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ABSTRACT 

The purpose of this study was to research PE (Physical Education) teachers understanding of 

mental trainings use in their education.  

Six PE teachers were interviewed to create a broad vision of how mental training can be 

conducted in physical education. The PE teacher’s reflections and views on mental training 

are illuminated in this study.  The interviews conducted have been of an unstructured nature. 

How mental training can be justified in physical education has been one of my questions. 

Furthermore, the PE teachers gave their views on how they work with mental training in 

physical education and what they think about what the future might look like for mental 

training in physical education. Six different teachers have been interviewed. 

The results which have arisen since the implementation of the study give examples of how 

mental training can be justified as part of physical education, as in form of visualization. The 

study shows that PE teachers use mental training in their teaching, for example through 

motivation, and how they motivate their pupil’s. However, some of the PE teachers use 

mental training more than others. Something that arose during the research was that the PE 

teachers had different views about the future of mental training in physical education. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka idrottslärares uppfattning av den mentala 

träningens användande i idrottsundervisningen.  

Sex idrottslärare intervjuades och genom intervjuerna skapades en bred syn kring hur mental 

träning kan bedrivas inom idrottsundervisningen. Intervjuerna som genomförts har varit av en 

ostrukturerad karaktär. Idrottslärarnas åsikter och funderingar kring mental träning är belysta i 

detta arbete. Hur mental träning kan motiveras i idrottsundervisningen har varit en av mina 

frågeställningar. Vidare har verksamma idrottslärare gett sin syn på hur de arbetar med mental 

träning inom idrottsämnet samt vad de tror om framtiden för mental träning inom 

idrottsundervisningen.  

Resultaten som uppkommit efter genomförandet av studien ger exempel på hur mental träning 

kan motiveras som en del av idrottsundervisningen, till exempel genom visualisering. Studien 

visar att idrottslärarna använder sig av mental träning i sin undervisning, exempelvis genom 

motivation, och hur de motiverar sina elever. Dock använder vissa av idrottslärarna mental 

träning mer än andra. Något som framkom under undersökningen var att idrottslärarna hade 

olika åsikter kring mental tränings framtid i idrottsundervisningen. 

Nyckelord: mental träning, idrott och hälsa, motivation, självförtroende, utveckling 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Mental träning är ett känt begrepp inom idrottsvärlden. Många har testat på och använt sig av 

mental träning. Inom många olika delar av idrottens värld förekommer mental träning. Inom 

alltifrån lagidrotter till individuella idrotter såväl som elitnivå och amatörnivå har mental 

träning figurerat. Inom området mental träning finns olika former av träningstekniker såsom 

visualisering, avslappning, självförtroendeträning samt träning av koncentrationsförmågan, 

för att nämna några.
1
 

De vanligaste mentala processerna en människa har varje dag är tankar, bilder och känslor. 

Med hjälp av mental träning kan en människa få kontroll över dessa processer och därigenom 

påverka sitt sinne och sin kropp på ett positivt och målinriktat sätt.
2
 

I mina ögon är mental träning ett ämne som alltid har varit intressant, men under min aktiva 

karriär som idrottsutövare fanns mental träning aldrig med. I mitt kommande yrke som 

idrottslärare känns det lockande att arbeta med mina elevers mentala färdigheter så att de kan 

prestera så bra som möjligt. Att utveckla elevernas psykiska förmåga är ett av syftena med 

ämnet idrott och hälsa enligt kursplanen.
3
 Detta har gjort mig nyfiken på idrottslärarnas 

uppfattning om mental träning. 

Skolan har en viktig uppgift i ämnet idrott och hälsa genom att öka elevens välbefinnande. 

Kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan säger att ”idrott, friluftsliv och olika 

former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan.”
4
  

Vidare säger kursplanen att; 

”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild. Ämnet står för en helhetssyn på 

människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt 

medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas”.
5 

                                                 
1
 Hassmén, P, Hassmén, N & Plate, J, (2003) 

2
 Uneståhl, L-E, (1996) 

3
 Skolverket, 091216 

4
 Ibid., 

5
 Ibid., 
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För att skolan skall lyckas med detta strävansmål bör undervisning vara upplagd så att 

eleverna får möjlighet att utveckla ovannämnda förmågor. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka idrottslärares uppfattning av den mentala 

träningens användande i idrottsundervisningen. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur kan mental träning motiveras i idrottsundervisningen? 

- Hur arbetar verksamma idrottslärare med mental träning i dagens skolundervisning? 

- Hur kan mental träning utvecklas inom idrottsämnet? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

2.1 Tidigare forskning 

I USA gjordes en studie där målet var att undersöka hur elever som går i årskurs tre bäst lär 

sig att kasta överhandskast när de spelar baseball. Eleverna delades upp i tre olika grupper och 

fick olika instruktioner för att lära sig att kasta överhandskast. En grupp fungerade som 

kontrollgrupp och fick delta i vanlig idrottsundervisning. Grupp nummer två fick kastet 

demonstrerat för sig, för övrigt gavs inga speciella instruktioner. Den tredje och sista gruppen, 

fick vissa meningar och citat som de skulle upprepa när de genomförde kastet. Att lära sig att 

peppa sig själv och instruera sig själv var något som tredje gruppen alltså fick göra under 

undersökningen. När undersökningen slutfördes visade det sig att resultaten för de olika 

grupperna skiljde sig rejält. Undersökningen visade att gruppen där eleverna fick lära sig att 

peppa sig själv visade det klart bästa testresultatet. Gruppen som deltog i vanlig 

idrottsundervisning visade i sin tur upp ett bättre testresultat än gruppen där deltagarna endast 

fick se kastet utföras.
6
 

Två israeliska forskare gjorde en undersökning där sambandet mellan mental träning, 

feedback och prestanda undersöktes. Ett utformat program som kallades ”Wingate five-step 

approach” användes som en mental förberedelseteknik för att hjälpa unga idrottare att öka sin 

prestanda. Deltagarna i studien var mellan 16-18 år och testerna genomfördes under 

idrottslektionerna. Två grupper deltog i undersökningen, en experimentell grupp och en 

kontrollgrupp. I den experimentella gruppen fick deltagarna regelbunden träning plus tre steg 

av Wingates mentala träningsprogram. Kontrollgruppen fick regelbunden utbildning och 

avkopplande aktiviteter. Resultaten visade att den experimentella gruppen hade en betydande 

ökning av prestanda, medan kontrollgruppen var relativt stabil. 
7
 

I en artikel beskrivs ett fall som handlar om undervisning och mentala färdigheter som lärare 

och tränare har använt sig av. Ett handlingsprogram användes för att visa hur mentala 

färdigheter är inbäddade i inlärningsprocessen. Handlingsprogrammet visade vidare hur en 

lämplig inlärningsmetod kan användas där grundläggande mentala färdigheter ingår. Vidare 

har ett protokoll använts under en övning, som syftar till att eleverna utvecklar förmågan att 

                                                 
6
 Anderson, A & Vogel, P, (1999) 

7
 Bar-Eli, M & Blumenstein, B, (2004) 
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mentalt kunna hantera egna fysiska prestationer. I artikeln lyfts en fem-stegs strategi upp; att 

förbereda, föreställa, fokusera, genomföra och utvärdera.
8
 

2.2 Mental träning 

Mental träning är ett samlingsnamn för många olika metoder och tekniker.
9
 

Begreppet mental träning beskrivs på följande sätt;  

”Mental träning, träning med hjälp av psykologiska metoder. Redan i början av 1900-talet uppstod 

ett vetenskapligt intresse för hur psykologiska processer påverkar idrottsaktiviteter, men det var 

först under 1970-talet som begreppet mental träning fick en mer allmän spridning. Ursprungligen 

åsyftades en mental repetition av en fysisk aktivitet utan att denna utförs samtidigt. Numera avses 

ofta ett stort antal metoder att förbättra inte bara motoriskt beteende utan beteende i allmänhet. 

Mental träning har dock hittills tillämpats mest inom idrotten, där träningen kan omfatta t.ex. 

