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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete är att undersöka elevers upplevelse av mental träning som metod för 

att minimera stress och nervositet samt vad pedagogen spelar för roll för elevers motivation. 

De elever som läser hästinriktningen fick delta i undersökningen tack vare att de i sin ridkurs 

har ett undervisningsmoment om mental träning. Undersökningen baseras på två 

datainsamlingsmetoder - dels en enkät och dels intervjuer. I enkätundersökningen har tio 

elever deltagit och intervjuerna har genomförts med fyra stycken elever. Enkätstudien är 

genomförd när läroplanen Lpf94 gällde för gymnasieskolan och intervjustudien är gjord under 

den nya läroplanen för gymnasiet 2011 (GY11). På grund av ett litet undersökningsurval kan 

endast en antydan göras i resultatet. Men det verkar som mental träning skulle kunna vara en 

metod för eleverna för att de ska lära sig att hantera sin nervositet och stress. När det gäller 

deras motivation har pedagogen en större roll än den mentala träningen.  

Nyckelord:  

Motivation, Mental träning, Stress, Självförtroende, Gymnasiet, Pedagogens roll 
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1 BAKGRUND 

I ett tidigare examensarbete som jag skrev tillsammans med tre studiekamrater på 

hippologprogrammet, undersökte vi om och hur mental träning skulle kunna fungera inom 

ridsporten med fokus på tävlingsryttare på nationell/internationell nivå. I detta arbete vill jag 

istället lägga fokus på om mental träning kan fungera för elever på gymnasiets hästinriktning. 

I mitt arbete som lärare vid ett naturbruksgymnasium har jag iakttagit att vissa problem som 

uppstår i samband med lärprocessen verkar bero mer på ”mentala spärrar” än bristande 

kunskaper hos eleverna i exempelvis ridning och i de hästrelaterade ämnena. Det har fått mig 

att fundera över vad det är som gör att vissa elever upplever ”mentala spärrar” i samband med 

att de ska ta in ny kunskap. Hur kan man som pedagog hjälpa dessa elever att komma över sin 

”mentala spärr” i samband med ridning och hästrelaterade ämnen, och på så vis höja 

motivationen och stärka självförtroendet hos eleverna? Skulle dessa elever uppleva att mental 

träning är en bra metod för att stärka sitt självförtroende, höja motivationen, minska 

stressnivån och kunna hantera sin nervositet? 

2 INLEDNING 

Ämnesområdet motivation är väldigt stort och därför har jag valt att begränsa mig till 

begreppet motivation kopplat till ämnesområdet mental träning. Mental träning i sin tur 

uppfattas troligen för det flesta att endast handla om idrottsresultat och sportsliga prestationer, 

därför har jag valt ut vissa centrala begrepp och den delen av den mentala träningen som kan 

kopplas till studier, motivation, stress, självförtroende och nervositet. Jag har valt att begränsa 

detta arbete till att handla om elever som kan uppleva bristande motivation och 

självförtroende inför sina studier. Dessutom har jag försökt att få kunskap om lärarens roll för 

elevernas stressnivå, självförtroende, motivation och prestationsförmåga i skolan- samt 

huruvida mental träning skulle kunna vara en bra metod för eleverna att ta till för att lära sig 

hantera sin stress, nervositet etc. Detta innebär att jag inte kommer att redogöra för begreppet 

kunskap eller beskriva hur lärprocessen går till, då det inte finns ett entydigt svar eller en 

sanning och därför skulle fylla ett helt arbete i sig självt, i ett försök att förklara dem. Inte 

heller kommer jag att fördjupa mig i de olika lärstilar som finns eller alla de olika 

studietekniker som finns. Eventuella försvårande omständigheter i samband med inlärning på 

grund av medicinska diagnoser, såsom Aspergers syndrom, ADHD och DAMP kommer inte 

heller att belysas i detta arbete.  
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2.1  Definition av begrepp 

I Zetterqvist Blokhuis (2004, s. 52-53) görs beskrivningen av begreppen självkänsla, 

självförtroende och självtillit. M. Zetterqvist-Blokhuis menar att en individs självkänsla byggs 

upp av att andra individer uppskattar en för sin person, självförtroendet byggs å andra sidan 

upp för att andra individer uppskattar ens prestation. Att en individ har självtillit är viktigt för 

att våga försöka prestera och att kunna handskas med eventuella misslyckanden på vägen. 

Självtilliten är en produkt av självkänslan och självförtroendet, det vill säga att ju bättre 

självförtroende och självkänsla – desto större självtillit till sig själv. Förenklat skulle man 

kunna beskriva självtillit som förmågan att tro på sig själv. Utifrån detta skulle man därför 

kunna resonera kring begreppet mentala spärrar och koppla det till en individs självtillit. När 

en individ upplever en ”mental spärr” kan det vara självtilliten som sviker. Den mentala 

spärren uppstår på grund av bristande självtillit – individen har bristande tro på sig själv. 

Begreppet motivation definieras i Jenner (2008, s. 37-49) med hjälp av en översättning från 

latinets movere = att röra sig (jmfr eng move) och enkelt förklarat är motivationsarbetets 

främsta frågor - ”vad är viljan att lära?” och ”vad är viljan till förändring?”.  

Mental träning är enligt Pensgård och Hollingen (1997, s. 8) ett samlingsnamn för alla de 

olika metoder för träning av mentala processer som finns. Den mentala träningen är en del av 

ämnet idrottspsykologi, vilken är en förgrening från psykologin. Inom idrottspsykologin 

studeras olika psykologiska faktorer som påverkar prestationer och lärande. Dessa faktorer 

som påverkar, kan exempelvis vara, självförtroende,  självuppfattning, motivation samt 

stresshanteringssätt. Alltså kan man säga att mental träning är ett sätt att utveckla sina 

psykologiska färdigheter. 

Begreppen självförtroende, självuppfattning, motivation samt stresshanteringssätt kommer 

alla att beskrivas mer i min teoretiska utgångspunkt. 

2.2 Olika träningsmetoder inom mental träning  

För att mental träning ska fungera krävs att man som utövare tränar målinriktat, systematiskt 

och regelbundet. Det räcker inte med att man vid ett par tillfällen utfört mental träning eller 

hört ett föredrag om det och nu vet vad det är. För att uppnå resultat krävs det att man förstår 

att mental träning tar tid och kräver engagemang (Pensgård och Hollingen, 1997,  s. 8). 



 7 

2.2.1 Spänningsreglering/avslappningsträning 

Stress och ångest inför en uppgift är en negativt skapad spänning i kroppen och mentalt. 

Denna spänning behöver bearbetas bort. Spänning som är uppbyggd av glädje och motivation 

är av positiv art- det vill säga en uppladdning inför en uppgift. Balansen mellan negativ och 

positiv spänning kallas spänningsnivå. Spänningsnivån är individuell, och ju duktigare en 

idrottare är, desto högre spänningsnivå klarar de av. För att kunna reglera sin spänningsnivå 

finns ett flertal övningar (Pensgård och Hollingen, 1997,  s. 8). 

Total avslappningsträning finns till för både muskler och det mentala. När en individ är 

avslappnad är han/hon fysiskt och mentalt lugn utan spänning och ångest. När musklerna är 

avslappnade sjunker mjölksyrenivån och mentalt blir individen mer mottaglig för syn-, hörsel-

, smak-, lukt- och känselintryck. Det finns fyra viktiga punkter att ta hänsyn till för att kunna 

tillämpa en övning i total avslappning. Den första punkten handlar om att befinna sig i en lugn 

omgivning, punkt två- inta en passiv inställning och rensa tankarna, punkt tre- sitta/ligga i en 

behaglig position och till sist- låta övningen komma till individen, inte bekymra sig för hur 

man ska ta till sig övningen. Vanliga övningar är, andningsövningar –individen lär sig att 

sänka andningen ner till diafragman, och vid utandning andas ut spänning, stress och ångest- 

samt progressiv avslappning – individen spänner och slappnar av i olika muskelgrupper i en 

specifik ordning, ofta används avslappningsband- där individen får följa ett färdigt upprättat 

program som oftast innehåller både andningsövningar och progressiv avslappning 

Avspänningsträning är viktigt för att kunna sänka anspänningen i en specifik situation och att 

kunna utnyttja sina resurser rätt- det vill säga - att slappna av i rätt muskler och mentalt. På så 

sätt blir individen öppen i sinnet och kan fokusera på rätt sak. För att kunna avspänningsträna 

i en specifik situation måste individen först var medveten om vad som skapar anspänning och 

hur hon/han kan ”ta bort den”. Därför måste nästan alltid avspänningsträning i en specifik 

situation föregås av att individen först har fokuserat på total avslappning för att lära känna sin 

kropp och sig själv mentalt (Pensgård, 2000, s. 16). 

2.2.2 Visualisering 

Genom visualisering manar personen fram föreställningsbilder där denne ser sig själv utföra 

olika aktiviteter. I visualiseringen ska så många sinnen som möjligt användas – syn, hörsel, 

lukt och känsel. Visualiseringen kan komma inifrån- personen deltar i sin egen inre syn, eller 

utifrån –ser sig själv som på video. Föreställningsbilderna ska vara så verklighetstrogna som 
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möjligt. I början kan klara bilder vara svåra att få fram- men å andra sidan kanske personen 

kan känna att denne utför en rörelse. Visualisering kan tränas innan och efter 

träning/prestation. Visualisering ökar koncentrationen och självförtroendet, dessutom lär sig 

personen hantera sina känslor och stress. Att ha en inre dialog med sig själv och triggerord är 

vanligt i visualiseringsmetoden (Pensgård, 2000, s. 17). 

2.2.3 Koncentration 

Genom koncentration tar personen fokus på här & nu- den information som behövs i just den 

situationen tas in och beslut fattas. Fokus ligger i nuet –inte på vad som hänt eller vad som 

kommer att hända. Det är viktigt att kunna fokusera på rätt sak för stunden och att kunna hålla 

fokus. Det finns fyra stycken olika koncentrationsstilar, inre smal - där tanken är fokuserad på 

en enda sak, inre bred- där ett taktiskt och analytiskt tänkande tillämpas, yttre smal- då 

fokuserar personen endast på en sak och när personen har yttre bred koncentration ser 

individen möjligheterna trots hinder. Det är viktigt att växla mellan dessa koncentrationsstilar, 

annars är det lätt att fastna i en stil. Om personen fokuserar på tidigare misstag, vad som 

händer vid förlust respektive vinst, konkurrenterna, på sin trötthet eller på problem tyder detta 

på att personen inte är fullt koncentrerad. Att fokusera på här och nu och att inte vara för 

kritisk mot sig själv gynnar koncentrationsförmågan (Pensgård, 2000, s. 20-21). 

