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Sammanfattning 
Rapport på rapport visar att elevers psykiska hälsa blir allt sämre. Mental träning är ett 

samlingsnamn för olika metoder vi kan använda oss av för att träna upp vår mentala styrka. 

Den här studien belyser detta då det är ett mycket aktuellt ämne och med hjälp av denna 

empiriska studie kan vi lyfta fram mental träning och varför det är en tolkningsfråga. 

Med den nya läroplanen (Gy11) har en ny punkt tillkommit i det centrala innehållet, 

”spänningsreglering och mental träning” där denna studie är inriktad på det senare, mental 

träning. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma gymnasieidrottslärare tolkar och 

uppfattar det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning i idrott och hälsa 1, 

samt hur lärarna belyser mental träning ur ett elevperspektiv. 

För att ta reda på vilka tolkningar som finns gjordes kvalitativa intervjuer med sex stycken 

idrottslärare runt om i mellersta Sverige. Därefter fick en klass från respektive lärare svara på 

några enkätfrågor om hur de upplever mental träning i idrottsundervisningen. Med resultaten 

från enkäterna kan en jämförelse mellan idrottslärarna och eleverna göras och om de delar 

uppfattningen om mental träning. 

Studien visar att idrottslärarna har olika tolkningar om mental träning. Alla har olika 

bakgrunder och olika erfarenheter av mental träning och deras tolkningar reflekterar deras 

egna uppfattningar, vilket leder till att mental träning tolkas olika från olika lärare. Samtliga 

lärare trycker på att de gärna vill att punkten skall utvecklas i läroplanen, antingen med 

tydligare begrepp, fler exempel på stoff, att det skall finnas med i kommentarmaterialet eller 

betygskriterierna ect. Något som också är gemensamt för lärarna är att de vill ge eleverna 

verktyg och utbildning i hur de kan använda mental träning inom andra områden och inte 

enbart i idrottssammanhang.  

Studien visar även att eleverna upplever mental träning som något positivt och de allra flesta 

tycker att det ger dem fokus och bättre resultat. Det framgår även att eleverna vill ha mer 

mental träning i deras idrottsundervisning. Studien visar också att det finns en delad 

uppfattning om begreppet mental träning används av idrottslärare och sen visar det sig att det 

inte stämmer att mental träning ges regelbundet i idrottsundervisningen.  
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Inledning 
Mental träning är något som intresserar oss båda två delvis för att vi läser idrott och hälsa och 

för att vi under vår egen skolgång på gymnasiet fick olika upplevelser kring ämnet. Under 

gymnasietiden hade vi dessutom en annan läroplan men skillnaden var att på Siris gymnasium 

genomförde hon mental träning dagligen i 3 år och har sen tidigare mycket kunskap och 

färdigheter inom mental träning. Medan Frida som inte har haft någon kontakt med mental 

träning genom sin skola under hela sin gymnasietid, har fått lära sig på andra håll bland annat 

genom sin idrottskarriär inom amerikansk fotboll. 

Idag läser vi idrott och hälsa på Uppsala universitet men har olika mål med utbildningen. 

Frida läser kursen för att bli idrottslärare medan Siri läser kursen som fristående för att kunna 

använda ämnet inom andra områden.  

Vi tror vår studie om mental träning kommer kunna hjälpa oss på olika sätt ute i yrkeslivet 

och vi upplever även att ämnet är viktigt att belysa då det berör elever och lärare inom ämnet 

idrott och hälsa på gymnasiet. Enligt Gy11 står det nämligen uttryckligen med i det centrala 

innehållet att mental träning skall behandlas i kursen idrott och hälsa 1, som är obligatoriskt 

för samtliga elever att läsa på gymnasiet i Sverige (Skolverket). 

Med detta som utgångspunkt tycker vi det är intressant att ta reda på vad idrottslärarna har för 

tolkningar och om de har olika tolkningar. Dessutom är det intressant att ta reda på hur 

eleverna upplever undervisningen gentemot hur lärarna tolkar mentalträning. Området mental 

träning är idag inte särskilt utforskat men med hjälp av vår studie och empiriska material kan 

vi bidra till att belysa detta fält ytterligare.  
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Bakgrund 
I den första läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 70) låg fokus på att stärka den mänskliga 

kroppen i idrottsutövande och fysiska övningar i gymnastikundervisningen. Detta skulle leda 

till att eleverna stärker sina kroppar och välmående inför det kommande arbetslivet 

(Skolöverstyrelsen). En del av kroppen som inte har lyfts fram i tidigare läroplaner är den 

mentala delen. Hjärnan är lik en muskel som behöver träna regelbundet, inte bara genom 

teoretiska kunskaper och lager likt en faktabank. Det som tas upp i denna studie är den 

mentala träningen, hur det tolkas av idrottslärare i mellersta Sverige och hur elever upplever 

mental träning i sin idrottsundervisning gentemot lärarens tolkning.  

Enligt Gy11 står det tydligt en punkt i det centrala innehållet att bland annat mental träning 

skall beröras och tas med i lärarens upplägg i undervisningen. Däremot står det inget om den 

mentala träningen i betygskriteriet eller kommentarmaterialet. Punkten som heter 

”Spänningsreglering och mental träning” är inte heller på något sätt vidareutvecklat utan blir 

mer som en tolkningsfråga för idrottslärarna (Skolverket).  

Teori bakgrund 

Den här studien bygger på en teori kring läroplanen om hur lärare tolkar läroplanen Gy11 

utifrån punkten spänningsreglering och mental träning i det centrala innehållet.  Det är utifrån 

ett läroplansteoretiskt perspektiv själva studien kretsar kring och beroende på vilka individer 

vi är, tolkar vi saker på olika sätt. Det är utifrån det här perspektivet det även är intressant att 

undersöka vad det finns för olika tolkningar och upplevelser kring ämnet mental träning 

(Englund, 1997). 

Undervisning är som många vet en social handling och det sker en interaktion mellan lärare 

och elever. Själva undervisningen bygger däremot på vad som står utifrån texter som finns i 

läroplanen och läroplanen ska representera undervisningens innehåll. Beroende på vilken 

tolkning läsaren, i detta fall idrottsläraren väljer att tolka texten skapar det olika tolkningar 

och meningar kring ämnet och undervisningen kommer se olika ut. Tomas Englund använder 

begreppet meningserbjudanden för att beskriva detta (a.a.). 

Den här studien bygger huvudsakligen på att ta reda på om det finns olika tolkningar kring 

begreppet mental träning hos idrottslärare. Beroende på hur det centrala innehållet tolkas av 

idrottslärare kommer begreppet mental träning få olika betydelser och det är det vi vill 

undersöka. På vilket sätt begreppet tolkas handlar mycket om ett samspel mellan den som 

läser läroplanen, texten som tolkas och i vilket sammanhang det sker och inte att förglömma 

vilken bakgrund och tidigare erfarenheter läsaren har (a.a.). 

Eftersom läroplanen är ett utbildningspolitiskt dokument betraktas den som tolkningsbar och 

det finns tolkningsutrymme beroende på vilka sociala krafter det finns menar Englund (1997). 

Han menar att utbildning och dess innehåll befinner sig i en kamp som styrs av sociala krafter 

även kallad ”uttolkningkamp”. De sociala krafterna handlar om krafter som finns på politisk 

nivå och om andra starka krafter som finns i samhället som bidrar till att läroplaner blir 

abstrakta och tolkningsbara eftersom det finns olika viljor hur skolan ska styras i vårt politiska 

system. 
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Läroplanen är ett typiskt exempel på ett tolkningsbart dokument och den är inte så utförlig så 

att endast en tolkning kan göras för varje ämne, utan läroplanen ger utrymme för olika 

tolkningar. Med stöd från Englunds teori är studiens utgångspunkt själva tolkningen av 

punkten spänningsreglering och mental träning i det centrala innehållet. Beroende på vem vi 

frågar kommer sociala krafter påverka och det är det som kommer genomsyra vår studie då 

mentalträning är en så kallad tolkningsfråga (a.a.). 

Historisk tillbakablick 
Mental träning växte fram i Sverige i början av 70-talet och metoder byggde på Lars-Erik 

Uneståhls (1996) forskning från Uppsala universitet som gjordes under 60-talet. Forskningen 

som gjordes kring mental träning var hur mentala processer såsom tankar, bilder och känslor 

påverkar kroppen. Den byggde på hur man kan kontrollera de mentala processerna genom 

alternativa medvetandetillstånd (hypnos) men även om mental träning är prestationshöjande. 

Forskningen påvisade positiva effekter på egenträning på det mentala området och det visade 

att egenträning har fördelar i jämförelse med att tränas av någon annan. Svårigheterna var att 

få fram de rätta mentala effekterna genom enbart egenträning. Därför gjordes en kompromiss 

att med hjälp av instruktioner från ljudkassetter, för att sedan ta över helt själv. 

Den mentala träningen spred sig snabbt inom idrottsvärlden och var under 70-talet mycket 

fokuserad på elitidrotten. På 80-talet använde ca 1 % av de aktiva elitidrottarna mental träning 

och det gjordes en undersökning av olympiaden i Montreal som visade sig att ca en tredjedel 

av deltagarna hade provat mental träning någon gång (a.a.). 

1976 var Sverige den första och enda nationen som hade en mental tränare vid olympiaden i 

Montreal 1976 men 1988 i Seoul och 1992 i Barcelona hade de flesta andra nationer skaffat 

sig en mental tränare, dock inte Sverige denna gång. Det här var inte ett tecken på att Sverige 

som hade varit ett föregångsland och förebild för mental träning hade slutat med mental 

träning inom elitidrotten. Sverige hade istället valt att införa mental träning i andra 

användnings områden som skolvärlden, hälso-och sjukvården och inom arbetslivet (a.a.). 

Orsak till detta kan vara att många ansåg att mental träning var en klinisk metod som enbart 

sattes in som åtgärd om man fick eller stötte på problem, istället för att se metoden som något 

fundamentalt för idrottare. Det fanns även teorier som pekade på att många idrottare inte var 

vana att sköta träningen själv och mental träning bygger på regelbunden träning som 

idrottaren själv ansvarar för. Många utvärderade även effekten av mental träning efter några 

få gånger trots att mental träning, liksom fysisk träning bygger på regelbunden träning som 

kräver systematisk träning under en längre tid (a.a.). 

Lars-Erik Uneståhl är förutom forskare inom mental träning även grundaren till den första 

högskoleutbildningen i mental träning som startades i Sverige. Skandinaviska ledarhögskolan 

är dessutom den enda skolan som har en utbildning till att bli licensierad mental tränare. 

Utbildningen har idag spridit sig till resten av världen och det finns liknande utbildningar i 

bland annat kontinenterna Kina, Indien, Australien och Ryssland (Slh.nu, hämtad 2015-05-

23). 

 



7 
 

Tidigare forskning 
I flera årtionden har det varit allmänt känt att mental träning ger bättre resultat för idrottare 

världen över. Olika tekniker så som avslappning, målbildsträning, positivt tänkande m.m. har 

hjälpt stora som små idrottare i kampen om att uppnå de bästa resultaten. I en studie av 

Howland (2007) har det visats att psykologer och tränare kan hjälpa en idrottare att uppnå 

bästa resultat genom att rikta sin uppmärksamhet “på rätt sätt”. I undersökningen som berör 

upphetsning, prestation och uppmärksamhet har det framkommit att det finns tre olika sätt att 

definiera uppmärksamheten: uppmärksamhet som vaksamhet, uppmärksamhet som resurs 

men begränsad kapacitet och selektiv uppmärksamhet. Med träning av den selektiva 

uppmärksamheten kan idrottare uppnå sin maxkapacitet. Det finns även andra studier som 

påvisar att mental träning ger signifikanta resultat i prestationshöjning. En av dem är en studie 

av Manzo Ilhe-Helledy och Blake (2004), där de testade simmare både före och efter 

genomförd mental träningsperiod och kunde se signifikanta skillnader mellan resultaten före 

och efter studien (Howland, 2007). 

Enligt en artikel skriven av Richard J. Davidsson med flera (2012) pratar dem stress och 

ångest hos elever. En elev som har goda empatiska och självreglerande förmågor, stark 

självkänsla och sociala färdigheter har visats sig att lättare få bättre studieresultat. Dessa 

egenskaper kan stärkas genom mental träning. Att använda sig av metoder som exempelvis 

meditation eller yoga som medvetet styr koncentrationen till andningen, punkter på kroppen, 

stresshantering, känslor eller omgivningen tvingar eleven att medvetet upprätthålla 

koncentrationen. Vilket leder till efter flertalet praktiska övningstillfällen, att det börjar gå på 

rutin och att eleven till slut helt automatiskt kan reglera sitt beteende efter situation. Ett sätt att 

se skillnader på detta är då en stark känslomässig situation uppstått och se hur lång 

återhämtningstid eleven ifråga behöver för att komma tillbaka till sitt ursprungsläge. Det har 

framkommit att beroende på upphetsning eller stress så påverkar det inlärningsprocesserna, 

samt att även efter den upplevda situationen så fördröjs stressen och gör det svårare för eleven 

att vara uppmärksam under återhämtningstiden. Exempelvis så kan det ha hänt något under en 

rast och när det ringer in till lektion igen kan den stressade eller ångestfyllda eleven få som 

blockering från inlärningen på lektionen eller lektionerna efter rasten. SEL (social-emotional 

learning) är ett program som på ett mycket effektivt sätt hjälper eleverna att må bättre och då 

få högre betyg och mindre disciplinära åtgärder (Davidsson ,Dunne, Eccles et.al, 2012). 