övningar i att använda visuella föreställningar, träning i avslappning för att reducera stress och 

nervositet, träning i uppmärksamhet och koncentration samt i självförtroende”. 
10 

Mental träning innebär att en människa kan hjälpa sig själv att bli sitt bästa jag, när det behövs 

som bäst. En viktig del i att lyckas vara sig själv på bästa sätt i sitt idrottande, är dels att 

kunna slappna av och dels att kunna koncentrera sig i rätt ögonblick.
11

 

Mental träning kan se ut på många olika sätt, det behöver inte ens uppfattas som mental 

träning för att ändå bidra till positiva effekter.
12

 

2.3 Begrepp inom mental träning 

2.3.1 Visualisering och målbilder 

Visualisering handlar om att kunna se sig själv göra någonting bra i sitt idrottande innan det 

har hänt, att åskådliggöra något med exempelvis bilder. Situationer som varit glädjefyllda och 

lyckosamma kan fungera som en hjälp vid visualisering, genom att tänka tillbaka och försöka 

återskapa den bilden.
13

 

                                                 
8
 Sinclair, GD & Sinclair, AD, (1994) 

9
 Hassmén, P, et. Al, (2003) 

10
 <www.ne.se>, sökord mental träning, 091215 

11
 Augustsson, C, (2008) 

12
 Hassmén, P, Kenttä, G, Gustafsson, H, (2009) 

13
 Augustsson, C, (2008) 
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Mental träning handlar i mångt och mycket om att sätta mål. Ett sätt att fokusera tydliga mål 

är att i förväg visualisera vad syftet är, vad personen i fråga vill uppnå. Genom att komma till 

insikt om vad personen vill uppnå ser denne framför sig vad som ska göras.
14

 

För att skapa de bilder, känslor eller tankar som personen önskar kan en speciell situation 

finnas i åtanke. Genom att tänka på en viss situation och samtidigt producera positiva tankar 

och känslor så kan hjärnan koppla ihop detta. Det kan vara en speciell situation som aldrig 

tidigare har upplevts men hjärnan kommer ändå att lagra denna händelse. Hjärnan kan 

nämligen inte skilja klart på vad som har upplevts och vad som bara varit en tanke. Detta 

menar forskarna, är själva kärnan i mental träning. Att skapa en önskad bild – och sedan 

koppla samman den med positiva tankar, känslor och bilder.
15

 

2.3.2 Avslappning 

Avslappning innebär att en människa kopplar bort olika faktorer som påverkar ett beteende, 

samt försöker reducera spänningar i kroppen.
16

 

Avslappning kan ske på många olika sätt, alltifrån att ligga ner i en gymnastiksal i slutet av en 

idrottslektion och lyssna på lugn musik, till att koppla av fem minuter innan en match ska 

spelas eller ett lopp ska genomföras. Genom avslappning kontrolleras den fokus som ställs 

mot en viss uppgift.
17

 

2.3.3 Koncentrationsförmåga 

Koncentration innebär att en människa riktar sin uppmärksamhet mot ett visst mål. Det finns 

olika faktorer som kan påverka koncentrationen, såsom yttre faktorer i form av händelser eller 

föremål. Inre faktorer som kan påverka en människas koncentration kan vara känslor eller 

föreställningar.
18

 

Koncentration är en skicklighet som utvecklas genom träning, liksom alla mentala förmågor. 

Att kunna koncentrera sig är första steget för att lyckas med något.
19

 Koncentration innebär att 

                                                 
14

 Csikszentmihaliy, M & Jackson, S, (1999) 
15

 Railo, W & Matson, H, (1992) 
16

 Hassmén, P, et. Al, (2003) 
17

 Orlick, T, (1998) 
18

 Hassmén, P, et. al, (2003) 
19

 Csikszentmihaliy, M & Jackson, S, (1999) 
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tankarna riktas mot ett avgränsat område och att andra områden utesluts. Koncentrationen ska 

vara riktad mot det som ska göras, och inte mot något annat.
20

 

”Våra tankar påverkar vår fysiska förmåga precis lika mycket som våra psykiska prestationer 

påverkar sättet vi betraktar oss själva på.”
21

 

2.3.4 Motivation 

Motivation handlar om vad som påverkar olika människor och vad som ger energi åt, samt 

upprätthåller ett beteende.
22

 

Motivation är en stor drivkraft till varför en människa väljer att göra någonting. Det är den 

givna drivkraften till att överhuvudtaget hålla på med idrott. Om motivationen för att röra på 

sig inte finns kommer inte det önskade scenariot att uppstå. Genom att tro på sig själv och sin 

förmåga, minskar omedvetet motivationen till att göra någonting alls.
23

 Lärarens roll är att 

ständigt motivera eleverna till lärande, något som inte alltid är så lätt.
24

 

Inre motivation är ett begrepp som innebär att en människa gör något för att personen själv 

vill det, att bli engagerad i något eller gör något för att det är roligt, utan några förväntningar 

på framtida belöningar eller inkomster. När något blir gjort för nöjes skull, istället för något 

yttre skäl så finns motivationen i själva aktiviteten. 
25

 

Yttre motivation handlar istället om att en person gör något, för att få en belöning utav något 

slag. Former av yttre motivation kan vara alltifrån respons utav lärare, till betyg.
26

 

Amotivation är ett begrepp som inte är lika allmänt känt som begreppen inre och yttre 

motivation. Amotivation handlar enkelt beskrivet om att brist på motivation överhuvudtaget 

saknas hos en människa.
27

 

 

 

                                                 
20

 Railo, W & Matson, H (1992) 
21

 Csikszentmihaliy, M & Jackson, S, (1999), s. 47 
22

 Hassmén, P, et. al, (2003) 
23

 Railo, W & Matson, H (1992) 
24

 Annerstedt, C, (2007) 
25

 Hassmén, P et. al, (2009) 
26

 Ibid., 
27

 Hassmén, P et. al, (2009) 
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2.3.5 Självförtroende 

Kring begreppet självförtroende finns det många närliggande begrepp. Dessa handlar om 

attityden människor har till sig själva.
28

 

Självförtroende är att acceptera sig själv, både sina goda och dåliga sidor samt att tro på sin 

egen kapacitet. Ett bra självförtroende byggs upp genom att träna de tre byggstenarna i 

självförtroende; kontroll, känsla av styrka och trygghet. Bra självförtroende är ofta en 

förutsättning för att lyckas med annat. Bland annat gör det att koncentrationen bibehålls och 

det blir lättare att motivera sig.
29

 

2.4 Syftet med ämnet Idrott och Hälsa 

I Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

1994) finns en rubrik för varje ämne som tydliggör varför undervisning sker i ämnet. Under 

rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” för idrottsämnet står bland annat följande; 

”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. (…)Ett grundläggande syfte med 

ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, 

utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.”
30

 

Det ställs inga krav på att mental träning ska ingå i idrottsämnet men det finns ändå stöd för 

att använda sig av mental träning inom ämnet. Syftet med ämnet idrott och hälsa uppnås 

genom att undervisningens upplägg strävar mot att eleven: 

– ”utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera 

olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden 

fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för 

fantasi, känslor och gemenskap, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra, 

                                                 
28

 Raustorp, A (2006),  
29

 Railo, W & Matson, H, (1992) 
30

 Skolverket, 091216 
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– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med 

olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i 

idrotts- och hälsofrågor.”
31

 

 

                                                 
31

 Ibid., 
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3. METOD 

3.1 Design 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetodens tillvägagångssätt för att 

behandla mina frågeställningar. Inom ramen för den kvalitativa forskningen finns flera olika 

sätt att genomföra en undersökning på, för att samla information kring ett ämne. Exempelvis 

kan en forskare observera en speciell händelse för att kunna förstå detta fenomen, eller så kan 

intervjuer genomföras med personer som har erfarenhet och funderingar kring fenomenet som 

forskaren avser undersöka.
32

 Anledningen till att det blev just den kvalitativa metoden, var 

något som framkom efter diskussioner med handledare. För att få fram så innehållsrika svar 

som möjligt, där djupgående information om idrottslärarnas erfarenheter tydliggjordes, blev 

den kvalitativa metoden den vinnande.
33

 För att få en uppfattning kring ämnet föll valet på att 

genomföra intervjuer. Jag ville genom intervjuerna och samtalet som verktyg få förståelse för 

idrottslärares uppfattning om mental träning i dagens skolundervisning. Genom att få en 

förståelse om intervjupersonernas egna erfarenheter och åsikter kring mental träning kan jag 

därigenom själv få inspiration för hur jag skall bedriva min egna framtida idrottsundervisning. 

