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Sammanfattning: 
 

Mental träning har fått ett tydligare utrymme i skolan och i samhället där 

organisationer på olika håll påtalar den goda hälsan. Resultat av flera undersökningar 

visar att elever kan öka sitt välbefinnande och sina skolprestationer genom mentala 

träningsmetoder. Syftet med studien är att ta reda på vilka begrepp och metoder som 

kan vara relevanta inom området för mental träning och spänningsreglering inom 

gymnasiekursen Idrott och Hälsa 1. Studien är uppdelad i två delstudier där delstudie 

ett är en innehållsanalys som presenterar relevant litteratur. Delstudie två består av 

flera intervjuer som sedan kopplas samman med den innehållsanalys vi framställt. De 

båda delstudierna utgör sedan grunden för vårt resultat och analys. Vi presenterar 

resultat som skildrar hur undervisning inom området mental träning och 

spänningsreglering uppfattas utifrån ett lärar - respektive elevperspektiv på tre  skolor 

inom samma kommun. Resultatet tematiseras utifrån följande centrala begrepp, 

mentala träningsmetoder, motivation, spänningsreglering/avslappning, där vi jämför 

respondenternas svar emot varandra. Resultatet visar att undervisning inom mental 

träning är relativt okänt för eleverna medan lärarna menar att den sker kontinuerligt. 

Slutdiskussionen handlar vidare om hur undervisningen uppfattas och genomförs.   

 

 

 

Nyckelord: Mental träning, spänningsreglering/avslappning, motivation, GY11 – 

Idrott och Hälsa 1, idrottspsykologi, prestationsmiljö, SDT (Self-determination 

theory).  

 



Title: Methods of mental training and stress control. 
Subtitle: The everyday motivation from a teacher- and student perspective. 

Abstract: 
 

Mental training has been given a bigger space in schools and in society, where 

organizations in different parts denounce good health. Results of several studies show 

that students can improve their well-being and their school performance through 

mental training techniques. The purpose of this study is to find out what concepts and 

methods that are frequently used and relevant in the area of mental training and stress 

control within the subject Sports and Health 1. The study was divided into two sub-

studies. The first sub-study is an analysis of this thesis literature. Study number two 

consists of several interviews that is connected with the content analysis we made. 

The two sub-studies form the basis of our results and analysis. We present results 

depicting how education in the field of mental training and stress control is perceived 

by the teacher - or student perspective on the three schools within the same 

municipality. The result is thematized by the central concepts, mental training 

techniques, motivation, stress control/relaxation where we also compare respondents’ 

answers to each other. The result shows that teaching about mental training is 

relatively unknown to the students while the teachers believe that it is continuously 

used. The final discussion is on how education is perceived and implemented. 

 

Keywords: Mental exercise, stress control/relaxation, motivation, GY11 - Sports and 

Health 1, sports psychology, performance environment, SDT (Self-determination 

theory). 
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1. Inledning 
esultat av rapporter kring ungdomars psykiska ohälsa kopplat till 

studieresultat visar att elevers upplevda hälsa utgör en viktig faktor i den 

resultatinriktade skolan (SOU 2010:80). Skolan är förutom ett centrum för 

kunskap, en social mötesplats där goda relationer kan forma förutsättningar för ökat 

välbefinnande och vidare bättre skolprestationer (SOU 2010:80).  

 R
 

Resultat utifrån olika undersökningar visar att schemalagd avslappning på skoltid ger 

bättre relationer i skolan samt förbättrade hälsoeffekter bland deltagarna. Elever har 

genom schemalagd avslappning upplevt stora personliga vinster som senare 

avspeglats på elevernas skolprestationer (Angelöw 2005:22, Solin & Solin 1995:59). 

Bremberg (2010) och Ahnquist (2009) menar även att skolan har ansvar för att lära ut 

metoder till eleverna som leder till att förebygga psykisk ohälsa vid 

skolmisslyckanden. Vidare menar författarna att skolans mål är att främja en god 

psykisk och fysisk hälsa bland sina elever för att på sikt kunna främja bättre 

skolprestationer och att nå välbefinnande. 

 

Inom den nya gymnasieskolan, GY11, sammankopplas begreppen idrott och hälsa 

alltmer, vilket innebär att mentala träningsmetoder är högt prioriterat. GY11 betonar 

även skolans allmänna hälsouppdrag och lyfter genom det centrala innehållet, mentala 

träningsmetoder och spänningsreglering exempel på metoder, som inte är 

konkretiserade, för att uppnå kunskapskraven (Skolverket 2010, Skolverket 2011a). 

Genom att nya begrepp tillkommit inom ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1 kan detta 

medföra att mentala träningsmetoder i skolan uppmärksammas.  

 

Vi finner det intressant att ta reda på hur lärare och elever uppfattar undervisningen 

inom området mentala träningsmetoder och spänningsreglering. Vi har därför valt att 

skriva om motivationens vardag i koppling till elevers skolprestationer och 

välbefinnande. Syftet med idrottsämnet är att varje lärare ska förmedla olika typer av 

verktyg för att öka elevers välbefinnande, vilket vi även kopplar till det centrala 



innehållet mentala träningsmetoder och spänningsreglering. Ett ytterligare skäl till 

studiens inriktning är att området är intressant att undersöka på grund av den nya 

gymnasiereformen. Genom att undersöka nya begrepp inom ämnesplanen för Idrott 

och Hälsa 1 kan vi som blivande idrottslärare finna intressanta fenomen inom området 

som vi senare kan ha användning för i yrkeslivet.  

1.1 Problemformulering 

Den samtida skoldebatten omfattar både diskussioner kring den nya gymnasieskolan 

med tillhörande ämnesplaner samt elevens skolprestation. Elevers hälsa kan påverka 

deras skolprestationer där olika mentala träningsmetoder kan användas för att minska 

deras stressade vardag. Uppsatsens centrala problematik kommer inriktas mot två 

olika perspektiv och vidare vad dessa kan få för utslag i kommunala skolor (fig.1). 

Det ena perspektivet är hur mental träning och spänningsreglering uppfattas och hur 

begreppen skrivs i den nya ämnesplanen, GY11, medan det andra perspektivet riktar 

sig till hur mentala träningsmetoder kan öka elevers skolprestationer och 

välbefinnande (fig.1). Nedanstående bild har konstruerats i samband med studiens 

utformning och den kopplas samman med det tolkningsfria utrymmet inom 

ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1 (Skolverket 2011b, Skolverket 2010, SOU 

2010:80, Hultgren 2008).   

 
Fig.1 - Figuren ovan har vi själva konstruerat och belyser alltså den aktuella 

problematik denna studie framhåller. 

 

Mental träning är inskrivet i det centrala innehållet för Idrott och Hälsa 1, men tas inte 

upp i kommentarmaterialet vilket kan leda till tvetydighet. Hur ska en idrottslärare få 

kunskap kring det material och de metoder som ska förmedlas till eleverna och vilken 

hjälp har läraren att tillgå? En idrottslärare är inte utbildad mental rådgivare, men 



undervisningen förväntas innehålla mental träning och spänningsreglering, oavsett 

lärarens tidigare kunskaper. När Skolverket skriver in ett helt nytt begrepp i 

ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1 borde det ändå ha en tydlig förankring i 

kommentarmaterialet för att kunna nå ett verkligt resultat? (Skolverket 2011a, 

Skolverket 2011b). Detta kommer sedan att ligga till grund i delstudie ett, där 

innehållsanalysen kommer att presentera vanligt förekommande mentala begrepp och 

metoder utifrån den litteratur som studerats. Litteratur som granskats i studiens 

utformning är främst idrottspsykologisk forskning samt ämnesplaner och 

kommentarmaterial inom ämnet Idrott och Hälsa 1.  

 

Resultatet kommer att presenteras utifrån hur lärarna på våra valda skolor arbetar med 

att medvetandegöra elever för mentala träningsmetoder och dess effekter för sin 

psykiska hälsa. Vidare kommer vi att belysa elevers uppfattning kring lärarnas 

undervisning om närliggande begrepp inom området som exempelvis motivation, 

målsättning, prestation samt avslappning. Enligt två empiriska studier kan schemalagd 

avslappning leda till bättre välbefinnande och ökade skolprestationer (Angelöw 2005, 

Setterlind 1995), men hur ser det ut i verkligheten?  



2. Syfte 
årt syfte inom delstudie ett är att undersöka vilka begrepp och metoder som 

kan vara relevanta för gymnasiekursen Idrott och Hälsa 1 inom området 

mental träning och spänningsreglering samt hur begreppen skrivs i den nya 

ämnesplanen, GY11. Inom delstudie två kommer vi, utifrån de identifierade 

begreppen och metoderna att undersöka hur undervisningen inom området ser ut på 

olika gymnasieskolor inom en och samma kommun. Avsikten är att framställa ett 

lärar- och elevperspektiv inom studien.  

V 

 

2.1 Frågeställningar    

1. Vilka begrepp och metoder kan vara relevanta inom mental träning och 

spänningsreglering i gymnasieskolan utifrån en innehållsanalys av idrottspsykologisk 

litteratur samt ämnesplanen och kommentarmaterialet inom Idrott och Hälsa 1? 

2. Vilket innehåll inom området mental träning och spänningsreglering anser lärarna 

att de behandlar i sin undervisning på de valda skolorna?  

3. Vad anser eleverna att de lär sig kring mental träning och dess effekter? 

2.2 Studiens utformning  

Studien är indelad i två delar där vi utgår ifrån olika frågeställningar i respektive del. 

