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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var dels att undersöka vilken uppfattning några idrottslärare har om 

mental träning, dels att undersöka vilket syfte de har med undervisningen samt hur de säger sig 

jobba i praktiken. Utifrån underökningens syfte intervjuades sex gymnasielärare från tre olika 

skolor med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I arbetet sökte jag svar på vilka skillnader 

respektive likheter det fanns i hur de olika idrottslärarna arbetar med mental träning i skolan samt 

på vilket sätt undervisning och syfte med undervisning kring mental träning anpassats beroende på 

vilken elevgrupp som undervisas.  

Studien visade att lärarna hade varierande utsagor om såväl uppfattningar, syfte, innehåll och 

anpassning av mental träning. Då ingen konsensus råder kring ämnet finns det en tydlig skillnad 

mellan vad som erbjuds i undervisningen och kursplanens innehåll. Vidare kan man se att innehållet 

lärarna säger sig arbeta med skiljer sig från varandra men att tidigare riktlinjer för vad som kan 

förknippas med begreppet mental träning utgör det vanligaste undervisningsunderlaget varför en 

slutsats dras om att implementeringen av Gy11 ännu inte kommit så långt.  

 

 

Nyckelord: Gymnasieskola, Idrott och Hälsa, Lärare, Mental träning.  
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Förord  

Jag vill rikta ett tack till alla personer som gjort den här undersökningen möjlig. Tack till de lärare 

som deltagit i intervjuerna och tack till Kajsa Jerlinder för god handledning och hjälp och stöd med 

examensarbetet.  
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1. Bakgrund 

1.1.  Introduktion 

Enligt socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 har den psykiska ohälsan bland ungdomar i 

åldrarna mellan 16-24 år tredubblats sedan mätningar började göras i slutet av 1980 talet. 

1988/1989 uppgav 4% av männen och 9% av kvinnorna i dessa åldrar att de hade besvär av ångest, 

ängslan eller oro jämfört med 14% för män respektive 30% för kvinnorna år 2004/2005. 

Försämringen av det psykiska välbefinnandet kan inte kopplas till någon särskild social bakgrund. 

Besvären har ökat bland ungdomar oavsett ursprung, socioekonomi, familjeförhållanden eller 

arbetsmarknadsstatus och påverkas inte av var man bor, dvs. i glesbygd eller storstad. Försämringen 

har ökat i alla grupper och ängslan, ångest och oro är ofta förknippade med andra hälsobesvär. 

Majoriteten av de som rapporterade något av dessa besvär rapporterade även att de kände sig 

nedstämda. Ungefär hälften hade sömnbesvär och/eller värk i regionen kring nacke och skuldror. 

Vidare är det även vanligare att de som besväras av psykisk ohälsa även röker och är fysiskt 

inaktiva jämfört med ungdomar som inte rapporterar dessa besvär  (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Mental träning är övningar och metoder som ökar utövarens förmåga att vara bättre förberedd och 

mer effektiv när individen försöker uppnå ett mål. Mental träning utgör en del av idrottspsykologin 

och är i sin tur ett ämne som studerar hur olika psykologiska faktorer påverkar prestationer och 

inlärning samt effekter av idrottsliga aktiviteter. Mental träning handlar inte bara om 

idrottsprestationer utan om att få ut mer av sina resurser, oavsett vad man sysslar med (Pennsgård & 

Hollingen, 1997). 

 

Eftersom en stor del av ungdomarna i Sverige lider av psykiska hälsoproblem såsom stress eller 

psykosomatiska symptom anser jag att det är relevant att se hur man i skolans värld, som är en 

institution där nästan alla Sveriges ungdomar befinner sig i dagligen, arbetar med mental träning 

som ett verktyg för att lindra eller förebygga dessa besvär. Mental träning ligger under det centrala 

innehållet för ämnet idrott och hälsa i Gy 11 (Skolverket, 2011) och det är alltså på dessa lektioner 

området ska behandlas, men skolinspektionen skriver i en undersökning från 2012 att väldigt många 

skolor har svårigheter i att ge eleverna den undervisning, och i den omfattning, som eleverna har 

rätt till. Undervisningen täcker inte det innehåll som anges i kursplanerna för idrott och hälsa samt 

att det finns ett samband mellan kvaliteten på undervisningen och undervisande lärares utbildning 

och kompetensutveckling (Skolinspektionen, 2012). 
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1.2 Tidigare forskning 

En longitudinell undersökning mellan fysiska symtom och psykosociala faktorer, gjord i USA åren 

1994-1996 på skolungdomar från åk. 7-12 ( motsvarande åk 5 till åk 2 i den svenska 

gymnasieskolan), rapporterar att 21 % av deltagarna hade höga respektive extremt höga nivåer av 

psykosomatiska symptom.   

Dessa symptom var exempelvis huvudvärk, ont i magen och trötthet.  Individer med höga nivåer av 

symptom var mer troliga att vara ”icke-vita” flickor eller flickor från fattiga förhållanden och 

rapporterade höga depressiva symptom, dålig självkänsla och dålig kvalité på relationer med familj 

och vänner. Studien antyder att ungdomar med somatiska tendenser är mer benägna att ha 

psykologiska och intrapersonella problem och att det behövs riktade förebyggande åtgärder för 

dessa som riktar sig mot deras psykosociala funktion (Hyekyun, Davids & Miles, 2005). 

 

Undersökningar dokumenterar att goda mentala förmågor och goda empatiska förmågor går hand i 

hand med goda studieresultat. Tidigare forskning visar att självreglerande förmågor i relation till 

emotioner och uppmärksamhet, självkänsla och sociala förmågor såsom empati och medkänsla kan 

stärkas genom systematisk mental träning. Kontemplativa metoder, såsom meditation eller yoga, är 

strukturerade att tvinga fram, eller införa disciplin på, en normalt oreglerad fysisk eller psykisk 

vana. Dessa metoder kännetecknas av att de kräver att individen viljemässigt kontrollerar 

upprätthållandet av fokus på särskilda föremål, till exempel andning eller frånvaro av lidande. 

Andra föremål kan vara att genom uppmärksamhet och fokus utveckla förmågan att koncentrera sig 

för att effektivt hantera stress och känslor samt att få kunskap om sig själv. Med ihållande praktik av 

dessa metoder kan dessa färdigheter bli rutinmässiga vid olika neurologiska och psykiska nivåer 

och därmed vara så lättillgängligt att de reglerar beteendet automatiskt. 

Det finns stora individuella skillnader i hur människor reglerar sina känslor, en del återhämtar sig 

snabbt från en känslomässig situation medan andra behöver längre återhämtningstid. Sådana 

skillnader i reaktion och återhämtning kan påverka de kognitiva resurserna. Experiment har visat att 

upphetsning och tillhörande ångest stör uppmärksamhet och arbetsminnet.  I skolan kan till exempel 

upphetsningen på en rast ha kvardröjande effekter på nästkommande lektion och på det viset minska 

lärandet. 

SEL (social-emotional learning) program har visat sig ha en effekt som leder till högre skolnärvaro, 

mindre disciplinära åtgärder i skolan och bättre betyg bland studenterna (Davidsson ,Dunne, Eccles 

et.al, 2012). 

 

För att höja prestationsnivån inom idrott utövar många idrottare mental (psykologisk) träning 

relaterad till prestationer.  Sådan träning är till exempelvis avslappning, visualisering, fokusering, 
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målsättning och positivt ”pepptalk” och detta kan hjälpa idrottaren att uppnå sin fulla kapacitet. En 

undersökning av Howland (2007) om uppmärksamhet, upphetsning och prestation definierar tre 

olika typer av uppmärksamhet: uppmärksamhet som vaksamhet, uppmärksamhet som resurs med 

begränsad kapacitet och selektiv uppmärksamhet.  Och det är den senare, selektiv uppmärksamhet, 

som genom träning kan hjälpa idrottare uppnå sin fulla kapacitet. Uppmärksamheten kan utvecklas 

och optimeras för att förbättra prestationen. Och därmed är det tänkbart att tränare och 

sportpsykologer kan hjälpa idrottarna att uppnå detta. 

 

Det finns flera studier som visar hur mental träning har positiv påverkan på idrottsliga prestationer. 

Rogerson och Hrycaiko (2002) studerade juniormålvakter inom hockey och fick fram resultat som 

visade att mental träning förbättrade målräddningsprocenten. Manzo Ilhe-Helledy och Blake (2004) 

gjorde studier på 21 universitetssimmare i USA för att se om optimistiskt tänkande förbättrade 

simningsprestationen. Resultaten var signifikanta och visade att simmare efter att ha genomgått 

mental träning kring positivt tänkande förbättrade sina resultat post test jämfört med pre test 

(Howland, 2007). 

Bar-Eli och Blumenstein (2004) gjorde en undersökning av sambandet mellan mental träning, 

feedback och prestation. I undersökning testades 79 skolelever i åldrarna 16-18 år på huruvida 

mental träning och feedback hade inverkan på prestationen på kortdistanslöpning. Eleverna delades 

in i två grupper, en experimentell grupp och en kontrollgrupp. Den experimentella gruppen fick 

regelbunden träning samt tre stadier av Wingates mentala träningsprogram. Wingates mentala 

träningsprogram består av fem steg. 1, introduktion (ex olika typer av självreglerande tekniker) 2, 

Identifikation (ex identifiera och stärka dne effektivaste biofeedback responsen) 3, simulering (tex 

föra över de mentala förberedelserna från laborations miljö till fältet) 4, transformation (tex 

förberedelse för den faktiska händelsen/tävlingen etc.) och 5, Realisation, att bibehålla den optimala 

spänningen i tävlingssammanhang.  Kontrollgruppen fick regelbunden träning samt delta i 

avkopplande aktiviteter. Under en 12 veckors period testades deltagarna vid tre tillfällen och 

resultaten visade på en betydande prestationsökning för den experimentella gruppen medan 

kontrollgruppens resultat förblev relativt stabila. Författarna föreslår vidare att liknande träning, i 

framtiden, bör testas på och kan ha en positiv effekt på till exempel oerfarna bilförare eller 

skolelever för att förbättra studieresultaten (Bar-Eli & Blumenstein, 2004). 

Forskning där man har använt sig av den mentala träningsformen biofeedback (BFB)  har visat 

liknande resultat som Bar-Eli och Blumensterin s (2004) undersökning även i pistolskytte (Landers, 

1985; Hatfield, Landers & Ray, 1987; Daniels & Landers, 1981), bågskytte (Salazar, Landers, 

Petruzello et al., 1990), golf (Crews, 1991; Crews & Landers, 1993), långdistanslöpning (Caird et 

al., 1999), handboll (Costa, Bonaccorsi, & Scrimadi, 1984), karate (Collins, 1995), och judo 
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(Blumenstein, 1999). BFB är en effektiv och kraftfull metod för att minska prestationsförsvagande 

effekter som oro och stress. Med BFB lär sig idrottaren att kontrollera det autonoma nervsystemet. 

Känslorna som associeras med att minska det sympatiska nervsystemet (ex hjärtfrekvens) kan sedan 

överföras till ett idrottsligt sammanhang för att minska upphetsning och aktivering i det sympatiska 

nervsystemet (Cox, 1998). Samma progressiva avslappning används bland annat även inom 

meditation. 

En studie gjord i USA på skolbarn (m=11.7) undersökte sambandet mellan ett motiverande 

idrottsklimat, skapat av idrottslärarna, och den inre motivationen på de tävlingsförberedande 

idrottslektionerna inför en friidrottstävling. Resultaten visade att ett manipulerande motiverande 

klimat gav bättre resultat på tävling jämfört med kontrollgruppen som inte hade förberedande 

träning i detta klimat (Cecchini, Gonzales, Carmona et. al., 2001). 

1.3 Från kursplan till realisation, teoretisk utgångspunkt 

I föreliggande studie har jag valt att utgå från en läroplansteoretisk utgångspunkt. I likhet med 

Ekberg (2009) använder jag läroplansteorin som ett sammanfattande begrepp för teorier om och 

praktik inom fältet. Läroplansteorin är riktad mot de formulerade styrdokumenten men även mot 

förutsättningar för och genomföranden av verksamheten. 

Ekberg (2009) skriver i sin avhandling att ämnet idrott och hälsa har en svag klassifikation och 

lämnas därför öppet för tolkningar utifrån lärarnas egna åsikter och erfarenheter. Det råder 

konkurrerande uppfattningar om vad som är ämnets kärna och vad som är grundläggande innehåll. 

 

”Det råder följaktligen inte konsensus om vilken kunskap som är värd att förmedla i ämnet, om 

ämnets lärobjekt, dess kärna och vad det ska omfatta. Ämnets gränser är otydliga, ämnet saknar 

en distinkt stämma och har en oklar identitet Ämnet har således karaktären av att vara ett ämne 

med en svag klassifikation och att vara icke paradigmatiskt, vilket även ligger i linje med 

tidigare läroplansteoretiska studier inriktade mot ämnet.” 