Lärare blev målgruppen för att undersöka den mentala träningens status i skolan. Vidare 

undersöktes vad lärarna tror om den mentala träningens utveckling inom idrottsämnet. Syftet 

med undersökningen omarbetades till en intervjuguide. Intervjuerna var ostrukturerade, vilket 

innebar att frågorna som ställdes hade öppna svarsmöjligheter. Som intervjuare är det viktigt 

att inte vara rädd för tystnaden utan att istället använda den för att föra intervjun vidare. 

Pauserna i intervjun gör att intervjudeltagaren får tid till att reflektera och associera för att 

sedan gå vidare med ny information.
34

 

Jag valde att genomföra undersökningen med sex deltagare. En av dessa sex deltagare 

fungerade som min pilotintervju, där jag testade intervjuguiden för att se om den var hållbar 

och om riklig information framkom. Efter att pilotintervjun genomförts korrigerades några 

frågor i intervjuguiden för att mer specifikt lyfta fram begreppet mental träning och för att få 

djupare information ifrån intervjudeltagarna. 

                                                 
32

 Hassmén, P & Hassmén, N, (2008) 
33

 Kvale, S & Brinkmann, S (2009) 
34

 Ibid., 
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Sex idrottslärare deltog i undersökningen och jag ansåg att detta var bra för min studie, då 

färre deltagare hade gjort att tillräcklig information inte framkom. Detta urval skedde för att få 

fram ett resultat som besvarade mina frågeställningar. 

3.2 Urval 

De som deltagit i intervjuerna är alla verksamma som idrottslärare. Sex olika lärare har 

intervjuats. Utav dessa sex personer är fyra kvinnor och två män. Åldern på lärarna varierar 

ifrån 29 till 62 år och därmed också erfarenheterna från yrket. Genom att intervjua lärare med 

olika erfarenhet kan en bredare syn kring ämnet framkomma. Fem utav lärarna är verksamma 

på två olika skolor där de undervisar åk 6-9, men några av lärarna har även klasser i åk 1-5 . 

En lärare är verksam inom gymnasieskolan.  

Nedan följer en kort beskrivning av varje enskild respondent i syfte att göra läsaren medveten 

om respondenternas erfarenheter och bakgrund, något som är värdefullt för att förstå 

resultatet. 

I1 är en kvinna som är 50 år. Hon har jobbat som idrottslärare i 29 år, varav hon de 27 senaste 

åren varit verksam på en och samma skola. Hon har en utländsk idrottslärarutbildning som 

givit henne möjlighet att vara verksam inom årskurserna 1-9 på grundskolan. I1 har ingen 

erfarenhet av mental träning inom skolans värld. 

I2 är en man i 35-årsåldern som är utbildad att undervisa i idrott och svenska för årskurs 1-7. 

Han har varit verksam som lärare i lite mer än tio år på två olika skolor, varav han varit fyra år 

på sin senaste arbetsplats. I2 har ingen erfarenhet av mental träning inom skolans värld, men 

har varit aktiv fotbollsspelare under en lång tid där han stött på mental träning. 

I3 är en kvinna som är 62 år. Hon är utbildad idrottslärare för årskurs 1-9 sedan 39 år tillbaka. 

13 har byggt på sin lärarutbildning i omgångar. I grunden är hon lågstadielärarutbildad innan 

hon utbildade sig till idrottslärare. Tio år efter idrottsutbildningen utbildade sig I3 till 

speciallärare. I3 har i många år varit drivande i en förening, som hon hjälpt till att bygga upp 

från grunden. I3 har ingen erfarenhet av mental träning inom skolans värld. 

I4 är en man i 40-årsåldern. I grunden har I4 en fritidspedagogutbildning, och har de senaste 

tio åren jobbat inom skolans värld. Han har läst olika kurser såsom anatomi, massageterapeut 

och psykologi. I4 har i många år varit aktiv fotbollstränare och besitter en gedigen 
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fotbollsutbildning. I4 har ingen erfarenhet av mental träning inom skolans värld, men har stött 

på mental träning via sin fotbollsutbildning. 

I5 är en kvinna som är 29 år, och har varit verksam lärare i fyra år. Hon har en 

idrottslärarutbildning för årskurs 1-9. I5 spelar volleyboll och har gjort i många år, samt har 

varit tränare inom volleybollen. I5 anser inte hon har någon erfarenhet av mental träning inom 

skolans värld, utan det hon har lärt sig inom området har hon fått ifrån volleybollen. 

I6 är en kvinna som är 52 år. Hon är i botten fritidspedagog men har läst olika kurser såsom 

hälsovetenskap, stresshantering och har kompletterat detta med en ledarskapsutbildning. 

Under 28 års tid har hon jobbat i kommunen, med olika uppdrag. De senaste åren har I6 

arbetat som idrottslärare på gymnasiet. I6 är mycket intresserad av mental träning och arbetar 

med det dagligen i sin undervisning. 

Genom att intervjua lärare med olika utbildningar i bagaget, kan olika synsätt framträda kring 

ämnet. Alla sex är verksamma i en och samma kommun, en medelstor kommun i Västra 

Götalands Län. Personerna blev kontaktade via telefon eller mejl. Urvalet till denna studie 

skedde genom ett bekvämlighetsurval.
35

 Alla sex har jag stött på under delar av min 

lärarutbildning. Fördelen med detta anser jag, är att det skapar en trygghet mellan mig som 

forskare och läraren som en intervjudeltagare, där samtalet blir öppet. Nackdelen kan 

emellertid vara att det finns en risk för att intervjudeltagaren skönmålar svaren för mig som 

forskare. För att undvika detta informerade jag om syftet med undersökningen och att 

undersökningen var konfidentiell.
36

 

3.3 Intervjuguide 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka idrottslärares uppfattning av den 

mentala träningens användande i idrottsundervisningen. Genom intervjuerna har 

idrottslärarnas egna erfarenheter och upplevelser kring mental träning blivit belysta. 

Intervjuerna har varit av en strukturerad karaktär. Samma frågor har ställts till samtliga 

deltagare och kan liknas med att frågorna kan ställas i ett frågeformulär.
37

 

 

                                                 
35

 Hassmén, P & Hassmén, N, (2008) 
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 Kvale, S & Brinkmann, S, (2009) 
37
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Som underlag till intervjuerna hade jag skapat en intervjuguide till min hjälp för att få svar på 

mina frågeställningar. Intervjuerna var strukturerade där intervjuguiden användes som ett 

underlag under samtalen. För att få ett bra underlag till mitt resultat var jag noggrann med att 

lyfta upp alla frågor utifrån intervjuguiden. 

Här väljer jag även att benämna intervjudeltagarna som respondenter. Med respondent menas 

att en person ger mer information om hans/hennes egna tankar och känslor.
38

 

3.4 Genomförande 

I början av undersökningen tog en pilotintervju plats. Denna utfördes på en verksam lärare, i 

syftet att kontrollera om frågorna var förståeliga och om det täckte in mina frågeställningar till 

undersökningen. Efter pilotundersökningen korrigerades några frågeställningar i 

intervjuguiden i syfte att få djupare information ifrån respondenterna. Min bedömning är dock 

att intressanta svar framkom, så därmed har jag valt att ta med pilotintervjun i 

undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum med respektive deltagare på dennes arbetsplats, med 

ett undantag. En av deltagarna har under hösten varit föräldraledig, därmed träffades vi för vår 

intervju hemma hos deltagaren. Under intervjuerna spelades samtalet in på band. De fem 

första intervjuerna tog ungefär 25 minuter att genomföra. Den sjätte och sista intervjun höll på 

i närmare en timme och en kvart. 

Under intervjun som pågick med den föräldralediga läraren deltog även lärarens ettåriga son, 

något som ibland försvårade avlyssningen av intervjun. Vid en annan intervju var deltagaren 

placerad en bit ifrån bandspelaren, vilket ledde till att vissa citat under intervjun föll bort. Den 

sjätte och sista intervjun tog mycket längre tid att genomföra och detta var på grund av att den 

sjätte deltagaren är väldigt engagerad och intresserad av ämnet. I övrigt har intervjuerna 

genomförts utan några större problem. 