Delstudie ett behandlar den första frågeställningen och medför en analys av olika 

begrepp och metoder som är relaterade till området mental träning och 

spänningsreglering. För att undersöka vilka begrepp och metoder som är relevanta 

görs analysen utifrån GY11s mål.  Delstudie ett ger den teoretiska grunden för 

delstudie två som innefattar de två sistnämnda frågeställningarna. I delstudie två 

grundas insamlingen av empiri på de centrala begrepp som framkommit från delstudie 

ett. Inom den andra delstudien utgår vi från ett lärar- respektive elevperspektiv.  

 

 



3. Bakgrund  
et kommande kapitlet beskriver de två inriktningar som vår uppsats tar 

avstamp utifrån, den nya gymnasieskolan, GY11, och ämnesplanerna samt 

elevers skolprestationer. Kapitlet börjar med en redogörelse för olika mentala 

metoder för att sedan utmynna i den mentala träningslärans historia samt inskrivning 

i skolvärlden. Vi kommer vidare att göra en analys kring hur mental träning och 

spänningsreglering kan ligga till grund för elevers skolprestationer (Skolverket 2010, 

Nilsson & Norgren 2001). 

 D

3.1 Ny skolreform  

I augusti 2011 instiftades en ny skolreform som medförde en ny skollag och en ny 

gymnasieskola med tillhörande ny betygsskala inom det svenska skolväsendet 

(Skolverket 2010). Den nya gymnasieskolan, GY11, åsyftar till att höja kvaliteten och 

att fler elever ska nå de mål som finns. Revideringen har delvis gjorts för att motverka 

avhopp från elever under gymnasiegången samt att det tidigare varit lokalt utformade 

program som kunnat leda till sänkta krav. Målet med den nya gymnasieskolan är att 

den ska vara kvalitetssäkrad och översiktsbar. Andra ändringar som gjorts är att nya 

examensmål ersätter tidigare programmål och även som grund för utformning av 

planeringen inom respektive program (Skolverket 2010).  

 

Idrottsämnet har inom den nya gymnasieskolan även fått en ny karaktär då strukturen 

har förändrats, annars påminner ämnesplanen om kursplan 2000. Vissa tillägg är 

begreppet kroppslig förmåga som nu är med inom ämnesbeskrivningen. Inom 

kursplan 2000 användes begreppet friluftsliv, men i den nya ämnesplanen betonas 

istället utemiljö och naturen som en källa till välbefinnande. Ytterligare en revidering 

som gjorts är att samarbetsförmåga eller förmåga att leda som elev inte ska ligga till 

grund för bedömning, men kan vara metoder och arbetssätt i undervisningen för att nå 

målen (Skolverket 2010, Skolverket a-c).  

 

Alltså har betoningen på vissa begrepp tonats ner och nya begrepp skrivits till. 

Begreppen idrott - och hälsa har blivit mer när-relaterade med varandra då Skolverket 



påtalat den fysiska hälsan och drar paralleller med skolans allmänna hälsouppdrag. 

Ytterligare ändringar som gjorts är exempelvis att ämnesplanerna inte beskriver någon 

specifik idrott eller fysisk aktivitet för att utveckla elevers lärande och förmågor, men 

eleven ska fortfarande värdera och genomföra de fysiska aktiviteterna (Skolverket 

2010, Skolverket 2011a, Skolverket 2011b).  

 

Ämnesplanerna anger ämnets syfte, mål och kunskapskrav och är stöd för lärarens 

senare bedömning av elevers kvaliteter. Syftet och kunskapsmålen inom Idrott och 

Hälsa 1 är formulerade i sin helhet. Eleven ska utveckla de kunskaper som beskrivs i 

ämnets syfte, medan målen ger en beskrivande bild över vilka förutsättningar som ska 

ges för att utveckla elevens kunskap. Syftet med ämnet Idrott och Hälsa 1 är att 

undervisningen bland annat ska bidra till att eleven ska utveckla ett intresse som på 

olika sätt kan bidra till välbefinnande hos eleven (Skolverket 2011a).  

Det centrala innehållet, mentala träningsmetoder och spänningsreglering, anger vad 

som ska behandlas inom kursen, vilket innebär att det centrala innehållet har en annan 

karaktär än kunskapsmålen. Målen är utformade som en övergripande mall och är inte 

i sin karaktär lika konkreta som det centrala innehållet. Däremot finner man en röd 

tråd mellan mål - och kunskapskrav inom ämnet. Kunskapskraven anger vilken 

kvalitet en elev besitter gentemot målen. Målen inom ämnet Idrott och Hälsa 1 ger 

alltså beskrivningar på vad eleven ska utveckla genom undervisningen och dessa är 

skrivna på ett sätt som inte skapar en begränsning för elevens kunskapsnivå 

(Skolverket 2011a, Skolverket 2011c, Skolverket 2011d).  

3.2 Skolprestationer  

Skolan är en viktig åtgärd för att komplettera ungdomars stillasittande aktiviteter, som 

på senare tid ökat. Det har bland annat framkommit olika rekommendationer och 

skollagar om daglig fysisk aktivitet. Dagens forskning fokuserar mer på sambandet 

mellan hälsa/ohälsa och fysisk aktivitet i koppling till en god prestationsmiljö 

(Wolmesjö 2006, Larsson 2007).  

 

Debatten kring elevhälsan och dess påverkan av skolprestation kopplat till elevers 

psykiska ohälsa är aktuell. Människor stöter dagligen på tidningsartiklar som handlar 



om den komplexa bilden kring hur sämre studieresultat hänger samman med dålig 

självkänsla och eventuella bakomliggande psykiska problem. Genom olika mentala 

träningsmetoder kan man göra olika situationer mer hanterbara för elever för att på 

sikt öka deras välbefinnande, vilket kan medföra bättre skolprestationer. Skolan är 

centrum för inlärning, men fungerar även som en arena för sociala möten och 

interaktioner. Goda relationer mellan respektive elev samt elev – lärare frambringar 

högre välbefinnande som i sin tur kan leda till bättre skolprestationer (SOU 2010:80, 

Bremberg 2010, Ahnquist 2009). Enligt SOU-rapporten (2010:80) presenteras 

exempel på förändringar för att kunna förbättra ungdomars ohälsa inom skolvärlden. 

Ett av förslagen belyser att ämnet idrott och hälsa ska få större utrymme inom alla 

grundläggande utbildningar och att hälsotanken bör vidareutvecklas ytterligare. 

Teorianknytningen inom ämnet bör bli tydligare för att viktig kunskap kring kroppens 

funktioner och en god hälsa ska kunna belysas för att elever ska få en tydligare 

anknytning till verkligheten (SOU 2010:80). Anknytningen mellan idrottsämnet och 

verkligheten synliggörs ytterligare då idrott och hälsa har en positiv inverkan på 

prestationsmiljön och bidrar till ökad hälsa, kunskapsökning och förbättrade 

studieresultat (Wolmesjö 2006). 

 

Ett hälsofrämjande arbetssätt bidrar till elevers handlingskompetens vilket är viktigt 

för att uppnå tillfredsställelse av autonomi och kompetens (Deci & Ryan 2000). 

Skolan bör utifrån sin pedagogik och förmåga motivera elever istället för att 

informera dem om olika ohälsosamma vanor. Genom det pedagogiska mötet mellan 

lärare respektive elev kan positiv eller negativ motivation formas och detta ger 

grunden för vidare motivationsarbete och kunskap, exempelvis diskussioner kring 

fysiska och psykiska aspekter inom idrott och hälsa (Jenner 2004). I skolan har 

positiva effekter genom användandet av mental träning (MT) vuxit fram, där en synlig 

effekt exempelvis kan vara beteendeförändringar. En metod inom detta område kan 

vara att eleverna får lära sig användandet av minnesbilder som vidare skapar bättre 

kontroll hos eleverna. Detta får positiva konsekvenser när det gäller negativa 

beteenden såsom rökning, där användandet av en mental träningsmetod kan motverka 

ett sådant beteende (Hellertz & Uneståhl 2002).   

 



Slutsatsen blir att om elever får lära sig olika mentala träningsmetoder kan deras 

stressiga vardag bli alltmer hanterbar då de kan praktisera metoderna i olika 

kontexter. Genom att praktisera mentala träningsmetoder kan elevers välmående öka 

och trenden kring elevers ohälsa minska. Nästkommande avsnitt kommer att gå 

djupare in på uppsatsens ena inriktning, mental träning och spänningsregelring i 

skolan.  

3.3 Mental träning i skolan  

Resultat utifrån olika undersökningar inom området mental träning i skolan visar att 

schemalagd avslappning leder till bättre relationer och hälsoeffekter bland deltagarna. 

De elever som representerar dessa undersökningar har genom schemalagd 

avslappning upplevt stora personliga vinster som senare avspeglats på deras 

skolprestationer (Angelöw 2005:22, Solin & Solin 1995:59). De mentala 

träningseffekterna eleverna har upplevt går hand i hand, där välbefinnande påverkar 

skolprestationer genom att öka de sociala relationerna och på sikt minska elevernas 

hälsoproblem. Vid minskad ohälsa presterar elever bättre (Angelöw 2005:22) och tron 

på sig själv ökar ytterligare, vilket är ett viktigt mål i den nya gymnasieskolan 

(Skolverket 2011a).  