 (Ekberg, 2009, sid 193) 

 

I Skolverkets utvärdering (2003) uppmärksammas även att det finns flera problem inom ämnet 

idrott och hälsa vad gäller att erbjuda en likvärdig undervisning för elever och menar att problemet 

delvis ligger i den variation som finns mellan olika lärare (Skolverket, 2003). 

Ekberg menar vidare att det är stor skillnad på vad som står i kursplanerna och vad som sedan 

erbjuds eleverna i undervisningen. Medan läro- och kursplanerna är ett resultat av ”politiska 

överväganden och kompromisser speglar de intentioner samhället har med skola och med 

utbildning” där fokus till stor del ligger på begreppet hälsa. Medan det i den faktiska 

undervisningen i praktiken är mer inriktad på den fysiska aktiviteten där hälsa ses som inbakat i 
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detta. Undervisningen är till stor del också influerad av föreningsidrotten och lärarnas egna 

erfarenheter och uppfattningar om vad som är viktigt för ämnet (Ekberg, 2009). 

Innehållsurvalet i föreliggande studie ligger under transformerings- och realiseringsarenorna då 

innehållet behandlar lärarnas syn på och utsagor om de innehåll som bedrivs i deras undervisning. 

Transformeringsarenan är den arena där läroplanen bearbetas och omformuleras av lärarna. Det 

empiriska underlaget för denna arena i den här studien utgörs av lärarnas berättelser.  

Realiseringsarenan omfattar det verkliga innehållet i undervisningen. I denna studie utgörs det 

empiriska underlaget på denna arena av lärarnas utsagor om hur undervisning bedrivs. 

Formaliseringsarenan representeras av det som står i kurs och läroplaner. 

Dessa arenor är framtagna av Linde (2006) och grundar sig på Bernsteins (1971) tankar ( i Ekberg, 

2009). 

Formaliseringsarenan 

Styrdokument. Kursplaner. 

Läroplaner 

Transformeringsarenan 

Omformulering av läroplaner av 

kommuner, skolor, av lärarna 

och andra aktörer. 

Realiseringsarenan 

Faktiskt lektionsinnehåll och 

utförande 

Figur 1, Läroplansteori 

 

I likhet med Ekberg (2009) anser också Lindensjö och Lundgren (2000) att avståndet är stort mellan 

formaliseringsarenan (styrdokument och läroplaner) och lärarnas transformerings (omformuleringar, 

tolkningar) och realiseringsarena (verkligt innehåll). 

Vad gäller implementeringen av läroplanen så har ett flertal studier visat på att lärare som fått veta 

hur implementeringen ska gå till har lättare att ta till sig och genomföra förändringar, som till 

exempel nya kursplaner för gymnasieskolan 2011, än lärare som endast fått veta vad det nya är och 

att det ska genomföras (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Då studier visar att idrott och hälsoämnets 

gränser är otydliga och har en oklar identitet (Ekberg, 2009) är det kanske inte så konstigt att   

avståndet mellan formaliseringsarenan och transformerings- & realiseringsarenan är stort. 

 

Precis som Ekbergs (2009) avhandling så handlar föreliggande studie om pedagogisk verksamhet, 

närmare bestämt den pedagogiska verksamheten som äger rum på några av Sveriges skolor och som 

några unikare lärare ansvarar för. I lärandesammanhang uppstår olika pedagogisk dilemman kring 

hur verksamheten ska organiseras och vad den ska innehålla och det är detta som är grunden för 

min undersökning. Mitt intresseområde är att bättre förstå vad som sker i själva iscensättandet av 

formella styrdokument, i detta fall med specifik fokus på området mental träning. Jag vill försöka 

förstå hur ett specifikt innehåll väljs ut och realiseras i undervisningen, varför det anses som giltigt 

och hur det har påverkats från gällande omgivningar. Då det finns stor frihet för lärare att utforma 
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den egna verksamheten i idrott och hälsa är det intressant för mig som blivande idrottslärare att veta 

mer om hur dessa val går till och vad valen resulterar i. Läraren ska transformera innehåll som finns 

i den formella läroplanen, angående mental träning, och sedan realisera dessa på lektionstimmarna 

och därför ligger en läroplansteori som bakgrund för mitt arbete.  

1.4 Mental träning i kursplaner 

Med bakgrund i tidigare forskning, som visar hur såväl skolungdomar som idrottare kan ha fördel 

av mental träning, så anser jag att det är relevant att arbeta med mental träning i skolan, både för 

högpresterande idrottselever som för betygsstressade elever på teoretiska eller yrkesinriktade 

program.  Då mental träning ligger under ämnet idrott och hälsa i skolan blir min fokus på att prata 

med undervisande idrottslärare. I kursplanen för Idrott och hälsa 1 i Gy 2011 står det som centralt 

innehåll att: 

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:(../..) spänningsreglering 

och mental träning. (../..)” (Skolverket, 2011, sid 84) 

 

I kursplanen för Idrottsspecialisering 1 står det att: 

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:(../..) Faktorer i 

tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk 

prestationsförmåga. (../..) Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel 

teknik- och konditionsträning samt mental träning."(Skolverket.se) 

 

Mental träning har fått en större roll i den nya kursplanen för gymnasieskolan 2011 än vad den hade 

i tidigare kursplanen för idrott och hälsa A. Där fanns inte mental tärning med alls. Det som kunde 

liknas med begreppet ”mental träning”  var : ”kunna tillämpa några olika metoder för 

stresshantering och spänningsreglering.” (Skolverket.se) 

Därför tycker jag att detta är ett relevant och aktuellt ämne att studera och diskutera, och det tycker 

uppenbarligen våra skolpolitiker också. 

 

Vidare står det i ett av läroplanens  övergripande riktlinjer i  gy 2011   att ”läraren ska utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, sid 10). 

samt att det som övergripande kunskapsmål står att: ”Det är skolans ansvar att varje elev tillägnar 

sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för 

vidare studier och samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (Skolverket, 2011, Sid 9). Detta innebär i 

sin tur att mental träning inte bara fått en större och tydligare roll inom ämnet utan även, i samband 
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med det två ovanstående övergripande riktlinjerna och målen, att den mentala träningen ska 

anpassas samt ha en nyttofunktion som eleverna kan ha användning av i andra delar av livet utöver 

skolan som institution. 

1.5 Aktuella begrepp 

 För att få en förförståelse för det övergripande ämnet för den här uppsatsen redovisar jag här några 

aktuella begrepp som berör mental träning. 

1.5.1 Mental träning 

Mental träning är övningar och metoder som ökar utövarens förmåga att vara bättre förberedd och 

mer effektiv när individen försöker uppnå ett mål. Att regelbundet använda sig av psykisk träning 

har visat sig leda till bland annat: 

 Förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

 Ökad arbets- och livsglädje 

 Bättre självkänsla och självförtroende 

 Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom 

 Mer positiv attityd till tillvaron 

 Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer 

 Förbättrade sociala relationer 

 Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål 

(Plate & Plate, 1997, sid 212) 

 Mental träning utgör en del av idrottspsykologin och är i sin tur ett ämne som studerar hur olika 

psykologiska faktorer påverkar prestationer och inlärning samt effekter av idrottsliga aktiviteter. 

(Pennsgård & Hollinger, 1997). Inom idrottspsykologin finns det tre huvudsakliga perspektiv på 

vad som utmärker framgångsrik påverkan och behandling. 1, Beteende perspektivet, vars forskare 

och psykologer menar att idrottarens beteende främst beror på yttre, miljömässig påverkan såsom 

beröm, priser och förebilder.  2, Det psykofysiologiska perspektivet, där man främst studerat hur 

hjärnan påverkar den fysiska aktiviteten. Hjärtslagen och/eller hjärnaktiviteten och hur dessa 

påverkar beteende och prestationsutveckling hos individen är ofta studieobjekt. Inom det här 

perspektivet finner vi bland annat metoden biofeedback. Majoriteten av idrottspsykologerna verkar 

inom det tredje, kognitiva perspektivet. Grundtanken är här att såväl miljömässiga faktorer som 

individens egna särdrag påverkar och styr individens utveckling. Individens känslor tankar och 

beteende anses spela in på prestationen och mäts genom olika konstruerade mätinstrument (Johnson 

(red.), 1999). 
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Psykologiska färdigheter och förmågor går att förbättra och utveckla genom rätt träning (Hassmén, 

Kenttä & Gustafsson, 2009 ). För att vi ska kunna kalla en viss aktivitet för träning måste vissa 

specifika krav uppfyllas. Vi måste arbeta systematiskt, målinriktat och regelbundet under en period. 

Att komma i god fysisk form tar tid och desamma gäller för mental träning. Träning kräver även en 

egen insats från individen (Pennsgård & Hollinger, 1997). Precis som människor skiljer sig vad 

gäller kroppsliga förmågor skiljer sig även individernas grundförutsättningar och våra 

utgångspunkter vad det gäller psykiska förmågor och träning av dessa. (Hassmén, et.al., 2009) 

Mental träning handlar inte bara om idrottsprestationer utan om att få ut mer av sina resurser, 

oavsett vad man sysslar med (Pennsgård & Hollinger, 1997). 

Några varianter av mental träning är till exempel: Hypnos, Autogen träning, Meditation, Yoga, 

Biofeedback eller avslappning i skolan (Uneståhl, 1979). 

1.5.2 Spänningsreglering 

Spänningsnivån är den grad av spänning som den enskilda individen upplever vid varje separat 

tillfälle (Pennsgård & Hollinger, 1997). 

Relationen mellan upphetsning (spänningsnivå) och prestation följer en inverterad U-kurva vilket 

innebär att ett visst mått av upphetsning är det optimala för individens prestation. Detta koncept 

kallas för den inverterade U-hypotesen eller Yerkes-Dodson Law och konstaterar att när optimal 

upphetsning uppnås och bibehålls, uppnås även effektiv uppmärksamhet. Den optimala 

upphetsningen kan dock inte fast bestämmas utan är individuell och beroende på vilken idrott eller 

uppgift som utövas (Pennsgård & Hollinger, 1997). 

Uneståhl (1979) använder sig av samma inverterade U-hypotes, utan att namnge den, men använder 

benämningar som aktivering/spänning/motivation i relation till prestation istället för upphetsning 

(eng Arousal).  
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Bild1, Uneståhls inverterade U-Hypotes (Yerker-Dodson law) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denna kurva delar han sedan in i fyra zoner. A: en stegring, som visar att när aktiveringen är låg är 

också prestationsförmågan låg. Detta gäller även när muskelspänningen är låg eller när uppgiften 

inte motiverar personen i fråga tillräckligt. I Zon B finns möjligheten till den maximala 

prestationen. Prestationen ökar alltså till en början med ökad aktivering, motivation och spänning 

för att sedan nå taket och börja sjunka när ”prestationskurvan” planar ut. I zon C ökar aktiveringen 

ytterligare. Detta kan leda till sämre planeringsförmåga, muskelspänningar över den optimala nivån 

som även aktiverar de viktiga musklernas, för uppgiftens, antagonister samt att precisionen 

försämras. Om man jämför zon A och C kan man se att prestationerna inte bara försämras i och med 

för liten motivation, utan även när personer är övermotiverade och vill för mycket. Vid mycket hög 

spännings och aktivering, zon D, kan prestationen sjunka ända ner till noll nivån igen och göra 

personen i fråga näst intill förlamad och/eller panikslagen. 

Vilken aktivering/spänning/motivation en person behöver för att uppnå sin maximala 

prestationsnivå är mycket individuell och beroende av en mängd olika faktorer. Individuella 

faktorer, såsom grundspänning, (påverkad av ex koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, trötthet, 

nedstämdhet rastlöshet, mm.), som är den spänningsnivå som en person normalt har när han inte 

befinner sig i någon situation som innebär en spännigs höjning, ex tävlingssituation, och 

situationsspänning. Med situationsspänning menar man att olika situationer höjer spänningen olika 

mycket för en och samma person. Dessa situationer höjer i sig spänningen olika mycket hos olika 

människor. Situationsspänningen och grundspänningen samverkar med varandra och bidrar 

tillsammans till vilken prestationsnivå man kan nå. Har man en låg grundspänning så tål man en 

högre tilläggsspänning (situationsspänning) utan att prestationen försämras medan man, om man har 

en hög grundspänning, tål en lägre grad av tilläggsspänning innan prestationen försämras. 

A B C D 

Prestation 

Aktivering  

Spänning 

Motivation 
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Förutom individfaktorer påverkar även situationsfaktorer (såsom idrottsgren och teknik) och 

temporala faktorer (såsom förberedelsetid och spänning) inför, under och efter tävling, in på 

prestationen (Uneståhl, 1979). 