I en studie av Bar-Eli och Blumenstein (2004) genomfördes en undersökning om prestation, 

mental träning och feedback. I deras studie använde dem sig av Wingates mentala 

träningsprogram som består av fem steg. Det första innefattar introduktion med olika 

självreglerande tekniker, det andra är identifikation, att identifiera och stärka responsen. Det 

tredje steget handlar om stimulering, att överföra mentalförberedelse till övningsfältet. Det 

fjärde blir då att tillämpa de mentala förberedelserna till själva tävling/uppgift och det sista 

femte steget är realisation, för att bibehålla spänningen i tävlingssammanhang. Eleverna som 

var testpersonerna i studien, delades in i två grupper (experimentell och kontroll) och under en 

12 veckorsperiod testades dem tre gånger i kortdistanslöpning, där kontrollgruppen inte fått 

någon mental träning. Resultatet visade sig ha stora skillnader mellan de båda grupperna, då 

experimentgruppen höjde sin prestation signifikant jämfört med kontrollgruppen (Bar-Eli & 

Blumenstein, 2004). Studien hade liknande resultat då man använder sig av Biofeedback 

(BFB) som är en metod och har visat sig i flera andra studier, som mycket effektiv för att 

reducera stress och ångest, vilket är en växande åkomma bland ungdomar. Då får personen 
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ifråga lära sig att kontrollera sitt autonoma nervsystem och med den kontrollen påverka sina 

känslor som uppstår vid upphetsning och stress. Med denna kontroll kan personen sedan 

använda sitt autonoma nervsystem i sammanhang när personen vill mer eller mindre slå på det 

sympatiska nervsystemet (ex öka hjärtfrekvensen) inför en tävling till exempel. Vilket också 

går åt andra hållet när personen ifråga vill lugna ner sig och sänka upphetsningen eller 

stressen (Cox, 1998). 

 

Myter och fördomar kring mental träning 
Traditionellt sett har det mest varit idrottare som använt sig av mental träning, men det blir 

allt mer vanligare även på andra håll. Till exempel så har Skolverket lagt in en ny punkt som 

heter spänningsreglering och mental träning i det centrala innehållet, men det är långt ifrån ett 

allmänt känt begrepp som människor ägnar sig åt eller jobbar med.  

Enligt Hassmén (2003) finns det olika teorier kring mental träning och ämnet är inte allmänt 

accepterat inom några andra områden förutom idrotten, vilket har resulterat i att det finns 

många myter kring mental träning. 

Myt 1) Psykologiska färdigheter är något medfött 

Det finns en del människor inom elitidrotten som fortfarande säger att antingen har man det 

som krävs eller så har man det inte. Det dem menar är att det är medfött att ha en bra 

koncentrationsförmåga, och att den rätta mentala spänningen och visualiseringsförmågan 

redan finns där sedan födseln. 

Myt 2) Mental träning är endast nödvändig för dem som har problem med sin idrott 

Att mental träning enbart är till för förlorare som behöver förändra sin teknik och inställning, 

samt individer med psykiska problem. 

Myt 3) Mental träning för snabba och enkla lösningar 

Förmodligen har denna myt uppkommit genom oseriösa mentala coacher och rådgivare som 

lovat guld efter bara en genomgång av mental träning, men så går det inte till. 

Myt 4) Mental träning är endast till för elitidrottare/idrottare 

Det är bara elitidrottare som får en mätbar förbättring när de använder mental träning för sitt 

idrottsutövande. 

Myt 5) Mental träning är “hokuspokus” 

Många okunniga som inte kan sätta mening till begreppet mental träning, eller använda det på 

ett syftesinriktat sätt, bildar ofta uppfattningen om att mental träning är ”flummigt” eller 

”hokuspokus” (a.a.). 

 

Mental träning och dess användningsområden 
Forskning kring idrottspsykologi omfattar en rad olika frågeställningar. Just mental träning 

innefattar forskning om olika former av mentala träningstekniker såsom visualisering, mentala 

rutiner, stresshantering och självförtroendeträning. Detta område har i sin tur koppling till 
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andra områden där den mentala rådgivningsprocessen utvärderas (Hassmén & Hassmén, 

2003). 

Det finns olika sätt att arbeta med mental träning och ett sätt inom idrotten är att man har en 

mental rådgivare och det är viktigt att skilja på forskare, idrottspsykologer och mentala 

rådgivare. En psykolog har en klinisk utbildning och kompetens att arbeta med sjuka personer 

medan en mental rådgivare utan klinisk utbildning inte ska arbeta med dessa personer. Den 

mentala rådgivaren ska istället ägna sig åt att lära ut olika mentala tekniker och metoder för 

att en individ alternativt grupp ska kunna bli bättre på att hantera den mentala spänningsnivån 

(a.a.).  

Metoderna som används är till för att hantera stress i pressade situationer, förbättra 

kommunikationen med sig själv och koncentrationen samt bygga upp ett bra självförtroende. 

Den mentala rådgivaren jobbar även med andra personer än elitidrottare såsom inom 

arbetslivet för att lära ut stresshanteringstekniker, och fungera som bollplank. Det är märkbart 

att en mental rådgivare fyller en viktig funktion och att alla har olika utbildningsbakgrund 

(a.a.). 

 

Mental träning och dess effekter 
Mental träning används oftast i idrottsvärlden för att förbättra sina prestationer. Men hur 

påverkas man egentligen utav mental träning och vad händer i hjärnan när vi tränar mentalt 

och vad får det för effekter? 

Enligt en artikel från Svenska idrottsforskning 2010 har CJ Olsson gjort en studie där han och 

hans kollegor empiriskt undersökt detta och de kan säkerhetsställa att mental träning verkar 

vara helt beroende av den fysiska träningen. Begreppet mentalträning är en ”tolkningsfråga” 

och det kan innefatta en rad olika metoder. Enligt den här artikeln används grunddefinitionen 

tagen från Richardsson (1967), nämligen att mental träning är “att föreställa sig annat ord 

(visualisera) att man utför en rörelse utan att faktiskt utförda den, vilket då ska leda till en 

förbättrad motorisk prestation”(Olsson, 2010, s. 1.). CJ Olsson menar att det finns två olika 

sätt att visualisera och ett är ett tredje persons perspektiv, exempel att man ser sig själv på TV, 

eller kan det vara ett första persons perspektiv och det betyder att man själv ska känna att man 

utför rörelsen utan att faktiskt utföra den på riktigt. Enligt studier är det senaste alternativet att 

föredra för att få en förbättrad idrottsprestation och det är också perspektivet CJ Olsson valt 

att utgå från i sin studie (a.a.). 

Enligt denna artikel framgår det att idrottspsykologiska studier att man kan träna mental 

träning på samma sätt som fysisk träning, eftersom hjärnan inte kan läsa av och förstå 

skillnaden mellan den tänkta rörelsen och den utförda. Därför skulle vi kunna utföra något 

mentalt som om vi skulle utfört det fysiskt och det skulle ge samma effekter som det fysiska. 

Det man menar är att utifrån ett neurofysiologiskt perspektiv skulle man kunna använda det 

motoriska systemet i hjärnan vid mentalträning på samma sätt som man gör vid fysisk träning. 

För att undersöka detta och hur hjärnan reagerar på mental träning användes en så kallad 

funktionell magnetkameraundersökning (a.a.). 

Med hjälp av denna teknik kunde man se hur blodflödet av hjärnan förändrades, vilket gav ett 

mått på den synaptiska hjärnaktiviteten och de kan se var i hjärnan och vilka platser som 

aktiverades. På så vis kunde man studera hur motoriska rörelser skapas, förändras och 
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utvecklas och vart någonstans i hjärnan det lagras och framförallt se hur mental träning 

påverkar hjärnan vid visualisering av motoriska rörelser. Dokumentation att mental träning är 

positivt finns bevisat men enligt den här studien har man sett att effekterna av mental träning 

inte är lika starka som efter fysisk träning och att det framförallt är de tekniska detaljerna som 

förbättras (a.a.).  

Det finns dock ett problem och det är att det finns studier som visar att mental träning 

hanteras annorlunda av hjärnan och att uppgifter man använt sig av i undersökningar varit 

simpla uppgifter, exempel trycka ned ett finger (eller visualisera detta) en gång varje sekund. 

Idrotten handlar däremot om mer komplexa rörelser än att trycka ned ett finger. Därför menar 

man att det kan vara svårt att dra för stora slutsatser kring hur hjärnan integrerar med mental 

träning. Det utfördes därför ytterligare en studie där aktiva höjdhoppare fick visualisera ett 

höjdhopp samtidigt som de mätte hjärnaktiviteten. Det fanns även en kontrollgrupp av friska 

människor som gjorde precis samma uppgift. Resultatet visade att höjdhoppsgruppen kunde 

rekrytera motoriska delar medan hos kontrollgruppen rekryterades ett annat system nämligen 

det visuella systemet. Detta tyder på att hjärnan kan urskilja en tänkt rörelse mentalt eller en 

utförd rörelse rent fysiskt. Beroende på vilket system som aktiveras beror snarare på hur bra 

vi är på att utföra rörelsen fysiskt eller inte. Det finns inte tillräckligt mycket bra motorisk 

kunskap kring det man ska träna mentalt. Det finns med andra ord inte något stöd för att 

mental träning har samma betydelse för att träna fysiskt utan dem är beroende av varandra 

(a.a.). 

En förutsättning för att mental träning skall kunna utveckla en motorisk prestation är att man 

måste aktivera samma område i hjärna som vid den mentala och fysiska träningen. Med detta 

i åtanke bör man vara försiktig att rekommendera mental träning till idrottare på grund av 

konsekvenserna angående hur mental träning kan påverka den fysiska prestationen. För 

nybörjare verkar det vara det visuella systemet som aktiveras istället för det motoriska. Det 

innebär att nybörjare löper större risk att skapa fel bild av rörelsen efter mental träning om det 

används på fel sätt. Det är därför viktigt att använda mental träning på rätt sätt redan från 

början för att få ut den bästa effekten av träningen (a.a.). 

 

Begrepp 
För att bilda sig en förståelse för ämnet och syftet med uppsatsen redovisas några begrepp 

som är vanliga för mental träning och till viss del spänningsreglering. Begreppen är hämtade 

från Gy11, intervjuerna eller från den litteraturen som beskriver mental träning. 

Mental träning- Är alla metoder och processer i hjärnan som skapar de möjligheter för den 

psykologiska kapaciteten att bli så effektiv som möjligt, och att skapa de bästa 

förutsättningarna för att uppnå de mål som personen ifråga har satt upp. Mental träning är ett 

redskap för att utveckla sina psykiska färdigheter och med hjälp av den så använder kroppen 

sina fysiska resurser på bästa sätt (Pensgård & Hollingen, 1997). Nationalencyklopedin (NE) 

beskriver begreppet som olika visuella övningar, övningar för avslappning och reducera 

stress, samt att förstärka självförtroende och koncentrationsförmågan 

(Nationalencyklopedin.se, hämtad 2015-05-06). 

Många kopplar mental träning till att lyssna på inspelade ljudband som oftast har med 

spänningsreglering, avstressning och grundträning i mental träning att göra. Andra anser att 
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mental träning handlar om autogen träning (träning som baseras på progression avslappning 

där uppmärksamheten riktas till andningen, värme och tyngd) eller att mental träning enbart 

handlar om visualisering (Hassmén & Hassmén, 2003). 

Visualisering/målbild- Betyder mer än att bara se, som många tror. Att visualisera är att ta 

med samtliga sinnen i en handling. Dvs en visualisering infattar hörsel, smak, lukt, känsel 

samt synen för att få så bra resultat som möjligt. Det är en “medveten styrning av alla 

sinnesintryck som uppstår, utan tillgång till de stimuli som normalt orsakar sådana 

upplevelser.” (Pensgård & Hollingen, 1997. s. 76). Vidare är inte visualiseringar att blanda 

ihop med dagdrömmar då dagdrömmar är omedvetna och ej påverkbara. Medan 

visualiseringar är fullt medvetna och att man själv påverkar dem utan yttre faktorer. Metoden 

att visualisera kallas i vardaglig mun för målbildsträning, eftersom i träningssyfte visualiserar 

man att tex klara en uppgift, att finna harmoni eller springa först in i mål (Pensgård & 

Hollingen, 1997). 

Motivation- Är ett abstrakt begrepp som sägs utgöra grunden för all mänsklig existens och 

därmed en förutsättning för att vi ska kunna prestera (Hassmén & Hassmén, 2003). Begreppet 

är komplext för att alla människor har olika uppfattningar och åsikter kring vad motivation är. 

Det betyder enligt Johnson & Carlsson (1999) hur mycket kraft en person lägger ner i en 

uppgift under vissa situationer, dvs “ansträngningens riktning och intensitet”(Johnson & 

Carlsson, 1999. s. 48). Där riktningen ger svar på varför personen lägger ner tid och kraft på 

uppgiften och intensiteten den grad av ansträngning som personen brukar. 

Det diskuteras även mycket kring begreppet om motivation är medfött och om det är något 

som man har eller inte redan vid födseln. Det förknippas med Murrays (1983) tankar om 

motivation som handlade om att motivation är integrerat med sin personlighet (Hassmén & 

Hassmén, 2003). Motivation kan kännetecknas som uthållighet, engagemang, hög insats, 

vilja, entusiasm m.m. Det är en central faktor till hur man möter motgångar eller skall ta sig 

tillbaka efter en motgång. Det finns många myter som flera personer tycker motivation är, så 

som att tända till med ett peptalk eller att man tänker positivt. Det är heller inte sant att 

motivation är likt en klumpsumma som alla föds med olika mycket mängd motivation. Den 

förändras konstant med tid, krav eller yttre faktorer. “Motivation är ett resultat av en 

interaktion mellan person (tankar), situation, uppgiften som skall lösas och vilket värde den 

har för utövaren” (Pensgård & Hollingen, 1997. s. 93). 

Vidare diskuteras det om olika typer av motivation och teorier. Inom de sociala 

kognitionsteorierna tittar man på situationsspecifika faktorer och individens personlighet 

tillsammans med individens attributioner. Inre motivation handlar som det låter om den inre 

tillfredsställelsen och yttre motivation om dem yttre krafterna såsom pengar, berömmelse 

m.m. Det finns även något som heter prestationsmotivation som utmärks att man som individ 

strävar efter att visa upp hög förmåga. Med andra ord skulle man kunna beskriva individens 

förmåga att försöka nå uppsatta mål och framgång (Hassmén & Hassmén, 2003). 