 

Skolan har även ett ansvar att lära ut mentala metoder till eleverna för att förebygga 

och motverka psykisk ohälsa vid skolmisslyckande. Skolan ska främja en god fysisk 

och psykisk hälsa för att på sikt kunna främja bättre skolprestationer och 

välbefinnande hos eleverna. Läraren har som uppdrag att uppmuntra elever att 

övervinna motgångar som de stöter på under skoltiden (Fortier et al. 1995, Angelöw 

2005, Bremberg 2010, Ahnquist 2009).  

 

Det är en relativ outforskad, men ändå välkänd problematik som diskuteras inom 

mental träning och spänningsreglering i skolan. Problematiken konkretiseras 

ytterligare när detta område är inskrivet som centralt innehåll i ämnesplanen för Idrott 

och Hälsa 1, men inte i kommentarmaterialet. Idrottslärare får alltså ingen vägledning 

eller underlag när det gäller att tolka det centrala innehållet som vi lyfter i studien 

(Skolverket 2011a, Skolverket 2011b, Skolverket 2011c). Det är detta som ligger till 



grund för vårt intresse av uppsatsens två inriktningar (fig.1). Nedan följer en teoretisk 

framställning kring mentala träningsmetoder och närliggande begrepp för att sedan 

kunna praktisera teorier inom det idrottspsykologiska fältet (Bryman 2007, Esaiasson 

et al. 2011).   



4. Delstudie ett 
drott och hälsa ska generera i att ge tillfälle för eleven att uppleva och förstå 

existentiella samband mellan rörelseaktiviteter och välbefinnande. Eleven ska 

även få kunskap om och färdigheter kring hur rörelseaktiviteter påverkar människors 

hälsa för att senare kunna ta ansvar för sin egen hälsa (Skolverket 2011a, Skolverket 

2011c).  

 I

4.1 Idrott och Hälsa 1 

Inom det centrala innehållet ska mentala träningsmetoder och spänningsreglering 

behandlas under kursens gång för att kunna utveckla den kunskap som efterfrågas i 

ämnets mål. Inom kommentarmaterialet för ämnet idrott och hälsa, skrivet av 

Skolverket (2011b), finns endast en förklaring till begreppet spänningsreglering, men 

en definition kring mentala träningsmetoder fattas. Inom det framtagna 

kommentarmaterialet förklarar Skolverket spänningsreglering utifrån ett salutogent 

(främjande) perspektiv med utgångspunkt i den kroppsliga förmågan (Skolverket 

2011b). 

 

Det centrala innehållet, mentala träningsmetoder och spänningsreglering, kan 

kopplas samman med kunskapsmål 1 och 3 (se nedan), utifrån det tolkningsfria 

utrymmet som finns i ämnesplanerna (Skolverket 2011a). Problematiken mellan 

ämnets syfte och centrala innehåll är att idrott och hälsa ska bidra till att öka 

kunskapen hos elever där de med enkla metoder kan hitta källor för välbefinnande 

genom spänningsreglering och mentala metoder. Vidare fortsätter problematiken 

genom att det inte finns något konkret kunskapsmål som är kopplat till mentala 

träningsmetoder. Alltså ska undervisning kring mentala träningsmetoder bedrivas som 

undervisningsmetod, men inte betygssättas (Skolverket 2011a). Eftersom dessa mål är 

nära sammankopplade med ämnets betygskriterier (kunskapskrav), anser vi att 

konkretiseringen av metoder i det centrala innehållet borde vara tydligare. 

 



 

Kunskapsmål inom Idrott och Hälsa 1 som kan kopplas till det utvalda centrala 

innehållet i ämnesplanen är: 

- Kunskapsmål 1: Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.  

- Kunskapsmål 3: Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa (Skolverket 2011a). 

Att mental träning och spänningsreglering är inskrivet i ämnesplanen för Idrott och 

Hälsa 1 förstår vi som att det är ett steg mot att samhället blivit mer hälsoinriktat. 

Ämnet idrott och hälsa har en viktig roll för att skapa positiva upplevelser genom att 

föra en diskussion kring elevens mål och delaktighet som i sin tur kan bidra till att 

utveckla strategier för välbefinnande (Nilsson & Norgren 2001).  

Denna studie har utformats genom det tolkningsfria utrymmet där det centrala 

innehållet ligger till fokus och ger grunden för utformningen av centrala begrepp och 

teorigenomgång med tillhörande mentala träningsmetoder. Problematiken kopplas 

samman med vår första fråga på vår frågeställning; ”Vilka begrepp och metoder kan 

vara relevanta inom mental träning och spänningsreglering i gymnasieskolan?”, som 

ligger till grund för studien. 

4.2 Metod  

Ett angreppssätt för att analysera dokument och texter som systematiskt syftar till att 

fastställa innehållet utifrån förutbestämda kategorier är innehållsanalys (Bryman 

2011:283). Forskaren vill genom en innehållsanalys koda termer inom bestämda 

teman och ämnesområden och det är en flexibel metod där forskaren utgår från vad 

som är av intresse. Man ska genom kodningen kunna kategorisera grundläggande 

mönster och teman i det empiriska material man använder som utgångspunkt. Utifrån 

de texter vi kodat fram till olika ämnesområden och teman kommer vi vidare att 

använda oss av inom delstudie två (Bryman 2011).  



 

4.2.1 Tillvägagångssätt – Innehållsanalys 

 
Vi började vår litteraturinsamling genom att vända oss till bibliotekets databas på 

Linnéuniversitetet i Växjö, Onesearch. Vi utformade idrottspsykologiska sökord 

kopplat till studiens syfte som vi sedan kombinerade på olika sätt för att få en bredare 

sökträff (Bryman 2011). De sökord vi använde oss av vid studiens start var; Mental 

träning (mental health, mental training), spänningsrelering, avslappning, (stress 

control, relaxation), motivation (motivation), undervisning (education, teaching, 

school), idrottspsykologi, prestationspsykologi, (sports psychology, sport 

performance, school performance, performance psychology) och 

självbestämmandeteorin (Self-determination theory).  

 

Utifrån sökorden framställde vi följande nyckelord; idrottspsykologi, mental träning, 

spänningsreglering/avslappning, motivation, GY11 – Idrott och Hälsa 1, 

prestationsmiljö samt SDT (Self detemination theory). De valda områdena i studien 

utformades utifrån nämnda nyckelord och låg till grund vid vår innehållsanalys. En 

innehållsanalys kan medföra att man kan få reda på textens latenta innehåll för att på 

sikt kunna ställa mer djupgående frågor (Bryman 2011). 

 

Vi fortsatte vårt arbete genom att tematisera litteraturen utifrån innehållsanalysen. 

Detta gjorde vi genom att definiera olika begrepp som vi funnit genomgående centrala 

inom den idrottspsykologiska teorin med tillhörande idrottspsykologiska 

träningsmetoder. Den begränsning vi har haft är att utifrån det centrala innehållet, 

mentala träningsmetoder och spänningsreglering, samt kunskapsmålen inom Idrott 

och Hälsa 1, ta fram relevanta begrepp på en grundläggande nivå. Vi har alltså valt att 

utgå från att framställa en genomskådlig innehållsanalys av idrottspsykologisk 

forskning för att enkelt kunna tillämpa de nämnda idrottspsykologiska teorierna 

praktiskt. Den praktiska användningen vi syftar till är att ta reda på om de framtagna 

begrepp och metoder används praktiskt i undervisningen på våra valda skolor, vilket 

synliggörs inom delstudie två (Bryman 2001).  



4.2.2 Kriterier för nyckelord  

De kriterier vi hade när vi valde de artiklar, modeller samt den litteratur som 

granskades var att relevansnivån kring vårt valda område, mental träning och 

spänningsreglering samt motivation och skolprestation var hög. Detta gjorde vi 

genom att först genomsiktligt se över den valda bokens innehåll gentemot vårt syfte 

för att sedan gallra ut de relevanta böcker som kunde användas. Detta gjorde vi även 

med de artiklar vi fick fram i databasen (Esaiasson et al. 2012).   

Ett tillkommande kriterium för litteraturen vi valde var att texten kunde motsvara vår 

frågeställning. När vi valt ut de böcker vi ansåg överensstämma med vår 

frågeställning följde en intensiv läsning av den text som var relevant. Våra primära 

källor var idrottspsykologisk litteratur och journalartiklar för att stärka studiens 

kvalitet. Vi riktade in oss på vem som var författare till källan för att finna tyngre 

källor till vår studie, exempelvis uppdaterade journalartiklar.  

En annan avgränsning vi gjorde i valet av texter var att publiceringsdatumen skulle 

vara relativt uppdaterade (Bryman 2011). Resultatet av den innehållsanalys vi gjort 

kan förklaras genom en begreppsutveckling istället för en teoriutveckling, då vi 

fokuserade på att identifiera förekomsten av specifika ord eller metoder i den text vi 

analyserade. Vårt syfte med innehållsanalysen var att identifiera ord och begrepp 

inom olika kontextuella sammanhang, vilket kan liknas med idrottshallen och övrig 

skolmiljö (Bryman 2011).  

Den problematik man kan möta i denna fas i arbetet är att missa detaljer och andra 

väsentliga fenomen genom att gallra ut böcker och kapitelinnehåll innan man läst dem 

(Bryman 2002, Esaiasson et al. 2012). Ytterligare nackdelar med denna typ av 

undersökning är att det är våra tolkningar av andra författare som görs. Det kan 

exempelvis vara att en författare säger olika i olika böcker och att vi som skribenter 

inte får helheten genom den gallring vi påbörjade arbetet med (Esaiasson et al. 2012), 

men vi ansåg att vi kunde förbise den problematiken då vi kunde förvänta oss att 

materialet var likvärdig inom olika materialkällor. Esaiasson et al. (2012) beskriver 



detta arbetssätt som att man väljer ett typiskt material, något som har stark relevans 

med det man ska undersöka och att man kan förvänta att materialet är likartat i olika 

materialtyper. Detta kan vi koppla samman med den begränsning vi gjorde utifrån 

våra sökord som användes.  