3.5 Databearbetning 

Detta är en kvalitativ undersökning där data har insamlats genom intervjuer. Alla intervjuer 

har spelats in på band och har sedan transkriberats, det vill säga avlyssnats och skrivits ned 

ordagrant.
39

 Efter att intervjuerna har transkriberats har jag analyserat dessa.   

                                                 
38

 Hassmén, P & Hassmén, N, (2008) 
39
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Att använda sig av en analytisk induktion är ett vanligt sätt att bearbeta och analysera sitt 

material. Generellt sett så transkriberas materialet, och efter detta sker en kodning, vilket 

innebär att det material forskaren anser är av intresse för undersökningens syfte delas upp i 

olika teman. Efter transkriberingen och kodningen är genomförd sker en analys där 

meningsinnebörden söks i materialet.
40

 

Under analysens gång har jag gått igenom fråga för fråga, och läst vad varje respondent har 

svarat på frågan. Genom analysen har olika kategorier framträtt som presenteras under 

resultatdelen. När jag har hittat citat som passar in under de olika temana har dessa skrivits 

ner under varje tema. Genom att analysera materialet har likheter och olikheter i intervjuerna 

framkommit.  

Vid två utav intervjuerna uppstod som tidigare nämnt problem. I intervjun med den 

föräldralediga läraren deltog även lärarens ettårige son och vid en annan intervju var en av 

deltagarna under en intervju placerad lite för långt bort ifrån bandspelaren, vilket försvårade 

avlyssningen av bandet. Min bedömning är dock att intervjuerna går att använda under detta 

arbete, då rikliga svar under intervjun ändå framkom. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett begrepp som används mer i den kvantitativa forskningen, där syftet är att 

mäta något. Inom den kvalitativa forskningen väljer man istället att inrikta sig på ord såsom 

tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet. När en undersöknings reliabilitet ska bedömas är 

det svaren som uppkommit som är i fokus. Även om inga mätningar förekommit, så kan det 

finnas uttalanden som det är möjligt att kvalitativt bedöma. Därigenom är det möjligt för 

forskare att jämföra sina bedömningar med varandra. Stämmer det som framkommit överens 

med tidigare forskning anses reliabiliteten vara hög.
41

 En fråga som är berättigad här är om 

respondenterna kommer svara samma sak om någon annan hade intervjuat dem eller om de 

intervjuats vid en annan tidpunkt.
 42

 Intervjuerna har byggt på respondenternas erfarenheter 

och upplevelser och jag anser härmed att svaren inte skulle vara annorlunda om någon annan 

hade genomfört intervjun på samma sätt som mig. Dock bör läsaren ha i åtanke att det är 

människor som är undersökningens målgrupp och min tolkning av deras svar är det som har 

givit undersökningens resultat. 
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Validitet är också ett begrepp som används mer ofta i den kvantitativa forskningen än i den 

kvalitativa. Ord som används för att beskriva validiteten i en kvalitativ undersökning kan 

exempelvis vara överförbarhet och trovärdighet. Genom att undersöka om någonting innehar 

validitet diskuteras huruvida trovärdig en studie är och hur hög kvalité det är på studien. För 

att skapa en trovärdig studie anser jag att det är av stor vikt att alla respondenter har fått 

möjligheten att svara på samma frågor.  

För att ta reda på om studien innehar validitet kan forskaren ställa sig frågan om det som har 

undersökts var avsikten med undersökningen.
43

 Min åsikt är att ett brett underlag till 

frågeställningarna framkommit och att detta därmed gett studien en god validitet. 

Något som kan ha påverkat undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet är två utav 

intervjuerna. I en intervju med en lärare som är föräldraledig deltog lärarens ettårige son, 

något som ibland försvårade avlyssningen av intervjun. Vid en annan intervju var 

respondenten placerad en bit ifrån bandspelaren, något som försvårade avlyssningen av 

intervjun.  

Eftersom min erfarenhet att genomföra intervjuer och samtidigt ikläda mig en forskningsroll 

inte är stor, kan detta påverka undersökningens validitet.
 44

 Jag var dock noga med att vara så 

neutral som möjligt under intervjuerna och avslöjade inga personliga värderingar kring ämnet. 

Mitt agerande syftade till att uppmuntra respondenterna att tala fritt. 

Forskartrovärdighet är ett annat begrepp som hör till validitet. Inom den kvalitativa 

forskningen betraktas forskaren som ett instrument i sig. Det är därmed viktigt som forskare 

att redogöra för läsaren vad forskarens syfte med undersökningen är. För att skapa ett 

förtroende är det också viktigt att forskaren redogör egna erfarenheter kring ämnet samt 

förhållandet till det som studien avser att undersöka. 
45

 Idrott är ett ämne som alltid legat mig 

varmt om hjärtat, och fotboll har varit den sporten jag valt att utöva under cirka tretton års tid, 

från det att jag var fem år. Under högstadietiden blev jag intresserad av tränarrollen och gick 

några kurser innan min förening erbjöd mig att vara ledare för ett knattelag, något som jag 

sysslade med under drygt ett år. Efter knattelaget tog jag sedan hand om ett flicklag som jag 

följde under cirka fyra års tid. Trasiga knän har hållit mig borta från fotbollen de senaste åren, 

och utbildning och jobb har gjort att tränarrollen också blivit lidande. Att vara ledare för ett 
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lag är mycket stimulerande och utvecklande och något som jag hoppas få prova på även 

fortsättningsvis. Genom att vara ledare för flicklaget öppnades mina ögon för mental träning 

som en arbetsmetod för att utveckla unga individer, och deras sätt att se på sig själva. I min 

framtida yrkesroll som lärare vill jag även se mental träning som en integrerad del av 

undervisningen. För att inte påverka intervjuerna med mitt synsätt på mental träning har jag 

intagit en passiv roll som intervjuare och låtit respondenterna framhålla sina erfarenheter och 

funderingar. 

3.7 Etiskt förhållningssätt  

Inför varje intervju meddelades varje deltagare om att undersökningen var frivillig att delta i 

samt att deltagandet var konfidentiellt. Med konfidens menas att jag som forskare vet vem 

som svarat vad, men att deltagarnas identiteter inte kommer att avslöjas under 

undersökningen. I inledningen utav varje intervju gav jag varje respondent saklig information 

kring syftet med undersökningen och att deras deltagande var frivilligt samt att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt.
46

 

Alla respondenter fick frågan om det gick bra om samtalet spelades in på band, något som alla 

gav sitt samtycke till. Min bedömning är att alla deltagare har delgivits samma information 

inför och under intervjuerna. 

                                                 
46
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4. RESULTAT 

Resultatet har analyserats utifrån de genomförda intervjuerna. Efter att transkriberingen 

genomförts uppkom teman som är relevanta för arbetets frågeställningar. Dessa teman är 

uppdelade i åtta delar varav ett tema har tre underkategorier. För att skydda respondenternas 

identitet har de nedan fått följande benämningar; I1, I2, I3, I4, I5 och I6. Benämningarna har 

fastställts efter den ordning som intervjuerna genomfördes. Varje tema innehåller ett eller 

flera citat från respondenterna för att läsaren ska få en bild av vad som framkommit under 

intervjuerna. Då en del av frågorna lämnade ganska omfattande svar anser jag att det i vissa 

fall har krävts att lite längre citat redovisats för att få fram vad respondenterna menar. 

Följande teman redovisas nedan: 

4.1 Tankens kraft 

4.2 Att kunna värdera 

4.3 Mental tränings trovärdighet 

4.4 Det sitter i huvudet 

4.5 Elever med lågt självförtroende 

4.6 Lärarens strävan efter att eleverna når en inre motivation i idrottsundervisningen 

4.7 Mental träning i idrottsundervisningen 

4.7.1 Mental träning genom visualisering och målbilder 

4.7.2 Självförtroendets betydelse för idrottsundervisningen 

4.7.3 Koncentrationsförmågans betydelse i mental träning 

4.8 Lärarnas uppfattningar om framtiden för mental träning i idrottsundervisningen  

4.1 Tankens kraft 

Genom att styra sin tanke åt ett speciellt håll eller mot ett bestämt mål kan man förändra 

mycket i sitt vardagliga liv. Några utav respondenterna nämnde i intervjuerna att tankens kraft 

är en viktig del inom mental träning. 