Prestation- För att en prestation ska kunna ske överhuvudtaget behövs välutvecklande 

psykologiska färdigheter oavsett vilken typ av prestation du ska göra. Prestation beskrivs 

enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) som “utfört arbete, utmärkt arbete, insats, 

fullgörande”. I verbform betyder prestation att kunna fullgöra, utföra och att åstadkomma 

något. Enligt NE:s ordbok (1996) har prestation däremot med en positiv betoning över sig och 

något (positivt) har åstadkommits eller fullgjorts trots omständigheter. Med detta sagt finns 
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det olika definitioner kring hur prestation måste vara positiv eller ej, men prestation är när 

människor på något sätt presterar på något sätt. En prestation måste sättas i relation till ett mål 

och individens motivation kommer i sin tur påverka prestationen (Hassmén & Hassmén, 

2003). 

Koncentration/fokusering- Det är inte samma sak som uppmärksamhet, däremot att man 

begränsar sin uppmärksamhet och riktar den mot någon/något under en längre tid. Ordet 

innefattar tre saker riktning, variation i intensitet och har något slags innehåll. Riktningen kan 

vara antingen “inåt”, dvs mot sig själv eller “utåt”, dvs mot andra eller omgivningen. 

Intensiteten i koncentrationen varierar med situationen som personen ifråga befinner sig i. 

Innehållet av koncentrationen bör ligga på vad som är nödvändigt i situationen som personen 

befinner sig, om det är träning eller tävling till exempel. Om man besitter bra mental kontroll 

har man bra fokusering och kan koncentrera sig på vad som är väsentligt för att lösa 

uppgiften, vinna tävlingen eller få bästa möjliga resultat (Pensgård & Hollingen, 1997). 

Kommunikation- En definiering är att kommunikation tillhör det mest grundläggande i ens 

människans liv. Det som händer dig och mig, oss emellan och all slags social interaktion, det 

är själva kärnan i en social interaktion. Kommunikation handlar om att både medvetet och 

omedvetet överförd information om tankar, känslor, upplevelser, behov m.m. Det kan 

innebära att man kommunicerar på olika språk både skriftligt och i tal, genom kroppsspråk 

men även genom sitt yttre såsom klädsel eller dofter. Förmågan att kunna kommunicera är 

inte medfödd utan det är något vi lär oss genom att integrera med andra människor. 

Kommunikation sker inte enbart mellan två individer utan man talar även om intrapersonell 

kommunikation, alltså dialogen vi har med oss själva. En del människor talar högt för sig 

själva andra tänker tyst för sig själv, andra skriver ned sina inre tankar i en dagbok men det 

gemensamma är den inre kommunikationen med sig själv och att kommunikation är ett 

centralt begrepp inom mental träning (Hassmén & Hassmén, 2003). 

Stress/Ångest- Beskrivs som att vi kommer i obalans med våra krav vi har på oss och dem 

förmågor vi har att klara av uppgiften och då vi känner att ett misslyckande av att lösa 

uppgiften kan ge stora konsekvenser för oss. Kraven som antingen vi själva ställer oss eller 

andra eller den uppgift som skall lösas kan variera. Dock om vi har för låga krav kommer det 

inte kännas som en tillräcklig utmaning och vi kommer då att prestera sämre, men även om 

kraven är för höga för då känner vi att det är meningslöst att överhuvudtaget försöka klara 

uppgiften. Den “optimala zonen” är när vi har en god balans mellan krav och förmåga, då 

klarar vi av en högre dos stress och presterar fortfarande på topp. 

I Pensgård & Hollingen (1997) beskriver man stress som en följd av då man blir orolig över 

att man inte skall klara vad som är förväntat av en. Att man saknar den kompetensen för att 

klara av en situation. Det är viktigt att kunna hantera sig själv i stressade situationer för att 

fortfarande kunna prestera, då om man vet hur man kommer reagera på stress blir det lättare 

att hantera situationen också. Enligt NE är en definition av stress: “Inom psykologisk, 

medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses 

av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer). De krav som ställs på 

människor i dagens västerländska samhälle framkallar samma biologiska stressreaktioner som 

de vilka hjälpte våra förfäder att överleva genom att stärka deras beredskap för kamp eller 

flykt. Kroppens anpassningsreaktioner var ändamålsenliga i en tillvaro där muskelstyrka 

spelade en avgörande roll.” (Nationalencyklopedin.se hämtad 2015-05-06) 
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Dessa stressfaktorer kan vara fysisk som psykisk och framträder på olika sätt. I båda fallen 

reagerar kroppen på liknande sätt som ökad puls, blodtrycksförändring, andningsfrekvens 

ökar och det utsöndras så kallade, stresshormoner i kroppen (adrenalin, kortisol och 

noradrenalin). Man talar om både positiv och negativ stress och det är inte förrän en värdering 

skett som man kan uttala sig om det. Ifall personen upplever att man kan motsvara de krav 

som ställs, kommer stressen upplevas som upprymmande och positiv så att prestationen går i 

positiv riktning. Om däremot personen istället känner att kraven är för höga blir upplevelsen 

negativ och det kan innebära negativa effekter för ens prestation (Hassmén & Hassmén, 

2003). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma idrottslärare på gymnasiet tolkar och 

uppfattar det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning i idrott och hälsa 1, 

samt belysa lärares tolkningar ur ett elevperspektiv. 

 

Frågeställningarna blir följande: 

 

●   Hur tolkar och beskriver idrottslärare mental träning utifrån styrdokumentet Gy11? 

●   Menar idrottslärarna att punkten mental träning behöver utvecklas? 

●   Belyser elevernas enkätsvar lärarnas tolkningar? 
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Metod 
Metoden är uppdelad i två delar, ett samlat avsnitt för den kvalitativa intervjun och ett annat 

för enkätundersökningen då studien bygger på en kombinerad metod. Först kommer 

arbetsfördelningen, sedan vår metodteori som genomsyrar hela vår studie och ett avsnitt om 

validitet och reliabilitet. Därefter presenteras respektive del av metodernas urval, material 

samt studiens etiska hänsynstaganden, metodval, själva genomförandet och sist vilken 

analysmetod som använts till metoden. 

 

Arbetsfördelning 
Arbetet delades upp genom att vi genomförde tre intervjuer var och transkriberingen av 

intervjuerna gjordes av den andra personen. Vi använde oss av Google Docs, som är ett 

program liknande Office Word vid arbetet. Det är ett program med onlinefunktion så att den 

andra personen kan se redigeringar och för att vi skall kunna skriva gemensamt på olika 

platser. Vi använde oss av bland annat olika färgkoder för att godkänna varandras texter, samt 

delade upp vissa ansvarsområden i texten. Med jämna mellanrum har vi träffats för att 

synkronisera oss, samt gått igenom vår text inför möten med handledaren.   

 

Hermeneutisk - vår metodteori 
Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare tolkar mental träning som är ett begrepp 

och vi själva har valt att tolka svaren i intervjuerna därför kommer ett hermeneutiskt 

vetenskaplig teoretiskt tolkning i vår studie tillämpas. Uppsatsen har därför genomsyrats och 

fått en hermeneutisk prägel och det vill vi att läsaren ska vara medveten om. 

Hermeneutik har i århundraden försökt lösa problem genom att tolka texter, främst bibeln och 

andra religiösa texter men idag används det även i forskningsprocesser. Hermeneutik handlar i 

stora drag om en individs förmåga att tolka och få en förståelse för olika företeelser. Sedan för 

att uppnå en förståelse brukar man bilda sig en helhetsuppfattning som följs av den 

hermeneutiska cirkeln. Med hjälp av cirkeln påverkar man möjligheten av en allt djupare 

förståelse och vi söker mening genom att träda in i cirkeln på rätt sätt (Kvale & Brinkmann 

2009). 

Vi har en förförståelse för saker som bygger på bland annat, tidigare erfarenheter, saker vi 

varit med om och beroende på vilka föreställningar vi har. Vi har försökt tolka våra texter 

genom att vara medveten om detta och genom kunskap och kreativitet har vi försökt driva 

studien framåt (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Validitet & Reliabilitet 
Inom forskning brukar man tala om begreppet validitet och reliabilitet. Begreppet reliabilitet 

handlar om pålitlighet och upprepbarhet och det är begrepp som oftast kopplas till olika 

forskningstraditioner. Enkätundersökningen som är en form av kvantitativ metod skulle någon 

annan kunna upprepa och svaren skulle troligen ge samma resultat och stämma överens med 

de resultat som framkom i vår studie om den skulle göras inom en kort tidsperiod. Enkäten är 

lätt att följa och den består av allmänna frågor som är noggrant utvalda och formulerade så att 
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respondenterna ska kunna svara på frågorna enkelt. Ur ett vetenskapligt perspektiv har vi varit 

noggranna med hur mätningen konstruerats och hur den har bearbetats. Exempelvis 

förbereddes undersökningen väl och hade tydliga instruktioner hur man skulle fylla i enkäten, 

en begreppsförklaring samt fasta frågealternativ. Vi kollade även att siffrorna matats in rätt i 

resultatet för att kunna ge pålitliga resultat i form av tabeller och diagram (Eliasson, 2013).  

Validitet är ett annat begrepp som handlar om undersökningen verkligen mäter det som är 

meningen att det ska mäta och för att uppnå validitet krävs hög reliabilitet. För att få en hög 

validitet i vår studie försökte vi reda ut vår frågeställning och om vi svarar på det vi verkligen 

vill mäta. Sen är det bra om man kontrollerar att det data man samlat in är sann och giltig och 

då kan man använda olika program för att få fram signifikans nivå och statistiskt 

säkerhetsställa resultat. Studien skulle få högre validitet om vi hade gjort det men vi valde att 

lägga fokus på den kvalitativa intervjun istället då enkäten skulle fungera som ett komplement 

(a.a.). 

Inom kvalitativa metoder blir det generellt svårare att uppnå hög reliabilitet och validitet 

eftersom intervjuer bygger på att resultateten tolkas av forskaren och egna reflektioner 

påverkar oftast diskussionen. Eftersom den här studien dessutom bygger på ett hermeneutiskt 

förhållningssätt som bygger på tolkning av texter påverkar det reliabiliteten. Med 

utgångspunkt från detta har arbetet med den kvalitativa metoden behandlats noggrant för att 

uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Detta kräver att den som håller intervjun 

inte missförstår personen, utan att vem som helst kan tolka uppgifterna på samma sätt. För att 

öka reliabiliteten försökte vi återkomma till begreppet mental träning flera gånger under 

intervjuns gång. Vi skapade även en utförlig intervjuguide för att alla samtal skulle få en och 

samma genomgående struktur och vi kontrollerade att samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades noggrant. Validitet i en kvalitativ undersökning kan också handla om att 

resultatet kan generaliseras till fler miljöer och vi tycker att man kan applicera den här studien 

på andra människor och platser (Kvale & Brikmann, 2009). 

Med utgångspunkt från detta har arbetet med den kvalitativa metoden behandlats noggrant för 

att uppnå så hög sanningsgrad som möjligt. Däremot är det lättare att uppnå en högre validitet 

och reliabilitet vid kvantitativa metoder och det är vi medvetna om i vår studie (Hassmén & 

Hassmén, 2008).  

 

Kvalitativ intervju 
I detta avsnitt presenteras urval, material, etiska hänsynstaganden, metodval, genomförande, 

analysmetod och analysverktyg. 

Urval 
Urvalet var från första början tänkt att avgränsas till en storstad på ett tiotal gymnasieskolor i 

Sverige. Vi skapade en inbjudan och skickade ut en förfrågan till ca tio skolor med en bred 

spridning och det fanns en tidsram på tre veckor för att samla in data med hjälp av intervjuer 

med idrottslärare. 

I urvalet valdes medvetet skolor med olika inriktningar för att få en bred spridning i 

undersökningen och därför valdes både kommunala och privata gymnasieskolor. 
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Undersökningen genomfördes enbart på gymnasiumskolor eftersom uppsatsen handlar om hur 

mental träning tolkas och upplevs utifrån Gy11. 

Urvalet utökades från storstad till tre större städer i mellersta Sverige och detta för att studien 

skulle få en större geografisk spridning. Det var även delvis på grund av dålig respons som 

både avgränsningen och antal intervjuer ändrades och det är något som kommer lyftas upp i 

diskussionen senare i arbetet. 

Studien uppnådde en mättnad efter ungefär femte intervjun men det gjordes ytterligare en 

intervju i slutet för att få en större mättnad. Inom kvalitativ forskning brukar man tala om just 

mättnad och det innebär att inget ytterligare empirisk material skulle förändra bilden av det 

man samlat in. Vi märkte med andra ord att oavsett om vi skulle få ihop tio intervjuer skulle 

vi få liknande svar med det data vi redan samlat in (Aspers, 2007). 

Bakgrunden hos respondenterna i intervjuerna skiljer sig åt men något gemensamt för 

majoriteten av dem har en idrottslärarexamen från samma idrottshögskola. Studien visar även 

att mer än hälften av idrottslärarna har jobbat på mer än en skola och att dem har olika 

erfarenheter inom mental träning och spänningsreglering. Ingen av respondenterna har gått 

någon specifik kurs eller utbildning i mental träning däremot har en av dem gått en lokal kurs 

i mental träning. En annan går en fördjupningskurs i kommunikation och utbildar sig till 

certifierad kommunekolog. Samtliga respondenter har en personlig bakgrund inom 

elitidrottande eller idrott och använder sig av egna erfarenheter inom mental träning. 

En av respondenterna undervisar även i specialidrott och det var ett medvetet urval så att 

studien skulle få en bred spridning som möjligt. Den som jobbat längst som idrott och hälsa 

lärare tog examen 1992 och den som jobbat kortast tid tog examen 2014. För att värna om en 

jämnt fördelad könsskillnad som möjligt mellan respondenterna utgör urvalet med hälften 

kvinnor och hälften män i undersökningen. 