 

Det andra huvudspåret är att man ska välja kritiskt, man ställer saken på sin spets 

(Esaiasson et al. 2012). Den granskning vi gör kan relateras till den problematik vi 

synliggör i avsaknaden inom kommentarmaterialet för Idrott och Hälsa 1, när det 

gäller det centrala innehållet mentala träningsmetoder och spänningsreglering. Vi 

valde alltså ut begrepp som kunde kopplas till idrottsämnet och tillämpas praktiskt i 

idrottssalen. Eftersom det finns ett stort utbud av idrottspsykologiska begrepp inom 

det idrottspsykologiska fältet var denna avvägning viktig för att kunna begränsa 

området mentala träningsmetoder och spänningsreglering. Tillkommande kriterier, 

förutom att de idrottspsykologiska begreppen och dess metoder ska vara 

återkommande i den idrottspsykologiska forskningen, är att de speglar vårt syfte 

(Bryman 2002, Esaiasson et al. 2012). 

4.3 Varför idrottspsykologi i skolan?  

Då avsaknaden av mentala begrepp och metoder inom skolvärlden är hög i koppling 

till idrottspsykologi syftar studien till att belysa denna problematik genom att 

presentera idrottspsykologisk litteratur kring studiens centrala område, mental träning 

och spänningsreglering samt hur dessa begrepp skrivs i den nya ämnesplanen för 

ämnet Idrott och Hälsa 1. Innehållsanalysen omfattar ett empiriskt material som sedan 

kopplas samman med de kvalitativa intervjuer som finns inom delstudie två för att 

kunna utvärdera relevansnivå på de olika empiriska undersökningar vi gjort. Delstudie 

ett kommer utifrån innehållsanalysen att lyfta fram olika idrottspsykologiska teorier 

och centrala begrepp inom området mental träning och spänningsreglering.   

 

Inför vårt kommande yrke som idrott – och hälsolärare ligger det i vårt intresse att 

undersöka ett arbete kring hur man kan kombinera teori och praktik i ämnet Idrott och 

Hälsa 1. Följande figur (fig.2) illustrerar en komplex bild kring hur mental träning kan 

utvecklas från grundläggande färdigheter till mer avancerande färdigheter genom 



olika mentala träningsmetoder. Dessa metoder kopplas i studiens syfte till det centrala 

innehållet mental träning och spänningsregelring och ligger till grund för 

innehållsanalysen. De metoder vi valt att inrikta oss på är som tidigare nämnt, 

spänningsreglering och motivation. Hela ledet av de presenterade metoderna i figuren 

hänger samman och fungerar i ett samspel, ena faktorn påverkar den andra och vise 

versa (se fig.2).  

 

 
Fig.2 - Figuren ovan beskriver hur Plate (2011) illustrerar den mentala träningens 

psykologiska effekter samt visar hur en lärare kan utveckla elevens färdigheter genom 

olika mentala träningsmetoder. 

 

Genom att använda Plates (2011) illustration av mental träning, menar vi att läraren 

genom undervisning ska förmedla kunskaper kring spänningsreglering och motivation 

genom att exempelvis använda sig av målsättning, målbilder, avspänning och inre 

dialog, som återfinns i figuren (fig.2). Genom att undervisa, både teoretiskt och 

praktiskt, kan elevens grundläggande psykologiska färdigheter utvecklas till 

avancerade psykologiska färdigheter. När eleven själv kan behärska olika metoder 

och finna fler situationer hanterbara har läraren lyckats att förmedla avancerade 

metoder till eleven och utvecklat dennes psykologiska färdigheter ytterligare. De 

grundläggande färdigheterna utgår från lärarens teoretiska undervisning och är en 

förutsättning för att eleven ska kunna utvecklas ytterligare. De olika leden i modellen 



är en komplex bild över hur olika mentala träningsmetoder och begrepp inom 

idrottspsykologin påverkar varandra för att senare kunna få en god utvecklingskurva i 

elevens välbefinnande (Plate 2011).  

 

För att ge en beskrivande bild av denna figur kan vi exempelvis koppla samman 

motivation, spänningsreglering och inre samtal, som framkommer i figuren. Om 

eleven exempelvis tränar upp sin förmåga till att ha inre samtal, som i sin tur regleras 

av elevens spänningsreglering, kan elevens motivation öka eftersom kontrollen över 

den specifika situationen kan förbättras. Detta kan sedan ge resultat som ökad 

prestation och välbefinnande.  

 

De kommande avsnitten i studien är uppdelade efter teorier, metoder och begrepp för 

att tydligt framställa den forskning som redan finns inom området mental träning och 

spänningsreglering. Dessa avsnitt är resultatet av innehållsanalysen i delstudie ett och 

kommer att innehålla diskussioner kring mental träning i sin helhet för att sedan 

mynna ut i resonemang kring motivation respektive spänningsreglering.  

 

4.4 Resultat och Analys 

Begreppen som presenteras nedan definieras utifrån avsnitten som behandlar teorier 

och metoder för mental träning och spänningsreglering. Mental träning, motivation 

och spänningsreglering som begrepp, presenteras vidare inom teori – och 

metodkapitlen och ger en grund för den empiriska undersökningen inom delstudie två. 

Resultatet av innehållsanalysen kommer att presenteras utifrån olika teman, där 

relevant litteratur lyfts fram inom respektive ämnesområde efter genomförd 

innehållsanalys (Bryman 2011).   

4.4.1 Motivation och målsättning 

Motivationsbegreppet kan delas upp i tre olika faktorer som samverkar med varandra 

kopplat till målsättningsarbetet i skolan där motivationsbegreppet delas upp i inre 

respektive yttre motivation (Jenner 2004, Hassmén et al 2003, Deci & Ryan 2000). 

Den första faktorn handlar om elevens inre motivation, det vill säga en drivkraft som 



sätter igång ett handlande eller ett beteende. För att vara motiverad krävs därför att 

man sätter begreppet motivation i koppling till ett specifikt mål, vilket för oss in på 

den andra aspekten (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Jenner 2004).  

Den andra faktorn handlar om de mål eleven har, vilket kan omfatta yttre respektive 

inre mål. En elev med stark målsträvan kan motivera hans/hennes handlande. 

Resultatet kan då leda till antingen yttre eller inre mål, där yttre respektive inre mål 

påverkar beteendet på olika sätt beroende på vilket håll målen lutar mot (Jenner 

2004). Yttre mål brukar vanligtvis belysa att handlingen i sig medför belöningar, 

beröm och ära. Individen får en “status” genom handlandet. Inre mål hos individen 

riktar istället fokus mot glädje och självförverkligande (Hassmén 2003, Deci & Ryan 

2000, Jenner 2004). 

Den tredje aspekten handlar i sin tur om hur eleven upplever sin målsträvan. Mål och 

drivkraft samverkar med varandra på ett sådant sätt att elevens självförtroende kan 

påverkas i olika riktning, beroende på om eleven uppnår sitt mål eller inte. Det viktiga 

är att målen ses som rimliga, antingen höjer man ribban eller också sänker den. I 

koppling till skolan gäller det att läraren skapar en relation till sin elev, så att eleven 

känner sig trygg och vågar utmana sig själv (Hassmén 2003, Jenner 2004). 

Målsättningsarbete kan användas som en alternativ metod inom mental träning för att 

hantera olika typer av problem, men kan även identifieras som en del av strukturen i 

mental träning (Schuijers 2002, Vansteenkiste et al. 2006).  

Samhället har på senare tid lyft fram olika begrepp såsom mål, motivation och 

målsättning som ett försök till att öka människors prestationsutveckling (Plate & Plate 

2009). Motivation kan bland annat definieras utifrån Nordstedts Svensk ordbok enligt 

följande: ”komplex av drivkrafter, allt det som får någon att sträva mot ett mål” 

(Hassmén et al. 2003:333; Nordstedts svensk ordbok 2000:856).  Nedan följer en 

vidare utveckling av motivationsbegreppet. 

4.4.1.1 Inre och yttre motivation  

Motivationsbegreppet delas upp i inre respektive yttre motivation. Den inre 

motivationen knyts an till individens upplevelser av att en aktivitet medför något inre, 

medan den yttre motivationen handlar om de yttre faktorer som påverkar individens 



deltagande i en aktivitet. För att exemplifiera det kan man säga att en elev som drivs 

av inre motivation är med på idrotten för att må bra, medan en elev som drivs av yttre 

motivation är närvarande för att man vill ha ett bra betyg (Hassmén et al. 2003, Jenner 

2004). Den nämnda identifieringen samt definition kring motivationsbegreppet 

överensstämmer med hur Self Determination Theory (SDT) beskriver inre (intrinsic) 

och yttre (extrinsic) motivation (Deci et al. 1991, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 

2000, Ryan et al. 2009). Denna teori kommer att förklaras vidare i ett senare kapitel.  