Plate och Plate (1997) beskriver ytterligare två teorier kring sambandet mellan spänning och 

prestation föruton Yerkes och Dodsons law, som de kallar för Drive-arousal teorier. Dessa teorier är 

Achievementteorin, som menar att prestationen är ett resultat av den faktiska fysiska förmågan och 

den psykologiska prestationsbenägenheten som för stunden finns hos individen. Den andra teorin är 

Attributionsteorin som bygger på att prestationen är resultatet av individens upplevelser av olika 

nivåkrav samt individens uppfattning om sin egen förmåga. 

Några ytterligare viktiga begrepp inom temat spänningsreglering är: 

Anspänning är ett samlingsbegrepp för när kroppen aktiveras och dess spann sträcker sig från låg 

till hög intensitet (Hassmén, et.al., 2009). 

Avspänning, som innebär avlägsnande av tillfälliga överspänningar som ofta är miljö eller 

situationsberoende 

Avslappning, Att man försöker nå maximal reduktion av spänningar som finns i kroppen, även de 

spänningar som inte är miljö eller situationsberoende. 

Avkoppling som innebär att individen kopplar bort störfaktorer i omgivningen och helt går in i 

sitt ”mentala rum” i vilket man är mottaglig för olika psykiska processer som främjar prestationen 

både kort och långsiktigt. 

1.5.3 Stress 

Stress uppkommer när vi upplever en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att 

hantera dessa krav. Kroppens stressystem är anpassade till att möta olika fysiska hot 

(Socialstyrelsen, 2009). När vi hamnar i en stressfylld situation förbereder sig kroppen på att 

antingen kämpa eller fly (fight or fly). Reaktionen leder till fysiologiska förändringar i kroppen och 

ökar anspänningen i musklerna. Detta är ett nedärvt fenomen som hjälpt människosläktet att 

överleva genom tiderna (Jonson, (red.) 1999) men i dagens samhälle utsätts individer oftare för 

psykisk och psykosocial stress. Långvarig stress kan exempelvis leda till olust, nedstämdhet, 

minnesstörningar, kronisk trötthet, diffusa muskelsmärtor, sömnproblem och nedsatt 

prestationsförmåga (Socialstyrelsen, 2009). 

Kraven som ställs kan komma både från individen själv och från utomstående. Det spelar mindre 

roll hur kraven, rent objektivt, set ut. Det är själva upplevelsen av kraven och förmågan som är det 

avgörande. Det är viktigt att förstå att två individer, med samma förmågor, kan bli olika stressade av 

likadana uppgifter på grund av att deras upplevelser av dessa är olika (Jonson, (red.) 1999). Det som 

upplevs som stressande är allt som oftast känslan av att inte räcka till, men även understimulering 
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kan framkalla stresskänslor. Människan mår och presterar bäst vid en lagom stimulansnivå med en 

lagom mängd information och sinnesintryck. Termen ”lagom” varierar dock stort och är väldigt 

individuell (Plate & Plate, 1997). För att undvika stress vill vi uppnå en balans mellan kraven och 

förmågan. Det är då vi kan prestera som bäst. Det vill säga att kraven på sig själv och sin prestation 

bör vara jämbördig med den förmåga man i själva verket har. Har man en hög kapacitet tål man 

också högre krav och fler stressorer än om man har en låg kapacitet. 

Förmågan att hantera de påfrestningar vi utsätts för kallas för ”coping”. God ”coping” förmåga ger 

minskad risk för negativa reaktioner såsom uttröttning, sjukdomssyndrom, oro, 

koncentrationssvårigheter mm. Dessa reaktioner leder till försämrad prestationsförmåga, såväl 

psykisk som fysisk och kan i sin tur öka stressen ännu mer (Plate & Plate, 1997). 

1.5.4 Motivation 

Motivation definieras enligt Nationalencyklopedin som en ” sammanfattande term för de processer 

som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Motivation är därmed en ingrediens som är helt 

nödvändig för all mänsklig verksamhet. (Hassmén, et.al., 2009). Inom idrottsvärlden definieras 

motivation som ansträngningens ”riktning och intensitet” där riktningen refererar till i vilken 

utsträckning och varför en idrottare väljer ett vist beteende eller handling framför andra alternativ. 

Med intensitet menas hur intensivt, vilken ansträngning, en individ lägger ner på det valda 

beteendet eller handlingen. (Johnson, red. 1999). 

Motivationen i sig kan härstamma från olika delar. Den inre motivationen härstammar från 

idrottaren/utövaren själv och blir starkare när utövaren genomför handlingen för sin egen skull 

motiverad av till exempel glädje och tillfredsställelse. En grundförutsättning är att aktiviteten är 

frivillig, utan tvång eller någon form av materiella belöningar. (ibid). Inre motivation har många 

positiva effekter på utövarens beteende och framför allt bidrar den till att behålla motivationen över 

lång tid. (Hassmén, et.al., 2009). Yttre motivation är när individen utför en handling på grund av 

någon form av yttre belöning. Den yttre motivationen härstammar från andra personers negativa 

eller positiva förstärkningar (Johnson red, 1999), till exempel medaljer, pengar eller 

uppmärksamhet i media (Hassmén, et.al., 2009). Hur stark den inre eller yttre motivationen är och 

vad det är som driver en person är individuellt (Johnson red, 1999). En kombination av både yttre 

och inre motivation är oftast inget problem men när motivationen är ensidigt yttre finns risken för 

amotivation. Amotivation är när en individ tappar sin motivation och orsaker till detta kan till 

exempel vara tvivel: på den egna förmågan, på att belöningen är värd mödan, på att individen själv 

kontrollerar resultaten, eller på den valda strategin och en oförmåga att hitta andra alternativ 

(Hassmén, et.al., 2009). 
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1.5.5 Målsättningar/målstyrning 

Ett mål kan definieras som ” att uppnå en specifik färdighetsnivå på en uppgift inom en bestämd 

tid” (Johnson, (red.) 1999). Mål en individ sätter kan delas upp i kategorier som långsiktiga mål och 

kortsiktiga mål, där skillnaden är att en individ strävar efter att uppnå ett mål i ett längre eller 

kortare perspektiv. Målen kan även delas upp i resultatmål, prestationsmål och processmål. Där 

resultatmål är inriktade på att, precis som det låter, uppnå resultat i något specifikt. Prestationsmål 

kan handla om att förbättra den egna förmågan över tid. Processmål handlar om färdigheter, 

tekniker och handlingar. 

 

Resultatmål -   Vinna guld på ett mästerskap 

Prestationsmål-  Göra sitt bästa och prestera bättre än man någonsin gjort 

Processmål-  Hitta flytet, tekniken och rätta känslan.  (Hassmén, et.al., 2009)  

 

Det mest ändamålsenliga när man jobbar med personliga målsättningar är att fokusera på 

förhållanden individen själv har kontroll över så som sina egna förberedelser, färdigheter, rutiner 

mm. Om man sätter upp resultatmål som bygger på att man kan kontrollera yttre faktorer (ex väder, 

motståndare eller frågor på en tenta) så kan detta skapa onödig ångest och frustration. 

Det är mycket viktigt när man arbetar med målsättningar att man utvärderar målen under tiden och 

efter, annars finns det risk för att målsättningarna får en negativ effekt på individen på grund av att 

målen aldrig uppnåddes eller utvärderades. 

Uneståhl (1996) menar att mål bör väljas så att de uppfyller vissa kriterier. De sju kriterier han tar 

upp är: 

 

 Självvalda 

 Engagerande 

 Konkreta specifika och mätbara 

 Kontrollerbara 

 Optimalt sannolika 

 Lång bränntid (relativt långsiktiga) 

 Synliga och magnetiska   (Uneståhl, 1996, sid 143) 

1.5.6 Målbilder/Visualisering 

Efter målsättningsprocessen kommer målintegreringen, menar Uneståhl (1996). Individen måste 

välja mål som kan uttryckas bildmässigt. Bilden bör vara så tredimensionell som möjligt då hjärnan 
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fungerar som ett hologram, d.v.s. skapar en helhet. I målbilden ska man både se, höra och känna det 

som kommer att hända när målet uppnås (Uneståhl, 1996). 

Visualisering är en mental teknik som används bland annat vid självförtroende- och 

motivationsträning. Visualisering kan användas för att föreställa sig sin framtida målbild. Under 

tuffa förhållanden kan det vara svårt för individer att motivera sig till att fortsätta, under sådana 

perioder kan det hjälpa en individ att motivera sig och hålla målet i sikte genom att visualisera vad 

den aktuella situationen eller handlingen i framtiden kan leda till. 

Förutom visualisering kan det vara effektivt att använda sig av Affirmationer, positiva påståenden 

om sig själv eller sin omgivning, som upprepas med jämna mellanrum. Den inre dialogen som 

individer har med sig har stor inverkan på resultatet (Pennsgård & Hollinger, 1997). 

1.5.7 Självförtroende 

Självförtroende, att tro på sig själv, spelar en viktig roll vid prestationer (Pennsgård & Hollinger, 

1997). Ett starkt självförtroende karaktäriseras av en övertygelse om att man kan genomföra det 

som önskas. Önskan måste samtidigt vara realistisk i förhållande till individens kapacitet. (Johnson, 

(red.) 1999). Det finns ett starkt samband mellan grad av självförtroende och resultat och det är 

framför allt fyra faktorer som påverkar denna tro på den egna förmågan, dessa faktorer är: 

 Upplevelsen av att klara av en uppgift som man redan tidigare har lyckats med 

 att uppleva att andra, som man anser sig på samma nivå som en själv, klarar av ett moment 

eller en övning 

 att höra omgivningen säga att man utför uppgiften på ett bra sätt 

 att ha en optimal spänningsnivå     (Pennsgård & Hollinger, 1997). 

 

Precis som spänningsnivån följer en inverterad U-kurva i förhållande till prestation så gör även 

självförtroendet det. För lågt självförtroende leder ofta till nervositet och negativa tankar kring 

prestationen. Optimalt självförtroende karaktäriserar av att individen har en god självkännedom och 

vet sin kapacitet. Medan så kallat falskt självförtroende, en tro på att man är väldigt duktig men inte 

besitter den vekliga kompetensen, snabbt leder till problem och besvikelse (Johnson, (red.) 1999). 

Självförtroendet är starkt kopplat till andra begrepp såsom självbild och självkänsla. Till skillnad 

från självförtroende är självkänsla en mer generell bild av hur en person uppfattar sig själv och sina 

förmågor, självförtroende är starkare kopplat till en specifik färdighet eller förmåga (Hassmén, 

et.al., 2009). Självbilden i sin tur omfattas av individens egna tankar, förväntningar och känslor om 

sig själv. 



19 

 

1.5.8 Kroppsspråk 

En stor del av kommunikationen mellan människor sker utan att några ord utbytes. Med hjälp av 

våra kroppar, gester och minspel sänder vi ut signaler till vår omgivning som vi inte alltid är 

medvetna om.  Mycket av detta är primitivt beteende som går att känna igen från övriga 

djurvärlden. Till exempel kan vi krypa ihop vid en fara eller visa tänderna i avsky för någonting. 

Men kroppen kan inte ljuga och därför fungerar även detta beteende på ett omvänt sätt, det vill säga, 

om man har ett negativt kroppsspråk är ofta tankar och känslor negativa medan om du har ett 

positivt, så är det svårt att känna sig nere (Plate & Plate, 1997).  På detta sätt fungerar även så 

kallad ”skratt terapi”, där ett endorfin utsöndras i hjärnan när du ler och musklerna kring 

mungiporna aktiveras. 

Vårt kroppsspråk ger såväl en vink till omgivningen om hur vi mår, samtidigt som vårt kroppsspråk 

påverkar oss själva och hur vi mår (Plate & Plate, 1997). 

1.5.9 Koncentrationsförmåga 

Begreppen koncentration och uppmärksamhet betraktas ofta som likaställda begrepp, vilket det med 

psykologiska termer inte är. Begreppet koncentration är en begränsning av uppmärksamheten riktat 

mot någonting under en tidsperiod (Pennsgård & Hollinger, 1997). Begreppet uppmärksamhet är 

nödvändigt för att kunna definiera begreppet koncentration.  

En person som är koncentrerad har riktat sin uppmärksamhet mot någonting, anpassat den på ett 

adekvat sätt och upprätthållit denna uppmärksamhet över tid med hög intensitet (Hassmén, et.al., 

2009). Med koncentrationsförmåga menas således förmågan att koncentrera sig på en uppgift under 

längre tid samt att fokusera på relevanta saker utan att påverkas av inre eller yttre störningar som 

påverkar uppmärksamheten i negativ riktning, bort från uppgiften (Pennsgård & Hollinger, 1997). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är dels att undersöka vilken uppfattning några idrottslärare har om mental 

träning, dels att undersöka vilket syfte dessa lärare har med undervisningen samt hur de säger sig 

jobba i praktiken. 

 

Uppsatsens frågeställningar:  

1, Vilka uppfattningar har idrottslärare om mental träning?  

2, Vilka skillnader respektive likheter finns det i hur olika idrottslärare arbetar med mental träning i 

skolan?   