 

Material 

 Ett enskilt utrymme alternativt rum användes vid intervjutillfällena för att undvika 

moment som kunde störa intervjun 

 En eller två mobiltelefoner med inspelningsfunktion användes för att dokumentera vad 

som sagts under intervjun 

 En dator användes vid vissa tillfällen av intervjuassistenten för att anteckna intressanta 

saker under intervjun  

 Papper och penna användes för att skriva ner viktiga minnesanteckningar samt om 

viktiga frågor under själva intervjun framkom.  

 

 

Etiska hänsynstaganden 
Vi informerade respondenten om syftet med studien och att intervjun är helt frivillig och att 

man har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. För att försäkra oss om vem som skulle 

ge samtycke bifogade vi även en undersökningsinbjudan till respektive rektor på varje 

gymnasieskola för att även dem skulle få ta del av informationen kring vår studie. 
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För att skydda respondenternas identitet och värna om det konfidentiella och dem etiska 

principerna har dem sex respondenterna tilldelats alias (Kvale & Brinkmann 2009). Varje 

namn representerar en idrottslärare och skola. 

Jenny 

Ali 

Sara 

Per 

Louise 

Gusten 

 

Metodval 
Undersökningen bygger huvudsakligen på kvalitativa intervjuer utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt för att få en djupare och mer informativ förståelse för hur idrottslärarna tolkar mental 

träning och deras synpunkter på förändring av punkten i Gy11. Med ordet tolkar menar vi hur 

respondenterna uppfattningar kommer till uttryck i intervjuerna. 

Utgångspunkten för val av kvalitativ metod är att genom tolkning försöka nå en förståelse för 

vårt ämne i vår studie och ta reda på hur idrottslärare tolkar och hur dem tänker kring 

utveckling av punkten spänningsreglering och mental träning i styrdokument (Hassmén & 

Hassmén, 2003). 

Innan studien genomfördes med respondenterna genomfördes en pilotstudie där 

intervjufrågorna testades (se bilaga). Eter pilotstudien bildades en uppfattning hur lång tid 

intervjun skulle ta och man kunde dra lärdomar hur viktigt det är att testa tekniken innan man 

påbörjar en intervju. Det genomfördes några få justeringar i intervjudelen efter pilotstudien. 

Efter pilotstudien kan inte några slutsatser dras då enbart en person genomförde den och på 

grund av uppsatsens tidsram tillät vi inte genomföra några fler pilotstudier. Tack vare 

pilotstudien förbättrades intervjuguiden och vi kunde förankra den i metodlitteraturen och 

försäkra oss att intervjuguiden var tydlig nog och bra utformad för att kunna genomföra 

studien med våra respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genomförande 
Den kvalitativa intervjun genomfördes på totalt sex skolor i tre större städer i mellersta 

Sverige. 

På samtliga intervjuer fanns en samtalsledare som var huvudansvarig för intervjun sen fanns 

även en intervjuassistent och en respondent. Anledning till detta upplägg var för att vi ville få 

två synvinklar på intervjun samt att det är lätt att missa viktiga detaljer om man bara är två vid 

en intervju. Intervjuassistentens huvudsakliga uppgift var att hålla koll på att tekniken 

fungerade (ljudupptagningen) och att stötta samtalsledaren med frågor samt ta viktiga 

anteckningar under intervjun. Vid varje intervjutillfälle användes en intervjuguide och vid ett 

tillfälle användes en specialanpassad intervjuguide på grund av specialidrott och annat 

innehåll i läroplanen se (bilagor). 
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Strukturen på intervjuguiden är av semistrukturerad karaktär och syftet och frågeställning 

presenteras i början samt en presentation av oss själva. Även de etiska frågorna finns 

inkluderade i intervjuguiden samt ett informerat samtycke med respondenten. Intervjun börjar 

med åtta stycken bakgrundsfrågor sen frågor kopplade till undersökningens syfte. Frågorna är 

öppna och inte ledande för att få ett sådant objektivt svar som möjligt från respondenten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi förberedde oss väl inför intervjuerna genom att skicka ut en inbjudan på email (se 

bilaga).  När vi sedan fick svar ringde vi upp och stämde av tid och plats inför intervjun och 

kontroll av inspelningsinstrument, val av intervjuplats och övriga praktiska förberedelser 

gjordes. 

Under själva intervjun presenterade vi oss själva samt lyfte fram syfte och frågeställning med 

studien. Sedan läste vi upp etiska principer där bland annat vi förklarade att man inte på något 

sätt skulle kunna identifiera personerna i uppsatsen och att materialet enbart skulle användas i 

forskningssyfte. Efter detta frågade vi efter ett godkännande från respondenten för att försäkra 

sig om att dem uppfattat principerna och om intervjun kunde sättas igång. Efter själva 

intervjun försökte vi “efterprata” lite med respondenten och tackade för att personen tog sin 

tid. Vi transkriberade sedan intervjun så snart som möjligt och tecknade ned våra intryck 

direkt efter intervjun var slut (Aspers, 2007). 

Analysmetod/databearbetning 
Det har skett ett systematiskt arbete med databearbetningen genom att först läsa igenom hela 

intervjun för att få en helhelhetsbild och genom hela bearbetningen utgått från ett systematiskt 

perspektiv som hjälpt oss att klargöra tankestrukturen hos våra respondenter. 

Efter transkriberingen tillämpades meningskoncentrering för att texten skulle bli mer 

begriplig och lättare kunna analysera. Långa meningar förkortas till kortare meningar och 

huvudinnebörden av det viktiga blir likt nyckelord (Kvale & Brinkmann, 2009). Sedan 

skapades relevanta meningsfrågor utifrån studiens syfte för att lättare kunna analysera 

respondenternas svar. Metoden för att analysera intervjun är en s.k. kvalitativ textanalys. Med 

hjälp av ett analysredskap vi skapade själva med hjälp av grundläggande meningsfrågor 

gjordes en textanalys utifrån studiens syfte och frågeställning (Esaiasson, 2012). 

Analysverktyg 
En frågeställning som är kopplad till vårt syfte är hur tolkar idrottslärare mental träning 

utifrån styrdokumentet GY11 och för att få svar på denna frågeställning i vår textanalys har vi 

skapat frågan: 

●       Hur uttrycker sig idrottslärarna kring mental träning? 

En annan frågeställning som är kopplad till vårt syfte är om punkten kring mental träning 

behövs utvecklas i GY11 enligt idrottslärare. Vi har skapat den här frågan för att analysera 

detta:                   

●       Hur tycker idrottslärarna att mental träning i GY11 borde utvecklas?   

Vår sista frågeställning handlar om elevens perspektiv om mental träning i 

idrottsundervisningen. Vi har skapat två frågor för att analysera detta: 

●       Vad vill idrottslärarna att eleverna ska få med sig för kunskaper om mental träning? 
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●       Hur arbetar eleverna med mental träning i idrottsundervisningen enligt idrottslärarna? 

Hela den kvalitativa studien bygger huvudsakligen på ett öppet förhållningssätt där svaren på 

frågorna avgör vad vi hittat i forskningsmaterialet och därför har inga förhands definierade 

frågor skapats. Med hjälp av detta förhållningssätt kan vi i högre grad hitta det västenliga i 

texten och vi avgränsar oss och analyserar mer objektivt (Esaiasson, 2012). 

Slutligen har alla intervjuer knutits samman och det mest centrala och relevanta utgör 

resultatet. Med hjälp av löpande text och utvalda utsagor och citat har vi försökt skapa ett 

översiktligt resultat och försökt undvika ett resultat fullt med obegripliga citat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Enkätundersökning 
I det här avsnittet presenteras urval, etiska hänsynstaganden, metodval, genomförande och 

analysmetod. 

Urval 
Urvalet till vår enkätundersökning gjordes av idrottsläraren själv då vi ville ha en valfri klass 

från gymnasiet att svara på våra enkätfrågor. Eleverna har dock olika inriktningar då urvalet 

av gymnasiumskolorna hade en bred spridning. 

Etiska hänsynstaganden 
Vi informerade eleverna om syftet med enkäten och att den var helt frivillig och att man har 

rätt att avbryta sitt svarande när som helst och detta stod även skriftligt i enkäten. För att 

försäkra oss om vem som skulle ge samtycke bifogade vi även en undersökningsinbjudan till 

respektive rektor på varje gymnasieskola för att även dem skulle få ta del av informationen 

kring vår studie. 

För att skydda elevernas identitet frågade vi inte efter något som kan härledas till dem. Inga 

kontaktuppgifter behövde fyllas i utan det vi efterfrågade efter var kön, årskurs och 

inriktning/linje samt relevanta frågor får vår studie. 

Metodval 
Undersökningen är kombinerad med en kvalitativ del med en enklare enkätundersökning 

riktad till elever. Vi ville att studien skulle belysa olika dimensioner av samma ämne ur olika 

synvinklar, lärarens och elevens. Syftet med detta var att besvara frågeställningen på vilket 

sätt elevernas enkätsvar belyser lärarnas tolkningar av mental träning. Valet av metod för 

enkätundersökningen var att få en mer strukturerad karaktär och för att få en bred men ytlig 

kunskap om deras perspektiv på undervisningen. Undersökningen bygger inte på nonotetiskt 

intresse och det kommer därför inte dras några generella slutsatser och vi kommer inte kolla 

efter lagbundheter utan vi ville få en helhetsbild. 

Enligt Hassmén har det blivit allt vanligare att kombinera metoder för att stärka och 

konfirmera resultat och metodvalet för får studie stärker intervjuresultatet med hjälp av 

enkätdata. Genom det här metodvalet kan vi få en bredare och djupare helhetsbild av ämnet 

mental träning (Hassmén & Hassmén, 2003). 
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Innan studien genomfördes med eleverna genomförde en pilotstudie där enkätfrågorna 

testades (se bilaga). Efter pilotstudien genomfördes några justeringar i enkäten bland annat 

tydligare instruktioner hur man ska svara på frågorna. 

Genomförande 
Vår enkätundersökning bestod av åtta frågor med fasta svarsalternativ (se bilaga). Frågorna 

valdes ut för att kunna belysa olika aspekter om mental träning och detta för att kunna 

komplettera problemområdet. På en del skolor delade vi ut enkäten själva och förklarade 

syftet med studien medan på andra delade idrottslärarna själva ut den. Vi betonade framförallt 

att enkäten är helt frivillig att delta i och att man inte på någon punkt kommer kunna 

identifiera den som svarar (Hassmén & Hassmén, 2003). 

När vi skrev enkäten funderade vi över vad en bra fråga är och hur vi använde det vardagliga 

språket. Vi använde oss framförallt av en checklista på ett bra frågeformulär för att få rätt 

riktlinjer för hur vi på bästa sätt skulle lyckas med vår enkät. Vi ville ha en klar och tydlig 

formulering så att eleverna skulle förstå frågorna och därför undvek vi allmänna hållna frågor 

som passar bättre i kvalitativa intervjuer. Vi försökte använda ett enkelt språk utan 

fackuttryck däremot själva begreppet mental träning som vi använde gav vi en förklaring på i 

vår enkätundersökning. Vi tänkte noga igenom detta för att förbättra svarsfrekvensen men 

även för att undvika olika tolkningar av ord och dess betydelse (Eliasson, 2013). 

Enkäten hade korta frågor och så få svarsalternativ som möjligt. Sen försökte vi hålla oss till 

totalt åtta frågor och inte fråga efter mer än en sak per fråga för att inte göra eleven förvirrad 

eller trött på att svara. Vi försökte skapa en enkät utan ledande frågor där frågeformuleringen 

kan påverka de som svarar med att lämna ett visst svar. En av frågorna blev en attitydfråga 

dem har dock tendens att lätt bli ledande. För att undvika detta gavs fyra olika påståenden 

med så olika meningar som möjligt. Däremot blir frågor om attityder och värderingar lätt 

ledande, men vi försökte vara neutrala och medvetna om detta (a.a.). 

Enkäten hade en variation av frågor och en tanke fanns bakom designvalet. Vi ville ha en 

tydlig struktur och försökte sätta frågor som handlar om samma ämne och svarsalternativ 

tillsammans för att eleven lättare skulle kunna orientera sig bland frågorna (a.a.). 

Analysmetod 
En sammanställning av enkätdata har gjorts genom att sammanställa antal svar från varje 

klass. Vi använde en mall som vi skapade i Office Word för att sammanställa svaren från 

eleverna, (se resultat för fullständig redovisning av svar). 

Sifforna räknandes manuellt och registrerades inte genom något avancerat program då inte 

syftet är att få ut statiskt säkerställd data i studien. Enkäter som hade ofullständiga redovisas 

som kategorin ”obestämd” och det finns redovisat resultatet. 

Uppgifterna från enkäterna redovisas genom diagram och tabeller där resultatet visar hur 

eleverna svarade vid varje fråga och vilket svarsalternativ som fick flest antal svar. Eftersom 

enkäten bestod av få svarsalternativ och är nominal- och ordinalvariabler har vi försökt 

åskådliggöra resultatet som visar hur många svar varje svarsalternativ fått. Totalt svarade 105 

elever i vår enkätundersökning men på vissa frågor har det skett ett bortfall då eleven valt att 

hoppa över frågan. Vi har valt att använda oss av diagram, vilket bortser från dessa bortfall 

(Eliasson, 2013). 
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Enkäten kommer att analyseras gentemot hur läraren svarade på intervjun. Det kommer visa 

om det finns några skillnader mellan lärarens intentioner och utifrån elevernas perspektiv. 

Resultatet från elevernas enkätsvar kan ge oss en uppfattning om hur elever i mellersta 

Sverige ser på mental träning från några “stickprovsskolor”, men vi kommer som sagt inte 

kunna dra några statistiskt säkerhetsställda slutsatser genom vår enkätdata.  
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Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar. Först kommer resultatet från den kvalitativa intervjun och 

textanalysen sen kommer en resultatredovisning i form av diagram och tabeller från 

enkätundersökningen. 

 

Intervjuresultatet 
I detta avsnitt presenteras vårt intervjuresultat med hjälp av våra meningsfrågor. 