2.2.4 Målsättning 

Att ha en målsättning ses som en del av den mentala träning då den gynnar motivationen hos 

individen. Det är viktigt att ha flera mål, och att de är av varierade slag- långsiktiga mål, 

delmål, dagliga mål, resultatmål (placeringar) och processmål (färdighetsmål) - för att må 

bra och glädjas även över små framgångar och framförallt inte ta motgångarna så hårt. Man 

bör dela upp/se sin träning/tävling i ett långtidsperspektiv och i ett korttidsperspektiv. Vad vill 

individen uppnå över lång tid med sin träning och vilka delmål finns inom 

korttidsperspektivet. Målen som en individ sätter upp bör enligt Gould vara specifika & 

mätbara, utmanande men realistiska, kortids- och långtidsmål, dessutom bör individen föra 

dagbok över sin träning och noggrant och regelbundet ta till sig feedback och utvärdera sig 

själv samt dokumentera justeringar (Pensgård, 2000, s. 22-23). 
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2.3 Mental träning inom ridsporten 

Det är ryttarens inställning som ytterst kommer att avgöra om man når framgång eller 

motgång. Framgång kommer inte av sig själv och på vägen fram till framgång kommer man 

att mötas av en del motgångar också. För att nå framgång på tävlingsbanorna krävs det att det 

finns vissa psykologiska egenskaper hos både häst och ryttare. Dessa egenskaper ska inte 

underskattas utan istället utvecklas. Målmedvetenhet är antagligen den allra viktigaste 

egenskap som en tävlingsryttare behöver. Om inte ryttaren satsar till 100 % är risken stor att 

hamna på ett sidospår eller ge upp vid motgångar. Som ryttare är det viktigt att kunna ta till 

sig konstruktiv kritik och lära sig genom iakttagelser av andra. Den ryttare som kommer 

längst är den som lyssnar och lär av andra och inte tar för givet att de kan allt (Holderness- 

Roddam, 1990, s. 47). 

Det blir något helt extra när idrottaren inte bara själv ska prestera utan dessutom ska 

kommunicera med och ta fram det allra bästa hos sin häst. Samspelet mellan ryttare och häst 

är jätteviktigt. Hästar är otroligt duktiga på att känna av sin ryttares humör, det vill säga att är 

ryttaren nervös blir hästen också orolig. Samspelet mellan ryttare och häst är helt avgörande 

för framgång och därför blir det katastrof om ryttaren är nervös och påverkar sin häst negativt. 

Därför måste ryttaren med lugna, positiva och tydliga signaler kommunicera med hästen. För 

att kunna göra detta krävs att ryttaren har kunskap om hästens beteendemönster samt vara 

förberedd på hästens reaktioner (Holderness- Roddam, 1990, s. 42). 

Det är förtroendet mellan ryttare och häst som skapar framgång. En äldre van häst kan inge 

den orutinerade ryttaren ett förtroende att de kommer klara hoppbanan, samtidigt som en 

rutinerad ryttare kan hjälpa och vägleda den unga oerfarna hästen runt en hoppbana och på så 

sätt inge hästen ett förtroende. Genom dessa två olika situationer stärks ryttarens respektive 

hästens självförtroende (Holderness- Roddam, 1990, s. 49). 
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3  Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka elevers upplevelse av mental träning som metod för 

att hantera sin stress, nervositet och motivation inför sina studier, samt pedagogens spelar roll 

för elevers motivation. 

Hur upplever elever mental träning som metod för att kunna hantera sin stress, nervositet och 

för att stärka motivationen för sina studier? 

Vilken funktion fyller pedagogen för elevers motivation för sina studier? 

4 LITTERATURÖVERSIKT 

Min litteraturöversikt innehåller två delar. Dels en del med tidigare forskning - där jag tar upp 

fyra olika studier genomförda av Setterlind (1983), Orlick och McCaffrey (1991), Uneståhl, 

Bundzen, Gavrilova och Isakov (2000) samt Taylor och Orlick (2004). 

Den andra delen i min litteraturöversikt är min teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska 

utgångspunkten består av en litteraturgenomgång av den litteratur som jag senare ska knyta 

mitt resultat till. 

4.1 Tidigare forskning  

Setterlinds studie handlar om avslappningsträning i skolan. Avslappningsträning är en metod 

som används inom mental träning. Studien som Orlick och MacCaffrey har gjort är baserad på 

den svenska modellen av mental träning och genomförd på en skola i Kanada. Uneståhl, 

Bundzen, Gavrilova och Isakov har genomfört sin studie på en militärskola i Ryssland. Den 

sista studien jag tar upp är Taylor och Orlick som också den är genomförd på en skola i 

Kanada. Varje studie har sin egen rubrik under detta avsnitt.  

4.1.1 Setterlind 

Sven Setterlind har i sin forskningsrapport Avslappningsträning i skolan (1983) sammanställt 

sitt resultat från olika forskningsförsök i skolorna i Karlstad. Under läsåret 1970-71 

genomförde Sven ett försök med avslappningsövningar i skolan för de svagmotiverade 

eleverna i gymnastik. 1972 blev avslappning en del av gymnastiken för mellanstadieeleverna i 
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Karlstad, då man sett positiva resultat -  särskilt hos de osäkra barnen men också hos de med 

svag motorik.  

I en pilotundersökning gjord 1975-76 av Setterlind (1983) på 303 elever framkom att närmre 

hälften av eleverna tyckte det gick lättare att arbeta i skolan och att koncentrationsförmågan 

blev bättre i samband med avslappningsträningen. De tyckte också att de vara lugnare, gladare 

och säkrare. 90 procent av de deltagande eleverna saknade avslappningsövningarna när 

försöket var slut och ville gärna att det skulle fortsätta. Övervägande del av föräldrarna var 

positiva till avslappningsträningen i  skolan och såg att deras barns studieresultat blev bättre.  

Det huvudsakliga och största forskningsprojektet startade Setterlind 1979 (1983) och gick 

under namnet " Spänningsreglerande tekniker och deras tillämpning i ett pedagogiskt 

sammanhang". Detta projekt genomfördes både i grundskolan och i gymnasieskolan. Totalt 

deltog 294 elever under 6 veckor i avslappningsövningarna som hölls tre gånger i veckan 

under höstterminen 1979. Setterlind valde att genomföra denna studie på grund av det 

bristfälliga antal undersökningar som fanns om stress och spänningskontroll inom skolan. 

Samt att kunskap om stress och avslappning har ett stort värde för elever i dagens stressade 

samhällsklimat. I sitt forskningsprojekt ställde Setterlind bland annat följande frågeställningar 

(1983, s. 249); 

- " Vilka stressreducerande effekter kan eventuellt upplevas i samband med och efter 

avslappningsträningen?"  

_ " Vilka generaliseringseffekter kan en tids grundträning i avslappning tänkas ge till skolan 

och skolarbetet men även till situationer utanför skolan?"  

Försöket som Setterlind (1983) genomförde var utformat enligt följande - först fick eleverna 

besvara en enkät om oro, ängslighet, psykosomatiska smärtor och allmänna frågor om 

upplevelsen av sin skolsituation. I nästa steg fick eleverna ha teorilektioner om stress och om 

olika avslappningsmetoder. Det tredje steget var själva avslappningsträningen med tillhörande 

utvärdering efter varje gång. Försöket avslutades med att eleverna besvarade en enkät 

liknande den som inledde försöket.  

I sitt forskningsprojekt kommer Setterlind (1983) fram till att över 80 procent av de 

deltagande eleverna anser att de är i behov av att lära sig avslappning. Störst andel av dessa är 

de som går på gymnasiet. Över hälften av eleverna känner att spänningarna släpper under 
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avslappningen och nästan hälften menar att de kan koppla bort sina tankar. Efter perioden 

med avslappning uppger 87 procent av dem att de känner sig mindre nervösa, 88 procent 

känner sig avspända, 81 procent upplever bättre koncentration, 78 procent känner sig 

självsäkra och 83 procent är mindre stressade. Nästintill alla elever upplever också att de 

känner sig nöjda, glada och vänliga. Före avslappningsövningarna i  skolan svarade 31 

procent av eleverna att de var nervösa inför prov- efter perioden med avslappningsträning var 

siffran 27 procent.  

Vidare konstaterar Setterlind (1983) i sin studie att 42 procent av eleverna i försöket vill 

fortsätta med avslappning efter avslutad försöksperiod. 45 procent säger att de haft nytta av 

avslappningsträningen. 61 procent anser att avslappningsträningen varit ganska värdefull och 

31 procent mycket värdefull. 53 procent upplever att de orkat med skolarbetet bättre och 25 

procent tycker det är lättare att  lära sig olika saker.  

Sammanfattningsvis visar Setterlinds studie (1983) att eleverna har haft nytta av den 

avslappningsträning de gjort i samband med gymnastiklektionerna även  i andra sammanhang. 

Framförallt gymnasieeleverna svarar att det hjälpt dem vid prov, stressiga tillfällen, perioder 

av mycket läxor, för att somna, när de känt sig nervösa inför något, i samband med 

tävlingar/matcher, vid tandläkarbesök, stressig skoldag, för att kunna koncentrera sig och när 

de varit oroliga. 

Avslutningsvis menar Setterlind (1983, s. 390) att " avslappningsträningen i skolan skall ses 

som exempel på enkla, resurssparande åtgärder som syftar till mental profylax och ökad 

självkontroll."  

4.1.2 Orlick och McCaffrey 

Orlick och McCaffrey introducerade under 90-talet ett övningsprogram i mental träning för 

eleverna i en kanadensisk skola vilket resulterade i studien Mental training with children for 

sport and life (1991). De hade tidigare sett att mental träning kunde hjälpa och underlätta för 

barn både i deras vardag, i idrottssammanhang och i samband med sjukdom. Syftet med att 

introducera mental träning i skolan var att lära eleverna ett system för att kunna slappna av 

och lättare fokusera. Målet med övningsprogrammet i mental träning var att lära eleverna att 

kunna hantera sin stress och nervositet. Övningarna lektes fram med hjälp av olika lekar 

eftersom de ansåg att det var viktigt att barnen hade roligt samtidigt som de utövade sin 
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mentala träning. I resultatet framkommer det att barnen tyckte det var bra att de nu visste hur 

de skulle göra när det kände sig stressade.  

4.1.3 Uneståhl, Bundzen, Gavrilova och Isakov 

Studien gjord av Uneståhl, Bundzen, Gavrilova och Isakov genomfördes på en militärskola i 

St: Petersburg där 90 studenter mellan 18-22 år deltog. Studien heter Integrated mental 

training and psychosomatic health och publicerades 2000. Syftet med studien var att öka 

stresståligheten hos studenterna genom mental träning. Studenterna utövade mental träning 

dagligen under 6 veckors tid. I resultatet av studien syntes att den mentala träningen haft en 

positiv inverkan på stressnivån. Detta resultat stöddes av de hormonella tester och 

pulsmätningar som också gjordes i studien, vilka visade på lägre nivåer av stresshormoner i 

blodet i samband med den mentala träningen.  

4.1.4 Taylor och Orlick 

Studien genomförd av Taylor och Orlick heter An analysis of a children's relaxation/stress 

control skills program in an alternative elementary scool. och publicerades 2004. Syftet med 

deras studie var att undersöka om de elever som deltog i det mentala träningsprogrammet 

kunde uppleva mer lugn och mindre stress. Studien genomfördes i en skola där klasserna var 

åldersintegrerade och bestod av elever med olika livsbakgrund. Lärarna på skolan fick en tre 

timmar lång utbildning för att de skulle lära sig hur de i sin tur skulle instruera eleverna. 

Eleverna skulle sedan ha mental träning tre-fyra dagar i veckan, 15-20 minuter per gång. 

Varje elev fick under studiens gång föra en loggbok för att anteckna om de upplevde stressiga 

situationer, vilken metod de valde för att hantera stressen och hur eleven upplevde skolan före 

och efter tiden med mental träning. Dessa loggböcker samlades sedan in av Taylor och Orlick 

för att analyseras. Alla elever som deltog blev också intervjuade, bland annat fick de svara på 

om de ansåg att det mentala träningsprogrammet fungerat bra eller dåligt, vilken metod som 

tilltalat dem och om de skulle vilja fortsätta med mental träning efter studiens slut. I resultatet 

kommer Taylor och Orlick fram till att eleverna har lyckats ta till sig de olika metoderna för 

att kunna hantera sin stress och hitta ett inre lugn. Eleverna upplevde att de hade nytta av detta 

både i skolan och på sin fritid.  
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4.2 Teoretisk utgångspunkt 

4.2.1 Motivationsteorier 

Helene Ahl har i sin forskningsrapport Motivation och vuxnas lärande- en kunskapsöversikt 

och problematisering (2004) konstaterat att de flesta teorier om motivation och lärande vilar 

på en humanistisk grund. Bristande studiemotivation beror på olika hinder. Dessa hinder kan 

vara bristande självförtroende, negativa skolerfarenheter, svårt att se syftet med utbildningen 

och en undervisningspedagogik som ej anpassas för hur eleven bäst lär. Motivationen bör 

dock infinna sig då hindren har röjts. Till störst del fokuseras råden kring utformningen av 

pedagogiken för hur hindren ska kunna röjas undan. Tilltron är också mycket stor till att 

pedagogiken ska kunna röja undan hinder som har sin grund i något annat.  