”Jag tror väldigt mycket på att det är ens egna tankar som styr så mycket av hur man mår och 

hur man presterar. Visst finns det många faktorer runtomkring som påverkar men jag tror 

egentligen att det fysiska och psykiska hänger ihop.(…) Tankens kraft är jätteviktig.” (I4) 

”Mental träning för mig är tankens kraft. Vad du har för tankar. Tanke och känsla.(…) Jag 

tror ju att många av de eleverna vi möter, kan man med tankens kraft förvandla mycket av 

deras hinder. Den dagen då man säger till sig själv, att det här är något som jag skulle vilja 
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klara av, då gör man det.(…) Tanken är viktigare än vad orden är. Jag tror så mycket på 

detta. För säger man, det här kommer jag klara, då gör man det. Hur man säger det, på vilket 

sätt man säger, med vilken entusiasm man säger det, och hur man säger det med hjärtat.(I6) 

4.2 Att kunna värdera 

Att ha en åsikt och kunna stå för den är något som dagens skola arbetar mycket utifrån. Olika 

värderingsövningar skapar möjligheter för eleverna att träna sig i att diskutera och ta ställning. 

Genom att ge eleverna många olika tillfällen att tycka något, utvecklas eleverna som 

individer. 

”Mycket i livet handlar om vägval. När jag vaknar på morgonen, vaknar jag med ett leende 

på läpparna så blir min dag lättare. Redan när vi vaknar gör vi ett vägval, så är det hela 

tiden. (…) Jag skulle vilja säga att värderingsövningar är en form av mental träning. Man 

måste ta ställning till olika alternativ, det är en form av mental träning. jag måste återigen 

göra ett vägval, vad vill jag, vad tycker jag, vart står jag. (…)Jag skulle vilja säga att 

värderingsövningar är en form av mental träning. Man måste ta ställning till olika 

alternativ.”(I4) 

”Att värdera är också mentalt.(…) Många kanske ropar basket eller innebandy, och då 

kommer det mycket värderingar, till exempel; nej, det vill vi inte! Då blåser jag av direkt och 

säger då går vi tillbaka. För vad händer om ”Anna” säger saker och ting för hon kanske är 

ivrig idag och känner att här finns det en chans för mig att få säga något, och hon blir 

nedröstad med en gång. Kommer hon säga det fler gånger? Nej, det kommer hon definitivt 

inte göra. Utan man värderar alla förslag som kommer upp.” (I6) 

”Många elever kan vara negativa när man presenterar ett ämne, fast de sen tycker att själva 

övningen är jätterolig, men just första reaktionen. Det kan ju finnas elever i gruppen som 

tycker att detta ska bli jättekul, men då vågar ju inte dem framföra sin åsikt om det finns 

elever som skriker nej när vi ska göra något under lektionen.” (I5) 

4.3 Mental tränings trovärdighet 

Trots att mental träning är ett begrepp som funnits under en längre tid märktes det att flera av 

respondenterna hade svårt att sätta ord på vad mental träning faktiskt är. Några av 

respondenterna diskuterade mental tränings trovärdighet och varför begreppet inte har så hög 

status, som det kanske borde ha.  
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”Det kanske ligger i traditionen att allt som är psykologiskt är lite flummigt. Att säga; spring 

så fort du kan, eller hoppa så långt du kan, det är väldigt konkret. Men nu ska du tänka bilder 

och gå in i dig själv. Det är kanske inte så enkelt att ta till sig, speciellt om man är 15 år.”(I2) 

”Mental träning är ju fortfarande lite av hokuspokus, det är fortfarande inte riktigt rumsrent. 

På något sätt är det ju såhär, det går ju inte att ta på. Då är det inte riktigt i finrummet. I 

finrummet är den fysiska aktiviteten, du jobbar med funktionell träning, styrketräning, 

konditionsträning, det går att ta på. Men mental träning går inte att ta på, för det är en 

känsla, då är det inte riktigt rumsrent.” (I6) 

4.4 Det sitter i huvudet 

Vidare under intervjuerna diskuterade de olika respondenterna vad mental träning har för 

verkan på elever. Något som flera av respondenterna valde att lyfta upp var hur mental träning 

kan fungera som ett stöd för elever som har svårt för att genomföra vissa saker eller 

situationer där eleven känner ett obehag. 

”Ja, mental träning är väl att man egentligen kan peppa sig till att åstadkomma någonting, 

att göra något, även fast det tar emot”.(I1) 

”Hela tiden är det en mental process för att få med eleverna. Många gånger kan eleverna 

vara uppgivna och säga att de inte kan. Då måste man försöka övertala och säga att; jo, du 

kan! Ibland kan jag säga; tänk nu att du kan. Jag vet ju att det fungerar.”(13) 

”Jag tror att i de flesta situationer där jag behöver motivera en elev så sitter det i huvudet på 

en elev. Eleven har en känsla. Man känner sig trött, det känns motigt. Det mesta är mentalt, 

den inre känslan. En inre känsla som man ska förändra hos eleven. Väldigt mycket tror jag att 

det handlar om att vända en tanke, att se det positiva.”(I4) 

4.5 Elever med lågt självförtroende 

I tonåren händer det mycket och många elever jobbar med att hitta sig själva. En elev som 

tidigare varit ”stark i sinnet” kan plötsligt börja tvivla på sig själv och en tidigare ”svag” elev 

kan få ett uppsving när hormonerna börjar komma på plats. Klart är att tonårstiden är en tuff 

tid där många ungdomar jobbar med att hitta sig själv och bli en egen individ. Idrottsämnet i 

sig kan vara ett jobbigt ämne, då eleven exponeras för gruppen på ett annat sätt än i många 

andra ämnen. Flera utav respondenterna diskuterade under intervjuerna mental träning som en 

metod att hjälpa elever med låg självkänsla eller dåligt självförtroende. 
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”Sen kan man prata om det - ”se framför dig”. Man kan liksom skoja om det här. Så kanske 

nervositeten släpper för vissa som bär med sig det här med nervositet, så fort de ska göra 

någonting. Sånt som man själv inte tycker är så märkvärdigt. Men för en del elever är det 

märkvärdigt. De stressar upp sig, när man vet att de kommer lyckas jättebra.”(I1) 

”Som jag anser det, så är skolan idag väldigt relationsbunden. Det handlar om att bygga upp 

relationer. De man lyckats bygga upp relationer med når man längre med än de elever som 

man inte lyckats nå.”(I2) 

”Många gånger kan eleverna vara uppgivna och säga att de inte kan. Då måste man försöka 

övertala och säga att; jo, du kan! Ibland kan jag säga; tänk nu att du kan. Jag vet ju att det 

fungerar.”(I3) 

”Varje individ kräver olika, så man får ju använda sig av det på olika sätt, för att kunna 

påverka. Tyvärr är det ju som så att tjejerna kräver mycket mera och det blir mer mental 

träning för tjejerna.” (I4) 

Genom att pusha och peppa kan lärare hjälpa många av eleverna mot ett bättre 

självförtroende. Som tidigare nämnt så kan idrottsämnet vara en påfrestning för många av 

eleverna, då misstag syns tydligare i en idrottssal än när eleverna sitter i skolbänken och löser 

olika uppgifter i andra ämnen. Ovan ges en bild av hur mental träning kan användas för att 

stärka elevers självförtroende samt att ge eleverna ett verktyg för att tro på sig själva och sin 

förmåga. 

4.6 Lärarens strävan efter att eleverna når en inre motivation i idrottsundervisningen 

Att motivera sina elever är en grundsten inom ämnet idrott och hälsa. Under intervjuerna 

diskuterades såväl inre som yttre motivation och de flesta respondenterna hävdade att mycket 

av deras undervisning strävar efter att eleverna når en inre motivation. 