Hur uttrycker sig idrottslärarna kring mental träning? 
Det finns lite olika tal kring hur idrottslärare tolkar mentalträning. Ali uttrycker framförallt att 

mental träning är ett luddigt och svårtolkat begrepp. Han tycker det är individuellt beroende 

på vilket mål man har och vart eleven befinner sig, vilken idrott eleven normalt har och vad 

det är för uppgift som skall lösas. 

Ordet svårtolkat är ett återkommande tema för andra respondenter bland annat Jenny har en 

del funderingar som  

 Just det som du säger att, det är en ny punkt, men att man inte fått tillräcklig med utbildning för 

det...//... Så att jag tror att vi har frågor kring det, men vem skall man fråga? Då får man ju använda sina 

kollegor.. att hitta något som vi står för. 

Jenny menar att det kan vara svårt ibland eftersom om man inte själv är helt hundra på vad 

mentalträning betyder, hur ska hon då kunna förmedla det till sina elever. Gusten är dock 

ganska säker på om dem har det korrekta begreppet och han säger att  

Mental träning är ett samlingsnamn för olika metoder för att medvetet kunna påverka sig själv 

framförallt i en riktning. Men sen är mental träning brett, räknas yoga till mental träning? 

Både Sara och Louise tycker mentalträning har med hälsan att göra och dem nämner 

framförallt livsstil, stress, avslappning, helhet och kommunikation när dem talar om 

mentalträning. Sara säger även att hon och hennes kollegor har en tajt planering och dem har 

tolkat punkten som en punkt som borde tas upp senare i idrott och hälsa ämnet och alltså inte i 

idrott och hälsa 1 där punkten ingår i det centrala innehållet. Hon säger att dem inte gör några 

praktiska övningar i det utan dem har tolkat det som att idrott och hälsa1 ska funka på alla 

program eftersom den är obligatorisk och kursen ska vara mer praktisk. 

Jenny tolkar spänningsreglering och mentalträning som något brett och hon säger att det kan 

vara alltifrån rytm, avslappning, stretch, mål och stresshantering och reflektioner kring om 

dem gjort någon fysisk aktivitet, hur det kändes innan och efter m.m. 

Ordet stress är ett begrepp även Gusten talar om och han uttrycker sig att  

Spänningsreglering ser jag som metoder för att hantera stress och komma till 

grundspänningsnivå. Det är därför vi också pratar om det mentala och mentalträning, eftersom en förutsättning 

för att ens komma dit måste man nå grundspänning för att kunna tillämpa mentalträning  

Gusten menar att för att kunna tillämpa mental träning överhuvudtaget måste man först ha den 

rätta grundspänningen i kroppen och det får man med hjälp av bland annat 

spänningsreglering. 
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Pär är den enda respondenten som tycker att punkten mentalträning är något som måste tas 

upp i undervisningen eftersom det står med i styrdokumentet men sen tycker han även att 

mental träning har betydelse för både livsstilen och hälsan. 

Pär tolkar som sagt mental träning som något som måste behandlas och han uttrycker sig 

såhär kring detta ” Även om det inte finns ett rent utförligt betygskriteriet, i betygsmatrisen 

då, att det står att du skall bedöma centralt, du skall bedöma  spänningsreglering och mental 

träning på det här sättet, så står det att det centrala innehållet, det är punkter som måste tas 

upp och jobbas med under kursen. För gör jag inte det då har jag inte gjort det skolverket 

säger att jag skall göra i kursen”. 

Hur tycker idrottslärarna att mental träning i Gy11 borde utvecklas? 

Alla respondenter tycker att punkten behöver utvecklas och förtydligas på olika sätt. 

Framförallt behöver punkten bli mer specifik, lärarna vill ha klar text om vad skolverket 

förväntar sig att eleverna ska lära sig kring begreppet. Några menar att idrottslärarna borde få 

mindre svängrum för egna tolkningar och därför behövs ett förtydligande vad som ska ingå i 

punkten. 

Ett annat tydligt tema är att det borde ges fler praktiska exempel och att kommentarmaterialet 

borde utökas. Några av respondenterna menar även att spänningsreglering och mentalträning 

även borde finnas med under kunskapskraven och en av dem är Sara och hon säger såhär 

Ja, för det första om dem tycker den är viktig. Dem som har skrivit den (inga namn nämnda) 

tycker jag den ska finnas med i kunskapskraven också. Alltså hur eleverna ska bedömas på den punkten för det 

står ingenting om det nu. Så det är en stor anledning varför många inte kanske lägger så stort fokus på den 

punkten men det är mina fördomar men jag har väldigt svårt att tänka mig att många jobbar otroligt aktivt med 

just mentalträning i idrott och hälsa1 eftersom det är en obligatorisk kurs men det skulle vara lite mer specifikt, 

vad tycker man eleverna ska visa för kunskaper kring begreppen alltså rent praktiskt hur det ska gå till.  

Även Pär menar om Skolverket anser att den här punkten är viktig så borde den lyftas fram 

mer och då kanske försöka väva in det i betygskriterierna men eftersom det inte finns där så 

verkar dem gjort en markering att det är något du ska prata om men inte behöver bedöma. 

Louise tycker däremot att punkten borde brytas ned i mindre delar för som den är idag är den 

för stor och det kan då bli svårare att kunna hantera den. Hon menar att man ska plocka ut det 

väsentliga och inte komplicera till det och då anser hon att spänningsreglering är en punkt 

som är ganska konkret att jobba med. Hon säger även att det är viktigt att eleverna förstår och 

får kunskaper om varför man ska ha mentalträning, för om eleverna inte förstår vad man ska 

ha mental träning till då måste man kunna förklara det och göra det mer begripligt. 

Alla respondenter säger som sagt att punkten borde utvecklas och Ali kom med ett förslag på 

hur man skulle kunna göra 

 Ja, lite skarpare kommentarer till punkterna och kanske lite tydligare...//... En definition hur 

man kan använda det eller förslag hur man kan använda det praktiskt i undervisningen...//... eller i läroplanen har 

vi ju förslag på uteaktiviteter och i friluftsliv har dem exempel. Det skulle man kunna ha på den här punkten 

också. 

Gusten tycker att mentalträning borde lyftas fram ännu mer och att man även borde stärka 

området mentalträning genom att koppla begreppet till psykisk hälsa. Han berättar att det 

kommer rapport på rapport från försäkringskassan som handlar om bland annat ungdomars 

psykiska hälsa och dem rapporterna visar inga bra siffor och han säger att det märks på skolan 
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han jobbar på. Han menar att många mår dåligt och området psykisk hälsa borde därför 

stärkas och han tror även att det är mycket möjligt att punkten tagits med på grund av detta 

men även att mentalträning har fått mer vetenskaplig bekräftelse. 

Vad vill idrottslärarna att eleverna ska få med sig för kunskaper om mental träning? 
Det finns lite olika tankar kring vad eleverna skall ha lärt om mental träning efter genomförd 

kurs. De flesta av idrottslärarna vill att eleverna skall få verktyg som dem kan använda sig av 

även utanför idrottslektionerna, så som i andra studier eller i yrkeslivet sen vill samtliga 

idrottslärarna att eleverna ska känna till begreppet mental träning. 

Det är två av idrottslärarna som betonar att deras elever inte ska bli elitidrottare, både Pär och 

Gusten. Gusten menar att man kan använda sig av mentalträning i sitt liv och att 

mentalträning är likt all annan träning en färskvara och något du måste träna hela livet. Pär 

menar också att mentalträning har man nytta av i livet på andra sätt. Det handlar framförallt 

om att skapa en trygghet och ett lugn i dig själv och det är det Pär använder den mentala 

träningen för. Gusten drar dessutom paralleller mellan mentalträning och hjärnan 

Så det handlar ju egentligen om att programmera om hjärnan och bli medveten varför man 

reagerar på olika saker, och framförallt vad som gäller för eleverna som är 16,17,18 års ålder, så handlar det 

mycket om studieteknik och att man kan förbättra sina studier med hjälp av mental träning och bli mer 

koncentrerad. Så det här är inte bara något för elitidrottskvinnor eller män utan det här kan ni om ni vill använda 

som studieteknik. 

Louise lägger större vikt vid att eleverna ska kunna förbättra sin kommunikation med sig 

själva och andra. Hon säger att ”Det är det som är syftet men jag tror det hänger ihop med 

hela människan och det är bra och ha alla delar och verktyg på plats som människa även att ha 

utanför sin idrottsplan.” 

Jenny tycker eleverna ska kunna använda sig av mål, att sätta smarta mål och målbildsträning. 

Hon menar ”För det är något de kan använda sig av egentligen i alla ämnen och sen efter 

gymnasiet så går det ju att lära sig att jobba med det”. 

Sara däremot tycker det räcker att eleverna känner till begreppet och vad man kan lägga in i 

begreppet och hon samt idrottslärarkollegorna har valt att inte lägga så mycket fokus på 

mentalträning då dem är överens att kursen idrott och hälsa1 ska vara mest praktisk. 

Hur arbetar eleverna med mental träning i idrottsundervisningen enligt 

idrottslärarna? 
Idrottslärarna har valt att lägga in mentalträning genom olika projekt eller att integrera ämnet i 

undervisningen och förena det praktiska med det teoretiska. Vissa lärare jobbar mer aktivt 

med punkten än andra lärare och anledning till detta varierar. En del lärare pratar om att det är 

en prioriteringsfråga och en annan menar att det är ett tajt schema och svårt att få med 

punkten i kursen. 

Den idrottsläraren som jobbar mest med mentalträning är Louise men det kan bero på att hon 

även undervisar i specialidrott. Hon säger att hon jobbar såhär med ämnet 

Vi har ju som en lokal pedagogisk planering och vad dem ska ha med i sin plan och det handlar 

då om att använda sig av vissa uttryck rent teoretiskt men även att man kan visa att det finns en koppling till 

teorin och sen till verkligheten. Det viktiga är också att den mentala planen alltid ska vara levande för den 

förändras hela tiden, för du förändras och omgivningen förändras. 
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Dem flesta andra idrottslärarna försöker integrera mental träning i idrottsundervisningen på 

olika sätt. Ali förklarade att han exempelvis talar om anspänning och sådant vid momenten. 

Dem hade exempel redskapsgymnastik under en lektion och då pekade Ali på beslutsamhet 

och anspännings i kroppen hos vissa elever. Även Jenny försöker integrera den mentala 

träningen under lektionstid och hon säger  

  Spelar man fotboll så vet dem flesta det och då kan man köra en lektion. Men just mental träning 

får man liksom koppla in ganska ofta. Och det behöver inte vara något stort på lektionen. Du kan ta 5 min nu och 

fråga, Hur kändes det nu? 

Sara däremot vill sätta ett bra fokus på just spänningsreglering. Eleverna får testa på lite olika 

program och dem pratar om det men just mental träning är inget Sara fokuserar på i sin 

undervisning utan hon nämner begreppet men sen gör dem inga direkta praktiska övningar i 

det. Hon menar att kursen idrott och hälsa1 ska vara mer praktisk och att det är en 

prioriteringsfråga men hon tycker själv att dem borde lägga in fler teoretiska moment. 

Både Pär och Gusten jobbar med mentalträning i s.k. projekt och dem jobbar på lite olika sätt. 

Pär jobbar i 5-7 veckors block med beteendeförändring och där ingår mentalträning både 

teoretiskt och praktiskt. Gusten jobbar framförallt med projekt men inom friidrotten som 

handlar om visualisering. Han har även teorilektioner med eleverna och får ofta höra att 

eleverna tror att mental träning är en synonym till positivt tänkande när dem har diskussioner. 

Men Gusten säger att mental träning inte alls är positivt tänkande utan det handlar om att 

medvetet ha koll över sina egna tankar och föreställningar och kunna påverka dem i positiv 

riktning. 
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Enkätundersökningens resultat 
Frågorna som redovisas gäller: huruvida läraren använder begreppet, om eleverna tycker de 

får regelbunden mental träning, om de önskar mer mental träning, samt vilket påstående som 

passar bäst in på deras uppfattning om mental träning. 

Resultatet redovisas i form av tabeller och diagram för vår enkätundersökning med eleverna. 

Eftersom enkäten bestod av få svarsalternativ och är nominal- och ordinalvariabler har vi 

försökt åskådliggöra resultatet som visar hur många svar varje svarsalternativ fått. Totalt 

svarade 105 elever i enkätundersökningen men på vissa frågor har det skett ett bortfall då 

eleven valt att hoppa över fråga men vanligtvis bortser man från dessa bortfall (Eliasson, 

2013). 

Resultatet visar att det finns en ojämn fördelning mellan elevernas inställning till huruvida 

begreppet mental träning används i idrottsundervisningen. Om stapel 2 och 3 läggs samman är 

det 48 elever som menar att det inte stämmer att idrottsläraren använder begreppet mental 

träning i idrottsundervisningen. Stapel 5 visar även att det är 26 stycken elever som svarat att 

det stämmer och på grund av den ojämna fördelningen framkommer det inte ett entydigt 

resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Diagrammet visar hur eleverna instämmer i hur lärarna använder begreppet mental 

träning eller inte. 
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1 Stämmer
inte alls

2 3 4
5 Stämmer

helt

tjej 11 10 14 7 2

kille 13 14 17 8 7

obestämd 1 3 1 1 2

totalt 25 27 32 16 11
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tjej kille obestämd totalt

tjej kille obestämd totalt
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Vill du ha mer mental träning i din 
idrottsundervisning?

ja nej

Resultat visar att det finns en stor spridning kring hur elever upplever om det genomförs 

mentalträning regelbundet eller inte i idrottsundervisningen. Som ni ser är fördelningen 

mellan 1, 2 och 3 större än mellan stapel 4 och 5. Vad som framgår av resultatet är det en 

ojämn fördelning över skalorna och minst andel elever har svarat att det stämmer helt att dem 

har mental träning regelbundet idrottsundervisningen. Resultatet visar alltså att de flesta 

eleverna upplever att mental träning inte genomförs regelbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Diagrammet visar att det finns en delad mening om mental träning genomförs 

regelbundet. 