3, Vilket syfte har lärare med undervisning om mental träning?  

4, På vilket sätt är undervisning och syfte med undervisning kring mental träning anpassat beroende 

på vilken elevgrupp som undervisas?  

3. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod för att få svar på mina 

frågeställningar. Anledningen till att jag valde den kvalitativa metoden framför den kvantitativa var 

för att jag ville få svar på frågor som ”vilka” och ”på vilket sätt”. Mitt syfte var att förstår ett socialt 

fenomen (mental träning i skolan) utifrån aktörernas (idrottslärarnas) perspektiv och beskriva 

fenomenet som de upplevs av dem under antagandet att verkligheten ÄR vad idrottslärarna 

uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 2010). Detta kan inte undersökas med en kvantitativ 

metod och för att få fram innehållsrika svar där idrottslärarnas upplevelser och erfarenheter 

tydliggörs samt att se på variationerna av dessa är min forskning av fenomenologisk karaktär (Kvale 

& Brinkmann, 2010). 

 

3.1 Urval 

Urval gjordes med ett så kallat ”purposeful sampling”. Det vill säga att jag kontaktade lärare på tre 

olika gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad via telefon och berättade om min studie och 

frågade om de ville ställa upp på en intervju kring mental träning i skolan. Sju lärare kontaktades 

och samtliga lärare svarade ja till att låta sig intervjuas. Jag hade sedan tidigare lite vetskap om 

samtliga av lärarnas bakgrund, och dessa valdes ut strategiskt för att få variation på vilka 

elevgrupper de undervisade för att kunna svara på frågeställning 3: På vilket sätt är undervisning 

och syfte med undervisningen kring mental träning anpassad beroende på vilken elevgrupp som 

undervisas? 
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Samtliga lärare har jag sedan tidigare haft kontakt med på ett eller annat sätt och därför är urvalet 

även delvis ett bekvämlighets urval. 

Samtliga lärare är verksamma idrottslärare. 4 män och 3 kvinnor i åldrarna 30-61 år intervjuades.   

 

3.2 Intervjuguide 

Då syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare arbetar med mental träning i 

gymnasieskolan var intervjuguidens frågor noga övervägda för att kunna ge svar på de olika 

frågeställningar jag har i arbetet. I intervjuguiden fanns även några bakgrundsfrågor som berörde 

den intervjuade lärarens bakgrund vad gäller arbete som idrottslärare och hur denne tillägnat sig 

kunskap om mental träning. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att syfte med intervjun var tydlig och 

förutbestämda frågor fanns med i mallen men möjlighet till uppföljning och utveckling av frågor 

och oförutsedda svar är stor. Frågorna hade inte någon strikt ordningsföljd utan ställdes löpande i 

intervjuerna då ämnet bearbetades, antingen då de togs upp av den intervjuade, respondenten, eller 

av mig som intervjuare. Intervjuguiden fungerade som underlag i intervjuerna och jag var noggrann 

med att samtliga av dessa frågor ställdes under intervjuerna. 

Intervjuguiden arbetades fram utifrån examensarbetets frågeställningar.  

Då undersökningens validitet är beroende på logiken i sambanden mellan intervjufrågorna och 

forskningens frågeställningar (Kvale, 1997) har jag i tabell 1 visat på sambanden mellan 

intervjuguidens frågor och frågeställningarna för examensarbetet 
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Tabell 1. Samband mellan arbetets frågeställningar och intervjufrågor. 

  

 

Arbetets frågeställningar 

  

Intervjufrågor 

 

  I kursplanen står det att undervisningen 

ska behandla spänningsreglering och 

mental träning, hur tänker du kring 

detta?  

 

Vilka uppfattningar har 

idrottslärare om mental 

träning? 

 Hur har du skaffat dig material och 

kunskap om mental träning?  

 

   

På vilket sätt undervisar du inom 

mental träning? (Teori, praktik?  När 

på terminen? I samband med något 

tema? ) 

 

Vilka skillnader respektive 

likheter finns det i hur olika 

idrottslärare arbetar med 

mental träning i skolan?   

 Vilka metoder och teorier tar du upp?  

 

  Vad har du för syfte med 

undervisningen om mental träning?  

 

Vilket syfte har lärare med 

undervisning om mental 

träning? 

 Är undervisning och syfte med 

undervisningen kring mental träning 

anpassad efter vilken elevgrupp som 

undervisas? 

 

 

 

  

Ser undervisningen likadan ut 

oberoende av vilken elevgrupp du 

undervisar i? (Ex, beroende på 

program eller problemfokusering.) 

 

 

 

 Om nej hur skiljer den sig?  

 

På vilket sätt är undervisning 

och syfte med undervisning 

kring mental träning anpassat 

beroende på vilken elevgrupp 

som undervisas? 

 Varför, tycker du, att det är 

viktigt/mindre viktigt att behandla 

området ”mental träning” i skolan?  

   

Vad, anser du, att undervisningen får 

för effekt på elevernas prestation och 

/eller välbefinnande?   

 



23 

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Material 

 Ett tyst enskilt rum användes vid intervjutillfällena för att undvika moment som kunde störa 

intervjun och/eller respondenternas tankar. 

 En diktafon användes för att dokumentera vad som sagts. 

 Papper och penna användes av mig för att skriva ner intressanta uttalanden som jag ville 

komma ihåg och senare komma tillbaka till utan att avbryta intervjun just då. 

 Intervjuguiden.  

 

3.3.2 Procedur 

Samtliga lärare kontaktades via telefon där jag presenterade mig och angående vad samtalet gällde. 

De blev informerade om studiens ämne och syfte. Samtliga lärare tackade ja och jag skickade ut ett 

mail till lärarna där tiden för intervjun bekräftades och där de övergripande intervjufrågorna 

bifogades. Detta för att lärarna skulle kunna förbereda sig och fundera över frågorna i förväg och på 

så sätt vara förberedda för intervjun. Jag påpekade i mailet att intervjun vara av semistrukturerad 

karaktär och att fler frågor kan komma att ställas och ordningsföljden på frågorna att ändras utifrån 

vad som var bifogat i mailet. 

En av intervjuerna fungerade som pilotintervju där jag testade intervjumallen, varpå jag senare 

korrigerade den för att förbättra frågorna i förhållande till mina frågeställningar och mer konkret få 

svar på mina frågor. Denna pilotintervju genomfördes med en man och redovisas inte i resultatet där 

endast sex intervjuer bearbetats och analyserats. Fortsättningsvis kommer jag enbart att ta upp fakta 

kring de sex intervjuer som redovisas i arbetet. 

Respondenterna fick själva bestämma när och var de ville träffas för intervjun. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på lärarnas arbetsplatser i enskilda tysta rum. Två av intervjuerna genomfördes i mitt 

eget hem, även här i enskilda tysta rum. Samtliga intervjuer genomfördes helt ostörda utom en där 

en kollega snabbt kom in i rummet för att nästan genast lämna rummet igen när denne förstod att en 

intervju pågick. 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon och alla ljudupptagningar var av god kvalité.  
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3.4 Analys 

Då detta är en kvalitativ studie har data insamlats genom att genomföra intervjuer. Dessa intervjuer 

spelades in med hjälp av en diktafon och har sedan transkriberats. Det vill säga avlyssnats och 

skrivits ner ordagrant. Det transkriberade materialet har sedan analyserats med hjälp av kodning. 

Kodning innebär att materialet som transkriberats indelas i olika teman som forskaren har funnit 

och anser vara intressanta för undersökningens syfte (Hassmen & Hassmen, 2008). Efter att 

transkriberingen och kodningen genomfördes analyserades materialet utifrån meningsinnebörden av 

innehållet, en grundläggande tolkning av fenomenet gjordes. Genom analysen framträdde olika 

övergripande teman som presenteras i resultatdelen. Citat från intervjuerna som passar under dessa 

teman har skrivits in i resultatdelen. 

Utifrån examensarbetets frågeställningar och min genomgång av det transkriberade 

intervjumaterialet formulerade jag analysfrågor som jag ansåg möjliga att svara på i relation till 

intervjumaterialet. Analysfrågorna kopplades till fyra övergripande ”teman” som korrelerar med 

arbetets frågeställningar och resultatredovisningen strukturerades sedan upp efter dessa fyra 

övergripande teman.    

 Sambandet mellan analysfrågorna och arbetets frågeställningar redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2, samband mellan frågeställningar och ”analysfrågor”. De streckade linjerna visar att 

analysfrågan kan kopplas till två av de fyra frågeställningarna.  

Arbetets frågeställningar  Analysfrågor 

   

  1. Vilken syn har lärarna på behovet 

av mental träning i skolan? 

Vilka uppfattningar har idrottslärare 

om mental träning?  

 2. Vilken syn har läraren på 

betydelsen av mental träning i 

skolan? 

  3. Vilken syn har lärarna på 

innebörden av mental träning? 

  4. Hur värderar lärarna mental 

träning i förhållande till annat 

ämnesinnehåll? 

  5 .Hur beskriver lärarna omfattningen 

av mental träning i skolan? 

Vilka skillnader respektive likheter 

finns det i hur olika idrottslärare 

arbetar med mental träning i skolan?   

 6. Hur beskriver lärarna 

undervisningen av mental träning 

utifrån tillvägagångssätt och 

innehåll? 

  7. Hur beskriver lärarna att 

undervisningen om mental träning 

organiseras? 

Vilket syfte har lärare med 

undervisning om mental träning?  

 8. Vad ser lärarna för 

användningsområde av undervisning 

om mental träning? 

  9. Vad vill lärarna uppnå med 

undervisning kring mental träning? 

På vilket sätt är undervisning och 

syfte med undervisning kring mental 

träning anpassat beroende på vilken 

elevgrupp som undervisas?  

 10. Hur beskriver lärarna att 

undervisning om mental träning 

anpassas? 

  11. Vad upplever lärarna att det finns 

för hinder att bedriva undervisning 

om mental träning? 
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Analysfrågorna bearbetades en efter en och samtliga lärare behandlade innehållet i frågorna på ett 

eller annat sätt. De mest representativa citaten fick sedan exemplifiera lärarnas utsagor tillsammans 

med en sammanfattning av svaren. 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Jag har tagit hänsyn till alla de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet menar är de grundläggande 

individskyddskraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Alla de intervjuade lärarna hade informerats om studiens syfte och att deltagandet in intervjuerna 

var frivilligt och kunde avbrytas när helst det ville. Uppgifter om alla medverkande i  

undersökningen gavs största konfidentialitet och personuppgifterna förvars på ett sådant sätt så att 

ingen utomstående kan ta del av dem. Varken kön, skola, eller geografisk ort anges heller i arbetet 

annat än antalet män respektive kvinnor som deltog. Samtliga respondenter var medvetna om att 

intervjuernas spelades in på band och hade gett sitt medgivande till detta samt att insamlade 

uppgifter endast skulle användas för forskningsändamål.  
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4. Resultat 

Resultatet av den genomförda empiriska studien redovisas nedan utifrån uppsatsens frågeställningar 

och dessa korrelerar med den första nivåns rubriker. Den andra nivåns rubriker korrelerar med de 

analysfrågor som jag tagit fram i relation till det transkriberade intervjumaterialet. 

 

I vissa fall har korrigeringar gjorts i språket då talspråk skiljer sig från skriftspråk för att texten ska 

bli mer lättförstådd och lättläst. De korrigeringar jag gjort har, enligt min mening, inte påverkat 

innebörden av citaten. 

 

Utgångspunkten har vid tolkningen varit att försöka finna likheter och skillnader mellan lärarnas 

utsagor av fenomenet och därefter skapa de olika teman som utgör mer eller mindre generella 

tankemönster hos respondenterna. I ett fall är resultatet utformat som en inventering av lärarnas 

beskrivningar för att göra resultatet mer tydligt för läsaren. 

 

Jag har valt att använda mig av ett eller flera citat under samtliga av den andra nivåns rubriker, detta 

för att exemplifiera det material som använts för min analys samt att ge läsaren ett intryck av 

interaktionen i intervjusamtalen (Kvale, 2008). 

 

4.1 Lärarnas uppfattningar om mental träning 

Syftet med forskningsfrågan ”Vilka uppfattningar har idrottslärare om mental träning?” är att 

försöka ge en bild av hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar mental träning utifrån behovet 

som finns (analys fråga 1), vilken betydelse undervisning om mental träning har (Analysfråga 2) 

vilken syn lärare har på innebörden av mental träning (analysfråga 3) samt hur lärarna värderar 

undervisning av mental träning i förhållande till annat ämnesinnehåll (analysfråga 4).  