”De som har den inre motivationen har man betydligt lättare att motivera vidare. För de har 

ju en positiv inställning till det som ska göras. De som inte har den inre motivationen får man 

lägga ner mycket mer tid på. För att lyckas hundraprocentigt krävs nog ett genuint intresse, 

det där lilla extra engagemanget.”(I2) 

”När eleverna väl förstått att det är gott att röra på sig når de en inre motivation. Det gäller 

ju att försöka vinna dem, att skapa en förståelse för idrottens betydelse.” (I3) 
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”Får man beröm, det är ju en form av inre motivation, man mår ju bra inifrån. Motivation 

går ju undervisningen ut på, det gör vi ju hela tiden.” (I5) 

”Det är en inre motivation jag vill skapa, en inre drivkraft, att de ska kunna förstå att de har 

ett eget ansvar, att de kan skapa sig det livet de vill.” (I6) 

Vidare diskuterade elevers motivation och prestation under olika delar av undervisningen. 

Flera av respondenterna talade om betygshetsen som många av dagens elever har hamnat i. 

Några av respondenterna uppgav betygsättningen som en slags makt de har över elever som är 

lågmotiverade till ämnet. Nästan alla respondenter menade dock att det är den inre 

motivationen som idrottslärare vill att eleverna ska uppnå. 

”Säg att vi ska åka skridskor, så kommer frågan; sätter du betyg på det här. Då säger jag, att 

jag har ju ett helhetsperspektiv. Det handlar ju om att när vi ska åka skridskor, hur 

motiverade är eleverna till att åka först och främst? Har de sett till att ta med sig skridskor 

eller säger de; nej, jag har inga. Ser de till att få så mycket istid som möjligt så att de 

utvecklas, eller slöar de och driver tid? Säger jag att det ingår, så ser jag en helt annan 

delaktighet. Det gör mig beklämd, för inte fasen ska det vara för betygets skull, utan det ska ju 

vara för att eleverna känner att de vill.”(I6) 

”Betyg, det är ju vår makt vi har som lärare, att försöka få med eleverna.” (I3) 

”Betyg kan vara en oerhört stark drivkraft för många, men det krävs nog även ett intresse för 

att det ska bli riktigt bra.(…) Oftast är det ju de som har ett stort idrottsintresse som också 

har en stark motivation till att få höga betyg.” (I2) 

4.7 Mental träning i idrottsundervisningen 

Under intervjuerna diskuterades olika begrepp som finns inom området mental träning. 

Respondenterna gav sin syn på de olika begreppen samt gav sedan exempel på hur och när de 

olika begreppen används i idrottsundervisningen. Nedan följer några av begreppen och 

respondenternas syn på när det används inom idrottsundervisningen. 

4.7.1 Mental träning genom visualisering/målbilder 

Visualisering är ett begrepp som flera av respondenterna nämnde som en arbetsmetod för att 

hjälpa eleverna att genomföra någonting i idrottsundervisningen. 
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”Visualisering är klart att man använder sig av. Att skapa bilder.”(I2) 

”Visualisering kan jag till exempel använda mig av om vi spelar fotboll, när de ska lära sig 

tillslag. Jag vill att de ska se sig själva utföra det. De ser bollen gå dit de vill.”(I4) 

”Målbilder är något som vi diskuterar, men det jobbar man enskilt med. Det är något som 

varje individ får ta ansvar för själva, jag ger de förutsättningarna för att jobba med 

målbilder.”(I6) 

4.7.2 Självförtroendets betydelse för idrottsundervisningen 

För att skapa en idrottsundervisning där eleverna trivs och utvecklas som individer anser 

respondenterna att självförtroende är en viktig del att arbeta med. 

”Självförtroende är också viktigt. Att skapa ett klimat där man vågar pröva, ta små steg, även 

de som inte är så idrottsintresserade.”(I2) 

”Självförtroende kommer in genom att man tror att man kommer att klara av att slå den 

passningen.”(I4) 

”Självförtroende jobbar jag med genom att jag försöker uppmuntra alla att de duger precis 

som de är. Jag försöker att pusha på de som inte har så god självkännedom.”(I6) 

4.7.3 Koncentrationsförmågans betydelse i mental träning 

I dagens skola känner sig många elever stressade och har svårt för att koncentrera sig på 

lektionerna. För att skapa en idrottsundervisning som alla känner sig delaktiga i och utvecklas 

inom, såväl elever som lärare, är det viktigt att en god koncentration bibehålls. 

”Koncentrationsförmåga är något som vi måste gå in och trycka på. Det är lätt att tappa 

koncentrationen. Då kan man ibland få gå in och ryta till på eleverna. Det handlar ju mycket 

om att få de att förstå varför vi gör detta. (…) Det är så svårt att sätta exempel på när jag 

använder detta, för jag tror att jag använder det väldigt ofta.” (I4) 

”Koncentrationsförmåga jobbar vi med ständigt.”(I5) 

”När vi jobbar med koncentrationsförmåga jobbar jag mer med fokus, att ha fokus på något. 

Vi kan jobba med spegelbilder, jobba två och två och så får eleverna följa varandra. Trots att 
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det kommer hinder från olika håll, i form av andra elever i salen, så ska eleverna träna sig i 

att hålla fokus på sin spegelbild, det vill säga sin kompis.”(I6) 

4.8 Lärarnas uppfattningar om framtiden för mental träning i idrottsundervisningen 

Hur ska mental träning då finna en plats i framtiden inom idrottsundervisningen? Flera av 

respondenterna menade att idrottsämnet i sig är så stort, att det är så många delar som ska 

hinnas med i undervisningen, att det helt enkelt inte finns plats för mental träning inom ämnet. 

Andra menade att mental träning finns med i allt som sker i den dagliga undervisningen. 

”Man kan ju utveckla allt. Man kan jobba målinriktat under en period för att man tycker att 

detta är viktigt. I så fall integrerad mental träning i skolan – inte föreläsare och temaveckor.” 

(I1) 

”Jag skulle vilja lyfta fram det mer som en egen del. Fast frågan är ju om det är rätt. Det 

kanske borde bli en bit i det vardagliga. Man kanske borde hitta en arbetsmetod. Ett sätt att 

strukturera upp. En liten men viktig del. På samma sätt som exempelvis stretchning. Där i 

ligger ju att försöka hitta stunder för varje elev. Kanske inte varje lektion men att man ska ha 

sett alla, och tilltalat alla. Men att hitta stunder då man kan ge eleverna feedback. . . Där har 

jag inget svar mer än att det måste lyftas fram, kanske i form av utbildning för lärare.” (I2) 

”Jag tror inte eleverna kommer till en idrottssal för att sitta och lyssna. (…) Läsa in sig lite 

mer på vad man har för nytta av det, vad man kan vinna av det.”(I3) 

”Jag tycker att idag är idrott och hälsa så viktigt och att det borde prioriteras mer än vad det 

gör. I skolans värld är det ont om tid, man ska få in så mycket i schemat, det handlar om att 

prioritera. Avslappning gör vi ju ibland, men det skulle man kunna arbeta med mer. Idag är 

det ”snabba ryck”, allt ska gå så fort. Man skulle behöva lägga mer tid på avslappning för att 

få lugnare elever.(…) Det som jag skulle vilja få mer tid till är individuella samtal. Då tror 

jag att man kan tydliggöra elevens förmågor.” (I4) 

”Jag tycker att alla skulle få ha handledning, på ett sätt va? Att man hade någon som var 

professionell i det här. Att man hade professionella samtal med mental träning, man skulle 

kunna sitta i grupper och jobba med mental träning, där det finns jättebra övningar att jobba 

med.” (I6) 
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Alla respondenter tror att mental träning är något som kan utvecklas, medan vissa uttrycker en 

viss skepsis över tiden som finns till förfogande och det faktum att idrottsämnet förmedlar en 

stor mångfald. 

4.9 Resultatsammanfattning 

Olika teman har presenterats under resultatdelen av arbetet. Detta har gjorts för att tydliggöra 

informationsflödet som framkommit efter att intervjuerna har genomförts. Nedan följer en 

sammanfattning av respondenternas syn på ämnet. 

Några av respondenterna hade svårt för att definiera begreppet mental träning. Att inre 

motivation är en drivkraft är något som belysts under resultatet. Att få eleverna att nå en inre 

motivation uppger respondenterna vara ett viktigt syfte med deras idrottsundervisning. 