 

Resultatet visat att av totalt 104 elever vill 57st ha mer mental träning i idrottsundervisningen. 

Det finns dock ingen markant skillnad och det är fler killar än tjejer som vill ha mer mental 

träning i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Diagrammet visar hur många elever som vill ha mer mentalträning i 

idrottsundervisningen. 
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Vilket påstående stämmer bäst in på dig?

Jag tycker mental träning är samma

sak som avkoppling

Mental träning är för mig något

ointressant och tråkigt

Mental träning är flummigt

Mental träning ger mig fokus och

bättre resultat

 

Resultat visar att påståendet “Mental träning ger mig fokus och bättre resultat” utan tvekan är 

den mest dominanta upplevelsen (68%) av mental träning för de elever som svarade på 

enkäten. Näst flest svarade att mental träning är samma sak som avkoppling (19 %), därefter 

mental träning är flummigt (11 %) och sist visar resultatet att mental träning är för mig något 

ointressant och tråkigt (7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 4 Diagrammet visar vilket påstående eleverna tycker passar bäst in på dem. 

 

Resultatet visar att majoriteten (81 %) av alla elever visste vad mentalträning var för något 

innan dem läste vår beskrivning och svarade på enkätundersökningen. Då resterande (19 %) 

svarade att de inte visste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Diagrammet visar hur många procent av eleverna som visste om begreppet mental 

träning innan vår beskrivning på enkäten  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur verksamma idrottslärare på gymnasiet tolkar och 

uppfattar det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning i idrott och hälsa 1, 

samt belysa lärares tolkningar ur ett elevperspektiv. Utifrån syftet har tre frågeställningar 

skapats och dessa kommer att besvaras och diskuteras i resultats diskussion. Sedan kommer 

även en diskussion kring studiens metod diskuteras samt studiens tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 
Nedan kommer vi diskutera utifrån våra frågeställningar om studiens resultat, andra 

forskningar som genomförts samt kopplingar till vår teori och andra samhällsaspekter. 

Hur tolkar och beskriver idrottslärare mental träning utifrån styrdokumentet Gy11? 
Utifrån vårt resultat finns det olika tal och tolkningar kring hur man tolkat begreppet. Flera av 

idrottslärarna tycker mental träning är svårtolkat och att det är ett brett begrepp. Men det finns 

ändå likheter hos det idrottslärarna uttrycker sig kring mental träning med studiens teoretiska 

bakgrund. Framförallt att mental träning är ett samlingsnamn för olika metoder och verktyg 

för att utveckla sina psykiska färdigheter och flera av idrottslärare nämner att dem använder 

sig av olika metoder.  

Mental träning kan även användas för att hantera stress och förbättra kommunikationen med 

sig själv som Hassmén lyfter fram som viktiga användningsområden. Även i tidigare 

forskning som gjorts av bland annat R. H Cox (1998) stödjer att mental träning reducerar 

stressnivån hos individer. En idrottslärare som pratar mycket om kommunikation är 

framförallt Louise och hon har valt att lägga fokus kring det medan Gusten kopplar begreppet 

stress till mental träning. Gusten menar att mental träning används som metod för att hantera 

stress och komma till grundspänningsnivå men för att komma dit måste man ha den rätta 

anspänningen och det får man genom spänningsreglering. I utgångspunkt från detta verkar 

idrottslärarna ha koll på vad mental träning kan betyda och inom vilka områden det kan 

användas inom. Om vi tittar ur elevernas synvinkel kring vad mental träning kan betyda visar 

resultatet att 81 procent visste vad mental träning vad för något innan de läste enkätens 

beskrivning. Vi kan utifrån detta dra en slutsats att även om mental träning kan vara svårtolkat 

visste ändå merparten av eleverna vad mental träning är för något. Det tyder även på att dem 

varit i kontakt med mental träning på något sätt, även om det inte går att fastställa om det är 

genom idrottsundervisningen.  

Det ligger ändå en viss osäkerhet i hur lärarna tolkar begreppet och osäkerheten kommer till 

uttryck i deras tal kring begreppet och att flera av idrottslärarna saknar utbildning i ämnet och 

därför känner sig osäkra. Bland annat Jenny uttrycker sin osäkerhet kring detta då hon menar 

att det finns frågor men ingen att fråga men att man då kan använda sina kollegor men det är 

inte alla idrottslärare som har en kollega att diskutera detta med. Det kan finnas en 

problematik kring detta. Framförallt att idrottslärarna har svårt att lära ut mental träning, om 

de själva inte vet hur dem ska tolka och det är ett återkommande problem kring begreppet.  

Framförallt kan vi styrka detta utifrån enkätresultatet där det verkar finns en delad mening hur 

elever upplever att läraren använder begreppet mental träning i idrottsundervisningen. Ifall vi 

tittar utifrån stapeldiagrammet (se fig. 1) i resultatdelen ser det ut som om dem flesta eleverna 
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instämmer helt att begreppet mental träning används i idrottsundervisningen. Om vi däremot 

lägger ihop staplarna 2 och 3 tycker merparten av eleverna att det inte stämmer att 

idrottsläraren använder begreppet. Slutsatsen utifrån detta är att mental träning är en 

tolkningsfråga, såsom många andra begrepp inom lagar, förordningar och språk där vi ofta 

vägar in så mycket mer i orden än vad som bara står. 

Resultatet visar även att det finns olika tolkningar kring hur viktigt idrottslärarna tycker det är 

att jobba med begreppet mental träning i idrott och hälsa 1. Sara och hennes kollegor har 

tolkat punkten som något som borde tas upp i idrott och hälsa 2 istället. Sara menar att idrott 

och hälsa 1 ska fungera på alla program och eftersom den är obligatorisk ska kursen vara mer 

praktisk. Pär däremot tolkar det motsatta då han tycker mental träning är något som måste 

behandlas i idrott och hälsa 1 annars gör han inte det skolverket säger att han skall göra i 

kursen. Mental träning verkar med andra ord vara både en tolkningsfråga och en 

prioriteringsfråga utifrån idrottslärarnas åsikter kring denna fråga. Slutsatsen blir med andra 

ord att idrottslärare lägger olika mycket tid på mental träning och det framkommer i 

enkätundersökningen. I enkätundersökningen framgår det även om eleverna genomför 

övningar med mental träning regelbundet och resultatet visar att det finns en stor spridning 

hur eleverna upplever detta.  

Vad som framgår av enkätresultatet (se fig. 2) är det en ojämn fördelning över skalorna men 

minst andel elever har svarat att det stämmer, alltså upplever inte eleverna att dem har mental 

träning regelbundet. Däremot säger idrottslärarna själva att dem jobbar med mental träning 

genom olika projekt och att dem försöker integrera ämnet i undervisningen. Dock verkar det 

inte som om eleverna upplever detta tillräckligt men sen visar resultatet att idrottslärarna 

jobbar lite olika med punkten och det är kanske därför resultatet är ojämnt fördelat hos 

eleverna. Men frågan är hur det kommer sig att det finns olika upplevelser kring detta?  

En del lärare svarar att dem har ett tajt schema och att det är svårt att få med punkten i kursen 

på grund av det. Louise däremot jobbar aktivt med punkten men det beror på att hon 

undervisar i specialidrott. För i kursplanen för specialidrott står det att eleven skall bedömas 

och betygsättas i hur denne använder sig av fysiska och psykiska redskap, för att hjälpa dem 

bli bättre i tävlingssammanhang. Kan det även vara så att eleven har en annan upplevelse vad 

mental träning är gentemot läraren? Exempelvis nämner Jenny att hon försöker koppla in 

mental träning ganska ofta och att det inte behöver vara något stort på lektionen. Jenny säger 

att mental träning kan vara att ta 5 min och fråga eleverna hur det kändes i slutet på lektionen. 

På grund av att mental träning är en tolkningsfråga kanske eleverna på det sättet inte upplever 

att det är mental träning trots att läraren tolkar det på ett annat sätt. 

Utifrån det läroplansteoretiska perspektivet kan vi förstå varför lärare tolkar läroplanen olika 

och varför det skiljer sig mellan olika idrottslärare. Som Englund (1997) även beskriver är att 

läroplanen kan tolkas på olika sätt. Beroende på vem som läser dokumentet tolkas den på 

olika sätt eftersom vi är olika individer med olika erfarenheter, så det är inte konstigt att finns 

olika tolkningar. Med utgångspunkt av det som framkommit i vår studie angående denna 

forskningsfråga bekräftar det den läroplansteorin (Englund, 1997). 

Behöver punkten mental träning utvecklas i Gy11 enligt idrottslärare? 
Resultatet visar att alla respondenter är överens om att punkten mental träning borde utvecklas 

och förtydligas. Framförallt behöver punkten bli mer specifik och dem vill ha flera praktiska 

exempel kring hur man kan jobba med mental träning. En fråga man kan ställa sig är varför 
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det inte finns kommentarer och stoff kring hur man ska jobba med begreppet? Är det så att 

Skolverket inte tycker det är så viktigt vad eleverna ska lära sig kring mental träning? Det här 

är frågor Sara och Pär ställer under intervjuerna, men även vi har funderingar kring detta. Ali 

menar att man skulle kunna ha praktiska exempel på samma sätt som för uteaktiviteter och 

friluftsliv även på den här punkten och det är något vi håller med om. Både Pär och Sara 

tycker till och med att punkten borde vävas in i betygskriterierna för att punkten ska bli 

viktigare. Samtidigt säger Pär att Skolverket måste gjort en markering att mental träning är 

något man ska prata om men inte bedöma. Vi vet som sagt inte hur Skolverket tänkt kring 

detta men det kan ligga något i det Pär säger. Sara däremot tycker det är nödvändigt att 

punkten ska finnas med i kunskapskraven eftersom hon tror det är anledningen till varför 

många idrottslärare inte lägger så stort fokus på den punkten. Det finns en svårighet i hur man 

ska bedöma mental träning? För hur ska man kunna betygsätta psykologiska förmågor? Så 

frågan är om punkten ska finnas med i betygskriterierna eller om det räcker att punkten 

utvecklas och förtydligas?   

Vi tror att det är nödvändigt att utveckla punkten genom praktiska exempel och utöka 

kommentarmaterialet för att idrottslärare ska få en tydligare bild vad som ska ingå i punkten. 

Visst kan det vara bra att idrottslärare får tolkningsutrymme. Om det finns ett mindre 

svängrum för egna tolkningar kanske det blir tydligare för vad Skolverket förväntar sig att 

eleverna ska lära sig kring begreppet. Detta gör att det blir lättare för idrottslärare att planera 

sina lektioner. Louise menar däremot att punkten istället borde bli mindre och delas upp i 

mindre delar för som den ser ut idag är den alldeles för stor. Hon menar framförallt att det 

mest väsentliga borde plockas ut och att man inte borde komplicera till det. Louise menar att 

spänningsreglering är ett mer konkret begrepp att jobba med i idrottsundervisningen.  Kanske 

är det bra om man tar bort mental träning och istället fokuserar på spänningsreglering? För om 

eleverna får något mer konkret att jobba med förstår dem lättare varför man ska göra det och 

det blir mer begripligt. 

En annan aspekt vi vill få in i vår diskussion kring denna fråga är den dåliga responsen vi fick 

ifrån idrottslärare till vår studie. Eftersom inte punkten spänningsreglering och mental träning 

skall bedömas kanske det är många idrottslärare som inte berör det här ämnet utan lägger 

större fokus på annat i idrottsundervisningen. Från en del idrottslärare som fick vår inbjudan 

svarade att dem inte lagt så mycket fokus på just mental träning och därför inte ville delta i 

vår studie. Problemet kan istället bli att mental träning prioriteras bort från idrott och hälsa 1 

om det inte finns med i betygskriterierna. Ytterligare en intressant aspekt att lyfta fram är 

elevernas enkätsvar angående om det är obligatoriskt med mental träning i idrott och hälsa 1. 

Merparten av eleverna (se sammanställning av enkätsvaren) tror att det inte är obligatoriskt 

med mental träning, vilket det är.  

Det finns två sidor av myntet. Om punkten skulle finnas med i kunskapskraven skulle 

idrottslärarna behöva jobba med ämnet på ett annat sätt tillskillnad från hur det ser ut idag när 

det enbart står med i det centrala innehållet. Men att man ska behöva betygsätta elevernas 

psykiska förmågor är orimligt och näst intill oetiskt. För hur kan man bedöma någons psyke? 

Och är det lärarens uppdrag? 

Det finns ytterligare en infallsvinkel på varför punkten mental träning borde utvecklas. Gusten 

är en idrottslärare som tycker man borde koppla den mentala träningen mer till psykisk hälsa. 

Han menar att det kommer rapport på rapport om ungdomars allt sämre psykiska hälsa och 
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han kan dessutom se det på sin skola. Han märker att många ungdomar mår dåligt och att 

mental träning kan hjälpa dem och det var därför punkten kom till tror han.  Vi vet inte vad 

Skolverket hade för tanke när dem la till punkten i Gy11 men det är mycket troligt att det kan 

bero på den allt mer sämre psykiska hälsa hos ungdomar. Vi håller även med att det vore bra 

att utveckla punkten och lägga större vikt vid det psykiska i idrott och hälsa undervisningen 

för som det ser ut idag läggs en större del på det fysiska. 

Vi kan även utifrån enkätundersökningen se att begreppet behöver utvecklas för att eleverna 

ska uppfatta det bättre i idrottsundervisningen. Fig 1 visar bland annat att det inte stämmer att 

idrottsläraren använder begreppet mental träning i undervisningen regelbundet och det är 

ytterligare en anledning till varför punkten borde bli tydligare. Det kanske inte heller är 

idrottslärarens mening att eleverna inte uppfattar begreppet mental träning utan ansvaret 

kanske istället ligger hos Skolverket som skapat punkten. 