4.1.1 Lärarnas syn på innebörden av mental träning 

Vad gäller analysfrågan (3) ”Vilken syn har lärare på innebörden av mental träning?” Så har två 

olika synsätt/sätt att tänka på mental träning framkommit. Det ena är att se mental träning ur en 

holistisk utgångspunkt, det vill säga att mentalträning är ett av många olika medel för att utveckla 

individen, i olika syften, i sin helhet. Det andra synsätt är att mental träning används enskilt för att 

utveckla någon specifik egenskap.  Samtliga lärare i studien uttrycker sin syn på mental träning 

olika mycket men alla nämner det i större eller mindre omfattning. Några lärare ger även uttryck för 

mental träning med utgångspunkt i båda synsätten.  
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Exempel på lärares utsagor med det holistiska synsättet: 

 

Jag vill ju se hela hälsobegreppet och för mig är det psykiskt och fysiskt och socialt. Att dom vet 

att det är viktigt att ta hand om sina kroppar och att det är viktigt att man är mentalt stark, att 

man har ett socialt umgänge som man kan bolla ideer mot och att man känner sig trygg. (Lärare 

5). 

 

Exempel på lärares utsagor med synsättet att använda mental träning för att utveckla något 

specifikt: 

 

”Jag ser mental träning som bra för prestation. Jag ser det som något man använder sig av till 

sin idrottsprestation och det tycker inte jag är så viktigt i det ämne som jag undervisar 

i.”(Lärare 2) 

4.1.2 Lärarnas syn på behovet av mental träning i skolan 

I samband med analysfråga 1, ”vilken syn har lärare på behovet av mental träning i skolan?” så 

uppger samtliga lärare utom en att de upplever att det finns ett behov av att arbeta med mental 

träning i skolan idag. 

 

Exempel på lärarnas utsagor om varför behovet finns och varför det är viktigt med mental träning: 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker att eleverna idag är mer stressade. Jag upplever i 

alla fall att eleverna behöver mer lugn och ro. Jag tror att dom är ganska hårt utsatta i skolan 

idag. Många är splittrade, det är många ämnen, kraven har ökat, arbetsmarknaden ser tuff ut. 

Alltså att är så mycket som oroar ungdomarna idag, …..,det är så mycket som dom ska 

kunna.”(Lärare 5) 

 

En lärare ger uttryck för att behovet finns såväl hos gymnasieelever som hos gemene man: 

 

”Jag tycker att det ÄR viktigt eftersom många elever är så stressade. Så tycker jag att det är 

jättebra att ta upp det. Men egentligen skulle man ju behöva ha lite, alla skulle ju behöva gå 

någon stresshanteringskurs.”  (Lärare 6) 

 

En lärare uttrycker en helt annorlunda åsikt av behovet av mental träning än vad de övriga 

fem gör, så här säger den läraren och motiverar det: 

”Eftersom det bara finns med i det centrala innehållet så tycker inte jag att det är så viktigt. Det 

finns ju inte med i kursmålen explicit i alla fall, så jag jobbar inte speciellt mycket med det, men 

det står ju med som ett centralt innehåll som måste ingå så jag måste ju ha med det på nåt sätt.. 

Det jag jobbar med spänningsreglering är bland annat stretching och mental träning ser  jag 
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mest som en avslappning / nån annan mental träning tycker inte jag att de här eleverna behöver 

nu.” (Lärare 2) 

 

Senare i intervjun säger läraren att behovet ändå finns : 

 

 ”Ja ur en hälsosynpunkt. Inte ur en träningssynpunkt, elitidrottssynpunkt. Men ur en 

hälsosynpunkt så tror jag att det är bra för att ha ett sånt verktyg och kunna slappna av när man 

är stressad. Det tror jag. Men att ge någon den kunskapen skulle vara / svårt tror jag. (PAUS) 

och inte så viktigt utifrån kursplanen.” (Lärare 2) 

4.1.3 Lärarnas syn på betydelsen av mental träning inom ämnet idrott och hälsa 

Analysfrågan (2) ”vilken syn har lärare på betydelsen av mental träning” har visat sig resultera i att 

flertalet lärare uppger att mental träning är av stor betydelse, framför allt för elevernas 

välbefinnande. Några lärare uppger också att mental träning är mer relevant i dagens samhälle än 

vad det varit tidigare då elevernas situation i skolan och samhället har förändrats. 

 

Exempel på lärarnas utsagor om ett stort behov av ökat självförtroende och självkänsla hos 

eleverna: 

 

”Och tyvärr så kan jag säga såhär, i dagens läge så är det otroligt många elever som har väldigt 

dålig självkänsla. Det är verkligen skrämmande. Men det gäller ju liksom att öka 

medvetenheten. Det behöver man ju själv också. Varenda människa skulle ju behöva en egen 

personlig coach egentligen.” (Lärare 3) 

 

Exempel på lärarnas utsagor om samhällets förändring och att betydelsen av mental träning ökat: 

 

”För det tror jag och det poängterar jag ofta, att samhället har speedat upp idag med IT och allt 

som händer och det är väldigt viktigt det här med den mentala biten. Kanske ännu viktigare 

idag. ”(Lärare 5) 

4.1.4 Lärarnas värderingar kring Mental träning i förhållande till annat ämnesinnehåll. 

Hur lärarna värderar området mental träning i förhållande till annat ämnesinnehåll är beroende på 

lärarnas syn av mental träning både i fråga om behov och betydelse. Intervjusvaren som kan 

kopplas till analysfrågan (4)” hur värderar lärarna mental träning i förhållande till annat ämnes 

innehåll ?” ger en övergripande bild av hur lärare värderar mental träning. Något som skiljer sig 

mellan respondenterna. 

 

”Jag tycker att det är viktigt, den mentala biten. Lika viktig som den fysiska biten”( Lärare 5) 
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Flera av lärarna ger uttryck för att det är problematiskt med hur man ska prioritera undervisningen i 

idrottsämnet. Även om man vill och tycker att det är viktigt så finns det mycket annat som även det 

är viktigt. 

 

” För det är så att ska man in med någonting mer, så måste man ta bort någonting annat. Det 

finns inte hur mycket tid som helst.” (Lärare 4) 

4.2 Lärarnas beskrivningar av undervisning och undervisningsstrategier av 

Mental träning i skolan 

Avsikten med föreliggande rubrik är att kunna skapa en övergripande bild över hur de intervjuade 

lärarna beskriver att undervisningen om mental träning genomförs samt att se om deras svar liknar 

eller skiljer sig från varandra i fråga om undervisning och undervisningsstrategier. Rubriken 

användas för att ge ett svar på forskningsfrågan ”Vilka skillnader respektive likheter finns det i hur 

olika idrottslärare arbetar med mental träning i skolan? ”. Gemensamma teman som framkom i 

intervjumaterialet är relaterade till analysfrågorna  5, 6, och 17 och underliggande rubriker blev 

därav lärarnas beskrivning av omfattning av undervisning om mental träning i skolan (Analysfråga 

5) , lärarnas beskrivningar av undervisning om mental träning utifrån tillvägagångssätt och innehåll 

(Analysfråga 6), samt Lärarnas beskrivningar av hur undervisning om mental träning organiseras 

(analysfråga 7). 

4.2.1 Lärarnas beskrivning av omfattning av undervisningen av mental träning 

I vilken omfattning undervisningen i ämnet Idrott och hälsa behandlar mental träning skiljer sig 

väldigt mycket mellan respondenterna. Från några klocktimmar per läsår till att ha med det som en 

del i i stort sätt varje idrottspass. Flertalet lärare uttrycker också att mental träning utgöt en för liten 

del av undervisningen och ser möjligheter till att kunna utöka den mentala biten. 

 

Exempel på lärares utsagor om omfattningen av mental träning i undervisningen: 

 

”Jag försöker ju lägga in det i stort sett varje pass i den bemärkelsen att jag låter eleverna bli 

medvetna om sina kroppar och sin hälsa. Och sedan i slutet på varje lektion så har jag liksom 

avspänning, stretching och slappna av. Jag brukar ha en timme där jag bara har avspänning, 

det lägger jag in under en termin och där får dom lära sig att slappna av. ”(Lärare 5) 

 

Exempel på utsagor där lärarna uppger att de ger Mental träning för litet utrymme i undervisningen: 

 

”JAG tar för lite tid till det. Jag skulle nog vilja lägga kanske av hundra lektioner, hundra 

timmar, ännu mer än vad jag gör. Och då tror jag att jag lägger mer än många andra ändå. 

/.../och jag kanske har åtta – tio timmar, nej, säg sex till åtta kanske. Och det är ändå väldigt 

mycket, men egentligen för lite kan jag också tycka”. (Lärare 1) 
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4.2.2 Lärarnas beskrivningar av undervisningen om mental träning utifrån tillvägagångssätt 

och innehåll 

Det innehåll, som undervisningen om mental träning omfattar, som lärarna beskriver och berättar 

om varierar mellan samtliga olika respondenter. Mycket av innehållet är gemensamt och 

återkommande vid varje intervju medan en del endast tillämpas av enskilda lärare. Jag har valt att 

göra en inventering av innehållet, vad som tas upp och hur många av lärarna som säger sig tillämpa 

respektive punkt, för att tydliggöra det insamlade intervjumaterialet kring den här analysfrågan (6). 

 

Tabell 1, lärarnas utsagor om vilken undervisningsform samt vilket undervisningsinnehåll de 

använder sig av samt hur många lärare som säger sig tillämpa det.  

 Innehåll vid teoretiskt 

undervisningsform 

 Innehåll vid praktiskt tillämpning 

Antal lärare  Antal lärare  

6 Stress och stresshantering 5 Avslappning 

4 Självkänsla 3 Spänningsreglering (ospecificerad) 

3 Självförtroende 3 Muskulär spänningsreglering (tex 

stretching) 

3 Föreläsning om vad mental 

träning handlar om 

3 Yoga 

1 Positivt tänkande/inställning 3 Massage 

1 Avslappning 1 Sätta upp mål 

1 Målsättning 1 Olika avspänningstekniker 

1 Motivation 1 Målbildsträning 

 

 

Vad gäller vilket tillvägagångssätt lärarna använder sig av när det gäller undervisning av mental 

träning så uppger flera lärare att de undervisar kring mental träning huvudsakligen genom teoretiska 

lektioner. Alla lärare kombinerar den teoretiska undervisningen med praktisk undervisning om 

mental träning men det teoretiska utgör en stor del av undervisningen kring mental träning. 

 

”Jag har oftast en föreläsning först. Och det jag pratar om är olika teorier. Vad mental träning 

handlar om. Så där börjar jag. Att dom får kunskap om; vad är mental träning. Vad handlar det 

om. Det är liksom inkörsporten.” (Lärare 4) 

 

Lärarna berättar även att undervisning kring mental träning inte alltid sker där det är uttalat att man 

arbetar med mental träning. Den explicita undervisningen sker oftast i teori form. Medan praktisk 

undervisning i många fall genomförs implicit, det vill säga undervisning om och i mental träning 

utan att uttryckligen säga att det är det det handlar om. Denna outtalade och ofta omedvetna 

undervisning om mental träning är inte bara omedveten  hos eleverna utan även hos lärarna som 
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under intervjuerna, vid flertalet fall, gav uttryck för att de nog undervisade mer kring mental träning 

än vad de själva trodde, nu när de tänkte efter och förstår hur brett begreppet är.   

4.2.3 Lärarnas beskrivningar av hur undervisning om mentalträning organiseras 

Med analysfrågan (7) ”Hur beskriver lärarna att undervisning om mental träning organiseras?” är 

syftet att kunna läsa ut om undervisning om mental träning bedrivs i något sammanhang. Det vill 

säga om lärarna strategiskt lägger in momentet vid någon viss tidpunkt på läsåret och/eller kopplar 

mental träning till något övergripande tema eller använder det som enskild del. 

Flera lärare undervisar om mental träning i samband med träningslära. En annan uppger att ämnet 

ligger under något som läraren beskriven som ”teori blocket”. Tre av lärarna uppger att det finns en 

baktanke med när på terminen de lägger in mental träning, där två av dess uppger att de undervisar 

om mental träning så tidigt som de anser vara möjligt i kursen. 

 

Exempel på citat från lärare som undervisar om mental träning i ”teori blocket”. 

 

”Ja det kanske man skulle kunna döpa det till att det är i teori blocket där man har ergonomi, 

eftersom stress är en form av mental träningsteknik och i ergonomi kommer stress och buller in 

så det är väl där man kanske kan lägga in det i temat” (Lärare 1) 

 

Exempel på utsagor från lärare som kopplar mental träning till det övergripande temat träningslära: 

 

”Jag försöker göra det i samband med båda kurserna. Med träningsläran så har vi ett moment 

vi kallar handikappidrott. Där kan man liksom bygga in det. Och då kan man sammankoppla det 

där också, det tycker jag är ganska smart.” (Lärare 4) 

 

Exempel på utsagor från lärare angående när undervisning om mental träning är utplacerat på 

terminen. 