 

Inre motivation har att göra med individens eget välbefinnande där individen har som 

mål att lära sig någonting och nå kunskap. Deltagandet i en aktivitet har att göra med 

en upptäckarlust och nyfikenhet hos individen och aktiviteten kan även bidra till 

tillfredsställelse och känslor av glädje. Individen deltar för att han/hon trivs med 

ansträngningen i sig, inte själva resultatet. Ytterligare kan individen uppleva en 

stimulans av att utföra något, t.ex. positiva sinnesupplevelser (Deci et al. 1991, 

Hassmén et al. 2003, Deci & Ryan 2000, Jenner 2004).  

 

Den yttre motivationen motiveras istället utifrån yttre faktorer såsom belöning, priser, 

beröm och äran, vilket i skolsammanhang kan liknas med ett högt betyg (Jenner 2004, 

Hassmén et al. 2003). Begreppet motivation förkommer även på olika nivåer inom 

individen, vilka beskrivs som den situationsspecifika-, kontextuella- och globala 

nivån. En individ kan därför känna sig motiverad på olika sätt på de olika nivåerna. 

Detta kan i sin tur påverka både beteendet och självförtroendet i den aktuella 

situationen, vilket är ett vanligt förekommande i bland annat ämnet idrott och hälsa 

(Hassmén et al. 2003, Vansteenkiste et al. 2006).  

 



 
 

Fig. 3 - Bilden ovan illustreras utifrån Söderlund (2000) som visar hur motivationen 

skiljer sig i positiv respektive negativ riktning i koppling till prestationen. 
 

Den inre motivationen skiljer sig framförallt från den yttre på så vis att den minskar 

den negativa anspänningen på olika sätt. Den yttre motivationen motiveras istället 

utifrån yttre faktorer vilket lätt leder till en ökad press och anspänning, vilket kan 

förklaras genom cirkelmodellen, figur 3 (Söderlund 2000). 

 

Elevens prestationsutveckling regleras av dennes motivation som i sin tur påverkas av 

olika komponenter. Den sociala integrationen samt de känslor och mål är exempel på 

komponenter som medför en ökad eller minskad prestationsutveckling. Avsnittets 

början ger oss en tillbakablick på mental träning och dess framväxt inom idrotts – och 

skolvärlden för att sedan diskutera den sociala påverkan och avgörandet kring hur 

prestationsutvecklingen tar form. 

4.4.2 Mental träning 

År 1980 tog implementeringen av mental träning ett stort steg in på Sveriges 

idrottsmarknad och har sedan dess fått större bredd på den totala träningen bland 

Sveriges idrottselit. Framväxten har i sin tur bidragit till framställningen av flera olika 

träningsprogram som presenterar olika mentala metoder för att få en god 

prestationsutveckling (Angelöw 2005). Mental träning har nu tagit sig in i den nya 



gymnasieskolans arena och ska användas som en metod för att kunna uppnå de mål 

som finns inom ämnet Idrott och Hälsa 1 (Skolverket 2011a) 

 

Nationalencyklopedin definierar mental träning enligt följande …”träning med hjälp 

av psykologiska metoder” samt att …”ursprungligen åsyftades en mental repetition av 

en fysisk aktivitet utan att denna utförs samtidigt” (Plate & Plate 2005; 

Nationalencyklopedin 1994). Mental träning inbegriper dels användning av mentala 

övningar som utvecklar psykologiska (mentala) färdigheter och mentala övningar som 

förbättrar individens prestation (Plate & Plate 2008, Hassmén et al. 2006). Mental 

träning kan även ses som en ”långsiktig och systematisk träning för att upptäcka och 

utveckla sina mentala resurser för att må och fungera bättre” (Solin & Solin 1995:81; 

Uneståhl 1994). Mental träning är därmed mycket mer än bara mentala färdigheter 

(Schuijers 2002). Regelbunden praktisk underhållning av mental träning kan leda till 

en förbättrad syn på sig själv och sitt välbefinnande. Effekterna av den mentala 

träningen är individuella, då vissa personer kan uppnå positiva effekter snabbare än 

andra (Angelöw 2005). 

 

Avsnittet har hittills handlat om varför mental träning är bra för individens, eller i vårt 

fall elevens hälsa. Vi kommer vidare att presentera argument för vilka effekter den 

kontinuerliga träningen kan medföra. Detta tar avstamp i tidigare nämnd text för att 

sedan få mer djupgående bild kring hur känslor och tankar sammankopplas med 

prestationsmiljöer hos individen. Avsnittet handlar även om hur den mentala miljön 

kan påverka individens välbefinnande och prestationsnivå utifrån olika komponenter. 

Nedanstående avsnitt kommer utifrån modellen ovan (fig.2) att ta upp hur tankar, 

sociala kontexter samt spänningsnivåer kan påverka motivation och prestationer inom 

olika miljöer.  

4.4.2.1 Mental miljö  

 
Vår mentala miljö ger oss kunskaper kring att använda våra mentala resurser på ett 

effektivt, utvecklande och stimulerande sätt. Vår mentala miljö kan vara avgörande 

för att våra mentala resurser ska kunna fungera mer eller mindre optimalt och har 

vidare en betydelse för vår prestationsförmåga samt välbefinnande (Söderlund 2000).  



Människan påverkas även av sin omgivning genom den fysiska, psykiska och sociala 

miljön. Bristen av goda mentala resurser kan leda till negativa konsekvenser såsom 

försämrad motivation, kreativitet och koncentrationsförmåga. Den mentala miljöns 

betydelse har därför en avgörande del när det gäller människors förutsättningar för att 

kunna prestera optimalt (Söderlund 2000, Plate & Plate 2008). 

4.4.2.2 Tankens kraft för optimal prestation  

Mental träning är en förmåga hos oss människor som gör att vi kan ta hand om oss 

själva. Det är vanligt att man talar om tankens kraft, vilket innebär att tanke, känsla 

och fysik hänger ihop. En negativ tanken hos en individ kan väcka en känsla av oro 

som i sin tur leder till att individen spänner sig. Den bästa metoden mot att bryta 

denna spänning kan vara med hjälp av mental träning och avslappning för att kunna 

göra situationen hanterbar för individen (Söderlund 2000). 

 

En tanke hos en individ kan leda till antingen positiva eller negativa känslor. Dessa 

känslor tränger sedan in i individens kropp, vilket kan bidra till psykosomatiska 

effekter som kan vara i positiv eller negativ riktning där spänningar kan uppstå som 

en följd. Vi kan känna oro och ängslan inför ett skolmoment som leder till en hög 

kroppsanspänning. Detta kan medföra att nervositeten kan bli så hög att 

prestationsnivån sjunker betydligt på grund av hög anspänning (Hassmén et al. 2006, 

Söderlund 2000).   

 

Diskussionen kring mental träning hänger samman med både motivation och 

spänningsreglering, se figur 2. Begreppen samverkar med varandra och kan genom 

olika riktningar även påverka varandra (Deci & Ryan 2000, Ryan et al. 2009, 

Söderlund 2000). Ovanstående avsnitt har haft mental träning som utgångspunkt och 

följande avsnitt kommer att lyfta fram metoder och effekter av mental träning kopplat 

till skolmiljö.  

4.4.2.3 Metoder för mental träning i skolan   

En vanlig metod vid beteendepåverkan och inom mental träning är trestegsformeln 

(Plate & Plate 2005). Modellen, medvetandegöra – acceptera – förändra, förklaras 

med att först bli medveten om sina automatiska negativa tankar eller ”tankefällor” för 



att sedan ifrågasätta dessa och ersätta dem med realistiska tankar och beteenden. 

Författarna menar vidare att när individen blivit medveten kring sina negativa fällor 

ska den acceptera nuläget för att kunna forma ett nytt gott beteende med tillhörande 

goda tankar (Plate & Plate 2005).  

 

Inom skolan kan trestegsformeln liknas med det pedagogiska mötet mellan lärare och 

elev vid exempelvis ett utvecklingssamtal. Det förutsätter att läraren är engagerad till 

mötet och har en positiv syn på sin elev samt är öppen för lyssnande under hela 

mötets gång. Genom den pedagogiska interaktionen mellan lärare – elev fodras 

inställningen för elevens motivation och ger grunden för fortsatt motivationsarbete 

och kunskapsutveckling (Jenner 2004). 

4.4.2.4 Mentala träningseffekter  

Mental träning kan idag ses som en kognitiv metod, där vi arbetar med mentala 

processer (Beck 1979). Vi använder oss av känslor, tankar och bilder på ett 

utvecklingsmässigt sätt (Hansson & Uneståhl 2002). Andra positiva effekter, hänvisat 

till vetenskapliga studier, är att mental träning förbättrar fysisk och psykisk hälsa, 

skapar ett bättre självförtroende och en ökad självkänsla. En följd av detta är 

förbättrade sociala relationer och en positiv inställning till tillvaron (Angelöw 2005).  

 

Den mentala processen bidrar till att hantera och styra tankar, känslor samt bilder som 

uppstår för att på sikt kunna hantera samtida och framtida utmaningar. Mental träning 

handlar även om att lära sig att använda olika metoder för att prestera optimalt, vilket 

är speciellt inom idrotten (Hansson & Uneståhl 2002, Hanin 2000a-b, Neenan 2008, 

Kamata et al. 2000).  

 

Nedanstående avsnitt kommer att belysa hur tankar och känslor kan påverka 

individens prestationsutveckling och vilken effekt avslappningsmetoder kan ha vid 

utförandet av en aktivitet.   

4.4.3 Spänningsreglering 

Är en person alldeles för spänd (både mentalt och muskulärt) tenderar personen att 



prestera sämre vid t.ex. en tävling eller idrottsgren. Människor har därmed olika 

spänningsnivåer, men där den optimala zonen ses som det bästa utgångsläget för en 

optimal prestation (Hassmén et al. 2003). Spänningsreglering handlar även om att lära 

sig att tolka kroppens signaler och hur man kan agera utifrån olika spänningsnivåer. 

