tatt. Noen kan ønske å heller delta i annen 

aktivitet, men foreldrene synes at fotball er den riktige aktiviteten (Nasjonalt 

dokumentasjonssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2008).  
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Om den funksjonshemmede må delta på fotball, uten at egne bedømmelser har betydning vil 

dette være negativt for utviklingen av et fritt individ og selvbestemmelsen, og dermed også 

livskvaliteten (Bollingmo et al., 2005). 

4.6 Råd til treneren 

Vurdert ut fra Næss(1986) sine kriterier for livskvalitet, samt hvordan de funksjonshemmede 

spillerne opplever muligheten til selvbestemmelse, kan fotball på mange måter være styrkende 

for livskvaliteten til funksjonshemmede. Samtidig kan livskvaliteten deres også bli svekket, 

særlig hvis treneren ikke har rett fokus og kunnskap.  

I det videre vil det legges frem noen råd til hvordan treneren i størst mulig grad kan styrke de 

funksjonshemmedes livskvalitet. Trenerens tankesett og rolle kan være avgjørende for om 

fotball blir den positive aktiviteten i hverdagen til de funksjonshemmede slik den er tenkt (Moe 

& Moser, 2004). 

Norges Fotballforbund ønsker at fotball for funksjonshemmede skal utvikle sosiale ferdigheter, 

så vel som fotballferdigheter (Norges Fotballforbund, 2008). For å få til dette må treneren skape 

et miljø i laget som er preget av mestring og motivasjon (Moe & Moser, 2004). Om dette lykkes 

kan fotball føre til styrket livskvalitet for den enkelte (Næss, 1986). 

At treneren innehar, og skaper en holdning i laget om at alle skal føle mestring vil være positivt 

(Moe & Moser, 2004). Med en slik holdning vil alle, uansett ferdigheter, få lov til å delta ute 

på banen. De funksjonshemmede deltar (som oftest) på fotball for at de har et engasjement for 

idretten, og dette engasjementet bør treneren la de få benytte seg av. Å føle at de har en 

betydning for laget, og får brukt sine evner vil ifølge Moe & Moser (2004) være positivt for 

den indre motivasjonen, noe som igjen vil påvirke livskvaliteten deres (Næss, 1986). Samtidig 

kan det å få være på banen ses på som et signal utenfra om at du er god nok, noe som kan styrke 

den ytre motivasjonen til de funksjonshemmede (Moe & Moser, 2004). At alle får spille vil 

også påvirke den fysiske formen til spillerne (Mæhlum, 2004). At de er aktive vil skape energi 

og overskudd, noe som vil være styrkende for livskvaliteten og som kan få ringvirkninger 

utover fotballaktiviteten (Næss, 1986). 

Treningssituasjonen bør være en arena hvor alle er mestringsorienterte, og ikke 

resultatorienterte (Moe & Moser, 2004). Det må skapes en felles holdning om at en skal 

sammenlignes med seg selv, og bli så god som en selv kan. Om spillerne mislykkes eller ikke 

gjør helt som planlagt skal det ses på som en mulighet til læring (Moe & Moser, 2004). Det er 

ikke nødvendigvis feil å feile (Bandura, 1994).  
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For at flest mulig skal oppleve treningssituasjon som noe positivt, er det viktig at den er preget 

av et motivasjonsklima. I et motivasjonsklima vil en sørge for mestring ved at det blir gjort 

individuelle tilpasninger (Moe & Moser, 2004). For noen vil det være mestring og en passende 

utfordring å se hvor hardt og godt de kan plassere ballen i mål, for andre vil det være mestring 

i det hele tatt å treffe mål. Om den enkelte selv får bestemme fra hvilken avstand han vil skyte, 

og med hvilken kraft, er det større sjanse for at den enkelte føler mestring (Moe og Moser, 

2004). Om en spiller mislykkes er det viktig at forsøket og innsatsen verdsettes gjennom ulike 

belønningsmåter, som muntlig ros eller et klapp på skulderen. Ved at en trener oppfører seg og 

legger til rette på denne måten vil han kunne styrke ungdommens mestringstro (Bandura, 1994).  

Med det menes ikke at spillerne alltid skal velge det komfortable, som det vet at de mestrer. 

Det vil skape en illusjon om at de ikke trenger å yte for å utvikle seg (Bandura, 1994). Om de 

funksjonshemmede får noen utfordringer i løpet av treningen, samtidig som de får oppgaver 

som det mestrer vil en kunne se økende mestringstro (Bandura, 1994). Treningsarenaen er en 

arena hvor ungdommen bør få oppleve at de har ferdigheter til noe, og at de er dyktige (Moe & 

Moser, 2004). Om de får disse opplevelsene kan selvfølelsen deres bli styrket, noe som vil være 

positivt for den enkeltes livskvalitet (Næss, 1986). 

Som trener har en ansvar for samhørigheten spillerne føler til laget og til hverandre. For 

funksjonshemmede som ofte er sammen med voksenpersoner kan fotballaget gi de relasjoner 

de ellers ikke ville fått (Paulsen og Wendelborg, 2014). Om spillerne opplever at de har et nært 

og gjensidig forhold til noen på laget, kan det være styrkende for livskvaliteten (Næss, 1986). 