 

”Det är först sen när vi går in, och då brukar jag lägga in det här med stresshantering ganska 

omgående. Och börjar man med att ha det i början av terminen, sen kan man liksom påminna 

eleverna när dom har den här avspänningen att dom verkligen ska försöka hitta sitt inre lugn 

efter ett tufft fyspass då till exempel.”( Lärare 5) 

 

”Jag lägger oftast in första omgången efter jul i årskurs ett, så i januari. Då tycker jag att det 

passar bra.”(Lärare 6) 

 

En lärare uppger att någon relation till tema eller baktanke inte finns med i dennes undervisning om 

mental träning: 
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”Jag har bara kört spänningsreglering, muskulär spänningsreglering, och då körde jag det i 

samband med styrketräning. Som stretching. Men själva mental träning har jag inte kört så jag 

har inte kopplat det till något tema nej” (Lärare 2) 

 

Flera lärare tar upp möjligheterna till att behandla området mental träning utifrån flera perspektiv: 

Flera av lärarna tar upp möjligheter till att arbeta med mental träning i andra sammanhang än vad de 

själva gör nu och inom andra ämnen än bara på idrotten. 

 

”Ja sen går vi till nästa moment och kör vidare. Så kör man idrottsskador nästa gång. Så skulle 

man kunna koppla ihop det där. Vad gör du när idrottsskadorna kommer? Använder du din 

mentala styrka för att kunna hantera dom här idrottsskadorna? Kan du hantera det här på ett 

bra sätt genom mental träning? DÄR skulle man kunna jobba ihop det på ett annat sätt, men det 

gör jag inte.” (Lärare 4) 

 

 ”Vi idrottslärare har större möjligheter att jobba med det på idrottslektioner än vad andra 

lärare kanske har. Kanske i psykologi. ja för där har man ju också möjligheter skulle jag vilja 

säga.” (Lärare 3) 

 

En lärare berättar att denne anser att mental träning till och med borde få en egen 100poängs kurs i 

gymnasieskolan. 

 

”Det har varit snack om att få in mental träning som ett eget ämne. En 100 poängs kurs vilket 

jag jublade när jag hörde för 3-4 år sedan. Det jobbade jag lite för att man skulle få som 

individuellt val på skolan här .Så att man skulle kunna jobba 100 timmar med bara mental 

träning. Det skulle vara jättebra för då kunde man gå in lite mer på, eller mycket mer på 

djupet.”(Lärare 1) 

4.3 Lärarnas syfte med undervisning av mental träning 

Vid forskningsfrågan ”Vad är lärarnas syfte med undervisning om mental träning?” så var syftet att 

få kunskap om lärarnas uppfattningar om vad lärarna ville att undervisningen skulle ge för effekt på 

eleverna. Därav analysfrågan ”Vad ser lärarna för användningsområde av undervisning om mental 

träning?” (Analysfråga 8) samt att får kunskap om vad lärarna vill uppnå med undervisning kring 

mentalt träning. ( Analysfråga 9) 

4.3.1 Lärarnas beskrivningar om vad de vill uppnå med undervisning om mental träning 

Lärarnas tankar kring vilket användningsområde och vilka effekter lärarna ville att undervisningen 

skulle få på eleverna resulterade i två övergripande falanger. En där lärarnas övergripande mål med 

mental träning är att förbättra välbefinnandet hos eleverna och en där lärarnas övergripande mål är 

att förbättra prestationerna hos eleverna. Det sistnämnda förekom endast i utsagor om att 
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möjligheten finns men inte som någonting som de explicit arbetar med på idrottslektioner i skolan. 

Några lärare gav även uttryck för en kombination av dessa. 

 

Exempel på utsagor från lärare vars övergripande mål med mental träning är att förbättra 

välbefinnandet: 

"”Framför allt stressen är, alltså, kraven idag är betydligt annorlunda mot för bara sex år sedan 

när jag började jobba. Så det väldigt många som mår dåligt för att det är höga krav, stora krav, 

på både det ena och det andra. Att man ska prestera, att man ska se ut, att man ska vara på ett 

visst sätt och det tycker jag är lite jobbigt. För elevernas skull.” (Lärare 1) 

 

Exempel på utsagor från lärare som diskuterar mental träning och undervisning kring det som ett 

medel för att förbättra prestationen. I dessa fall den fysiska.: 

 

”Öka prestationsförmågan hos elever, ja det är det här. Men idrottsmänniskor som ska öka 

idrottsprestationerna jobbar jag också med lite. Men INTE så mycket på idrottsprogrammet där 

jag tränar fotboll.”(Lärare 1) 

 

”Jag ser mental träning i första hand som någonting som idrottare håller på med, kanske 

elitidrottare där är det väldigt viktigt men kanske inte för en skolelev på samma sätt.” (Lärare 2) 

 

Exempel på utsagor från lärare vars övergripande mål är att förbättra välbefinnande och genom det 

även, på sikt, förbättra prestationen/resultaten. 

”Kan dom hitta balans i rimliga krav och inte alltid ställa så höga krav på sig själv så mår dom 

bättre. Och om dom skulle må bättre så skulle dom på sikt också få väldigt bra resultat. Alltså 

prestationen skulle ändå vara väldigt hög.” (Lärare 1) 

  

4.3.2 Lärarnas syn på användningsområde av undervisning om mental träning 

Majoriteten av lärarna såg mental träning och kunskap inom detta ämnesområde som ett verktyg att 

ha med sig senare i livet, även efter den gymnasiala skoltiden är över. Lärarna uttryckte en åsikt om 

att de, med sin undervisning om mental träning, vill förmedla en kunskap till eleverna om hur 

mental träning och dess innehåll kan vara till hjälp i många olika livssituationer och eventuella 

kriser som man kan uppleva genom livet. 

 

”Ja och då säger eleven alltså, ”måste vi göra det här, jag har inga problem”. Då säger jag att, 

jamen du vet hur det är nu. Men du har ingen aning om vad som händer imorgon. Plötsligt så 

får din pappa hjärtinfarkt och hamnar på sjukhus, eller din mormor, och så plötsligt så bara 

rasar hela din värld samman. Och det kan hända vad som helst. Så att även om du inte tycker 
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att du har några problem nu så lyssna på det här och var med aktivt i det här för då vet du vad 

du kan ta till för olika varianter om du nu får problem. Ja så brukar jag försöka motivera 

dom.”(Lärare 6) 

 

”Vi lärare i skolan ska ju inte bara lära ut massa teorier och kunskaper där utan vi har ju även 

en fostrande bit där man ska försöka få ungdomarna att bli väl fungerande i samhället.”  

(Lärare 3) 

 

 

Två av lärarna förmedlade även en insikt om att den undervisning som omfattar mental träning i 

skolan inte är tillräcklig för att eleverna ska få nödvändig kunskap för att kunna göra detta och 

menade att undervisningen huvudsakligen var till för att motivera elever att själva skaffa sig mer 

kunskap om ämnet för att kunna hantera olika situationer. 

 

”För jag tror att det är lite för kort att jobba 2-3 veckor med en uppgift eller någonting 

också ”åh vad härligt vad mycket bättre jag mår.” Det funkar inte riktigt så. Men jag tror att 

dom får lite verktyg med att sänka kraven och lite såna här saker.” (Lärare 1) 

4.4 Lärarnas syn på hur mental träning anpassas 

Huvudrubriken korrelerar med forskningsfrågan ”På vilket sätt anpassas undervisning kring mental 

träning beroende på vilken elevgrupp som undervisas?” 

I intervjumaterialet har jag funnit att lärarna anser att undervisningen bör anpassar och att samtliga 

gör det i någon form. Orsakerna till anpassningen är dels relaterade till grupperna/individernas  

behov (Analys fråga 10) men även till viss del kopplade till organisatoriska hinder, avsaknad av viss 

kunskap hos lärarna samt viljan och/eller möjligheten att bedriva denna typ av undervisning i olika 

elevgrupper. (Analysfråga 11) 

4.4.1 Lärarnas beskrivningar av hur undervisningen om mental träning anpassas 

I lärarnas utsagor i samband med analysfrågan (10) ”hur beskriver lärarna att undervisningen av 

mental träning anpassas?” uppger samtliga lärare att undervisningen anpassas. I lärarnas 

beskrivningar går det att finna tre olika typer av anpassning. 1, att innehållet anpassats till en viss 

grupp beroende på vilket program eleverna läser på och lärarnas upplevelser av behovet på det 

specifika programmet. 2, att innehållet i undervisningen anpassats oberoende av program för just 

den unika gruppen och lärarnas upplevelser av behovet inom gruppen. 3, att undervisning anpassats 

på en individuell nivå. 

 

”Man måste ju anpassa liksom på vilket program man har, vilka elever man har, alltså jag har 

ju många elever idag, här nu. Som aldrig har varit med på grundskolan i idrott. Så jag känner ju 
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att det här med avspänning och yoga och mental träning, där når du dom på ett helt annat sätt. 

Och dom är med. Så det känns faktiskt jättebra tycker jag.” (Lärare 5) 

 

En lärare som undervisar både i idrott och hälsa 1 samt har träningslära som en fristående kurs 

belyser skillnaden på hur mycket och vilket innehåll i mental träning eleverna får i undervisningen 

beroende på grupp/kurs: 

 

”Idrottsgruppen har speciell tid och dom får ju mer teori om allting och då får dom mer teori 

om mental träning också. 

Det andra är lite beroende på vilket program som man undervisar i. Till exempel idrottseleverna 

så är det ju mer prestationsinriktat. Hur ska man göra för att få sin prestation att bli bättre? 

Man pratar om idrottsrelaterade mål mycket mer än vad man pratar om mål inom , ja skolan 

och så vidare. Däremot kommer man till en ekonomiklass, då pratar man om, ja hur ska man 

luckas prestera bra i skolan så att man får höga betyg, hantera stress och så vidare. Den biten. 

Kommer man till en fordonsgrupp, då kanske man går in på en helt annan sak. Att man går in 

på , hur mår man bra med sitt val av yrke, sin livsstil och så vidare. Där man inte har så stora 

mål med vare sig betyg eller idrott utan det är mer på det personliga planet, enbart. 

I alla grupper pratar jag om självförtroende och självkänsla. Det är en sån här liksom, 

stresshantering. Det går jag igenom med alla olika grupperna så att säga. 

Koncentrationssvårigheter, för vissa grupper. Kanske för, ja jag har valt för sämre presterande 

elever att ta upp koncentrationssvårigheter, för dom grupperna som har sämre betyg. Kanske 

man skulle ta upp med alla egentligen. Vi kommer däremot in mot idrottseleverna då pratar jag 

mer om visualisering mot idrottsrelaterade mål och så. ”(Lärare 4) 

 

 

En lärare som undervisar på program som denne anser vara väldigt likvärdiga i 

gruppsammansättningar säger såhär: 

 

”Nej jag vet inte om det är någon skillnad och på de grupper som jag har dom är väld, dom är 

så likvärdiga allihopa  så där handlar det nog inte om olika program utan skulle jag jobba  olika 

skulle det nog snarare vara utifrån hur grupperna agerar. Om någon är väldigt livlig kanske 

man jobbar a på ett sätt är det någon som är väldigt lugn, man, som lyssnar bra då kanske jag 

jobbar på ett annat sätt.” (Lärare 2) 

4.4.2 Lärarnas upplevelser av hinder för att bedriva undervisning om mental träning 

Analysfrågan (11) ”Vad upplever lärarna att det finns för hinder och /eller svårigheter att bedriva 

undervisning om mental träning?” är relaterad till både forskningsfråga 2 ”Vilka skillnader 

respektive likheter finns det i hur olika idrottslärare arbetar med mental träning i skolan?” och 

4 ”På vilket sätt är undervisning och syfte med undervisning kring mental träning anpassat 
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beroende på vilken elevgrupp som undervisas? ”  Jag har valt att lägga den sist i resultatdelen för att 

läsarna tydligare ska kunna se sambandet till båda forskningsfrågorna. 

Lärarnas utsagor om detta handlar om rent organisatoriska frågor som tid, storlekar på 

elevgrupperna och vissa praktiska hinder, om lärarnas begränsade kunskaps kring ämnet samt 

svårigheter att genomföra undervisning om mental träning i vissa elevgrupper. 

 

Flera lärare anser att stora elevgrupper utgör ett problem: 

 

”att man kör allihopa och det är inte heller någon jättebra förutsättning för att slappna av och 

hitta rätt spänning i en idrottssal med  25-30 elever.” (Lärare 1) 

 

”Och jag skulle nog kunna tänka så här att jag skulle kanske vilja jobba med mindre grupper 

men det finns ju inte resurser i skolan, jag menar, att kanske fokusera på att få de här eleverna, 

och hjälp dem och hjälpa dem in i idrottens mentala värld och välmående biten. 

Hälsobiten.”(Lärare 3) 

 

 Några lärare anser att mognad hos elever kan utgöra ett hinder för viss typ av mental träning: 

 

”Nej men både saknad av tid och kunskap från min sida. Och till viss del lite av intresse, eller 

mognad hos eleverna. Jag tror att/kunna ta in mental träning och såna saker är en liten 

mognads fråga. I alla fall om man ska gå in djupare. /.../Men om man ska få någon kunskap, 

mer än att må bra för stunden, och så vidare så tro jag att det är bra om man har lite mognad.” 

