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VG-idrotten mot världstoppen

- En föreläsningsserie för tränare och aktiva som strävar mot ännu bättre idrottsprestationer
Under våren fortsätter SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland och Västra Götalands Idrottsförbund tillsammans med Göteborgs universitet och Katrinelunds Elitidrottsgymnasium att erbjuda en föreläsningsserie
om prestationsinriktad idrott.

Föreläsning

: Anmäl dig
här!
Föreläsning:
Motivation inom idrotten - ett självbestämmande perspektiv i teori och praktik Magnus Lindwall, Linus Jonsson och Karolina Edler
Motivation och drivkraft är oerhört centrala delar för att lyckas inom idrotten? Men vad är egentligen motivation? Hur blir vi motiverade? Och hur kan tränare och coacher inom idrotten skapa goda förutsättningar för
förändring och utveckling i mötet med idrottare? Det är de centrala frågorna som kommer att belysas under
denna föreläsning och de kommer göra det utifrån självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT)
och genom samtalsmetoden Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI).
Medverkande:
Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Förutom motivation inom träning och idrott handlar hans forskning främst om sambandet
mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa (t.ex. depression, självkänsla och kognition).
Karolina Edler, socionom, arbetar som utbildare i MI och coaching, MI-handledare, författare och coach.
Karolina har bl a bland skrivit böckerna ”Motiverande samtal – handbok för coacher och tränare inom
idrotten” och ”Motiverad till träning – med MI som metod”
Linus Jonsson, doktorand, Göteborgs universitet. Linus forskar om hälsopromotion och hur man kan stödja
ungdomar till ökad fysisk aktivitet, med särskilt fokus på motivation.

Magnus, Karolina och Linus har alla medverkat som författare i den nyutgivna boken Motivation inom Träning,
Hälsa och Idrott – ett självbestämmandeperspektiv (Lindwall, Stenling, Weman Josefsson, red) som också
kommer presenteras och finnas till försäljning under kvällen.
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