Respondenterna diskuterade olika förslag kring hur de använder sig av mental träning i 

dagens undervisning, samt redogjorde olika tankar för hur den framtida idrottsundervisningen 

kan se ut. Flertalet olika begrepp inom mental träning har lyfts upp såsom visualisering, 

motivation och koncentrationsförmåga. 
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5. DISKUSSION 

Studien syftar till att undersöka idrottslärares uppfattning av mental tränings användande i 

idrottsundervisningen. För att åskådliggöra syftet utgick jag ifrån tre frågeställningar som 

handlade om hur användandet av mental träning i idrottsundervisningen kan motiveras, hur 

idrottslärare arbetar med mental träning i sin undervisning och slutligen hur mental träning 

kan utvecklas inom idrottsämnet. Diskussionen är uppdelad i tre delar, en metoddiskussion, en 

resultatdiskussion och framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

I min undersökning har jag intervjuat sex olika idrottslärare ifrån samma kommun. 

Erfarenheten ifrån idrottsläraryrket varierar, då åldern på respondenterna varierade kraftigt. 

Målgruppen har spridd erfarenhet, och detta har givit arbetet relevant information. 

Idrottslärarens eget intresse kring frågan om mental träning fanns med som en viktig 

bakgrund till hur djupgående intervjuerna blev. Samtliga respondenter har jag tidigare haft 

anknytning till under min utbildning. Min bedömning är dock att intervjuerna blev 

professionellt genomförda eftersom samtliga respondenter tog frågorna på allvar och ville 

delge mig som forskare många intressanta svar. Innan intervjuerna var jag orolig för att 

respondenterna skulle försköna sina svar för att ge mig så bra resultat som möjligt. Att 

genomföra en undersökning där reliabiliteten och validiteten stärks är viktigt. Under 

intervjuerna delgav jag därför inte respondenterna mina egna värderingar och åsikter.
47

 

Min bedömning är att intervjuguiden var bra att ha som underlag när intervjuerna skulle 

genomföras. Genom att alla respondenter fick möjlighet att svara på samma frågor, framkom 

många intressanta teman ur transkriberingen. Jag är medveten om att jag som oerfaren 

forskare inte får fram samma svar som en erfaren forskare hade kunnat få fram. En erfaren 

forskare hade kunnat gräva djupare än vad jag gjorde och detta hade medfört att 

undersökningens reliabilitet och validitet stärkts ytterligare. 

Reliabiliteten hos en kvalitativ studie vilar på att forskaren har fått fram ett syfte som dels är 

trovärdigt och att resultatet är tillförlitligt. Reliabiliteten i min studie är låg då det är en ovan 

roll för mig att vara forskare. För en annan forskare är det svårt att analysera och verifiera mitt 

resultat, eftersom jag ensam genomförde intervjuerna samt att jag ensam analyserade 
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transkriberingarna av intervjuerna. Min egna personliga analys av transkriberingarna har gett 

mig ett resultat. Genom att beskriva mitt syfte med undersökningen och vad mina egna 

erfarenheter kring ämnet är, anser jag att forskartrovärdigheten har stärkts.
48

 

Mitt mål var att intervjusituationerna skulle vara så lika varandra som möjligt. Mitt syfte med 

undersökningen presenterades inför varje intervju i syftet att reliabiliteten inte skulle påverkas 

negativt. I efterhand har jag förstått att intervjusituationerna trots allt skiljde sig åt. Allt 

eftersom intervjuerna genomfördes skaffade jag mig mer kunskap om hur intervjuprocessen 

fortlöper, och på det viset skiljdes intervjuerna åt, allt eftersom jag fick mer erfarenhet och 

mer kunskap inom ämnet. 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden är detta en vanlig utveckling för en 

nybörjarforskare.
49

 

Något som kan ha påverkat undersökningens validitet är två av intervjusituationerna där jag 

stötte på problem. Vid en intervju med en lärare som för tillfället var föräldraledig deltog även 

lärarens ettårige son. Vid transkriberingen av intervjun var det stundtals lite svårt att höra vad 

som sades, men min bedömning är att rikliga svar ändå framkom under varje fråga. Vid en 

annan av intervjuerna var en respondent placerade lite för långt ifrån bandspelaren, något som 

ledde till att vissa citat föll bort. Min bedömning är även här att jag anser att jag fått fram bra 

svar kring varje fråga, därmed har jag valt att behålla även denna intervju i undersökningen. 

5.2 Resultatdiskussion 

I nedanstående stycke besvarar jag mina tre frågeställningar och diskuterar kring de resultat 

som undersökningen frambringat. 

Det ställs inga krav på att mental träning ska ingå i idrottsämnet men efter att ha läst igenom 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa kan man ändå finna stöd för att just använda sig av 

mental träning inom ämnet. Idrott och hälsa syftar bland annat till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse 

för hälsan. Vidare i kursplanens strävansmål står bland annat att ämnet ska sträva mot att 

eleven utvecklar en positiv självbild samt utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa.
50
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Därmed borde mental träning inte vara särskilt svårt att motivera som en del av 

undervisningen. Om man ser till de olika begrepp som diskuterats i litteraturbearbetningen 

och resultaten som framkom i intervjuerna visar det klart och tydligt att mental träning 

används inom idrottsundervisningen. Samtliga respondenter uppgav att de mer eller mindre 

använde sig av mental träning i sin kommunikation med eleverna. Visualisering, motivation, 

avslappning och självförtroende är exempel på begrepp som respondenterna uppgav att de 

ständigt använder sig av. Några utav respondenterna menade även att allt går hand i hand. För 

att lyckas med att exempelvis stärka självförtroendet hos en elev måste man även arbeta med 

motivationen. Att allt går hand i hand är en tes som även litteraturen uppvisar. Genom att 

exempelvis arbeta med sitt självförtroende stärks även koncentrationen och det blir därmed 

lättare att motivera sig.
51

 

Annan forskning visar också att genom att arbeta med mental träning kan en människa hjälpa 

sig själv att bli sitt bästa jag, när det behövs som bäst.
52

 

Begreppen som belystes i litteraturbearbetningen diskuterades under intervjuerna. 

Respondenterna gav många tänkvärda svar och funderingar på hur de arbetar med mental 

träning i sin dagliga undervisning.  

Visualisering genom att skapa bilder för att lyckas med något gör flera av respondenterna med 

sina elever. Som en respondent uttryckte sig; ”Jag vill att de ska se sig själva utföra det. De 

ser bollen gå dit de vill.”(I4)  

Att skapa en önskad bild och sedan koppla samman den med positiva tankar, känslor och 

bilder är något som forskarna menar är själv kärnan i mental träning.53 

Självförtroende och koncentrationsförmåga är två begrepp som respondenterna uppgav att de 

arbetar med ständigt i sin undervisning. En respondent pratade om självförtroende som ett 

väldigt viktigt begrepp. Respondenten menade att man som idrottslärare måste sträva efter att 

skapa ett klimat där alla vågar pröva, och ta små steg, även om man inte är särskilt 

idrottsintresserad. Forskning visar också att genom att tro på sin egen förmåga kan en person 

utveckla ett bra självförtroende.54 

En annan respondent pratade om självförtroende och hur man kan jobba med det genom att 

försöka uppmuntra alla att de duger precis som de är. Vidare berättade denna respondent om 
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en övning med syftet att träna elevernas koncentrationsförmåga. Respondenten kallade 

övningen för ”att jobba med spegelbilder” och beskrev det som att eleverna jobbar två och 

två, och ska följa efter varandra i rörelserna. Detta sker i hela salen, och det gäller då att 

kunna koncentrera sig och fokusera på sin vän, samtidigt som hinder uppkommer i salen, i 

form av andra elever. Genom denna övning får eleverna träna sig i att hålla fokus på sin 

spegelbild.  

Motivation är något som respondenterna också menar finns med i den dagliga undervisningen. 

Motivation är för en del av respondenterna, något som hela idrottsundervisningen går ut på. 