I Jenner (2008) beskrivs den historiska utvecklingen som motivationsteorierna gjort. Under 

1900-talet flyttades motivationsteorierna från filosofin till beteendevetenskapen (psykologi 

och pedagogik) vilket medförde nya teorier. Driftsteoretikerna James, McDougall och Freud 

menade att motivationen är en drift eller en instinkt, vilket skulle innebära att allt en människa 

gör är driftstyrt eller styrt av instinkter. Kognitivisterna å sin sida försöker förklara det 

mänskliga beteendet och de psykologiska drivkrafterna bakom det. De menar att beteendet är 

målorienterat och grundas på medvetna avsikter. Ingen av de nämnda teorierna om motivation 

förmedlar en absolut sanning, men de kan bidra med vissa delar till en förklaring av begreppet 

motivation. Idag talar man hellre om tre aspekter av begreppet motivation. Första aspekten på 

motivation är att motivationen kan ses som en inre faktor, något sätter igång beteendet. Ofta 

vill vi sätta ett likhetstecken mellan motivation och drivkraft. Drivkraft tolkar vi ofta som 

”viljan att satsa”, ”nyfikenhet” och ”energi”. Men allt kan ej förklaras av en drivkraft, om 

frågan - är du motiverad? ska besvaras - kan motfrågan bli - motiverad för vadå? Ahl (2004) 

vill att motivation ska ses som ett relationellt begrepp. Det vill säga att alla individer är alltid 

motiverade för något men inte för allt. Därför är det svårt att få en generell teori att gälla för 

begreppet motivation. Om en individ är villig att göra något har denne inget 

motivationsproblem. Ett motivationsproblem uppstår då alltså först när en individ ska göra 

något som denne inte själv vill, utan det är någon annan som vill det. Problemet uppstår med 

andra ord i relationen mellan dessa två individer. Vidare menar Jenner (2008) att den andra 

aspekten på motivation är att det hos individer finns en målsträvan. Dessa kan vara av både 

yttre och inre karaktär. Exempel på yttre mål och belöningar är höga betyg, pengar ”status” 
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och andra människors uppskattning. Inre mål kan vara glädje, stolthet och känsla av 

självförverkligande. Sällan är målen renodlade men påverkar beteendet hos individen på olika 

sätt. I den tredje aspekten tror man på en växelverkan mellan individens drivkraft och 

målsträvan, som dessutom hänger samman med personens självförtroende, och huruvida 

målen uppnås eller inte. Om målet nås kommer individens självförtroende antagligen att 

stärkas, men om målet inte uppnås kommer en individ med sämre självförtroende antagligen 

sänka sin ambitionsnivå. En individ med ett bättre självförtroende som inte når målet, 

kommer antagligen istället göra ett nytt försök med större insats.  

I Imsen (2006) beskrivs motivation som det som krävs för att orsaka aktivitet hos en individ 

och det som ger aktiviteten ett mål och en mening. Vidare menar Imsen att orsaken till att vi 

blir motiverade är antingen av yttre - eller inre natur.  

I Annerstedt, Gjerset, Svendsen och Vilberg (1997, s. 419f) beskrivs de inre faktorerna som 

”bilden av dig själv” –det vill säga ditt självförtroende och din identitet –vem du är, din 

personlighet och karaktärsdrag, ditt känsloregister- glad, aggressiv, rädd osv. Dessutom 

handlar det om din utveckling – ”var står du” och din sociala förmåga. De inre faktorerna 

handlar också om förmågan att kunna inhämta information, koncentrationsförmåga samt 

förmågan att lösa problem och ta beslut genom att tänka, att ha förmågan att minnas tidigare 

erfarenheter och ta lärdom av dessa, samt skapa ett varaktigt positivt beteende. Men de 

viktigaste inre faktorerna är att ha motivation och en inre drivkraft som gör att man går framåt 

och utvecklas. De yttre faktorerna handlar istället om miljöfaktorer, vilka kan vara ”det 

sociala kontaktnätet man har, såsom familjen och vännerna”, men också det sociala 

kontaktnät man har i skolan. Mellan de inre och yttre faktorerna finns hela tiden ett samspel. 

Självklart är det lättare att utveckla en positiv anda i en miljö som är gynnande- det vill säga 

där man som person får beröm och uppmuntran, än i en miljö präglad av tvivel, dåligt 

självförtroende och nedlåtande från omgivningen. 

Den definition av motivation som tilltalar mig personligen och som framförallt ligger till 

grund för min analys av resultatet beskrivs här av Jenner.  Jenner (2008) menar att 

motivationsprocessen även påverkas av vissa individuella faktorer och sociala faktorer. Till 

individuella faktorer räknas personlighetsdrag, värderingar, tidigare erfarenheter, upplevelser, 

minnesbilder m.m. Exempel på sociala faktorer är, vilka relationer man ingår i, roller, andras 

förväntningar, organisationsförhållanden m.m. Det finns tre faktorer som påverkar 

motivationsprocessen, målet – ligger det inom synhåll och är möjligt att uppnå, uppnåendets 
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värde – är målet eftersträvansvärt, ”har jag nytta av det”, det mål som personen uppfattar som 

värdefullt och värt att uppnå ger motivation till att försöka nå målet, och slutligen, 

misslyckandets sannolikhet – individen bedömer sina chanser att lyckas. Denna faktor handlar 

om hur personen ser på sina möjligheter att lyckas. Inför viktiga val gör varje individ en vinst- 

förlust- kalkyl. Om sannolikheten att misslyckas bedöms som stor är det troligt att personen 

avstår från att satsa för att skydda sig mot en eventuell besvikelse på grund av ouppnått mål. 

Hur vi lägger upp vår vinst- förlust- kalkyl hänger på tidigare erfarenheter och hur vi fostrats 

att se på utmaningar. Vissa har lättare att tänka, ”det där klarar jag om jag bara anstränger 

mig” – andra tenderar att för ofta tänka ”det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig, 

det kommer ändå att gå åt pipan”. Vissa människor uppfattas mer motiverade än andra, övriga 

kan felaktigt betraktas som lata. En människa riktar sin energi åt att nå vissa bestämda mål, 

exempelvis att klara ett skriftligt prov. En del av en individs motivation kan vara 

prestationsmotiverad och innebär att målet för individen är att göra bra arbetsprestationer och 

klara av uppgifterna på ett bra sätt. 

4.2.2 Självförtroende 

Annerstedt, et al. (1997, s. 419f)  anser att för att kunna till fullo utnyttja sina resurser har 

självförtroendet en stor betydelse, och med ett gott självförtroende känner man sig fri, stark 

och törs satsa. Genom många positiva upplevelser och erfarenheter utvecklas självförtroendet. 

Att umgås i en trygg miljö med nära och kära, få uppleva situationer där man lyckas samt 

uppnå de mål man har satt upp, utvecklar självförtroendet. Att få känna trygghet är en 

huvudsak för att känna självförtroende- och med det, känslan av att accepteras trots att man 

kan göra fel. Hur andra ser på en och hur mycket de tror på en påverkar också hur man ser och 

tror på sig själv. Hur trygg man känner sig varierar från situation till situation – och med 

variationen av trygghet - varierar också självförtroendet, därför kan man säga att man har 

olika slags självförtroenden. Den inre säkerheten hos oss själva kommer ifrån självförtroendet 

och spelar roll för hur vi visar upp oss. Säkerheten får dock aldrig gå till överdrift och ge 

personen en negativ personlighet. 

Bandura beskriver i Eysenck (2000, s.519 f) att självförtroendet påverkar en individs förmåga 

att klara av att utföra en uppgift. Vidare menar Bandura att självförtroendet handlar om en 

individs egna bedömning av sin förmåga att kunna hantera olika situationer. 



 17 

I Jenner (2008, s.10 f) står det att individer med svagt självförtroende har en tendens att 

förklara sina misslyckanden med att de har bristande förmåga (intern faktor). Om de når 

framgång, ser de den som en följd av tur, att de fått lätta uppgifter etc., de externa faktorerna - 

något de själva ej kan påverka har spelat roll för framgången. Individer som tycks uppfatta 

”brist på förmåga” som hela och enda orsaken till misslyckanden har svårt att kunna ta tillvara 

på den kapacitet som de ändå har. 

4.2.3 Stresshantering 

Ordet stress, enligt Eysenck (2000, s. 687-694), betyder tyngd, påfrestning och anspänning. 

Effekterna av stress kan vara både positiva och negativa. En förändring i en individs liv 

orsakar stress, och om förändringen upplevs leda till något positivt är stressen av positiv art, 

om stressen å andra sidan upplevs leda till något negativt är stressen negativ. Enligt ett 

psykologiskt synsätt definieras stress som ett resultat mellan omgivning och individ. Stress 

uppkommer hos individen när kraven från omgivningen blir för stor. Vad följden blir hos 

individen i form av känsloyttringar och beteenden efter en stressituation styrs av psykologiska 

processer och individens förmåga att hantera kraven. 

Enligt Lazarus och Folkmans stresshanteringsmodell, beskriven i Eysenck (2000, s. 695-698) 

bedömer en individ den uppkomna stressituationen vilken styr känsloyttring och beteende. 

Vidare menar Lazarus och Folkman att det finns en primär- och en sekundär bedömning av en 

stressituation. Vid den primära bedömningen görs en personlig tolkning över om den 

stressande händelsen har en positiv, negativ eller neutral mening för individen. Om tolkningen 

är positiv uppfattas situationen som utmanande, och om en negativ tolkning görs uppfattas 

situationen istället som ett hot, vilket kan skapa ångest, vrede eller sorg. Vid den sekundära 

bedömningen analyserar individen sina möjligheter att reagera/agera på hotet och klara sig ur 

stressituationen. Stresshantering – coping – brukar definieras som de försök en individ tar till 

för att anpassa sig alternativt göra något åt de uppkomna inre och yttre krav som bedömts vara 

en utmaning eller rent negativa. En individs respons på den yttre händelsen brukar kallas för 

problemfokuserad hantering, individens emotionella reaktion på händelsen ses som en 

känslofokuserad hantering. Hur en individ hanterar och reagerar i en stressig situation varierar 

från person till person. Därför kan man se att ett stresshanteringssätt är olika effektivt för 

olika individer. Vissa personer tar sig an den stressiga situationen och försöker hantera den på 

bästa sätt, medan andra flyr undan problemen. Hur situationen löses ger psykologiska, sociala 

och fysiska konsekvenser hos individen. Det som skapar stress i en situation av förändring är 



 18 

bedömningen av situationen – känslan av hopp eller hopplöshet. De individer som tenderar att 

se vad som händer dem som ett resultat av sina egna handlingar har ett inre kontrollfokus och 

har större benägenhet att ta itu med uppkomna problem. De individer som å andra sidan väljer 

att se situationer de hamnar i som ett resultat av andras handlingar har ett yttre kontrollfokus 

och tenderar att bli passiva i en uppkommen problemsituation. 