Detta för att medvetet kunna justera balansen mellan träning och återhämtning för att 

kunna ligga i den optimala zonen, där individen utvinner mest av sin prestation 

(Kenttä & Svensson 2008). 

4.4.3.1 Individuell zon optimal funktion (IZOF)  

Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) är en teoretisk modell som kan 

liknas som ett ramverk för att kunna analysera känslors innehåll och funktion kopplat 

till den upplevda prestationen, oavsett om prestationen är mer eller mindre lyckad 

(Hanin 2000a-b, Kamata et al. 2002). IZOF-teorin menar att en individ sätter igång en 

idrottsprestation utifrån optimala känslor för att sedan reglera den ansträngning som 

behövs för en lyckad prestation. På samma sätt minskar individens motivation vid 

dysfunktionella känslor och tankar. Känslor (emotioner) kan alltså både hjälpa och 

stjälpa en idrottare att nå sina mål (Hanin 2000a-b).  Vidare beskriver författarna hur 

man kan definiera orden inom IZOF, som vi väljer att koppla till skolsammanhang; 

Individual kan definieras som rörelsemönstret inom eleven och de subjektiva 

upplevda känslor eleven känner i samband med mer eller mindre lyckade prestationer. 

Zone beskrivs som förhållandet mellan hur eleven upplever intensiteten av optimala 

respektive missgynnande känslor kopplat till den utförda aktiviteten. Functioning är 

kopplat till den lyckade eller misslyckade effekten av känslors innehåll beroende till 

prestationen (Hanin 2000b).  

Negativa känslor är inte den direkta motsatsen till positiva känslor och sambandet 

mellan positiva känslor och välbefinnande är inte alltid sammankopplat. Nervositet 

brukar exempelvis liknas med negativa emotioner, men kan även påverka prestationen 

på ett positivt sätt, men endast om kraven inte är för höga (Hanin 2000b, Lazarus 

2000, Kamata et al. 2002).  

Enligt Hanin (2000b) är optimala känslor individuella för varje individ vid enskilda 

specifika situationer och beroende på vilken aktivitet som utövas. Positiva känslor 



som sammankopplas med förbättrad prestation leder till att individen kan hantera 

situationer bättre, då det sker en ökning av individens motivation samtidigt som 

individen är trygg i situationen och finner den hanterbar (Hanin 2000b).  

Utifrån ovanstående avsnitt har den sociala kontexten samt tankens påverkan kring 

prestation och handling varit i fokus. Arbetet fortsätter med den idrottspsykologiska 

inriktningen och tar ett djupdyk inom hur en individs motivation reglerar 

prestationsförmågan. 

4.4.3.2  Metoder för spänningsreglering 

Det finns olika tekniker för hur man uppnår psykisk och fysisk avspänning. Ett 

exempel på spänningsreglering är att öva upp andningen. Det har visat sig att 

andningen är en teknik som fungerar för att komma ner i varv, att minska stressen och 

påskynda återhämtningen. Det är viktigt att lära känna sin kropp så att spänningsnivån 

ligger på en lagom nivå. Anspänningen ska varken vara för hög eller för låg, den ska 

vara “lagom” (Porsman 2002).  

 

 

 
Fig.3 - Figuren ovan kallas för Cirkelmodellen och illustreras av Söderlund (2000) 

och förklarar hur tankens kraft tar sig verkan i olika riktningar. 

 
En tanke kan leda till antingen en positiv eller negativ känsla. Denna känsla leder till 



ett agerande som i sin tur tar sig form i ett resultat. Cirkelmodellen går på så vis runt 

åt antingen det positiva eller negativa hållet, där fokus på positivt tänkande är viktigt 

för att vara säker och trygg i sig själv. Positiva tankar är viktigt för bland annat goda 

prestationer, självförtroende och välbefinnande medan negativa tankar sägs leda till 

sämre prestationer och minskad glädje (Plate & Plate 2004, Hanin 2000a-b, Söderlund 

2000).  

 

Genom att använda sig av tankekontroll (fig.3) kan man förändra både känslor och 

attityder (Hansson & Uneståhl 2002). Mental träning kan ses som en positiv teknik för 

goda skolprestationer vilket kan underlätta för att “medvetet styra sina tankar så att 

glada, positiva tankar förstärks” (Plate & Plate 2008:29). Ett positivt tänkande leder 

till att hinder och svårigheter ersätts av möjligheter. Positiva tankar skapar därför en 

större möjlighet att uppnå goda prestationer, till skillnad från negativa tankar (Plate & 

Plate 2008, Hanin 2000a-b).  

 
Den idrottspsykologiska forskningen menar att begreppet spänningsreglering 

fokuserar på olika tekniker där syftet är att sänka anspänningen och öva upp förmågan 

att slappna av. En individ kan t.ex. vid en tävling ha en målsträvan om att vinna, 

vilket påverkar prestationen, där spänningsreglering kan vara ett alternativ till att 

hantera stressen och kontrollera anspänningen som även kan liknas med figur 3 

(Hassmén et al. 2003).   

 

Wolmesjö (2006) menar därmed att ”en bra andningsteknik är viktig för att kunna 

hantera anspänning och stress” (2002:57). Spänningsreglering ligger därför till grund 

för att individer ska kunna prestera bättre i vardagliga situationer, men också i olika 

idrottsprestationer såsom tävlingssammanhang. En för hög spänningsnivå kan påverka 

prestationen i negativ riktning (Wolmesjö 2006, Porsman 2002). 

 

De presenterade mentala metoderna är endast exempel på hur man kan nå en god 

prestationsutveckling genom handledning hos andra individer, i detta fall elever. Vi 

har även presenterat samspelet mellan elevens självbestämmande vilket är viktigt att 

respektera vid planering av idrottslektioner. Metoderna som presenterats tar hänsyn 

till elevers kompetens, samhörighet samt autonomi genom att bemöta dem med nya 



och utmanande aktiviteter. Genom att kontinuerligt använda dessa metoder kan en 

elev uppleva ett ökat välbefinnande (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et 

al. 2009, Hassmén et al. 2003, Plate & Plate 2005). Nedan följer en genomgång av 

motivationens påverkan och vilka komponenter som kan reglera en individs 

motivation till olika aktiviteter.   

4.4.4  Motivation i skolan 

Deci och Ryan (2000) menar att begrepp som autonomi, samhörighet och kompetens 

mer eller mindre hör samman med individens motivation. Individens handlande har 

med den fria viljan att göra, vilket knyts an till begreppet autonomi. Individen styr 

därmed över sitt eget handlande och val av aktivitet. Begreppet samhörighet 

förknippas med individens behov av att känna samhörighet till personer i dess 

omgivning, vilket innebär att både bli omhändertagen och att ta hand om andra. 

Samhörigheten kan även påverkas av socialt tryck och/eller socialt stöd, vilket i sin 

tur kan påverka ungdomars val av aktivitet i antingen negativ eller positiv riktning. 

Utför individen en aktivitet mot sin vilja liknas detta med ett socialt tryck, till skillnad 

från socialt stöd som stöttar individen i sitt utförande av en aktivitet. Ett socialt tryck 

kan i värsta fall leda till obehag hos individen, vilket leder till inaktivitet (Deci & 

Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 2009, Hultgren 2008).   

 
En elev kan påverkas i olika riktningar beroende på om eleven ges socialt stöd eller 

upplever socialt tryck från klasskamrater i sin omgivning. Elevens behov av 

samhörighet hänger därmed nära samman med dennes motivation. Begreppet 

kompetens innebär att eleven har en önskan om att kunna hantera sin omgivning på 

bästa sätt, därav skaffa sig en ökad kompetens inom olika områden för att känna sig 

säkrare i vissa situationer (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Hultgren 2008).  

Kompetensbegreppet har en påverkan gällande en individs motivation koppling till en 

aktivitet, där en negativ upplevelse kan leda till inaktivitet exempelvis livräddning, 

dans eller orientering. En elevs negativa upplevelse av en aktivitet är lättare att ta itu 

med genom att välja bort den helt och hållet. Det krävs mer av eleven att försöka leva 

upp till egna förväntningar, klassens förväntningar och de förväntningar som ställs 

genom själva aktiviteten, än att välja bort den. Upplever eleven att den egna förmågan 



inte räcker till i en situation är chansen stor att han/hon även upplever oro och ängslan 

som medför mindre prestation. Det gäller att motverka negativa upplevelser och 

istället framhäva positiva känslor genom att individen får lyckas ibland, vilket är 

viktiga delar inom motivationen (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Hultgren 

2008).  

Socialt stöd är inte bara är kopplat till motivation, utan hänger även samman med en 

individs hälsa respektive ohälsa. Upplever en individ att den har ett bra socialt stöd, 

minskar detta risken att bli sjuk av olika slag. Individer som upplever sig ha ett sämre 

socialt stöd tenderar att ha lättare för att nå ohälsa. Det sociala stödet medför kontakt, 

omtanke och ger trygghet och kärlek till individer sinsemellan. Elever med ett bra 

socialt stöd tenderar att hålla sig “friska” längre, jämfört med klasskamrater som inte 

har ett lika bra socialt stöd (Rydén 2008, Deci & Ryan 2000, Jenner 2004, 

Vansteenkiste et al. 2006). 