Att kunna motivera sina elever till att genomföra aktiviteter för att nå en inre motivation är ett 

av huvudsyftena med respondenternas idrottsundervisning. Forskningen visar att lärarens roll 

är att ständigt motivera eleverna till lärande, något som inte alltid är så lätt. 55 

Genom att sträva efter att nå en inre motivation hos eleverna anser respondenterna att de har 

lyckats med ämnets syfte, nämligen att få eleverna att förstå betydelsen av den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa stärks ovanstående tes.
56

 

Samtliga lärare uppgav att de, vissa mer, vissa mindre, använder sig av mental träning i sin 

undervisning. Även om en del exempel framkom var det svårt för respondenterna att säga 

exakt hur de använde sig av mental träning i sin undervisning. Snarare blev det ett 

konstaterande att så nog var fallet.  

Det som tydligt framkom under intervjuerna var att respondenterna var oense om mental 

tränings framtid i idrottsundervisningen. Respondenterna uppgav förvisso att allt kan 

utvecklas men skepsis framstod gällande tidsutrymmet idrottsämnet har i dagens skola, samt 

hur den mentala träningen bör läggas upp inom idrottsundervisningen. Åsikterna går isär om 

huruvida lärarna ska jobba med mental träning målinriktat under en kortare period, om det ska 

integreras i den dagliga idrottsundervisningen eller om det bör bli en egen del i form av 

exempelvis teorilektioner. Några av respondenterna uppgav att för att få till en utveckling så 

krävs mer utbildning för lärare, förslagsvis i lärarutbildningen. Andra menade att det är upp 

till varje lärare att hålla sig uppdaterad själv, och läsa in sig på nyttan av mental träning. 
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Tidigare litteratur menar att mental träning kan se ut på många olika sätt, i vissa fall behöver 

det inte ens uppfattas som mental träning för att ändå bidra till positiva effekter.
57

 

Under rubriken tidigare forskning som finns inledningsvis i detta arbete kan läsaren få en bild 

av en del av forskningen som bedrivits kring mental träning. Denna bild syftar specifikt till att 

ge läsaren en förståelse kring forskningen som bedrivits i relationen mellan mental träning 

och idrottsundervisningen, något som även var mitt syfte med denna undersökning. De tre 

tidigare studierna som lyfts upp visar med sin forskning att mental träning i 

idrottsundervisning ger bra effekter för eleverna, och dessa forskare ställer sig positiva till att 

bedriva en utveckling av mental träning i idrottsundervisningen i skolan.
58

 

En respondent talade om dagens stressamhälle och hur avslappning skulle kunna användas 

ännu mer, för att få lugnare och mer avslappnade elever. Vidare talade denna respondent om 

att idrott och hälsa idag är så otroligt viktigt, och att det borde prioriteras mer än vad det gör. 

Hälften av respondenterna talade om samtal som en form av utveckling för mental träning. 

Två utav dem menade att det behövs mer tid till individuella samtal, där vi som lärare kan ge 

eleverna respons genom att tydliggöra deras förmågor. Den tredje respondenten talade om 

mental tränings utveckling genom handledning. Respondenten menade att det skulle kunna 

finns någon på skolan som är ”professionell” och att professionella samtal förs kring mental 

träning, förslagsvis i grupper. 

Respondenterna ansåg att mental träning är ett område som borde ges mer plats för i 

idrottsämnet, men som tidigare nämnt var de inte överens om hur detta skulle gå till. 

Utifrån det material jag fått fram i min undersökning, har jag dragit slutsatsen att mental 

träning finns inom idrottsämnet, men att det borde ges mer utrymme för det.  

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att skolan skall sträva efter att eleven ska 

utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga.
59

 Jag anser att detta kan kopplas till 

mental träning. Genom att tro på sig själv och sin egen förmåga växer vi som människor, och 

mental träning är ett utmärkt redskap för eleverna att just växa, och bli så bra som de har 

möjlighet att bli. Mental träning är en grundläggande del av idrotten och idrotten i skolan är 

en plattform för fortsatt idrottande. Det finns utrymme för mental träning i läroplanen och i 
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många av de målbeskrivningarna som finns formulerade och dessa kan kopplas till de resultat 

som mental träning ger. 

Mental träning är ett intressant ämne i mina ögon, och är en form av träning, som kan 

tillämpas inom många olika områden i ens liv. I den här undersökningen riktar det sig endast 

mot idrotten, men jag är övertygad om, att om en människa lär sig att tänka rätt mentalt, och 

inser vilken stor makt ”tankens kraft” har, så kan varje individ få lättare att övervinna hinder 

överallt i sitt vardagliga liv. Genom att arbeta med mental träning och integrera det mer inom 

skolundervisningen än vad som sker i dagens fall, tror jag att lärare får elever som blir ännu 

mer eftertänksamma och som förstår sambandet mellan kropp och själ. 

Jag tror att mental träning behöver integreras i ämnet, exempelvis i idrottslärarens utbildning 

vid universitet eller högskola, eller vid tränarutbildningar inom alla sporter. I mina ögon är det 

idrottslärare och tränare som kan hjälpa elever och ungdomar att utvecklas som individer. Vi 

kan hjälpa eller stjälpa våra elever mot att nå sina mål, och jag tror att mental träning 

integrerat i idrottsämnet är ett stort steg. Jag tror att det ger idrottsämnet ytterligare en 

dimension, och jag tror att om mental träning utvecklas i idrottsundervisningen, så kommer 

eleverna att förstå syftet med detta, samt vilja utveckla sina egna mentala färdigheter. 

5.3 Framtida forskning 

Då jag är en ovan forskare är det svårt att se om min undersökning har gjort någon betydelse 

inom forskningsvärlden. Om man forskar inom området mental träning så hoppas jag givetvis 

att den gjort det, då undersökningen i mina ögon har lyft fram en mångfald av svar. 

Undersökningen lyfter även fram mental träning som ett svårdefinierat begrepp för 

idrottslärarna, något som forskare kan använda sig av. Om viljan finns att utveckla mental 

träning kan denna ”okunskap” leda till att framtida forskare kan slå ett slag för att införa mer 

mental träning inom olika utbildningar, i syfte för att ge lärare och tränare mer kunskap inom 

ämnet. Efter att ha intervjuat lärare i denna undersökning anser jag att det skulle vara 

intressant att undersöka elevers uppfattning kring mental träning. Genom att undersöka 

elevers synsätt och funderingar kring mental träning kan en fördjupad förståelse av ämnet 

skapas. 
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Att forska kring detta område har givit mig en bredare kunskap kring ämnet, och jag är 

övertygad om att detta är något som jag kommer ha nytta av under min yrkeskarriär som 

idrottslärare. 
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BILAGA 

Intervjuguide 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka idrottslärares uppfattning av mental tränings 

användande i idrottsundervisningen. Mina frågeställningar är följande; Hur kan mental träning 

motiveras i idrottsundervisningen? Hur arbetar verksamma idrottslärare med mental träning i 

dagens skolundervisning? Hur kan mental träning utvecklas inom idrottsämnet? 

En intervju kommer ta ungefär 30 minuter att genomföra. Intervjun kommer att spelas in, för 

att sedan användas till skrivandet av redan nämnda examensarbete. Efter insamling av data 

genom olika intervjuer kommer materialet att bearbetas och respondenten får sedan möjlighet 

att läsa igenom det färdiga examensarbetet. Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och 

konfidentiellt. Respondenten kan närsomhelst under intervjun avbryta denne om han/hon inte 

vill fullfölja intervjun.  

- Hur motiverar du dina elever till olika aktiviteter? 

- Ser du ditt exempel som inre eller yttre motivation? 

- Ser du skillnad på elevernas motivation och prestation under olika delar av 

undervisningen?  

- Definiera begreppet mental träning. 

- Vad innebär mental träning för dig? 

- Har du någon gång kommit i kontakt med mental träning i skolan? På vilket sätt i så 

fall? 

- Använder du dig av någon form av mental träning i din undervisning? 

- Hur motiverar du i så fall eleverna till detta? 

- Det finns en hel del begrepp inom området mental träning. Kan du förklara och 

definiera följande; 

- Visualisering 

- Avslappning 

- Koncentrationsförmåga 

- Motivation 

- Självförtroende 

- Målbilder 

- Om du använder dig av några av dessa i din undervisning, berätta i så fall vilka och 

vid vilka tillfällen? 

- Hur skulle du vilja jobba med mental träning inom idrottsundervisningen? 

- Finns det utrymme för utveckling av mental träning inom idrottsämnet? 