4.3 Lärarens roll 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (LpF94) (Utbildningsdepartementet, 1994, s.5) står 

det skrivet att ”huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och 

skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna tillägna sig och utveckla kunskaper” Med 

andra ord så ska eleverna ges möjlighet att utvecklas i en gynnande miljö. För att miljön ska 

ses som gynnande för alla elever måste vissa individuella anpassningar göras. Undervisningen 

kan inte göras lika för alla eftersom vissa elever har svårigheter att nå målen, och ”hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå”....och..”Skolan har ett 

särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4). 

I den nya läroplanen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011, s.10) står de att de elever 

som är i särskilt behov av stöd ska uppmärksammas och stödjas. ”Läraren ska utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande-”.  

Jenner (2008, s. 10 f) menar att pedagogen i skolan måste ha förståelse för vad dålig 

självkänsla och misslyckanden kan innebära för eleven. När det gäller att upprätthålla 

och/eller att skapa motivation hos eleverna har lärarens förväntningar en avgörande roll. 

”….elevernas beteenden kan ses som avspeglingar av lärarens förväntningar…-” Elever som 

läraren har höga förväntningar på – presterar bra, medan de elever läraren har låga 

förväntningar på hamnar i skuggan och presterar dåligt- lärarens uppfattning bekräftas och en 

ond cirkel blir resultatet. Detta är en beskrivning av det som brukar kallas pygmalioneffekten – 

begreppet brukar användas för att förklara hur förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior. ”Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa 

förväntningar till dåliga resultat-" (Jenner, 2008, s. 12). 

I LpF94 står det tydligt vad skolan och lärarna bör/ska göra för att skapa ett gott klimat i 

klassrummet för lärande. Bland annat är skolans och lärarnas uppgift ”…att grundlägga en 

positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 
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skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro.” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 6) Enligt den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 

(Skolverket, 2011, s.10) ska läraren arbeta för att ” stimulera, handleda och stödja eleven och 

ge särskilt stöd till elever i svårigheter.”  

Kernell (2010) anser att de två viktigaste faktorerna för att motivera sina elever är bekräftelse 

och meningsfull undervisning. En elev som blir sedd för den hon är och ser meningen med 

undervisningen blir lättare motiverad.  

Som pedagog behöver man ibland enligt Jenner (2008, s. 45 f) visa elever att verkligheten 

överskattats och sänka målen, men oftare visa på möjligheten att lyckas och höja målen då 

elever underskattar sin förmåga. Den teori gällande anspråksnivå och människors förklaringar 

om framgång och motgång, som kognitionsteoretikern F. Hoppe lagt fram, beskrivs i Jenner 

(2008). Enligt teorin så hamnar individer i konflikt mellan sin önskan att sätta anspråksnivån 

högt men samtidigt hålla den så pass låg att ett misslyckande undviks. Anspråksnivån är en 

”skyddsmekanism” som för individen innebär anpassning till sina möjligheter och därmed 

undviks upprepade misslyckanden och minskad själtillit. Utifrån detta blir pedagogens uppgift 

att hjälpa eleverna att sätta upp realistiska mål. Låga mål behöver inte vara ett tecken på 

bristande vilja eller låg ambitionsnivå utan ett skydd mot misslyckanden. En elev som visar 

låg ambitionsnivå kan göra det som en försvarsmekanism. Eleven ses hellre som lat än att ta 

risken att inte uppnå målen och då ses som obegåvad och ”ett hopplöst fall”. Ofta ser läraren 

enbart elevens bristande ambition och förstår inte vad den står för – nämligen rädsla för 

misslyckande. För att eleven ska ”våga vilja” måste pedagogen ge den trygghet som behövs. 

Lärarens uttryck ”du kan om du vill” betonar individens egen ansträngnings betydelse för 

framgång och är oftast menat som en uppmuntran. En elev med bra självförtroende tar emot 

uttrycket som en uppmuntran. Uttrycket kan dock, för en elev med svagt självförtroende – 

uppfattas som ett hån, där eleven tänker tyst för sig själv- som om jag inte har försökt, jag vill 

men kan inte. Om eleven ”trots allt” sedan klarar det, är det inte säkert att självförtroendet 

stärks – utan ”turen” att nå framgång tillskrivs de yttre faktorerna (Jenner, 2008). 

 

Vi individer betraktar andra individer utifrån den egna personligheten som är baserad på våra 

värderingar och behov. En elev kan vara tyst, livlig, bråkig, aktiv, engagerad och så vidare – 

eleven är som han/hon är – men uppfattas på olika sätt av olika lärare på grund av 

hennes/hans värderingar och sätt att vara (Jenner, 2008). 
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Om en elev ska kunna lära sig något krävs det enligt Zetterqvist Blokhuis (2004, s. 33-34) att 

hon är motiverad till det. Att eleven vill lära sig är en förutsättning för att hon ska kunna lära 

sig. Att eleven tror på sin förmåga att kunna lära är en annan viktig faktor. Om man inte tror 

på sig själv och sin förmåga är det omöjligt att lära sig något nytt. Lärarens uppgift är därför 

att stödja sina elever så att de litar på sin egen förmåga. En motiverad elev visar ett större 

intresse och är mer uppmärksam på lektionerna och orkar lägga mer tid och energi på att lära. 

För att intresset och motivationen ska finnas kvar måste eleverna stimuleras och utmanas.  

Dessutom står det i Lpf94 att skolan ska sträva mot att varje elev ”tror på sin egen förmåga 

och sina möjligheter att utvecklas”(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 9) och följande citat 

från Lpf94 ”läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 11) finns också kvar i den nya läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011, s. 10). 

Jenner (2008, s. 47) anser att som pedagog behöver denne också fundera över om det som 

hon/han uppfattar som ett eftersträvansvärt mål också uppfattas så av eleverna. Om inte, 

varför? Eleverna behöver få veta varför de har nytta av att kunna det läraren lär ut, för att det 

ska kännas värdefullt för framtiden. Kopplingen mellan teori och praktik är viktig. Zetterqvist 

Blokhuis (2004, s. 107) anser att (rid)läraren vid genomgång av nya övningar ska tala om för 

sina elever varför de ska lära sig dem och varför de är viktiga. För att lättare motivera sina 

elever bör de alltid få veta vad de ska göra, varför de ska göra det och hur de ska göra det.  

Kernell (2010) menar att det finns två värden som kan skapa motivation hos en elev. Det ena 

kallas för bruksvärde – vilket innebär att eleven upplever att denne har nytta av 

undervisningen och kan lära sig något av den. Den andra är bytesvärde – vilket innebär att 

eleven inte ser någon nytta med undervisningen, mer än att den krävs för vidare studier på 

högre nivå. 

I Jenner (2008, s. 61 f) beskriver Lewin hur pedagogen ska hjälpa svagpresterande- och 

”besvärliga” elever. Lewin menade att ”om svagpresterande elever får ta ansvaret för en egen 

målsättning kan de successivt nå mycket tillfredsställande framgångar och en realistisk 

målsättning.…Det är inte så – generellt sett att eleverna väljer lätta och enkla uppgifter när de 

vet att de själva får precisera sin nivå.”. Lärare bör stärka den inre motivationen hos eleverna 

genom att göra undervisningen meningsfull, hellre än att fokusera på yttre belöningar. 

Undervisningen blir mer meningsfull genom att läraren utgår från elevernas perspektiv, 
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erbjuder val, har utmanande och intressanta uppgifter samt stimulerar elevernas kreativitet, 

kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse. 

Lärarnas egen motivation inför sin undervisning är enligt Kernell (2010) mycket viktig för att 

få eleverna ”med sig”. En lärare som brinner för sitt ämne har lättare för att motivera sina 

elever. Elever känner av direkt om läraren själv inte är entusiastisk över sitt ämne. Zetterqvist 

Blokhuis (2004, s. 21) är inne på samma spår och menar att den viktigaste egenskapen hos en 

bra (rid)lärare är att denne har ett intresse av att undervisa och lära ut. Den lärare som besitter 

denna egenskap har också goda förutsättningar för att lyckas med sin undervisning.  

Vilka pedagogiska aktiviteter anser Vygotskij underlättar för elevers lärande? Strandberg 

(2008, s. 32-67) menar att enligt Vygotskij och det sociokulturellhistoriska perspektivet 

hänger hela tiden de yttre omständigheterna ihop med de inre kvalifikationerna. Således 

hänger elevens inre motivation samman med de motiv som finns i klassrummet. Ett klassrum 

kan inge motivet hopp eller hopplöshet. Ett klassrum indikerar hopp om det gynnar 

interaktion, passar aktiviteten, har tillgång till hjälpmedel och gynnar kreativiteten. 

Interaktionella aktiviteter är nyckelordet för en framgångsrik lärandemiljö. Elevers 

delaktighet är mycket viktig. Lärarens uppfattning är att de tillfällen då eleverna lär sig något 

är när de är aktiva och delaktiga i klassrummet. Läraren kan också konstatera att de passiva 

eleverna lär sig mindre. ”Den elev som hittar sitt sätt att lära sig och får respons på att det är 

okej att göra på ”sitt sätt” kommer att få självförtroende för att hon eller han är en människa 

som kan lära sig saker…Det blir därför viktigt att eleven erbjuds många olika sätt att arbeta” 

(Strandberg, 2008, s. 65). Också Jenner (2008, s. 27) anser att elever bör få pröva och söka 

efter sin optimala inlärningsmetod, och se vilka förutsättningar som krävs för att de ska kunna 

ta till sig kunskap på bästa sätt. När de vet hur de bäst lär sig, ökar graden av motivation till 

att lära. 

5 METOD 

Denna studien påbörjades hösten 2009 och avslutades hösten 2013. Detta innebär att 

enkätstudien är genomförd när läroplanen Lpf94 gällde för gymnasieskolan och 

intervjustudien under nya läroplanen för gymnasiet 2011 (GY11). I mitt metodavsnitt har jag 

enligt Johansson och Svedner (2006) använt mig av de fyra underrubrikerna - urval, 

datainsamlingsmetoder, procedur och diskussion av metod.  I avsnittet urval beskrivs hur 

många och vilka som har deltagit i undersökningen. De metoder som jag har använt redogörs 
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för under rubriken datainsamlingsmetoder och i proceduravsnittet berättar  jag hur jag har gått 

tillväga. Slutligen kommer jag att diskutera metodernas för- och nackdelar under rubriken 

diskussion av metod.  

5.1 Urval 

De elever som deltagit i denna undersökning går hästinriktningen på ett 

naturbruksgymnasium. Tio elever har deltagit i enkätundersökningen. Denna enkätstudie  har 

senare kompletterats med fyra samtalsintervjuer. Dessa 14 elever har valts ut att delta i 

undersökningen eftersom de har läst en ridkurs där ett moment om mental träning ingår. De 

tio eleverna som deltog i enkätundersökningen var de enda eleverna som läste den ridkursen 

vid den aktuella tidpunkten. När jag senare skulle komplettera min enkätundersökning med 

intervjuer var det viktigt att  jag kunde  intervjua elever som läser en ridkurs med samma 

innehåll som de tidigare eleverna. Kursen hade totalt sex stycken deltagare, fyra av dem var 

villiga att delta i min undersökning och låta sig intervjuas. Enligt de forskningsetiska reglerna 

i Johansson och Svedner (2006) har de deltagande eleverna blivit informerade om att deras 

enkätsvar och intervjuer kommer att användas i ett examensarbete och att deras svar 

behandlas helt anonymt. Samtliga elever har fyllt 18 år. 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Till grund för denna undersökning har jag dels använt mig av en enkät, dels samtalsintervjuer. 