(Lärare 4) 

 

 En lärare reflekterar över undervisning om mental träning som syfte att förbättra idrottsliga 

prestationen och säger såhär om sin egen kunskap i relation till skolundervisning: 

 

”för min egen del, när jag själv idrottade så tycker jag väl att jag hade skaplig koll på det. Jag 

tyckte jag hade koll på själva begreppen, så mycket som jag behövde. Men jag är ju inte så 

bevandrad i det så att jag vill stå och föreläsa om det, jag är inte så bra på teorier, jag kan inte 

teorier och/metoder/men/jag tycker inte jag behöver kunna det heller.”(Lärare 2) 

  

En annan lärare påvisar problematiken med att hitta lämpliga metoder som passar målgruppen 

 

”nej och jag tror att det finns förmodligen mycket, nutida, alltså som inte är lika, larviga låter 

fel men förstör du hur jag menar, som inte känns lika töntiga. Det finns säkert bättre som jag 

inte har någon koll på.” (Lärare 4) 
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5. Resultatdiskussion 

Examensarbetet syftar till att dels undersöka vilken uppfattning några idrottslärare har om mental 

träning. Dels att undersöka vilket syfte de har med undervisningen samt hur de säger sig jobba i 

praktiken. 

I nedanstående stycke besvarar jag arbetets fyra frågeställningar och för en diskussion kring de 

resultat jag fått fram vid intervjuanalyserna. 

5.1 Vilka uppfattningar har idrottslärare om mental träning? 

De sex lärarna gav uttryck för olika synsätt på mental träning. Några av lärarna gav uttryck av att se 

mental träning som ett medel för att utveckla hela individen. Både fysiskt psykiskt och socialt. 

Detta synsätt går i linje med det hälsoperspektiv som genomsyrar läroplanen för idrott och hälsa 

(Ekberg, 2009). Några av lärarna såg mental träning som ett medel för att utveckla någon specifik 

förmåga eller kunskap och detta synsätt speglades i deras undervisning där mental träning, utifrån 

detta synsätt, inte utgjorde någon stor del i undervisningen. Ett par av lärarna gav uttryck för båda 

synsätten. Omfattningen av det första synsättet var betydligt mer frekvent förekommande i 

undervisningen än av det andra synsättet, då detta enbart togs upp som ett sätt att se på mental 

träning, ingenting som tillämpades i skolundervisningen. 

Samtliga lärare uppmärksammade att det finns ett behov av att arbeta med mental träning i skolan 

idag. Orsaker som lärarna tog upp till att behovet finns var främst på grund av att pressen på 

eleverna är stor och att många känner sig stressade, både över skolan och över andra delar i livet. 

Även självkänsla förekom i flera lärares resonemang kring varför mental träning behövs. Många 

elever skulle behöva stärka självkänslan och öka sitt självförtroende för att må bättre. En lärare, 

som såg mental träning främst som ett medel för att förbättra idrottsprestationer, menade att denne 

inte ansåg att behovet finns men medgav ändå att det är bra ur en hälsosynpunkt att ha ett verktyg, 

som mental träning därför att de kan bidra till att man kan slappna av när man är stressad. 

I min bakgrund har jag lyft fram mental träning till stor del i relation till prestation. I 

undersökningens resultat kan man utläsa att mental träning i skolan ofta ställs i relation till 

välbefinnande, inte till prestation. Men min åsikt, så som även några av de intervjuade lärarnas, är 

att dessa går hand i hand. Om välbefinnande ökar hos individen, kommer även prestationen att göra 

det i olika aspekter, oavsett om det är studier, sociala, eller idrottsliga prestationer. Plate och Plate 

(1997 ) menar även de att mental träning, om individer regelbundet använder sig av det, leder till 

bland annat 

 Bättre självkänsla och självförtroende 

 Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer 

 Förbättrade sociala relationer 
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Dessa olika synsätt på mental träning förekommer, anser jag i likhet med Ekberg (2009) , delvis på 

grund av att ämnet idrott och hälsa har en svag klassifikation och lämnas öppet för tolkningar 

utifrån lärarnas egna åsikter och erfarenheter. Det råder konkurrerande uppfattningar, som även 

framkom i den aktuella studien, om vad som är ämnets kärna, i den här fallet kärnan i mental 

träning. 

Lärarnas värderingar om mental träning i förhållande till annat ämnesinnehåll speglas till stor del av 

synen lärarna har på mental träning och dess betydelse i skolan. Vad som prioriteras vad gäller 

undervisningsinnehåll skiljer sig mellan lärare och representerar vad de olika respondenterna anser 

är ”viktigt”. Detta överensstämmer med Ekbergs (2009) avhandling där han funnit att  lärarnas egna 

erfarenheter och uppfattningar om vad som är viktigt för ämnet till stor del influerar 

undervisningen. 

5.2 Vilka skillnader respektive likheter finns det i hur olika idrottslärare arbetar 

med mental träning i skolan? 

Det är svårt att dra någon generell slutsats om hur lärare arbetar med mental träning i skolan. 

Undervisningen skiljer sig i såväl omfattning, som innehåll och undervisningsmetoder. 

Mental träning i kursplanen är uppdelad i begreppet mental träning och spänningsreglering. Jag har 

i mitt arbete, utifrån tidigare forskning och utifrån litteraturstudier om mental träning valt att se 

spänningsreglering som något integrerat i begreppet mental träning. Uppdelningen i kursplanen kan 

ha påverkat undervisningsformerna i skolan då dessa lärares utsagor tyder på en skillnad mellan hur 

man arbetar. Begreppet mental träning arbetas det med genom teoretisk undervisning, här är stress 

och stresshantering det vanligast förekommande innehållet som samtliga sex lärare säger sig 

undervisa inom. Detta skulle kunna vara kopplat till att det i tidigare kursplaner var det begrepp 

som kunde liknas med ”mental träning”. Lärarna känner alltså igen begreppet och 

undervisningsformerna och har inte förändrat sin undervisning i förhållande till implementeringen 

av den ny kursplanen för gymnasieskolan 2011. Detta antagande styrks av att flertalet lärare 

påpekar en viss kunskapsbrist hos sig själva för att kunna arbeta mer med mental träning.  Medan de 

aktiviteter och tillvägagångssätt som kan förknippas med spänningsreglering ligger under det 

praktiska undervisningsområdet och tillämpas genom exempelvis, massage och avslappning. 

Att innehåll, omfattning av och undervisningsmetoder skiljer sig åt mellan samtliga av de 

intervjuade lärarna och att gemensamma nämnare är kopplat till innehåll som tidigare fanns i 

kursplanen innan den nya kursplanen för gymnasieskolan 2011 kom ut är förståeligt i relation 

forskning som påvisat att lärare som fått veta hur implementeringen ska gå till har lättare att ta till 

sig och genomföra förändringar, som till exempel nya kursplaner för gymnasieskolan 2011, än 

lärare som endast fått veta vad det nya är och att det ska genomföras (Arfwedson & Arfwedson, 
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2002). Lärarna vet alltså, sedan tidigare erfarenheter, hur undervisning om stresshantering och 

spänningstekniker går till och använder sig därför av dessa och tolkar in i läroplanen att det är dessa 

som är kärnan för undervisningen inom det aktuella ämnet. 

Detta resultat styrker Ekbergs (2009) och Lindensjö och Lundgren (2000) resonemang om att 

avståndet är stort mellan formaliseringsarenan (styrdokument och läroplaner) och lärarnas 

transformerings- (omformuleringar, tolkningar) och realiseringsarena (verkligt innehåll). 

Med andra ord så undervisar lärare, trots förändring i kursplanen, till stor del på samma sätt som 

innan den nya gymnasiereformen getts ut. Detta tror jag grundar sig i det stora tolkningsutrymme 

som innehållet i kursplanen ger (Ekberg, 2009) och förändringen som skett på formaliseringsarenan 

har inte betytt någon skillnad i den faktiska undervisningen på realiseringsarenan. 

5.3 Vilket syfte har lärare med undervisning om mental träning? 

Analysen av lärarnas utsagor om syftet med undervisningen om mental träning resulterade i att två 

falanger kunde särskiljas. Det ena var att undervisningens syfte var att förbättra välbefinnandet hos 

eleverna och den andra att förbättra prestationerna hos eleverna. Då läro- och kursplanerna är ett 

resultat av politiska övervägande och kompromisser som speglar de intentioner samhället har med 

skola och med utbildning, där fokus till stor del ligger på begreppet hälsa, ligger lärarnas syfte med 

undervisningen som handlar om att öka välbefinnande, som flera av lärarna gav uttryck för, i linje 

med dessa läro- och kursplaner. 

Syftet om att förbättra prestationerna genom mental träning tycker jag att man delvis kan se som att 

det är i linje med det hälsoperspektiv som samhället har med skola och utbildning, då ökade 

prestationer även det kan leda till bättre välbefinnande. Delvis avspeglar det här syftet, som några 

att lärarna ger uttryck för, att undervisningen är influerad av föreningsidrotten och den fysiska 

aktivitet som undervisningen i praktiken är mer inriktad på (Ekberg, 2009). 

Det resultat som framkommit i min undersökning stämmer inte överens med de i Ekberg (2009) 

studie. Syftet med undervisning under momentet mental träning ligger, i majoriteten av lärarnas fall, 

under det hälsoområde som starkt påverkat utformningen av kursplaner och läroplaner. Ekberg 

(2009) menar att undervisningen i praktiken är mer inriktad på den fysiska aktiviteten, något som 

alltså inte stämmer med resultaten av denna studie. Att så inte är fallet är föga förvånande då själva 

ordet ”mental” kan ses som en motsats till ”fysisk”. Ekbergs studie var heller inte specificerad på 

någon del av undervisningen inom idrott och hälsa utan generell för hela ämnet varför detta resultat 

inte motsäger sig de resultat som Ekberg fått, och bara kan ses som ett resultat utifrån den delen av 

undervisningen som behandlar mental träning. 

Lärarna gav även uttryck för att syftet med mental träning var att ge eleverna ett verktyg inom detta 

område som det kunde ha med sig och använda sig av senare i livet. Detta syfte stämmer bra 
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överens med de övergripande kunskapsmål som står i läroplanen gör gymnasieskolan 2011: Det är 

skolans ansvar att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg 

och kan använda dessa kunskaper för vidare studier och samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” 

(Skolverket, 2011, Sid 9). 

5.4 På vilket sätt är undervisning och syfte med undervisning kring mental 

träning anpassat beroende på vilken elevgrupp som undervisas? 

Undervisningen om mental träning anpassades, i majoriteten av lärarnas fall, utifrån elevgrupp. 

Anpassningen skedde delvis på grund av att lärarna ansåg att olika elevgrupper, beroende på 

gymnasieprogram, hade olika behov av undervisning kring ämnet. Delvis på grund av grupperna 

ansågs ha olika behov utifrån individsammansättningar och individuella skillnader mellan 

grupperna som inte nödvändigtvis var kopplat till programmen. Denna anpassning som samtliga 

lärare utom en gav uttryck för tycker jag är väldigt bra och intrycket jag fick från lärarna var att 

undervisningen var väl genomtänkt utifrån anpassning till eleverna. Detta undervisningssätt kan 

även kopplas till en av läroplanens övergripande riktlinjer som säger att ”läraren ska utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, sid 10). Jag 

drar, utifrån min tolkning, den här parallellen då frågan under intervjuerna ställdes i relation till 

gruppanpassning och inte individanpassning men enligt min analys belyser dessa resultat även 

undervisningen i relation till individuell anpassning. 

Lärarna berättade även att undervisningen kring mental träning anpassades eller försvårades på 

grund av rent organisatoriska problemområden såsom tid eller storleken på elevgrupperna. Vidare 

belyste lärarna problematiken om begränsad kunskap kring mental träning hindrade viss 

undervisning. Den begränsade kunskap som lärarna gav uttryck för i föreliggande studie är 

troligtvis både en anledning till och ett resultat av den oklarhet som råder i gällande kursplaner. Om 

kursplanen för idrott och hälsa är tydligt utformande med klara riktlinjer för ämnesinnehåll, 

kunskapsmål m.m. tror jag det skulle vara mycket lättare för lärare att tillägna sig den kunskap som 

anses nödvändig för att kunna undervisa inom ett visst moment. Då problemet ligger redan i 

tolkningen av innehållet och betydelsen av kursplanen så är det självklart att både tillägnande av 

kunskap och prioriteringen av ett ämnesinnehåll som är ”luddigt” blir frånvarande. 

5.5 Reflektion 

Utifrån kunskapsämnet idrott och hälsa bidrar det här till att utomstående aktörer får vara med och 

influera på ämnets innehåll. Då lärarna inte ser någon klarhet i vad de ska förmedla till eleverna blir 

innehållet lätt godtyckligt och påverkas av lärarens egna intressen, elevers förväntningar på 

ämnesinnehållet, föreningsidrotten och lärarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt för ämnet. 