Av totalt 105 elever i undersökningen svarar 66 stycken att mental träning ger dem fokus och 

bättre resultat men det finns en delad åsikt då resterande tycker att mental träning är samma 

sak som avkoppling och att mental träning är flummigt, ointressant och tråkigt (se fig. 4). Det 

här tyder på att det finns en oklarhet även hos eleverna gällande begreppet mental träning och 

att det finns olika tolkningar. Däremot visste 81 procent av alla elever vad mental träning var 

för något innan vår undersökning men det behöver inte betyda att det stämmer utan det kan 

vara något eleven bara säger (se fig. 5). 

Utifrån alla oklarheter som finns kring begreppet mental träning hos både elever och 

idrottslärare vill vi hävda att det finns ett behov av utveckling av punkten spänningsreglering 

och mental träning i det centrala innehållet i Gy11. 

På vilket sätt belyser elevernas enkätsvar lärarnas tolkningar? 
Vi kan inte dra några generella slutsatser om hur elever i mellersta Sverige upplever mental 

träning i idrottsundervisningen då vi har alldeles för tunt underlag till detta. Det vi kan säga 

och se med vår datainsamling är att större delen av eleverna i dem här 6 skolorna i mellersta 

Sverige, upplever mental träning som något användbart, som ger dem fokus och bättre resultat 

(se fig. 4). 

Enkätundersökningen valde vi att ha med som komplement till de kvalitativa intervjuerna vi 

genomförde med elevernas lärare. Så när vi tittar på svaren från eleverna kan vi se om läraren 

och dennes elever har en gemensam utgångspunkt för hur mental träning tolkas av dem och 

hur de tillsammans genomför mental träning i idrottsutbildningen. Det var inte någon lärare 

som stack ut och hade en helt annan uppfattning av vad eleverna redovisade i enkätsvaren. 

Det finns alltid dem elever som skiljer sig från mängden, men det är ju individer som upplever 

mental träning olika. Även om en lärare undervisar samma sak till en och samma klass, 

uppfattas det olika av olika elever och upplevs som mer eller mindre intressant och lärorikt 

beroende på både inre och yttre faktorer. Det är inte originellt för mental träning eller 

idrottsundervisning eller skolan. Det är en faktor att vi är olika individer. 

En förklaring till att det ändå var en relativ stor andel (19 %) som valde svarsalternativet ”Jag 

tycker mental träning är samma sak som avkoppling.” kan vara att läraren inte särar på den 

fysiska avkopplingen och när eleverna sedan får göra mentala träningsövningar. Det handlar 

om en balans med att vara kroppsligt avslappnad (avkoppling) till att börja träna sina psykiska 

processer (mental träning). Sedan finns det, som vi förklarat ovan, olika metoder och övningar 
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inom mental träning såsom yoga, reflektions övningar m.m. där man inte skall vara helt 

avslappnad för att genomföra mental träning. Såklart bidrar även lärarens attityd till och 

kunskap om mental träning, eleverna uppfattar lärarens inställning till allt läraren undervisar 

och om läraren inte har full kontroll på vad hen undervisar kommer eleverna inte heller veta 

bättre. Att läraren inte vet vad mental träning innebär kan även leda oss till varför en del (11 

%) valde svarsalternativet ”Mental träning är flummigt”. Vilket syftar på att eleverna inte 

heller vet vad mental träning innebär. Ännu en faktor som vi måste ha i åtanke är att eleverna 

kan ha anskaffat sig kunskapen om mental träning på annat håll än i skolan. För 

sammanställningen av enkätsvaren visar att mer än hälften har använt sig av mental träning 

utanför skolan. På samma sätt som att Frida inte fick någon undervisning i mental träning utan 

fick lära sig om detta i sin idrott. Kan det vara så att några av dem eleverna som svarat på vår 

enkätundersökning fått liknande utbildning genom sina tränare eller på helt andra håll, som 

hjälper dem förstå begreppet och använda det till sin fördel. Enligt resultatet vill 

idrottslärarnas ge eleverna verktyg och förståelse för hur man kan använda mental träning 

inom andra områden som i deras vardagliga liv och kommande yrkesliv. Att lära sig ta 

kontroll över pressade situationer är en bra egenskap för mental träning är inte enbart till för 

elitidrottare. 

Mental träning är precis som alla annan träning, beroende av regelbundenhet, men resultatet 

visar att dem flesta eleverna inte får mental träning regelbundet (se fig. 2). Lärarna har en 

delad mening om regelbundenhet i huruvida dem skall undervisa ämnet. Skall man ha teman 

eller block, en röd tråd som genomsyrar alla lektioner eller kan man ta lite då och då efter 

genomförd övning? Eftersom lärarna inte har en fast punkt att hålla sig till är det inte konstigt 

att svaren resulterar i variation. Hur skall då lärarna göra för att få en regelbunden mental 

träning? Eller viktigare, hur skall lärarna få eleverna att använda mental träning regelbundet? 

Dessa oklarheter tyder på att något borde göras. Kanske att Skolverket tar och förklarar mer 

vad de menar med punkten ”spänningsreglering och mental träning”. Om Skolverket 

förtydligar mental träning, kommer det även att leda till att lärarna får kontroll på begreppet 

och det kommer vidare leda till att eleverna får en klarare bild om vad det handlar om. För 

som vi ser i (fig. 3) så vill merparten av eleverna ha ännu mer mental träning i sin 

undervisning. Så efterfrågan finns, men kan skolan leva upp till det? 

 

Sammanfattning resultatdiskussion 
Det finns olika tal och tolkningar kring hur man tolkat begreppet mental träning utifrån 

styrdokumentet Gy11. Flera tycker att mental träning är svårtolkat och att det är ett brett 

begrepp däremot finns det likheter mellan det lärare uttrycker sig kring mental träning och det 

vår teoretiska bakgrund säger. Många av lärare använder begrepp som ingår utan mental 

träning såsom stress, kommunikation och samtliga lärare använder olika metoder för att 

utveckla elevers psykiska förmågor. Det framgår även att 81 procent av eleverna vet vad 

mental träning betyder trots att idrottslärare tycker mental träning är svårtolkat. Det finns ändå 

en viss osäkerhet i hur lärare tolkar begreppet och flera lärare saknar utbildning i ämnet. Det 

finns en problematik i detta och det är att det är svårt att lära ut något till eleverna om 

idrottslärare inte själva vet hur dem ska tolka. Detta bekräftas även av eleverna då merparten 

svarar att det inte stämmer att idrottsläraren använder begreppet mental träning i 

idrottsundervisningen. Resultat visar även att idrottslärare har olika uppfattningar kring hur 
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viktigt det är att jobba med begreppet mental träning i idrottsundervisningen. Mental träning 

verkar med andra ord vara både en tolkningsfråga och en prioriteringsfråga och det läggs 

olika mycket tid på mental träning i idrottsundervisningen. Detta bekräftar även resultatet från 

enkäterna som visar att eleverna inte får mental träning regelbundet. Resultatet visar även att 

samtliga idrottslärare är överens om att punkten mental träning borde utvecklas och 

förtydligas. Samtliga lärare frågar efter praktiska exempel och två av idrottslärare pratar även 

om punkten även borde vävas in i betygskriterierna för att punkten ska tas mer på allvar. 

Problematiken kring detta är hur man i sådana fall ska bedöma psykologiska förmågor och om 

det är etiskt rätt att göra det. Ett annat problem med att punkten är tolkningsbar och inte finns 

med i betygskriterierna är att flera lärare inte verkar beröra punkten på grund av detta. En 

idrottslärare tycker även att punkten borde utvecklas mer och kopplas mer till psykisk hälsa 

då det läggs för lite tid på den psykiska hälsan som det ser ut idag. 

Vi kan utifrån vår enkätundersökning veta hur sex skolor i mellersta Sverige upplever mental 

träning och dem flesta anser att mental träning är något användbart och ger dem fokus och 

bättre resultat. Det fanns ingen större skillnad på hur eleverna uppfattar mental träning i 

undervisningen gentemot idrottslärarens beskrivning. Dock finns det alltid svar som skiljer sig 

men det beror även på att vi alla är olika och har olika tolkningar. 

 

Metod diskussion 
Studien bygger på en kombinerad metod bestående av en kvalitativ intervju och en 

enkätundersökning. Forskare väljer oftast att jobba med en metod som passar studiens syfte 

bäst men beroende på syfte och frågeställning kan man även kombinera två metoder. Som 

även Hassmén (2003) tar upp blir det allt vanligare att man kombinerar två metoder för att få 

svar på sitt syfte och det är inte felaktigt att använda sig av flera metoder. Oftast beror valet av 

metod även på forskarens egen inställning till olika metoder och det finns oftast ett läger 

mellan inställningen till kvantitativ respektive kvalitativ metod. Det finns både för och 

nackdelar att använda sig av respektive metod. I studien skulle ett rätt stort område kartläggas 

och för att fördjupa oss inom detta passade en kvalitativ metod för att ta reda på 

idrottslärarens olika tolkningar och en enkätundersökning för att ta reda på elevernas 

upplevelser av den mentala träningen (Hassmén & Hassmén, 2003). 

Nu i efterhand när studien är gjord anser vi fortfarande att vi valt rätt metod utifrån vårt 

delade syfte däremot blir enkätundersökningen bristfällig i validitet eftersom enkäterna inte är 

statistiskt säkerställd på något sätt. Däremot var inte syftet med enkäterna att få ut statiskt 

säkerhetsställd data utan vi ville få en överblick över elevers upplevelser gentemot lärarens 

utsagor. Då även idéer om validitet och reliabilitet ursprungligen kommer från kvantitativ 

metodologi känns det inte heller relevant att prata om dessa termer i vår metod diskussion då 

huvuddelen av vår studie bygger på kvalitativa studier. Begreppen bygger på en uppfattning 

att människan är statisk eller stabil i sina föreställningar och vår uppsats handlar om 

tolkningar och upplevelser (Trost, 1997). 

Den största fördelen med kvalitativ intervju gentemot enkät är dess öppenhet och att det sker 

en social interaktion mellan parterna. Intervjupersonernas känslor, åsikter samt subjektiva 

mening kommer till uttryck. Det finns en risk att intervjuaren påverkar intervjupersonen och 

det brukar man kalla för ”intervjueffekten” och det ska man försöka undvika genom att vara 

medveten om sina subjektiva känsloyttringar såsom nickningar, medhållande och ledande 



36 
 

uppföljningsfrågor men vi har försökt vara medvetna om detta och höll ett neutralt 

förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En annan aspekt är det hermeneutiska synsättet vi haft genomgående i arbetet och det är en 

metod som hjälpt oss att ha ett öppet förhållningssätt och det har även drivit studien framåt. 

Hermeneutiken hjälpte oss att söka en djupare förståelse och vi fick en helhetsuppfattning av 

lärarnas tolkningar samt elevernas upplevelser om ämnet mental träning (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Det hade dock varit intressant och se ifall vi hade fått andra svar om vi hade 

haft ett annat förhållningssätt men vi anser att den här metodteorin passade studien bäst.  

Slutsatser 
Det finns olika tal och tolkningar kring hur man tolkar begreppet mental träning. Flera av 

idrottslärarna tycker mental träning är svårtolkat och att det är ett brett begrepp. Men det finns 

ändå likheter hos det idrottslärarna uttrycker sig kring mental träning med vår teoretiska 

bakgrund. Trots att mental träning är svårtolkat visar resultatet att elever vet vad mental 

träning är för något. Dock vet vi inte om det är genom idrottsundervisningen dem fått kontakt 

med ämnet.  

Studien indikerar även på att mental träning alltid kommer att vara en tolkningsfråga såsom 

många andra begrepp inom lagar, förordningar och språk till exempel, där vi ofta väger in så 

mycket mer i orden än vad som bara står.  

Vidare åskådliggör studien att idrottslärare lägger olika mycket tid på mental träning och detta 

bekräftas genom en stor spridning i enkätresultatet som visar att merparten av eleverna inte 

har mentalträning regelbundet.  

Resultatet visar även att utifrån ett läroplansteoretiska perspektiv finns det olika tolkningar 

beroende på vilka individer vi är samt beroende på vilka sociala krafter det finns.  

Utifrån resultatet kan vi dra en slutsats som visar att alla respondenter är överens om att 

punkten mental träning borde utvecklas och förtydligas. Framförallt behöver punkten bli mer 

specifik och dem vill ha flera praktiska exempel kring hur man kan jobba med mental träning.  

Studien visar att det skulle bli väldigt problematiskt om lärarna skulle börja betygsätta mental 

träning. Eftersom det är en psykologisk utveckling och helt individuell kapacitet blir det 

väldigt svårt att bedöma något sådant. 

Slutligen säger studien att elevernas upplevelse gentemot lärarens ambitioner blir hur läraren 

tolkar och undervisar i mental träning, vilket resulterar i att det blir olika upplevelser eftersom 

det är olika lärare. 
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Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
På grund av en stram tidsram och personligt intresse valde vi att fördjupa oss inom begreppet 

mental träning. Det hade däremot varit intressant att genomföra en liknande studie med ett 

annat fokusområde, såsom spänningsreglering inom idrott och hälsa. 

Det skulle även kunna vara intressant att genom observationer se hur undervisningen går till 

kring mental träning och om det skiljer sig från vad lärarna säger att dem gör. En liknande 

studie skulle även kunna göras internationellt för att undersöka hur talet kring mental träning 

skiljer sig från Sverige och om det finns likheter eller skillnader i hur man tolkar begreppet. 

Men en större studie skulle även kunna göras nationellt med fler deltagare för att ta reda på 

hur tolkningen skiljer sig över ett större område än mellersta Sverige. Ännu ett förslag är att 

studera hur Skolverket tänkt vid punktens uppkomst och vad det finns för tankar och 

funderingar kring hur begreppet ska tolkas och om Skolverket tycker punkten borde 

utvecklas. 

Vår egen åsikt om mental träning är att det är en tolkningsfråga och att begreppet behöver 

utvecklas för att det lättare ska kunna tillämpas praktiskt och för att eleverna lättare ska kunna 

förstå varför mental träning är användbart. Som det ser ut idag försvårar otydligheten 

idrottsundervisningen och idrottslärare behöver mer utbildning i mental träning, vilket vår 

studie även visar. Vi skulle vilja se tydligare riktlinjer för ämnets innehåll utan att det ska ta 

bort lärarens frihet i undervisningen och ansvaret ligger hos Skolverket. 