Elevens prestation kan regleras av inre eller yttre komponenter som tidigare text 

diskuterat. Ytterligare en komponent som är viktig vid prestationsutveckling är det 

sociala stödet som vi avslutade resonemanget med. Följande avsnitt diskuterar vidare 

hur motivationsklimatet är avgörande för en elevs motivation, i negativ respektive 

positiv riktning.  

4.4.4.1 Motivationsklimat 

Motivationsklimatet är en viktig faktor för att utveckla elevers prestation, där man 

ofta skiljer mellan två olika motivationsklimat. Ett klimat som fokuserar på elevens 

prestationer i koppling till andra, dvs. jämförelser med andra, ses som ett 

resultatorienterat motivationsklimat. Det bygger på den yttre motivationen, vilket kan 

leda till att eleven upplever en prestationsängslan. Eleven känner en press för att nå 

social status, där en ”överlägsen” förmåga leder till framgång. Ett sådant klimat 

tenderar vidare att skapa rädsla, oro och sämre självkänsla. Eleven upplever ängslan 

inför att misslyckas. Ett resultatorienterat motivationsklimat baseras på yttre 

belöningar, där den inre motivationen minskar, vilket kan exemplifieras med ett bra 

betyg eller CSN-bidrag (Hassmén et al. 2003, Liukkonen 2007).  

Ett processinriktat motivationsklimat hänger samman med njutning, vilket bygger på 



att eleven upplever aktiviteten som meningsfull, där den inre motivationen 

tillgodoses. Eleven känner sig tillfredsställd och upplever en högre kompetens inom 

aktiviteten, vilket medför en mindre ängslan inför t.ex. en tävling (Deci & Ryan 

2000). Detta blir relevant inom idrottsundervisningen i skolan, där en kombination av 

olika motivationsklimat kan vara att föredra för att tillgodose elevers olika 

målinriktning (Hassmén et al. 2003, Liukkonen 2007).  

Motivationens påverkan kring prestationen har ett klart sammanhang och 

motivationsbegreppet är enligt ovanstående författare tydligt sammankopplat med 

målsättningsarbete. Vidare kommer arbetet att presentera en framstående teori kring 

motivationsbegreppet kopplat till en individs personlighet och graden av 

självbestämmande (Hassmén et al. 2003, Jenner 2004, Deci & Ryan 2000, Duda & 

Treasure 2001, Hultgren 2008).  

4.4.5 Self – Determination Theory 

Duda och Treasure (2001) menar att en individs motivation lägger grunden för den 

sportsliga prestationen och liknar detta med att även en elitidrottare skulle ha 

svårigheter att prestera sitt optimala om motivationen sviktar. En framträdande teori 

inom motivationsforskningen är Self-determination Theory (SDT) och grundarna av 

teorin är professorerna Deci E. L och Ryan R. M (2000a). SDT kan enkelt översättas 

till svenska som självbestämmande-teorin, en makroteori kring mänsklig motivation. 

Teorin menar på att en individ med kontroll över en situation ökar sin motivation att 

fortsätta med aktiviteten och vise versa. Teorin kan även tillämpas för att förutsäga 

beteende och beteendeförändringar i exempelvis utbildning, sport och 

arbetsorganisationer (Deci & Ryan 2000).  Med denna teori som utgångspunkt har vi 

utformat de frågor inom motivationsdelen i våra intervjuguider. SDT lägger även 

grunden för autonomi, kompetens och samhörighet som vi senare har diskussioner 

kring i vår resultatanalys.  

 

Den självbestämmande teorin (SDT) representerar en bred ram för studien kring den 

mänskliga motivationen kopplat till individens personlighet. Meta-teorin definierar 

motivationsbegreppet utifrån en variation av inneboende och yttre faktorer som 

påverkar individens motivation och drivkraft. Läraren ska skapa förutsättningar för 



elevens upplevelse av autonomi, kompetens och samhörighet för att främja de 

högkvalitativa formerna av motivation och engagemang för aktiviteter med bättre 

prestation och uthållighet. SDT utgår från att människan är en aktiv organism som 

hela tiden strävar efter att behärska omgivningens utmaningar och delta i sociala 

interaktioner för att uppnå en känsla av samhörighet (Deci & Ryan 2000, Ryan & 

Deci 2000, Ryan et al. 2009).  

 

Det grundläggande antagandet i denna motivationsteori är att människan har 

medfödda behov, autonomi, kompetens och samhörighet/tillhörighet och detta 

avspeglas på individens motivationsnivå. För att tillfredsställa sitt autonoma behov 

behöver individen känna att den handlar utifrån ett fritt val och att man ser sig själv 

som upphovet till sitt eget handlande. Kompetensbehovet inriktar sig mot att 

människan i sin natur har en önskan om att hantera sin omgivning på ett allt bättre sätt 

och att öka sin kompetens inom olika områden. Samhörighetsbehovet tillfredsställs 

som en önskan att relatera till personer i sin omgivning, att bry sig om andra och 

känna att andra bryr sig om en själv (Deci & Ryan 1985, Biddle & Mutrie 2001).  

 

Två framträdande begrepp inom SDT-teorin är inre (Intrinsic) och yttre (Extrinsic) 

motivation, vilket kan liknas med den tidigare identifieringen av inre respektive yttre 

motivation. Människans tre medfödda behov relateras till den inre motivationen 

genom att tillfredsställelse av dessa behov är en förutsättning för att utveckla en inre 

motivation (Deci et al. 1991, Deci & Ryan 2000). Författarna har vidare internaliserat 

begreppen inre och yttre motivation genom att utveckla en modell som illustrerar 

olika motivationstyper (se fig.4). Internalisering används som begrepp inom 

psykologin för att beskriva hur samhällsnormer och sociala värderingar införlivas i 

individen under uppväxten och blir en del av individen (Nationalencyklopedin 2011).  

Den publicerade figuren nedan är en förenklad modell som har SDT i utgångspunkt 

och ska illustrera hur motivationen regleras utifrån graden av självbestämmande 

(Hagger, Chatzisarantis 2007). Modellen studerar därmed hur kompetens, tillhörighet 

och självbestämmande kan påverka och motivera individer (Kenttä & Svensson 

2008).  

 



 
Fig.4 - Bilden ovan illustreras utifrån Deci & Ryan (2000) som visar hur motivationen 

regleras av graden självbestämmande. 
 
Ryan och Deci (2000a-b) menar att modellen ovan visar hur dessa tre centrala 

psykologiska behov kan leda till förbättrade prestationer, uthållighet, självkänsla, 

välbefinnande och kreativitet.  

 
 



Fig.5 - Ovanstående bild är illustrerad utifrån Apitzch (2004) som menar att bilden 

kan liknas med en motivationsstege, vilken påminner om den självbestämmande 

teorin. 
 

Apitzch (2004) menar att det högsta steget (optimal nivå) är sann inre motivation och 

förklarar det lägsta steget genom amotivation eller ett ej motiverat beteende (fig.5). 

Tröskeln för motivation går vid ”ej motiverad” och förklaras genom att det inte sker 

någon typ av ansträngning eller vilja. Inre belöning börjar vid ”integrerad kontroll” 

där autonomigränsen definieras vid ”introjicerad kontroll” och liknas med att 

individen handlar utifrån ett fritt val (Apitzch, 2004; Bull, 2001). 

 

4.4.5.1 Fem mini‐teorier inom SDT  

Formellt består SDT av fem mini-teorier, som var och en utvecklats för att förklara en 

uppsättning motivationsbaserade fenomen och faktorer som framkommit efter 

laboratorie- och fältforskning (Ryan et al. 2009).  

 

Den första mini-teorin, Cognitive Evaluation Theory (CET), handlar om inre 

motivation (Hassmén et al. 2006) och bygger på att individen känner tillfredsställelse 

med aktiviteten och är aktiv för sin egen skull (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 

2000).  Författarna beskriver barnets lek som en prototyp av motivation men menar att 

motivation är en livslång kreativ källa till aktivering. CET tar hänsyn till hur olika 

sociala sammanhang förändrar människans motivation då belöningar, 

mellanmänskliga kontroller eller ego-inblandning påverkar motivation och intresse på 

olika sätt. CET menar att kompetens och autonomi är lika viktiga som den sociala 

interaktionen för att främja motivationen inom områden som utbildning och sport 

(Fortier et al. 1995, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Deci et al. 2001, Ryan et 

al. 2009).  

 

Organismic Integration Theory (OIT), är den andra mini-teorin inom SDT och 

inriktar sig mot den yttre motivationen. Det finns olika former av yttre faktorer som 

leder till olika beteenden. Extern reglering, introjicering, identifiering och integration 



är exempel på dessa och förklaras i kontinuum-modellen av internalisering (fig.4). 

Desto mer internaliserad den yttre kontrollen är desto mer självbestämmande har 

individen när man fastställer ett visst beteende. OIT avser vidare att sociala 

sammanhang som samhörighet och självbestämmande är avgörande för internalisering 

(Deci & Ryan 2000, Ryan et al. 2009).  

 

Den tredje mini-teorin, Causality Orientation Theory (COT), beskriver hur 

människors beteende påverkas av hur de individuellt kan orientera och reglera nya 

miljöer. COT beskriver tre olika orsakssamband, den autonoma inriktningen där 

människan agerar från egenintresse och värderar aktiviteten, där kontrollen regleras 

av de belöningar som följer med aktiviteten som exempelvis bra betyg (Jenner 2004). 

Den tredje handlar om amotivation som kännetecknas av ångest kring kompetensbrist 

(Deci & Ryan 2000, Ryan et al. 2009).  