Som nevnt i kapittel 3.4, er lag for mennesker med funksjonshemminger oftest satt sammen på 

tvers av alder og funksjonsnivå (Kunnskapsdepartementet, 2008). For å hindre grupperinger 

innad i laget kan treneren for eksempel i ulike øvelser sette sammen mennesker med ulike 

funksjonsnivåer eller alder. Det kan være at spillerne grupperer seg på grunn av liten kjennskap 

til de andre på laget. Samtidig kan det være at treneren må ta noen personlige hensyn. En annen 

idé kan være å møtes på andre arenaer enn fotballbanen. En kan da oppleve at rollene blir 

forandret; de som mestrer fotball dårlig, blomstrer kanskje på en annen arena, og mennesker 

som i utgangspunktet ikke har vært i kontakt med hverandre, skaper kontakt (Bø, 2000). Sosiale 

aktiviteter kan skape en harmoni og sterkere tilhørighet til laget, samt en grunnstemning av 

glede (Johansen, 2009). Næss (1986) peker på disse faktorene som positive for livskvalitet.  
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5.0 Avslutning 

Hovedmålet med denne oppgaven var å finne ut om fotball er styrkende eller svekkende for 

funksjonshemmedes livskvalitet. Problemstillingen som har vært ledende for dette arbeidet var: 

Fotball- styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes livskvalitet? 

Etter en analyse av den eksisterende litteraturen, i stor grad hentet fra Næss (1986), Bollingmo, 

Selboe & Ellingsen (2004), Moe & Moser (2004), samt Bandura (1994), ser en at det er mange 

ulike momenter i fotballen som kan påvirke livskvaliteten til spillerne.  

Som nevnt i innledninga øker antall lag for funksjonshemmede, samtidig som antall lag for 

«funksjonsfriske» minker (Norges Fotballforbund, 2014). Grunnen til at antall lag øker for den 

ene gruppen, samtidig som det minker for en annen kan være at fokuset er forskjellig: 

Fotballagene for funksjonshemmede er bare for gøy, de kan ikke oppnå stort mer rent 

kommersielt (Johansen, 2009). Ved å benytte Siri Næss’ (1986) kriterier for livskvalitet, kan en 

se at fotball kan virke styrkende for livskvaliteten. I den grad mennesker er aktive, føler 

samhørighet og selvfølelse, og har en grunnstemning av glede, har de livskvalitet (Næss, 1986). 

Som en ser under kapittel 4.6 kan fotballen oppfylle alle disse kriteriene. Likevel ser en i kapittel 

4.1-4.5 at fotballen innehar mange momenter og situasjoner som kan føre til at livskvaliteten 

svekkes. Det bør være en felles forståelse mellom spillerne, treneren og klubben om holdninger 

og lagets funksjon, slik at ambisjonene samsvarer. At det er en enighet om at de skal ha det gøy, 

kan ses på som grunnsteinen for at Næss’ (1986) kriterier for høy livskvalitet blir oppfylt. Det 

kan også tenkes at de sidene som er pekt på som svekkende for livskvaliteten i kapittel 4.0 

faktisk ikke er det. For funksjonshemmede som deltar uten å ha lidenskapen for fotball kan det 

være at de negative sidene ikke påvirker livskvaliteten i så stor grad som for de mest dedikerte. 

Å sette en konklusjon basert på problemstillingen ses som utfordrende, da det er mange ulike 

momenter som er avgjørende for om kriteriene til Næss (1986) blir oppfylt. I tillegg setter den 

mangelfulle litteraturen på området begrensninger. For at de funksjonshemmede skal føle at 

fotball er styrkende for deres livskvalitet må de få være aktive med en idrett de har lidenskap 

for, hvor de får delta i et lag som de føler samhørighet til (Næss, 1986). I tillegg må de 

funksjonshemmede få benyttet sine ressurser, enten om de relatert til fotball eller det sosiale, 

de må få være med å ta avgjørelser på vegne av laget og seg selv, og de må føle at fotballen gir 

de en grunnstemning av glede (Næss, 1986). Hvilke funksjonshemmede som opplever fotballen 

på denne måten, vil variere. For de som ikke opplever at fotballen oppfyller kravene ovenfor 

vil fotballen virke svekkende for deres livskvalitet (Næss, 1986). 
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5.1 Anbefalinger til ytterligere forskning 

I det videre arbeidet kunne det vært interessant og belyst temaet gjennom et kvalitativ studie og 

intervjuer. På denne måten kunne en sett om den «kulturen» og de utfordringene som beskrives 

i oppgaven, faktisk stemmer med virkeligheten. En annen anbefaling kan være å ta en 

kvantitativ tilnærming hvor temaet for denne studien vil bli forsket på. Slik kan en få et enda 

bedre grunnlag til å vurdere om fotball er styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes 

livskvalitet. For om fotball er styrkende eller svekkende for funksjonshemmedes livskvalitet er 

det ikke ett enkelt svar på.  
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