Samtliga tio elever har samtidigt svarat på enkäten vid ett tillfälle. Enkäten har behandlat 

frågor om mental träning och om elevernas motivation, självförtroende och stresshantering. I 

enkäten finns frågeställningar som har kunnat besvaras med fasta svarsalternativ och någon 

fråga med öppna svar -(för fullständig enkät se bilaga 1). Jag har använt mig av en 

strukturerad enkät med fasta svarsalternativ enligt Johansson och Svedner (2006). Bortfall 

förekommer på frågorna två, fyra, nio och tio. På frågorna två och fyra är bortfallet tre svar 

per fråga. På fråga nio är bortfallet fem svar och på fråga tio är bortfallet sex svar.  

Samtalsintervjuerna har genomförts med fyra elever. Intervjuerna genomfördes för att 

komplettera den tidigare gjorda enkätundersökningen. Därför har intervjufrågorna berört 

ungefär samma områden som enkäten - det vill säga mental träning och elevernas motivation 

men har också kompletterats med fler frågor om pedagogens roll - (för fullständiga 

intervjufrågor se bilaga 2). Tillvägagångssättet har varit samtalsintervjuer (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2012) med fem i förväg bestämda frågor och ett obestämt antal 
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följdfrågor - (Johansson och Svedner,  2006). Intervjuerna har enligt Esaiasson, et al. (2012) 

varit av kvalitativ art - då en viss tolkning mellan raderna kommer att ske samtidigt som 

sammanställningen av intervjusvaren görs.  

Jag började med att göra enkätundersökningen. När jag sedan satt och sammanställde mina 

enkätsvar insåg jag, dels att mitt urval på tio elever var för litet eftersom jag inte utifrån det 

skulle kunna dra några generella slutsatser. Dels insåg jag att via enkätfrågorna hade jag inte 

fått svar på alla de frågor som jag skulle vilja ha svar på och dessutom hade nya funderingar 

väckts. Då bestämde jag mig för att också genomföra samtalsintervjuer för att täcka upp de 

brister som jag fann i enkätundersökningen. I intervjuerna kunde jag ställa de frågorna jag 

ville ha svar på och samtidigt följa upp med en följdfråga om jag så ville och kände att det 

krävdes för att få veta mer. Därför har jag använt mig av två olika datainsamlingsmetoder.  

5.3 Procedur 

I hästinriktningens kursutbud finns en ridkurs där ett moment om mental träning ingår. 

Kursen går enbart för elever på hästinriktningen. Eleverna startas upp i avsnittet om mental 

träning med att svara på 48 frågor (Bäst till häst, 2004 s. 18-22) och utifrån sina svar, får de 

fram en bild av sig själva – gällande självförtroende, nervositet, koncentration etcetera. 

Därefter följer en teoretisk genomgång av vilka mentala träningsmetoder som finns att 

tillämpa samt hur mental träning kan tillämpas inom ridningen och vad som är viktigt att 

tänka på. Parallellt med att eleverna läser om mental träning teoretisk, har de ridlektioner och 

skriver träningsdagbok-  (se bilaga 4). När de har arbetat med mental träning under en termin 

gör de om de 48 frågorna och ser om resultatet blir annorlunda.  

När det gäller enkätundersökningens deltagare så besvarade de min enkät samtidigt som de 

fick besvara de 48 frågorna för andra gången. Enkäten har besvarats av eleverna när de har 

haft undervisning om mental träning i en hel termin.  

De fyra elevintervjuerna genomförde jag någon vecka efter att dessa elever besvarat sina 48 

frågor för andra gången. Dessa elever har också de haft mental träning i en hel termin.  

Intervjuerna har genomförts enskilt med en elev i taget. Varje intervju har tagit cirka 15-20 

minuter. Intervjuerna har genomförts i lugn och ro i ett mindre arbetsrum där  vi har kunnat 

sitta ostört. Vid intervjuerna hade jag med mig ett papper med de fem i förväg bestämda 



 24 

frågorna, ett anteckningsblock och en penna att skriva ner elevernas svar med. Jag upplever 

att intervjuerna gick bra. Jag lät eleverna prata till punkt, ställde mina eventuella följdfrågor 

och antecknade samtidigt.  

5.4  Diskussion av metod 

En nackdel med denna undersökning var det lilla underlaget i min enkätundersökning. Därför 

valde jag att komplettera den med samtalsintervjuer. Svårigheten med ett litet underlag är att 

kunna säga att något resultat är signifikant. Därför genomfördes inga signifikationstester. 

Dessutom finns det begränsningar i tolkningsutrymmet när man använder sig av fasta 

svarsalternativ i en enkät. Därför såg jag det som en nödvändighet att komplettera min 

enkätundersökning med kvalitativa samtalsintervjuer.  

I enkätstudien blev det internt bortfall på totalt fyra frågor. Detta gäller frågorna två, fyra, nio 

och tio. Dessa fyra frågor var följdfrågor till frågan före. Vilket innebär att andelen elever som 

svarat nej på frågorna ett, tre och åtta inte skulle svara på de aktuella frågorna som därmed 

fick bortfall. Jag hade i förväg förberett mig på att en viss andel elever skulle kunna svara nej 

på vissa frågor och att det i slutänden skulle innebära att inte alla enkätsvar skulle kunna 

användas i analysen av resultatet. Följden av bortfallet är att den andelen elever hamnar i 

kategorin av elever som inte upplever någon fördel med mental träning.  

Som Ejlertsson (2006) framhåller så finns det både för- och nackdelar med en 

enkätundersökning. Bland annat är nackdelen med att använda enkät med slutna 

svarsalternativ svårigheten att tolka varför eleven svarat som den gjort. Fördelen med slutna 

svarsalternativ är att de är enklare att sammanställa i en tabell, samt att svarsfrekvensen ofta 

är större.   

Eleverna har gjort en så kallad gruppenkät, enligt Ejlertsson (2006) - det vill säga att de har 

besvarat enkäten enskilt men samtidigt i en bestämd lokal. Fördelen med detta sätt är att 

enkäten delas ut och samlas in samtidigt. Svarsfrekvensen blir då förhållandevis hög. Finns 

klart en nackdel med detta och det är risken att någon eller några av eleverna kan ha känt sig 

tvingade att svara på enkäten eftersom resten av gruppen gjorde det.  

Jag har inte undervisat de deltagande eleverna i just den aktuella ridkursen där momentet 

mental träning ingår, men jag har undervisat dem i andra kurser. Det finns tyvärr svagheter i 
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att en undersökning utförs på en skola där undersökningsledaren och eleverna är kända för 

varandra. Att det finns en relation mellan eleverna och undersökningsledaren gör det svårare 

att göra objektiva tolkningar av enkätsvar och vid intervjusammanställningar. Men det är inte 

omöjligt. Det krävs dock en större medvetenhet hos undersökningsledaren. Samtidigt finns det 

en positiv aspekt i att genomföra en undersökning bland elever som man har en relation till 

och det är förtroendet. Förtroendet ger större möjlighet vid en intervju till att man får ärliga 

svar med substans i.  

Jag fick intervjua fyra av de sex elever som jag frågade om de ville vara med i studien. 

Eftersom jag inte ville att någon av eleverna skulle känna sig tvingade att delta, så frågade jag 

inte heller av vilken anledning som två av dem avböjde att delta, utan respekterade då deras 

vilja att inte bli intervjuade. Detta innebar ett bortfall på två intervjuer, vilket resulterar i 

mindre mängd insamlat material. Men eftersom jag utöver intervjuerna också hade gjort en 

enkätstudie så kändes det som den totala mängden insamlad information skulle bli tillräcklig 

ändå.    

6 RESULTAT 

6.1 Sammanställning av enkätsvar  

Nedan följer en sammanställning av det resultat jag fick fram av min enkätundersökning. För 

att se svarsresultatet på varje enkätfråga hänvisar jag till bilaga 4.  

På enkätens första fråga om eleven upplever att studieresultaten har förbättrats sedan de 

började med mental träning svarar sju av tio att så är fallet. På följdfrågan - hur eleverna ska 

ha märkt att studieresultaten blivit bättre, framhöll de följande; rider bättre, det är roligare att 

plugga, kan koncentrera mig på vad jag läser till provet eftersom jag inte är lika stressad, fått 

bättre betyg och får bra resultat på proven. 

Sju av tio elever svarar ja på frågan att de tycker det är lättare att prestera bra på prov och 

uppgifter i och med den mentala träningen. På frågan om vad som gör att eleven upplever att 

det är lättare att prestera bra på prov och uppgifter svarar tre av sju elever att de känner sig 

mindre nervösa inför prov och uppgifter tack vare mental träning. Lika stor andel upplever att 

de med den mentala träningen har fått ett bättre självförtroende. Två av eleverna har blivit 

mer motiverade till att studera.  
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På frågan om vilken mental träningsmetod som eleverna tyckte fungerade bäst svarade fyra 

elever att de föredrog spänningsreglering framför visualiserings- och 

koncentrationsmetoderna. Tre elever hade dock fastnat för visualiseringsmetoden och tre för  

koncentrationsmetoden.  

Alla tio eleverna svarade på frågan om hur ofta de utövade mental träning. Tre av de 

tillfrågade eleverna utförde mental träning varje dag, två elever tränade 1-2 dagar/vecka, tre  

elever  4-5 dagar/vecka och två stycken tränade 1 gång/månad. De elever som endast tränade 

1 gång/månad samt en av dem som endast tränade 1-2 dagar/vecka återfinns bland de tre 

eleverna som inte upplevt att mental träning fungerat för dem att förbättra studieresultat och 

för att kunna prestera bättre.  

När tycker eleverna att den mentala träningen har fungerat?  Sex stycken av eleverna tycker 

att mental träning i första hand har fungerat bäst i ridningen och sedan i andra hand i de 

teoretiska kurserna. Sämst har den mentala träningen fungerat i en provsituation.  

Hälften av eleverna som testat på mental träning har använt sig av en av de mentala 

träningsmetoderna vid en speciell situation då de kände sig stressade, nervösa, omotiverade 

och/eller ofokuserade. På följdfrågan om eleverna tyckte att det hade hjälpt dem, svarade fyra 

av eleverna att det hade hjälpt dem. Av dessa fyra elever tyckte tre av dem att de framförallt 

upplevde att de blev mindre stressade.  

6.2 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer en sammanställning av det resultat jag fick fram av mina fyra intervjuer. Denna 

sammanställning är en renskrivning av mina anteckningar från intervjuerna och skrivna i en 

berättande text utan mina frågor som överskrift. För att se de fullständiga intervjufrågorna och 

kortfattade svar hänvisar jag till bilaga 5. 

Elev 1 - motiveras till att gå i skolan tack vare hästarna och de teoretiska hästlektionerna. När 

det blir för många skriftliga uppgifter som ska göras tappar elev 1 lätt motivationen och väljer 

att inte göra dem. Detta gör att eleven kommer efter i skolarbetet och det blir ännu svårare att 

motivera sig att göra något. När elev 1 hamnar i detta läge vill eleven få sitta ensam med stöd 

av läraren för att göra sina uppgifter. På så vis får eleven direkt bekräftelse när något är rätt 

och  vad som inte är helt korrekt och behöver göras om.  
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" Resursdagarna är bra- när man kan sitta hela dan - få elever och en lärare. Då får man bra 

hjälp. Att läraren kan sitta lite brevé och säga när det är rätt och vägleda när man gjort lite 

fel." elev1 

Elev 1 tycker inte att mental träning är någon hjälp i detta läge, men att det nog kan hjälpa 

denne med fokuseringen i ridningen.  