På realieringsarenan är det framförallt olika rörelseformer, fysiska aktiviteter som är mest 
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framträdande (Ekberg, 2009). Med detta som bakgrund så kan man anta att mental träning inte har 

någon framträdande roll och att det, precis som flera av lärarna säger i intervjuerna, hela tiden är en 

avvägning av vilket innehåll som ska finnas med och hur stor del av kursen det ska uppta, men det 

skiljer sig mycket mellan de olika lärarna i studien. Detta kan i sin tur leda till att det inom ämnet 

idrott och hälsa blir en olikvärdig bedömning. Kanske inte inom ramen för de elever som bedöms 

av den enskilda läraren, men mellan olika lärare med anledning av vad just denne värdesätter och 

lägger störst fokus på.  

Att det är olika innehåll på lektionerna tror jag även påverkar elevernas uppfattningar om vad som 

är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Lärarna förmedlar olika värden beroende på den egna åsikten och 

tolkningen av läroplanen. Denna variation behöver inte vara problematisk utan jag anser att den 

även kan vara värdefull. Då kursen (Idrott och Hälsa 1) är så pass ”liten” med tanke på allt innehåll 

som ska förmedlas i enlighet med styrdokumenten (givetvis beroende på hur dessa tolkas) kan det 

vara en samhällsnytta i att olika elever får olika upplevelser av ämnet och har med sig olika 

erfarenheter när de slutar skolan. Förhoppningsvis möts dessa elever och kan förmedla sina 

kunskaper till varandra vilket bidrar till en rikare kunskapsbank och en större förståelse för 

hälsoperspektivet och ämnet idrott och hälsa med mental träning som en del av detta.  

6. Metodiskussion 

I detta avsnitt kommer arbetets valda metod att diskuteras samt även arbetets tillförlitlighet. Då 

idéer om validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ metodologi blir det olämpligt att 

använda dess termer även i kvalitativa studier då dessa begrepp bygger på en föreställning om att 

konstans ska råda, att människan är statisk eller stabil i sina föreställningar (Trost, 1997). I denna 

studie ser jag människan som aktör och deltagare i en process där vi hela tiden får nya erfarenheter 

och varpå vår föreställningsvärld hela tiden förändras. Därför diskuterar jag studien i förhållande till 

frågor om tillförlitlighet.  

Kvale (2008) identifierar tio standardinvändningar mot intervjuforskning och då detta är min första 

kvalitativa studie är det sannolikt att min forskning inte är något skolboksexemplar för hur denna 

typ av forskning ska genomföras och att jag omedvetet fallit i några av de fallgropar som finns. 

Jag noterade under datainsamlingsperioden att jag blev mer och mer bekväm i min position som 

intervjuare, något som kan ha inneburit att tonen på intervjun och samspelet mellan mig som 

intervjuare och lärarna som respondenter var annorlunda mellan det första och det sjätte 

intervjutillfället. Eftersom det mellanmänskliga samspelet i intervjuer har ett inflytande som kan 

vara avgörande för resultatet så bör denna aspekt uppmärksammas (Kvale 2008). Detta samspel kan 

bidra till en snedvridning av resultatet. För att i möjligaste mån undvika detta använde jag mig av en 

intervjumall vars frågor jag ställde på intervjuerna. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 
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och följdfrågor har varierat beroende på de exempel den intervjuade ger och samtalsämnet. Vid 

några tillfällen har den intervjuade redan belyst frågorna innan de ställts varför vissa frågor inte 

upprepats av mig. Användandet av intervjuunderlaget ökar ändå studiens tillförlitlighet med 

möjlighet att göra om studien under likvärdiga förhållanden i samband med vald metod. 

En invändning som Kvale (2008) tar upp är att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på 

ledande frågor. Något som även det kan framkalla snedvridna svar. I mina intervjuer kom jag på 

mig själv flertalet gånger att leda in de intervjuade lärarna på andra spår då jag tyckte att de svävade 

ut alltför mycket i förhållande till undersökningens syfte i allmänhet och den ställda intervjufrågan i 

synnerhet. Detta kunde även vara fallet när lärarna inte hade några svar på mina frågor och jag var 

tvungen att exemplifiera för att lärarna skulle förstå vad jag var ute efter i min intervju. Något som 

sannolikt ledde in dem på det spåret som var önskvärt och värdefullt för mig och mitt arbete. Detta 

ser jag dock inte som någonting negativt i min undersökning utan snarare tvärt om då jag upplevde 

att lärarna vid många tillfällen uttryckte nya synsätt och gav nya exempel på frågorna som tidigare 

inte slagit dem, och troligtvis inte hade om inte dessa ”ledande” frågor ställts. Detta styrks även av 

Kvale (2008) som menar att ”Det avgörande för intervju frågor och forskningsfrågor är inte om de 

leds eller inte leds utan vart frågorna faktiskt leder, om de leder i viktiga riktningar som ger ny och 

värdefull kunskap”(Kvale, 2008, s 259). 

Mental träning är ett väldigt stort begrepp och för att förstå helheten och bredden av mental träning 

har jag i mitt arbete lagt stor vikt på att klargöra vissa begrepp som förekommer under ämnet 

mental träning och som även förekommer i intervjuerna. Om jag själv inte hade varit så påläst inom 

mental träning tror jag inte att analysen hade haft samma struktur som den nu har och intervjuerna 

hade inte hållit samma höga kvalitet som, jag upplever att, de gjorde. En god intervjuare ska ha 

omfattande kunskap om intervjuns ämne, känna till de viktigaste aspekterna och därför veta vilka 

frågor som är viktiga att gå vidare med (Kvale, 2008). För att öka undersökningens tillförlitlighet 

vill jag att läsaren skall få en bild av innebörden av mental träning och vilka förkunskaper jag hade 

med mig, även om jag inte redogjorde för alla dessa i bakgrunden. Jag har även valt att citera de 

intervjuade i resultatredovisningen för att läsarna själva ska ha en möjlighet att ta ställning.  Vidare 

har jag spelat in intervjuerna med hjälp av diktafon och undvikit att ge utlopp för egna åsikter, detta 

för att om möjligt, få en sådan objektiv bild på resultatet som det bara går. Eftersom jag själv 

integrerar i intervjusamtalen och min förförståelse har viss betydelse för det förekomna resultatet är 

detta svårt, men jag har försökt att närma mig objektivitet genom att jag ser objektivitet som en 

spegling av objektets (intervjupersonen) natur. Objektet (intervjupersonen) får komma till tals och 

att objektets verkliga natur är det som avspeglas i resultatet (Kvale, 2008). 

I anknytning till min datainsamling valde jag att skicka, det på förhand skrivna, intervjufrågorna till 

samtliga lärare. Detta för att jag ville att svaren skulle vara genomtänkta och att ingen skulle känna 

ett missnöje över att inte ha funderat över sin undervisning och därför inte gett en, för läraren, 
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verklig bild av den. Detta var mitt mål med att skicka ut formuläret men jag kunde märka stor 

skillnad på de lärarna som faktiskt reflekterat över frågorna i förväg och de som inte gjort det. Jag 

ställde ingen fråga om lärarna hade gjort det men kunde märka att en del lärare var mer förberedda 

och hade tydligare och mer genomtänkta svar än andra. Fördelarna med både att skicka ut frågorna i 

förväg och att inte göra det finns men jag var, i mina intervjuer, ute efter svar som jag inte ansåg 

skulle ha någon fördel av att komma spontant och överraskande utan ville ha en genomtänkt bild av 

undervisningen om mental träning för just de aktuella lärarna. Detta kan ha bidragit till att några 

lärare gav en bättre beskrivning av frågorna än andra, men jag anser att jag gjort det jag kunnat för 

att förutsättningarna för intervjuerna skulle vara så likartade som möjligt. 

Att två av intervjuerna ägde rum i mitt hem och inte på lärarens arbetsplats anser jag inte heller vara 

något avgörande för intervjuernas resultat då omständigheterna var liknande vad som skulle ha varit 

i ett arbetsrum på en skola, där de övriga fyra intervjuerna ägde rum (på olika skolor) och inga 

ytterligare material fanns tillgängligt och störningsmomenten var minimala. Hade intervjuerna ägt 

rum på lärarnas arbetsplats i stället hade detta inte styrkt tillförlitligheten ytterligare på grund av att 

samtliga intervjuer ej ägde rum på exakt samma plats. 

Urvalet av deltagare för min studie gjordes genom ett så kallat ”purpouseful sampling”. Jag valde 

medvetet ut dessa individer därför att jag på förhand visste om att dessa personer undervisade i 

olika elevgrupper och ville ha den variationen för att få ett resultat som där svaren inte enbart kunde 

kopplas till en viss typ av elevgrupp. Urvalet kan även ses som ett bekvämlighetsurval därför att jag 

sedan tidigare haft kontakt med samtliga av dessa lärare och på så sätt hade lätt att få tag på dem. 

En kritik till detta urval kan vara att lärarna ”ställde upp” på intervjuer för att det ville ”ställa upp” 

på mig och kanske inte egentligen var så intresserade av uppsatsämnet eller kände att de hade tid för 

detta. Detta kan i sin tur vara en bakomliggande orsak till att en del lärare, som jag upplevde, inte 

hade tänkt igenom svaren så noga. Orsaken kan naturligtvis också vara den omvända, att det var 

anledningen till att vissa lärare gav så genomtänkta svar. Vilket det är går inte att sia om men om 

urvalet hade varit annorlunda, exempelvis ett helt slumpmässigt urval, hade dessa frågor inte behövt 

diskuteras. 

En annan faktor som påverkar interaktionen mellan mig som intervjuare och respondenten är risken 

av social önskvärdhet (Hassmen, 2008). Då indikationer på att jag anser att detta ämne är viktigt 

och relevant för skolundervisning (med indikationer menar jag att jag skriver en uppsats kring 

ämnet en hel termin och därför ger en bild av att jag anser det vara intressant och relevant) kan detta 

ha lett lärarna till att framföra en förskönad bild av undervisningen kring ämnet och omfånget av 

denna med tron om att jag skulle värdesätta deras lärarkompetens utifrån detta. Naturligtvis kan det 

även vara så att lärarna i själva verket arbetar på fler och andra sätt med mental träning i skolan än 

vad som framkommit i föreliggande studie också, men då ansatsen till undersökningen är av 



45 

fenomenologisk karaktär så utgår jag från att lärarnas utsagor spelar vekligheten som den i själva 

verket är. 

 

Det subjektiva perspektiv (egen tolkning) som jag förmedlar i resultatdelen och diskuterar i 

resultatdiskussionen är min tolkning av samband mellan lärarnas utsagor om fenomenet och den 

teoretiska utgångspunkten för mitt arbete. Olika läsare finner troligen olika innebörder utav lärarnas 

utsagor. Jag gör inget anspråk på generaliserbarhet då detta arbete utgår från en fenomenologisk 

ansats och endast har för syfte att studera och redovisa just dessa lärare och deras undervisning, inte 

överföra detta till ett resultat som kan svara för hela Sveriges lärarkår även om vissa antaganden 

refererar till ”lärare” i allmänhet. Antalet intervjuade lärare är för få för att kunna göra anspråk på 

något sådant men målet för studien var heller inte uttalad att göra det.   

 

Jag kan tyckas vara kritisk mot min eget valda metod men för att undersöka det jag under kursen 

ville undersöka, och med de förutsättningar och tidsgräns jag hade så anser jag att jag valt den bästa 

metoden för studiens syfte. 

7. Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Då jag i min undersökning endast fokuserat på en del av allt de innehåll som ämnet Idrott och Hälsa 

innefattar kan det därför vara intressant att genomföra liknande studier med ett annat fokusområde 

inom idrott och hälsa, med liknande teoretisk utgångspunkt. Vidare skulle det vara intressant att 

genom observationer se hur undervisningen kring mental träning genomförs och om detta skulle 

skilja sig från lärarnas utsagor. Eftersom det bland annat skiljer sig vad gäller lärares undervisnings 

innehåll och organisering av detta skulle en tänkbara praktisk tillämpning vara att lärare 

tillsammans diskuterade från hur undervisning ska ske från formaliseringsarenan till 

realiseringsarenan. Då styrdokumenten är landsomfattande kan det vara ett problem men på lokal 

nivå, och framför allt gällande lärare i samma ämne på samma skolor, tror jag att detta skulle 

underlätta undervisningen både för lärare och för elever.  

Slutligen är min egen åsikt att mental träning kan vara ett viktigt hjälpmedel för elever att uppnå 

sina mål och att få ett högre välbefinnande. Otydligheten från skolverket om ämnets innehåll 

försvårar dock processen för lärare och jag skulle vilja se tydligare riktlinjer för ämnets innehåll, 

utan att för den sakens skull ta bort lärarnas frihet i undervisningen.  
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