Det är även viktigt att den psykiska hälsan tas på större allvar i skolvärlden och därför behövs 

mer forskning kring hur mental träning kan användas för att skapa ett bättre klimat för elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev  

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som är inne på vår sista termin i Idrott och Hälsa 

och är i full gång med att skriva vårt examensarbete som handlar om mental träning.  

 

Vårt syfte med att studera mental träning är delvis att undersöka hur mental träning tolkas av 

idrottslärare och hur elever upplever mental träning i idrottsundervisningen. Vi tycker det är 

ett intressant ämne att undersöka eftersom mental träning är en tolkningsfråga och sen 2011 

ingår även mental träning i det centrala innehållet i läroplanen.  

 

Vi har gjort ett urval och för att få en sån bra spridning som möjligt har vi valt att bjuda in Er 

skola och vill gärna att ni deltar i vår studie. Vi vill ha hjälp av en frivillig idrottslärare att 

ställa upp i en kortare intervju samt en valifri klass att svara på en enkät. Intervjun kommer 

bestå av bland annat frågor kring lärarens tolkning av den nya läroplanen och dess centrala 

innehåll gällande punkten spänningsreglering och mental träning.  

 

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och detta 

innebär att intervjun är frivillig och att läraren när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande. Samtligas deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i forskningssyfte. Enkäten kommer innehålla frågor kring elevernas 

uppfattning om mental träning och deras åsikter kring området. 

 

Under vecka 16-19 skulle vi vilja intervjua er om möjlighet finns. Intervjun kommer att spelas 

in och pågå cirka 20-30 minuter på överenskommen plats och tid. Viktigt att påpeka är att 

man inte kommer kunna identifiera någon i vår studie och vi kommer inte spela in samtalet 

om detta inte godkänds.  

 

Vi hoppas ni finner intresse att delta och att ni vill hjälpa oss att bidra till denna undersökning. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

 

Tack på förhand, 

  

Siri Sjölund & Frida Löv 

 

 



41 
 

Bilaga 2 Intervjuguide Idrott och Hälsa  

 

- Presentera oss, vilka roller vi har i samtalet  

- Datum och tid för samtalet  

 

Vårt syfte med att studera mental träning är delvis att undersöka hur det tolkas av idrottslärare 

och deras synpunkter på utveckling om mental träning, samt hur elever upplever mental 

träning i idrottsundervisningen. Vi tycker det är ett intressant ämne att undersöka eftersom 

mental träning är en tolkningsfråga med den nya läroplanen (Gy11). Vi tror vår undersökning 

kan bidra till ökad förståelse för mental träning och hur ämnet uppfattas av lärare och elever 

på gymnasieskolor i mellan Sverige. 

 

Etiska frågor: Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och detta innebär att intervjun är frivillig och att ni när som helst kan välja att 

avbryta ert deltagande. Allt kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

att användas i forskningssyfte. Vi vill även påpeka vikten av att man inte kommer kunna 

identifiera vem som sagt vad i vår studie. Vi har nu informerat respondenten om det etiska 

och att samtalet kommer spelas in men efter transkriberingen kommer inspelningen raders.  

 

 

- Fråga är läraren är OK med detta? Kan vi sätta igång?  

 

Bakgrundsfrågor 

 

1.       Hur gammal är du?  

2.       Vad har du för utbildning? 

3.       Vart utbildades du? 

4.       När blev du klar med din utbildning? 

5.       Hur länge har du jobbat på skolan? 

6.       Har du jobbat på andra skolor? 

7.       Har du några idrottslärarkollegor?  

8.       Hur stora är dina klasser? 

 

  

Frågor kopplade till undersökningens syfte: 

 

I kursplanen för Idrott och Hälsa 1 står det om spänningsreglering och mental träning i det 

centrala 

innehållet. Kan du berätta för mig hur du tolkar denna punkt? 

 

Vad har du för tankar och funderingar kring den här nya punkten?  

 

Vad tänker du att eleverna ska lära sig om mental träning?  

 

Hur vill du att eleverna arbetar med uppgiften eller momentet? (på lektionen och hemma)  



42 
 

 

Uppfattar du att eleverna känner någon progression ang mental träning? 

 

Hur skulle du planera en examinationsform eller redovisningsform för mental träning? 

 

Hur tror du ett vanligt förekommande upplägg ser ut hos andra idrottslärare? Vad anser du om 

det? 

 

Vad tror du mental träning har för betydelse i Idrott och Hälsa undervisningen? 

 

Hur tycker du punkten spänningsreglering och mental träning skulle kunna utvecklas i 

läroplanen? 

 

Kan du beskriva för mig vad ”mental träning” betyder för just dig? 

 

Är det något övrigt du vill tillägga i  intervjun? 

 

Intervjun avslutas 

Datum och tid 
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Bilaga 3 Intervjuguide Specialidrott  

  

Presentation av oss 

Syftet med vår studie är att få veta hur idrottslärare tolkar mental träning samt hur eleverna 

upplever mental träning i idrottsundervisningen. 

   

Vi kommer spela in intervjun, materialet som framkommer kommer behandlas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dvs intervjun är helt frivillig, läraren kan 

avbryta när denne när som helst vill, materialet kommer endast användas i forskningssyfte 

och kommer att raderas efter transkriberingen i studien. Det kommer inte heller framgå på 

något sätt att identifiera skola eller lärare i vår studie. 

 

Dagens datum och tid 

  

Bakgrundsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare/specialidrottslärare? 

  

Vart utbildade du dig? När? 

  

Har du jobbat på flera skolor? 

  

Hur stora klasser har du? Är ni flera idrottslärare på er skola? 

  

Syftesinriktade frågor: 

 

I läroplanen för specialidrott står det i det centrala innehållet att ämnet skall innefatta 

”Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk 

prestationsförmåga.” I den psykiska delen av punkten, hur tolkar du den? 

  

Vad  har du för tankar och funderingar kring denna punkt? 

  

Vad är det du vill att eleverna skall ha med sig efter genomförd övning/moment? 

  

Hur ser ett examinerande tillfälle ut? 

  

Ser du någon koppling mellan det ni gör på specialidrotten och det som ämnet idrott och hälsa 

tar upp angående mental träning? Är det liknande, eller olika? På vilket sätt?  

  

Hur tror du andra idrottslärare jobbar med mental träning? 

  

Det har framkommit i flera forskningar (Willliams & Krane, Uneståhl, Gould & Damarjian 

m.fl.) att mental träning i olika forum har betytt mycket för idrotten. Förklara för mig vad 

du tycker mental träning tillför ämnet idrott och hälsa. 
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I Idrott och Hälsa 1 står det i det centrala innehållet att kursen ska innefatta 

”Spänningsreglering och mental träning.” Sedan nämns det inget mer om det i läroplanen. 

Vad kommer det upp för tankar hos dig ang den punkten? 

 

Tycker du punkten skulle behöva utvecklas? Hur då? Varför inte? 

  

Är det något i övrigt du vill tillägga till intervjun? 

  

Avslut datum och tid 
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Bilaga 4 Enkätundersökning Idrott och Hälsa  

Din upplevelse av mental träning i idrottsundervisningen 

 

Syftet med denna undersökning är att få veta dina åsikter och upplevelser av mental träning i idrott 

och hälsa undervisningen på din skola. I den här studien kommer det inte på någon punkt framgå vem 

det är som svarat vad och det är frivilligt att delta i den här studien. Du kan när som helst avbryta ditt 

svarande.  

 

Mental träning är ett samlingsnamn för metoder och tekniker för att träna upp våra mentala processer. 

Den syftar till att utveckla människans mentala färdigheter som kan vara målbilder, att sätta upp mål 

och avspänning. Det kan även innebära visualisering exempel, du ser att du springer in först i mål på 

ett lopp eller att du exempelvis lyssnar på inspelade mentala träningsprogram.  

 

Årskurs:                                   Kön:                                                   Inriktning/linje:  

 

Svara genom att ringa in ett alternativ på varje fråga  

 

Följande frågor besvaras på en skala 1 till 5, där 1= stämmer inte alls och 5 = stämmer helt.  

 

Använder din lärare begreppet mental träning i idrotts undervisningen?                       1   2    3    4    5 

 

Genomför ni övningar med mental träning regelbundet?                                               1   2    3    4    5 

 

upplever du att mental träning  kan påvisa positiva effekter inom idrott och hälsa?      1   2    3    4    5 

 

 

Visste du vad mental träning var för något innan du läste vår beskrivning?        JA     /    NEJ  

 

Vill du ha mer mental träning i din idrott och hälsa undervisning?                      JA     /    NEJ 

 

Har du använt dig av mental träning utanför idrott och hälsa undervisningen?   JA      /    NEJ 

 

Tror du att det är obligatoriskt med mental träning i Idrott och Hälsa?                JA     /     NEJ  

 

 

Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig? ( ringa in ett alternativ)  

 

Jag tycker mental träning är samma sak som avkoppling 

 

Mental träning är för mig något ointressant och tråkigt 

 

Mental träning är flummigt 

 

Mental träning ger mig fokus och bättre resultat 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 5 Enkätundersökning specialidrott  

Din upplevelse av mental träning i idrottsundervisningen (specialidrott) 

 

Syftet med denna undersökning är att få veta dina åsikter och upplevelser av mental träning i 

idrottsundervisningen på din skola. I den här studien kommer det inte på någon punkt framgå 

vem det är som svarat vad och det är frivilligt att delta i den här studien. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. 

  

Mental träning är ett samlingsnamn för metoder och tekniker för att träna upp våra mentala 

processer. Den syftar till att utveckla människans mentala färdigheter som kan vara målbilder, 

att sätta upp mål och avspänning. Det kan även innebära visualisering exempel, du ser att du 

springer in först i mål på ett lopp eller att du exempelvis lyssnar på inspelade mentala 

träningsprogram. 

  

Årskurs:                                   Kön:                                                   Inriktning/linje: 

  

Svara genom att ringa in ett alternativ på varje fråga 

  

Följande frågor besvaras på en skala 1 till 5, där 1= stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. 

  

Använder din lärare begreppet mental träning i idrottsundervisningen?          1   2    3    4    5 

  

Genomför ni övningar med mental träning regelbundet?                                 1   2    3    4    5 

  

Upplever du att mental träning kan påvisa positiva effekter inom idrott?        1   2    3    4    5 

  

Visste du vad mental träning var för något innan du läste vår beskrivning?       JA     /    NEJ 

  

Vill du ha mer mental träning i din idrott och hälsa undervisning?                     JA     /    NEJ 

  

Har du använt dig av mental träning utanför idrottsundervisningen?                  JA     /    NEJ 

  

Tror du att det är obligatoriskt med mental träning i Idrott och Hälsa?               JA     /    NEJ 

Observera att denna fråga handlar om Idrott och Hälsa, inte specialidrott! 

  

Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig? (ringa in ett alternativ) 

  

Jag tycker mental träning är samma sak som avkoppling 

  

Mental träning är för mig något ointressant och tråkigt 

  

Mental träning är flummigt 
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Mental träning ger mig fokus och bättre resultat 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 Sammanställning av alla enkäter  

1. Använder din lärare begreppet mental träning i idrotts undervisningen?         

   

1:14              tjej: 5           kille: 9 obestämd: 0 

2: 24            tjej: 9          kille:12  obestämd:3  

3: 24             tjej:10           kille:13 obestämd: 1 

4: 17             tjej: 9          kille: 8 obestämd: 0 

5: 26           tjej: 11          kille: 13 obestämd: 2 

  

2. Genomför ni övningar med mental träning regelbundet?                                

  

1: 25            tjej: 11          kille: 13 obestämd: 1 

2: 27            tjej: 10          kille: 14 obestämd: 3 

3: 32             tjej: 14          kille: 17 obestämd: 1 

4: 16             tjej: 7          kille: 8 obestämd: 1 

5: 11            tjej: 2          kille: 7 obestämd: 2 

  

3. Upplever du att mental träning kan påvisa positiva effekter inom idrott och hälsa?                                                                                                                   

  

1: 3             tjej: 0          kille: 3 obestämd: 0 

2: 5           tjej: 3          kille: 2 obestämd: 0 

3: 14            tjej: 5          kille: 9 obestämd: 0 

4: 34             tjej: 17          kille: 13 obestämd: 4 

5: 38            tjej: 16          kille: 20 obestämd: 2 

  

  

4. Visste du vad mental träning var för något innan du läste vår beskrivning?         

  

JA: 87        tjej: 36          kille: 45 obestämd: 6  

  

NEJ: 20        tjej: 10          kille: 10 obestämd: 0 

  

5. Vill du ha mer mental träning i din idrott och hälsa undervisning?                      

  

JA: 64        tjej: 31         kille: 28 obestämd: 5 

  

NEJ: 40        tjej: 15          kille: 24 obestämd: 1  

  

6. Har du använt dig av mental träning utanför idrott och hälsa undervisningen?    

  

JA: 57         tjej: 24          kille: 28 obestämd: 5 

  

NEJ: 48        tjej: 22          kille: 25 obestämd: 1  
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7. Tror du att det är obligatoriskt med mental träning i Idrott och Hälsa?                 

  

 JA: 42        tjej: 21          kille: 17 obestämd: 4 

  

NEJ: 62    tjej: 23          kille: 37 obestämd: 2 

  

  

8. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig?  

 

Jag tycker mental träning är samma sak som avkoppling  

tjej:7 kille:10 obestämd:3  tot:20 

 

Mental träning är för mig något ointressant och tråkigt 

tjej:2 kille:5  obestämd:0   tot:7 

 

Mental träning är flummigt    

tjej:4 kille:7 obestämd:1  tot:12 

 

Mental träning ger mig fokus och bättre resultat  

tjej:31 kille:3 obestämd:2  tot:66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