Elev 2 - motiveras att gå i skolan eftersom det är en rolig utbildning inom dennes intresse. 

Eleven kan tappa motivationen när det inte går bra i ridningen. På frågan vad eleven gör för 

att hitta motivationen igen, svarar elev 2 "...analyserar vad som inte gick bra och funderar hur 

jag skulle gjort istället och försöker peppa mig att göra bättre nästa gång"  

Eleven uppskattar att skriva träningsdagbok. Det hjälper eleven att bli motiverad och se sin 

egen utveckling. Elev 2 vill att läraren i detta läge ska pusha och uppmuntra inför nästa 

ridlektion. Denna elev tycker att mental träning är en bra metod när denne känner sig 

omotiverad. Framförallt använder sig eleven av metoden spänningsreglering för att bli 

avslappnad och sen visualiseringsmetoden för att eleven då kan se framför sig hur denne ska 

rida för att det ska bli rätt och bra.  

Elev 3 - motiveras att gå i skolan eftersom det är en rolig utbildning med hästar. Eleven  

motiveras också av viljan att klara alla kurserna ok och bli duktigare i alla former av hantering 

av hästarna. Elev 3 tappar lite motivation när det blir mycket att göra och om det är lite 

svårare övningar/uppgifter som ska göras. För att återfå motivationen så försöker eleven 

sortera upp uppgifterna och ber läraren om hjälp. Det stöd som eleven söker hos läraren är 

uppmuntran, ny förklaring av uppgiften och hjälp. Med hjälp menar eleven här att denne vill 

att läraren ska kunna sitta bredvid och instruera och säga när det är rätt. Elev 3 upplever att 

mental träning fungerar i hoppningen och då framförallt spänningsregleringen med 

andningsövningarna, detta gör att eleven andas lugnare. Dessutom gillar eleven att använda 

triggerord - jag kan!  

 

" ja blir nervös i hoppningen..men om jag tänker ja kan! och att ridläraren tror på mig - då går 

det mycké lättare.." elev3 

 

Elev 4 - motiveras att gå i skolan eftersom denne vill lära sig mycket och få bra betyg. Denna 

elev upplever inte sig bli omotiverad, men kan bli stressad av allt som ska göras och att det 
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ska hinnas med på ett bra sätt och med bra betyg. När elev 4 känner sig stressad önskar denne 

få hjälp av läraren med att strukturera upp uppgifterna och rangordna vilka som ska 

prioriteras. Sen kan eleven lösa dem själv. Eleven är tveksamt positiv till att mental träning 

fungerar, men föredrar i alla fall koncentrationsmetoden för att koppla bort stressen och bli 

mer fokuserad.  

 

"Jag vill ha så höga betyg som möjligt, o då måste man plugga - annars går det inte och då 

kan jag bli stressad" elev 4 

 

6.3 Sammanställning av enkätresultat och intervjusvar 

Så många som sju av tio elever i enkätundersökningen tycker att deras studieresultat har 

förbättrats i samband med den mentala träningen. Bland annat har de märkt detta genom att de 

själva tycker att de rider bättre, att de är mindre stressade och att de får bättre betyg och 

resultat på proven. De fyra eleverna som blev intervjuade är inte lika positiva till att så är 

fallet. De upplever att den mentala träningen bäst fungerar i samband med ridningen men inte 

lika bra när det blir mycket att göra i de teoretiska kurserna. 

 

En stor andel av eleverna i enkätundersökningen svarar att det är lättare att prestera på prov 

och uppgifter men de fyra eleverna jag har intervjuat framhåller att det är i ridningen som de 

blir hjälpta av de mentala träningsmetoderna. Intervjupersonerna framhåller snarare vilken 

form av hjälp och stöd de önskar av sin lärare när de upplever stress och nervositet inför det 

faktum att de har mycket att göra i de teoretiska kurserna.  

 

Spänningsreglering är den metoden som de allra flesta av eleverna föredrar både i 

enkätundersökningen och i mina intervjuer. Genom den metoden får de verktyg hur de ska 

lära sig att slappna av och andas korrekt. Genom avslappningen släpps spänningarna och 

stressnivån blir lägre. Den näst mest populära av metoderna är koncentrationsmetoden.  

Hälften av enkäteleverna tycker att deras mentala träningsmetod framförallt hjälpt dem i en 

situation när de kände sig stressade. Elev 1 säger i intervjun att det inte alls hjälper när denne 

är stressad. Elev 4 är tveksamt positiv till att det skulle fungera.  

 

Även om en stor andel av eleverna i enkätundersökningen varit positiva till att den mentala 

träningen hjälpt dem att förbättra studieresultaten och att de presterar bättre på prov och 
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uppgifter så är det ändå sex av dessa tio elever som framförallt tycker att den mentala 

träningen fungerat bäst i samband med ridningen.  Alla fyra intervjupersonerna anser också 

att det fungerat bäst i ridningen. Totalt säger tio av fjorton elever att mental träning fungerar 

bäst i samband med ridningen och mindre bra i de teoretiska kurserna.  

 

Generellt framkommer det i både enkätsvaren och intervjuerna att mental träning fungerar 

bäst när eleverna upplever stress, nervositet och sviktande självförtroende i samband med 

ridningen. I de teoretiska kurserna skapar stressen inför alla uppgifter och prov som ska göras 

att eleven upplever sviktande självförtroende och bristande motivation.  

 

I intervjuerna framkommer att det sviktande självförtroendet och den bristande motivationen 

hos eleverna bäst blir hjälpt genom lärarens hjälp och stöd. Här fyller pedagogen en större roll 

än den mentala träningen.  

 

7 ANALYS 

I analysen ska jag göra ett försök att koppla samman mina två frågeställningar, mina 

teoretiska utgångspunkter och det resultat jag kom fram till i undersökningen. På grund av ett  

litet underlag kan jag knappast ge några säkerställda svar utan tvekan, men jag kan se 

antydningar. 

7.1 Analys av resultatet 

Min första fråga var; Hur upplever elever mental träning som metod för att kunna hantera 

sin stress, nervositet och för att stärka motivationen för sina studier? 

I resultatet av enkätundersökningen fick jag fram att sju av tio elever uppfattar att deras 

studieresultat blivit bättre sedan de började med mental träning. De har själva angett i enkäten 

på vilket sätt de upplever att det är så. Det kan ju självklart vara en tillfällighet att eleverna 

upplever att den mentala träningen fungerat och verkat positivt på studieresultaten, det kan 

vara andra faktorer som påverkar att de presterar bättre i skolan än enbart den mentala 

träningen. Dessa faktorer kan vara svåra för en utomstående att kontrollera. För det är ju som 

Annerstedt, Gjerset, Svendsen och Vilberg (1997) menar att det hela tiden är en samverkan 

mellan de inre och yttre faktorerna och att det är samverkan dem emellan som gör att en 
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person utvecklas. Setterlind (1983) konstaterade i sin studie att hälften av eleverna tyckte det 

gick bättre i skolan i och med avslappningsträningen.  

Genom  den mentala träningen har eleverna fått tillgång till verktyg som de kan använda sig 

av och som gör att de - kanske omedvetet – kan stärka sitt självförtroende och höja 

motivationen samt kan hantera sin stress och nervositet och på så sätt lär sig hantera de 

motgångar som kan uppstå i sin vardag lättare. Enligt Pensgård och Hollingen (1997) ska den 

mentala träningen hjälpa individer att utveckla sina psykologiska färdigheter för att kunna 

behärska sin stress, nervositet samt stärka deras självförtroende. Setterlind (1983) 

konstaterade redan i sin studie på 70-talet att det är viktigt för elever med kunskap om stress 

och avslappning.  

Det är sju av tio elever som tycker att de har det lättare att prestera efter att ha använt mental 

träning. Av dessa sju elever är det tre av dem som presterar bättre tack vare att de blir mindre 

nervösa. Lika många menar att de med ett bättre självförtroende presterar bättre och två 

stycken tycker att de tack vare ökad motivation presterar bättre. Eftersom jag inte kan mäta 

elevernas upplevelse av något, är det svårt att säkerställa faktum. Jag kan bara tolka deras svar 

som att de upplever att de presterar bättre. Setterlind (1983) kan dock i sin studie konstatera 

att 80 procent av de deltagande eleverna anser att de har ett behov av avslappningsträning. 

Det är övervägande del gymnasielever som har behov av det. Framförallt känner sig eleverna 

mindre nervösa, mindre stressade och mer självsäkra. Före perioden av avslappningsträning 

säger 31 procent att de känner sig nervösa inför prov och efteråt har siffran minskat något ner 

till 27 procent.  

I intervjuerna framkommer att alla fyra eleverna överlag har en ganska så positiv inställning 

till mental träning som metod för att lära sig handskas med stress, nervositet och att bli 

motiverad. De tycker dock att den mentala träningen fungerar bäst i ridningen. Den stress, 

nervositet och bristande motivation som kan uppstå i de teoretiska kurserna associerar de till 

klassrumssituationen och till den undervisande läraren. I en sådan situation tänker de inte att 

mental träning kan vara en lösning utan där vill de främst få hjälp av läraren. En anledning till 

att alla intervjueleverna är så pass positiva till den mentala träningen kan vara så att jag 

omedvetet påverkat dem i positiv riktning, eftersom andelen positiva i enkätundersökningen 

är mindre. Sex av tio elever i enkätundersökningen säger också att de framförallt upplever att 

den mentala träningen fungerat bäst i ridningen. Att så många som sex elever i 

enkätundersökningen och alla fyra intervju -eleverna - det vill säga totalt tio av fjorton elever 
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- tycker att mental träning fungerar bäst i ridningen kan ha att göra med att momentet från 

början varit kopplat till ridkursen. De har inte ännu insett vinningen av att de kan använda sig 

av de mentala träningsmetoderna utanför ridhuset och ridbanan. Orlick och McCaffrey (1991) 

konstaterar i sin studie att eleverna upplever att den mentala träningen fungerar både i skolan 

och i idrottsliga sammanhang. I min studie är eleverna mer positiva till att det fungerar i 

ridningen, det vill säga i deras idrott än i skolan.  

Kanske är det så att anledningen till att övervägande del av eleverna känner att ridningen 

fungerar bäst, är att när de befinner sig i stall, ridhus och ridbana så befinner sig eleverna i 

vad Vygotskij (Strandberg, 2008) kallar för ett klassrum som inger motivet hopp. Här gynnas 

aktiviteten eftersom ridhuset är anpassat för aktiviteten ridning och eleverna är aktiva och 

delaktiga tack vare att ridläraren varje gång går igenom vad som ska göras, hur ska övningen 

göras och varför är det en bra övning för hästen och för ryttaren. Efter ridpasset skriver 

eleverna träningsdagbok för att resonera kring vad som gick bra, vad gick mindre bra och 

varför och hur ska eleven göra annorlunda för att det ska gå bättre nästa gång.  

Hur mycket tid var elev har lagt ned på mental träning spelar också självklart en roll om och 

hur eleverna upplever en förändring. De eleverna som utövat mental träning varje dag eller 4-

5 dagar i veckan bör naturligtvis vara de som upplever störst skillnad i jämförelse med de två 

som endast utövat mental träning en gång i månaden.  

Min andra fråga var; Vilken funktion fyller pedagogen för elevers motivation för sina 

studier? 

Min uppfattning är att mental träning verkar kunna hjälpa elever att kunna kontrollera sin 

stress och nervositet samt för att stärka sitt självförtroende genom de olika mentala 

träningsmetoderna. En elevs motivation verkar mer bero på läraren och skolans förmåga att 

skapa intresse för undervisningen.  

Utifrån de intervjuer jag har gjort inser jag, att jag inte enbart kan påstå att om elever ges 

möjlighet att arbeta med mental träning så kan deras stress, självförtroende, nervositet, 

motivation och prestationsångest bli bättre. Att erbjuda mental träning till eleverna är bara en 

del av svaret, den andra delen av svaret utgörs av lärarens roll. Det faktum att sex stycken av 

eleverna har angett att de framförallt med hjälp av den mentala träningen upplever att de blir 

mindre nervösa inför prov och uppgifter och enbart två av dem har blivit mer motiverad med 
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hjälp av den mentala träningen, menar jag att just för att stärka motivationen hos eleverna 

spelar läraren en större roll än den mentala träningen.  

Enligt Ahl (2004) är det olika hinder som orsakar bristande studiemotivation. Dessa hinder 

kan exempelvis vara bristande självförtroende, negativa skolerfarenheter, att 

undervisningspedagogiken ej passar och att eleven har svårt att se syftet med utbildningen. I 

alla fyra intervjuerna säger eleverna att de är motiverade att gå i skolan tack vare den 

utbildning de går. Däremot verkar det vara så att elev 1 har bristande självförtroende inför alla 

de skrivuppgifter som ska göras, eftersom eleven väljer att skjuta dem framför sig. Troligtvis 

så gör eleven en vinst-förlust-kalkyl enligt Jenner (2008) och bedömer sina chanser att nå 

målet som små, värdet av uppgiften som låg och sannolikheten att misslyckas som hög. För 

att orka med att fullfölja sina uppgifter önskar denna elev att läraren sitter bredvid. Detta kan 

också anses som det rätta att göra om man ser till vad Annerstedt et al. (1997) skriver. De 

menar nämligen att självförtroendet har stor betydelse för att en individ ska kunna utnyttja 

sina resurser till fullo. Genom positiva erfarenheter och upplevelser utvecklas 

självförtroendet. Det är viktigt att man är och blir accepterad trots misslyckanden. Att som 

individ ha självtillit innebär enligt Zetterqvist - Blokhuis (2004) förmågan att tro på sig. 

Självtilliten är en produkt av självkänsla och självförtroende.  

Vidare kan man också anta att elev 1 är motiverad för  ridlektionerna men inte för de skriftliga 

uppgifterna som läraren vill att eleven ska göra. Detta uttrycker Ahl (2004) som att alla 

individer är motiverade för något men inte allt, och att motivationsproblemet uppstår i 

relationen mellan elev 1 och läraren där läraren vill att eleven ska göra något som denne inte 

är motiverad till att göra.  

När Elev 2 känner sig omotiverad vill denne att läraren ska pusha och uppmuntra. Vilket är 

förståeligt för som Jenner (2008) säger så är det mycket lättare att utvecklas i en gynnsam 

miljö med beröm och uppmuntran. Själv använder sig elev 2 av strategin att analysera vad 

som gick mindre bra och vad det krävs för att det ska gå bra gången därpå. Genom denna 

strategi gör eleven enligt Jenner (2008) gör klart för sig vilka drivkrafter som finns - både av 

yttre och inre karaktär till att lyckas och vilken målsträvan finns. Den träningsdagbok som 

eleven skriver är just till för att de ska öva sig i att analysera vad de gjort, hur det gick, varför 

gick det som det gick och hur ska de göra nästa gång för att det ska gå så bra som de vill. De 

elever som deltog i studien som genomfördes av Taylor och Orlick (2004) fick skriva loggbok 

i syfte att reflektera över vad som orsakat dem stress, hur de hanterade den och hur det kändes 
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efteråt. Imsen (2006) menar att det skapar mening och mål för eleven när denne skriver 

träningsdagbok vilket i sin tur är motiverande.  

Motivation hos eleverna skapas enligt Kernell (2010) genom att lärarna bekräftar sina elever 

och ger dem en meningsfull undervisning. Elev 3 eftersöker detta när denne vill ha lärarens 

stöd genom nya instruktioner och ytterligare en förklaring av uppgifternas syfte. Jenner 

(2008) menar att elever ibland underskattar sin egen förmåga. För att eleven ska våga vilja 

måste pedagogen ge trygghet. Det är också vad denna elev vill få genom att ha läraren 

sittandes bredvid sig. Dessutom ger det också en form av trygghet för eleven i skapandet av 

just "triggerorden" - "jag kan"  

Elev 3 säger att denne blir motiverad av att gå i skolan och lära sig mer om hästar och bli 

mycket bättre på att hantera hästarna. Här uttrycker eleven vad Kernell (2010) menar med att 

en utbildning har ett bruksvärde för eleven. Det vill säga att eleven ser ett värde i att lära sig 

mer om hästar.  

När det gäller elev 4 drivs hon av vad Jenner (2008) kallar prestationsmotivation. Vilket 

innebär att eleven motiveras av vad denne presterar och att resultatet av prestationen blir bra. 

Elevens mål är att lyckas bra på sin utbildning och få bra betyg. Utbildningen har för eleven 

alltså vad Kernell (2010) skulle kalla för ett bytesvärde. Eleven tycker inte själv att denne blir 

omotiverad. Däremot upplever eleven ibland stress. Enligt Eysenck (2000) är stress ett 

resultat av samspelet mellan en individ och omgivningen. Antingen kan individen se stressen 

som ett hot eller en utmaning. Individen har bättre förutsättningar att ta itu med problemet om 

hen har ett inre kontrollfokus eftersom denne då ser stressituationen som ett resultat av sina 

egna handlingar. Den individ som istället har ett yttre kontrollfokus lägger över ansvaret för 

sin situation på andras handlingar. I fallet med elev 4 lägger denne över ansvar på läraren som 

ska hjälpa till att strukturera och prioritera. Ska vi tolka det som att eleven ser stressen som ett 

hot och egentligen borde analysera sitt eget agerande gällande uppgifterna?! Å andra sidan om 

vi tittar på Jenners (2008) begrepp pygmalioneffekten, vilken innebär att lärarens 

förväntningar på de olika eleverna syns i deras prestationer, så har läraren själv skapat den 

stressade eleven. Läraren förväntar sig att de högpresterande eleverna ska prestera på en viss 

nivå varje gång och av de lågpresterande eleverna förväntas ibland "ingenting". Uneståhl, 

Bundzen, Gavrilova och Isakov ( 2000) finner i sin studie att mental träning har en positiv 

effekt på stressnivån hos sina elever i studien. Elev 4 däremot känner inte att mental träning 

skulle hjälpa för att kunna hantera sin stress.  
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8 DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att undersöka om mental träning var en bra metod och hjälp för 

eleverna på hästinriktningen för att stärka deras självförtroende och motivation samt minska 

stressen inför studierna. I resultatet framkommer det att mental träning kan ses som en viktig 

del i det arbetet, men att också pedagogen spelar en stor roll. I analysen kopplades sedan 

resultatet ihop med frågeställningarna och den teoretiska utgångspunkten. Under denna punkt  

ska jag utifrån mina frågeställningar föra en analytisk diskussion.  

Hur upplever elever mental träning som metod för att kunna hantera sin stress, nervositet 

och för att stärka motivationen för sina studier? 

Sju av tio elever i enkätstudien upplever att mental träning har hjälpt dem att prestera bättre i 

skolan tack vare att de känner sig mindre stressade, mindre nervösa och fått bättre 

självförtroende. Lika många upplever också att studieresultaten blivit bättre. Gemensamt för 

enkätstudieeleverna och intervjustudieeleverna är att de upplever att deras självförtroende, 

stress och nervositet kan stärkas med hjälp av mental träning. Däremot framkommer det i 

intervjuerna att eleverna vill ha lärarens stöd för att bli motiverade. Då vill de att läraren ska 

bekräfta dem (Kernell, 2010) Eleverna uttrycker sig inte som att de upplever att den mentala 

träningen stärker deras motivation. De talar om att de känner sig mindre nervösa, mindre 

stressade och att de har fått ett bättre självförtroende. Dessa förbättringar i sig borde ha 

resulterat i att de känner en högre grad av motivation. Annerstedt et al. (1997) pratar om en 

samverkan mellan inre och yttre faktorer som en förutsättning för att en person ska utvecklas. 

De inre faktorerna är bland annat självförtroende, motivation och koncentrationsförmåga, 

vilka i sin tur är några av de faktorer som man enligt Pensgård och Hollingen (1997) kan träna 

upp med hjälp av mental träning. Till de yttre faktorerna enligt Annerstedt et al. (1997) räknas 

vänner, familj och skolan, det vill säga den miljö man vistas i. Med stöd av denna litteratur 

och mitt resultat i studien tycker jag mig se att det inte enbart räcker med mental träning för 

att stärka de inre faktorerna hos eleven, om inte elevens närmiljö med vänner, familj och skola 

är gynnsam. I skolan krävs då även ett bättre stöd från läraren samt en utveckling av skolans 

arbetsmiljö. Skolan måste enligt Vygotskij (Strandberg, 2008), stärka elevens motivation 

genom att klassrummen ska anpassas till just den aktivitet som ska genomföras där. Då 

kommer den att inge hopp och på så vis gynna motivationen hos eleverna. Elevens delaktighet 

är viktig liksom möjligheten till interaktion med varandra. Vänner och familj fyller också en 
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funktion för elevens motivation, men eftersom det inte ingått i min studie att undersöka hur 

stor betydelse vänner och familj har, kan jag inte resonera allt för mycket kring dess betydelse 

för graden av motivation för skolarbetet.  

Vilken funktion fyller pedagogen för elevers motivation för sina studier? 

För eleverna verkar det som den viktigaste motivationsfaktorn är läraren. De förlitar sig helt 

på att om motivationen brister ber de läraren om extra stöd och uppmuntran. Både elev 1 och 

elev 3 säger att de upplever det positivt när läraren kan sitta bredvid och vägleda dem i sina 

uppgifter. Elev 3 säger dessutom att ".......om ridläraren tror på mig - då går det mycké 

lättare", detta är vad Jenner (2008) kallar pygmalioneffekten. Det vill säga att om läraren 

förväntar sig att det ska gå bra, då kommer det att gå bra för eleven, eftersom det också inger 

trygghet för eleven att den känner att läraren tror på dennes förmåga.  

En förutsättningen för att läraren ska kunna vara den som motiverar sina elever kräver det att 

läraren själv är motiverad för sin undervisning och sitt ämne (Kernell, 2010). Omotiverade 

elever behöver stimuleras, utmanas och få veta nyttan med vad de ska lära sig (Zetterqvist- 

Blokhuis, 2004).  

Att elever kan uppleva bristande motivation inför sina studier är det inga tveksamheter kring. 

Däremot går det att fundera kring vad som styr graden av motivation hos eleverna. Ibland kan 

man som lärare ana att de är vana sedan tidigare att så fort motivationen sviker så har en 

läraren varit där och stöttat. Vilket i sin tur resulterar i att initiativförmågan är låg när 

motivationen sviker. Kanske har eleverna lärt sig att lägga sig på en låg anspråksnivå (Jenner, 

2008) som en försvarsmekanism mot misslyckande men också som en strategi för att läraren 

finns ändå där och gör allt för att stötta enligt läroplanen (Skolverket, 2011). Återigen vågar 

jag inte gå för långt i detta resonemang eftersom jag inte har belägg för att vissa elever skulle 

kunna använda sin bristande motivation som strategi för att få mer av lärarens 

uppmärksamhet.  

Jämförelse mellan de två olika datainsamlingsmetoderna 

Enkätstudieeleverna gick på gymnasiet då Lpf94 var den läroplan som gällde. De elever som 

ingick i intervjustudien gick på gymnasiet efter att den nya läroplanen som kallas GY11 börjat 

gälla. Det finns skillnader i hur dessa två urvalsgrupper har upplevt den mentala träningen och 

vilken nytta de tycker att de haft av den. Enkätstudieeleverna var mer positiva till att den 
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mentala träningen hjälpt dem både i ridningen och i de teoretiska hästkurserna. 

Intervjueleverna anser att den mentala träningen bäst hjälpt dem i ridningen. En möjlig 

förklaring till denna skillnad kan vara en liten variation i kursupplägget från Lpf94 till Gy11. 

Dessutom är målet med GY11 att yrkesprogrammen ska vara mer praktiska och att all teori 

ska kopplas till praktiken. Kanske kan det vara en orsak till att eleverna tycker att kurserna på 

så vis är mer motiverande i sig och att de då lättare applicerar den mental träningen i 

ridningen eftersom det är också är i en ridkurs som den har ingått.  

För eleverna som gick i gymnasiet under Lpf94 så var det en tydligare uppdelning mellan 

teorikurser och de praktiska kurserna vilket kan ha gjort att de eleverna kände ett större behov 

av att kunna använda sig av de mentala träningsmetoderna även i de teoretiska kurserna för att 

bli motiverade.  
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Bilaga 1 

En enkät om din mentala träning 

1. Upplever du att dina studieresultat har förbättrats sedan du började med mental   

träning? 

Ja______, Nej_____ 

2. Om ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________ 

3. Tycker du att det är lättare att prestera bra på prov och uppgifter i och med den 

mentala träningen? 

Ja______, Nej_______ 

4. Om ja, vad är det som gör att du upplever det vara lättare? Rangordna påståendena nedan 

från 1-5, där 1 stämmer bäst överens och 5 stämmer minst överens med din upplevelse. 

Känner mig mindre stressad_______, Har lättare för att vara fokuserad________, 

Är mindre nervös_______, Har bättre självförtroende______________, 

      Känner mig mera motiverad att klara prov/uppgifter________. 

5. Vilken mental träningsmetod tycker du har fungerat bäst? Sätt ett X vid vald träningsmetod. 

Spänningsreglering_______, Visualisering________, Koncentration_________ 

6. Hur mycket tid har du lagt ner på din mentala träning? Sätt ett X 

Varje dag______, 1-2 dagar/vecka________, 4-5 dagar/vecka_________, 

1 gång/månad_______ 

7. När tycker du att mental träning har fungerat? Rangordna påståendena nedan från 1-4, där 1 

stämmer bäst överens och 4 stämmer minst överens med din upplevelse. 
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I ridningen______, I teorikurserna om häst_______, I de andra kurserna________, Vid 

prov________. 

8. Har du använt dig av någon av de mentala träningsmetoderna i en speciell situation du 

då kände dig stressad, nervös, omotiverad och/eller ofokuserad? 

Ja_______, Nej_______ 

9. Om ja, tyckte du att det hjälpte dig? 

Ja_______, Nej________ 

10. Om ja, på vilket sätt tycker du att det hjälpte dig. Rangordna påståendena nedan från 1-5, där 

1 stämmer bäst överens och 5 stämmer minst överens med din upplevelse. 

Blev mindre stressad_________, Blev mer fokuserad__________, 

Blev mindre nervös________, Blev mer motiverad_________, 

Kände ett bättre självförtroende att klara situationen_________. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad motiverar dig att gå i skolan? 

möjliga följdfrågor 

a) De roliga lektionerna säger du,  Vilka är det? 

 

2.  Känner du dig någon gång omotiverad? 

 

3. Hur gör du för att motivera dig? 

möjliga följdfrågor 

a) När är det svårt att motivera sig?  

 

4. Vilken hjälp skulle du vilja ha av läraren för att bli mer motiverad? 

möjliga följdfrågor 

a) Mera hjälp säger du, på vilket sätt menar du då? 

 

5. Tycker du att mental träning hjälper dig att bli motiverad? 

möjliga följdfrågor 

a) Hur tror du att det skulle hjälpa 

b) När? 

c) På vilket sätt? 

d) Vilken metod? 
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Bilaga 3 

TRÄNINGSDAGBOK 

Datum: 

Namn: 

Häst: 

 

Vad tränade jag på idag? 

 

 

Vad gick bra, och varför? 

 

Vad gick mindre bra, och varför? 

 

 

Vad ska jag tänka på till nästa gång? 

 

 

Hur kan jag träna mig mentalt för att det ska gå ännu bättre? 
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Bilaga 4 

Sammanställning av enkätsvaren - siffrorna motsvarar hur många elever som 

svarat på varje fråga. Totalt antal elever som svarat på enkäten är 10 stycken.  

En enkät om din mentala träning 

1. Upplever du att dina studieresultat har förbättrats sedan du började med mental   

träning? 

Ja___7___, Nej___3__ 

2. Om ja, på vilket sätt? 

Rider bättre, det är roligare att plugga, kan koncentrera mig på vad jag läser till provet 

eftersom jag inte är lika stressad, fått bättre betyg, får bra resultat på provet. Inte nervös 

längre när jag skriver prov och självförtroendet är bättre.  

Internt bortfall på denna fråga är 3 stycken.  

3. Tycker du att det är lättare att prestera bra på prov och uppgifter i och med den 

mentala träningen? 

Ja___7___, Nej___3____ 

4. Om ja, vad är det som gör att du upplever det vara lättare? Rangordna påståendena nedan 

från 1-5, där 1 stämmer bäst överens och 5 stämmer minst överens med din upplevelse. 

Hur många elever har  "rankat" varje påstående som 1:a -dvs stämmer bäst 

överrens 

Känner mig mindre stressad___1/7____, Har lättare för att vara fokuserad____2/7____, 

Är mindre nervös___1/7____, Har bättre självförtroende______1/7________, 

      Känner mig mera motiverad att klara prov/uppgifter___2/7_____. 

      Internt bortfall på denna fråga är 3 stycken. 
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5. Vilken mental träningsmetod tycker du har fungerat bäst? Sätt ett X vid vald träningsmetod. 

Spänningsreglering___4____, Visualisering____3____, Koncentration____3_____ 

6. Hur mycket tid har du lagt ner på din mentala träning? Sätt ett X 

Varje dag__3____, 1-2 dagar/vecka____2____, 4-5 dagar/vecka____3_____, 

1 gång/månad____2___ 

7. När tycker du att mental träning har fungerat? Rangordna påståendena nedan från 1-4, där 1 

stämmer bäst överens och 4 stämmer minst överens med din upplevelse. 

Hur många elever har  "rankat" varje påstående som 1:a -dvs stämmer bäst 

överrens 

I ridningen___6/10___, I teorikurserna om häst___2/10____, I de andra 

kurserna___1/10_____, Vid prov___1/10_____. 

8. Har du använt dig av någon av de mentala träningsmetoderna i en speciell situation du 

då kände dig stressad, nervös, omotiverad och/eller ofokuserad? 

Ja___5____, Nej___5____ 

9. Om ja, tyckte du att det hjälpte dig? 

Ja___4____, Nej_____1___ 

      Internt bortfall på denna fråga är 5 stycken. 

10. Om ja, på vilket sätt tycker du att det hjälpte dig. Rangordna påståendena nedan från 1-5, där 

1 stämmer bäst överens och 5 stämmer minst överens med din upplevelse. 

Hur många elever har  "rankat" varje påstående som 1:a -dvs stämmer bäst 

överrens 

Blev mindre stressad____2/4_____, Blev mer fokuserad______1/4____, 

Blev mindre nervös___1/4_____, Blev mer motiverad_____X____, 
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Kände ett bättre självförtroende att klara situationen____X_____. 

Internt bortfall på denna fråga är 6 stycken. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 

Vad motiverar dig att gå i skolan?  

elev 1- hästarna......o de roliga lektionerna.   

elev 2 - en rolig utbildning inom mitt intresse 

elev 3 - rolig utbildning med hästar, att klara alla kurserna ok och bli duktigare med hästarna 

elev 4 - vill lära mig massor och få bra betyg 

Elev 1 fick då följdfrågan - vilka är de roliga lektionerna enligt dig? 

 

elev 1 - ridningen och häst - teorin 

 

Känner du någon gång omotiverad?  
 

elev 1- alla skriva - uppgifter som ska lämnas in 

 

elev 2 - om det inte går bra på ridlektionerna 

 

elev 3 - när det blir för mycket att göra - om det är lite svårt 

 

elev 4 - nä eg inte, men kan bli lite stressad av allt som ska göras och hinnas med på ett bra 

sätt med bra betyg.  

 

Hur gör du för att motivera dig i situationer när du känner dig 

omotiverad? 
 

elev 1- kan inte, vet inte, gör i alla fall inga uppgifter 

 

Elev 1 fick då följdfrågan/orna - vad händer när du inte gör några uppgifter?  

 

elev 1 - kommer efter....det blir mer o mer att göra 

 

Hur känns det? 

 

elev 1 - jobbigt 

 

Vilken hjälp skulle du vilja ha från läraren för att bli motiverad och orka med alla skriv 

-uppgifter? 

 

elev 1 - resursdagarna är bra -  när man kan sitta hela dan - få elever och en lärare. Då får man 

bra hjälp. Att läraren kan sitta lite brevé och säga när det är rätt och vägleda när man gjort lite 

fel.   
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Hur gör du för att motivera dig i situationer när du känner dig 

omotiverad? 
 

elev 2 - .....analyserar vad som inte gick bra och funderar hur jag skulle gjort istället och 

försöker peppa mig att göra bättre nästa gång. 

 

Elev 2 fick då följdfrågan - hur skulle du vilja att en lärare skulle göra för att motivera 

dig i de stunderna? 

 

elev 2- uppmuntra, puscha, så att jag fixar det nästa gång 

 

Hur gör du för att motivera dig i situationer när du känner dig 

omotiverad? 
 

elev 3 - sorterar uppgifterna och ber om hjälp hos läraren 

 

Elev 3 fick då följdfrågan / orna - vilken hjälp vill du ha av läraren i den situationen?  

 

elev 3- uppmuntran, ny förklaring av uppgiften och hjälp. 

 

Hur menar du med hjälp? 

 

elev 3- att läraren sitter lite brevé o instruera - säga när det är rätt 

 

Vilken typ av stöd skulle du vilja få av läraren i de lägen när du känner dig 

stressad? 

 
elev 4 - hjälp med att strukturera upp uppgifterna och rangordna vilka som ska prioriteras. Sen 

kan jag lösa dem själv.  

 

Tycker du att mental träning hjälper dig att bli motiverad? 

 
elev 1- nje - inte till teorin och skrivuppgifterna....kanske till ridningen 

 

vilken metod skulle du då föredra? 

 

elev 1- koncentrationsövningen.....behöver bli bättre på att bli fokuserad 

 

 

Tycker du att mental träning hjälper dig att bli motiverad? 

 
elev 2- Ja 

 

vilken metod skulle du då föredra? 

 

elev 2- spänningsregleringen - att bli avslappnad och sen visualiseringsmetoden- att jag kan se 

framför mig hur jag ska rida för att det ska bli rätt o bra 
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Tycker du att mental träning hjälper dig att bli motiverad? 

 
elev 3- ja i hoppningen 

 

vilken metod skulle du då föredra? 

 

elev 3- spänningsregleringen med andningsövningarna så att jag andas lugnare, och kanske 

triggerord - "ja kan!"  

 

Tycker du att mental träning hjälper dig att bli motiverad? 

 
elev 4- hmm...kanske, ja 

 

vilken metod skulle du då föredra? 

 

elev 4- koncentration, för att koppla bort stressen och bli fokuserad 

 

 

 

 

 