 

Den fjärde inriktningen, Basic Psychological Needs Theory (BPNT), angriper 

motivation utifrån de psykologiska behoven och dess relationer till psykiska hälsa och 

välbefinnande. BPNT avser vidare att välbefinnande och optimal prestation bygger på 

autonomi, kompetens och samhörighet (Deci & Ryan 1985, Deci & Ryan 2000, Ryan 

& Deci 2000, Ryan et al. 2009).  

 

Den femte mini-teorin, Goal Contents Theory (GCT), urskiljer hur inre och yttre mål 

påverkar människans motivation och välbefinnande. Mål avses tillfredsställa de 

grundläggande behoven och är således differentiellt förknippade med välbefinnande. 

Yttre mål som finansiell framgång, utseende och popularitet har jämförts med de 

inneboende målen som man kan finna inom samhället, nära relationer och personlig 

utveckling (Deci & Ryan 1985, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 

2009). 

 

Slutsatsen av ovanstående avsnitt är att mentala träningsmetoder är viktigt för varje 

individ. Det handlar om att kunna hantera stress och nervositet i olika situationer där 

mental träning kan underlätta för mental kontroll av tankar. Mental träning är inte 

bara viktigt för idrottare, utan för alla som vill kunna träna upp sin mentala förmåga 



för att påverka sina tankar och känslor (Solin & Solin 1995). I skolans värld kan detta 

exemplifieras genom att kontinuerligt praktisera mentala träningsmetoder kan elever 

lättare hantera tankar och känslor. Vid denna tankekontroll kan elevers välbefinnande 

öka som i sin tur kan få ett utslag i bättre skolprestation som vi tidigare varit inne på 

(SOU 2010:80, Angelöw 2005, Hanin 2000a, Söderlund 2000).  

4.5 Diskussion utifrån GY11 
 
Genom den innehållsanalys vi genomfört kommer vi att presentera de huvudsakliga 

fenomen vi uppmärksammat under arbetets gång i koppling till studiens syfte och 

frågeställningar.  

4.5.1 Ämnesplanen, GY11 

Metoder kring hur utförandet av det centrala innehållet i ämnet Idrott och Hälsa 1 

finns varken med i ämnesplanen eller kommentarmaterialet och detta ger en tvetydig 

bild kring den centrala problematiken, som enligt oss kan leda till två verkligheter. 

Den ena verkligheten man kan tyda utifrån Skolverket är att mental träning och 

spänningsreglering ska bedrivas under kursen för att öka elevens välbefinnande, men 

verklighet två kan liknas med att varken ämnesplaner eller kommentarmaterial 

nämner någon metod för att genomföra det som ämnet syftar till (Skolverket 2011a-

d). 

Vilka begrepp inom dessa mentala träningsmetoder är då relevanta när Skolverket 

målar upp två, enligt oss, motsägelsefulla bilder? Läraren ska använda sig av mental 

träning och spänningsreglering för att uppnå de kunskapsmål och krav som finns 

inom ämnet, men arbetssättet är enligt Skolverket individuellt utformat.  

4.5.2 Kunskapsmål 

Genom att tematisera följande analys i områden utifrån kunskapsmålen inom 

ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1 kommer vi att föra en diskussion kring 

teorianknytningar som senare kopplas till de kunskapsmål som vi använt inom studien 

för ämnet Idrott och Hälsa 1. Vi delar upp kunskapsmålen var för sig för att kunna 

föra en levande diskussion utifrån den text vi granskat (Bryman 2011). När vi 

granskat kunskapsmål ett respektive tre har vi utgått från Idrott och Hälsa 1s centrala 



innehåll, mentala träningsmetoder och spänningsreglering. Det centrala innehållet är 

alltså grunden för hur vi valt att tolka och granskat de valda kunskapsmålen.  

 

Kunskapsmål ett menar att eleven ska ges ”förmåga att planera och genomföra fysiska 

aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” (Skolverket 

2011a). Kategorier kopplat till detta kunskapsmål är följande: mental träningsmiljö, 

prestationsmiljö, tankens kraft för prestation samt spänningsreglering. Dessa 

kategorier är inom samma område och handlar om mentala träningsmetoder och 

idrottspsykologi i skolan (Hassmén et al. 2003, Hanin 2000a-b, Deci & Ryan 2000, 

Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 2009, Angelöw 2005, Söderlund 2000, Plate & Plate 

2005, Plate & Plate 2009, Kamata et al. 2002, Skolverket 2011a, Skolverket 2011c, 

Skolverket 2011d). 

Kunskapsmål tre åsyftar till att eleven ska ges möjligheter till ”kunskaper om 

betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och 

hälsa” (Skolverket 2011a). Utifrån kunskapsmål tre har vi kopplat följande kategorier: 

IZOF, fem mini-teorier inom SDT, motivationsklimat, metoder för mentala 

träningsmetoder och spänningsreglering samt mentala träningseffekter. (Hassmén et 

al. 2003, Hanin 2000a-b, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 2009, 

Angelöw 2005, Söderlund 2000, Plate & Plate 2005, Plate & Plate 2009, Kamata et 

al. 2002, Skolverket 2011a, Skolverket 2011c, Skolverket 2011d). Dessa kategorier 

ingår under samma område som kunskapsmål ett, men som vi förstår, utifrån en annan 

tolkning. Vår tolkning är att kunskapsmål tre går ut på att ge eleven kunskaper till 

metoder och effekter av den mentala läran, medan kunskapsmål ett åsyftar till att ge 

kunskaper kring olika teorier inom den mentala läran. Nedan följer en redogörelse för 

hur vi kommer att använda framtagna begrepp inom delstudie två, kopplat till studiens 

syfte.  

4.6 Centrala begrepp 

De centrala begreppens följande definitioner baseras på vår tolkning av den 

innehållsanalys vi gjort och hur vi vidare kommer att använda dessa begrepp som 

verktyg inom delstudie två.  



Mental träning – Innefattar den allmänna hälsouppfattningen samt de mentala 

träningsmetoder som återfinns i delstudie ett. Mental träning omfattar även områden 

som fysisk, psykisk och social miljö. Mentala träningsformer i skolan kan exempelvis 

vara avslappningsträning och målsättningssamtal.  

Spänningsreglering/avslappning – Innefattar metoder och begrepp för hur känslor och 

tankar kan påverka elevers prestationsutveckling. Spänningsreglering i skolan kan 

exempelvis uttryckas i tankestopp eller målbilder.  

Motivation – Innefattar begrepp som autonomi, självbestämmande och kompetens 

(utmaningar) och hur dessa fenomen kan reglera prestationen. Motivationsbegreppet 

omfattar även inre respektive yttre motivation samt olika motivationsmiljöer.  Inom 

skolvärlden kan betyg, kamratskap och välmående vara drivande krafter för elevers 

prestation.  

4.7 Slutsats 

Vi anser att följande begrepp, mental träning, spänningsreglering/avslappning och 

motivationsbegreppet samt presenterade metoder kan tillämpas praktiskt inom Idrott 

och Hälsa 1. De nämnda begreppen kan genom presenterade metoder tillämpas för att 

uppnå redovisade effekter, som ökat välbefinnande, höjda skolpresentationer och 

egenkontroll för hur tankar påverkar prestationsutvecklingen (Hassmén et al. 2003, 

Hanin 2000a-b, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 2009, Angelöw 

2005, Söderlund 2000, Plate & Plate 2005, Plate & Plate 2009, Kamata et al. 2002). 

De centrala begreppen, mental träning, spänningsreglering/avslappning och 

motivation kan även kopplas till det centrala innehållet, mentala träningsmetoder och 

spänningsreglering, inom det tolkningsfria utrymmet i ämnesplanen för Idrott och 

Hälsa 1. 

 

Genom den innehållsanalys vi gjort har vi identifierat mental träning, 

spänningsreglering/avslappning och motivation som vanligt förekommande begrepp 

och innehåll i idrottspsykologisk forskning. Dessa begrepp har även en god förankring 

till ämnets centrala innehåll, mentala träningsmetoder och spänningsreglering, som 



utgör en av studiens huvudsakliga utgångspunkt.  Vi har även uppmärksammat att de 

nämnda begreppen används i stor utsträckning inom olika kontextuella situationer 

inom samma område, mentala träningsmetoder (Bryman 2011).  

 

Innehållsanalysen kommer även att ligga som grund för våra intervjuguider där vi har 

valt att tematisera dessa utifrån de presenterade avsnitten; teori, begrepp samt metoder 

(Bryman 2011). Analysen har utgått från vår första fråga i frågeställningen, vilka 

begrepp och metoder kan vara relevanta inom mental träning och 

spänningsreglering?, och även lagt grunden för den avgränsning vi genomförde i 

litteratursökningen.  

 

Slutligen kan vi se ett samband med den psykologiska utvecklingen Plate (2011) 

beskriver (se fig.2). Genom att belysa närliggande begrepp och metoder inom 

området, mental träning och spänningsreglering, kan man öka de grundläggande 

psykologiska färdigheterna till mer avancerade psykologiska färdigheter, baserat på 

vår tolkning av innehållsanalysen och ämnesplanen (Skolverket 2011a). 



5. Delstudie två 
i har genom att granskat ett antal teorier och författare lyft fram centrala 

begrepp kopplat till vårt syfte. Vi har utformat den teoretiska redovisningen 

utifrån böcker och artiklar som kan likas vid en kvalitativ innehållsanalys. Genom att 

granska olika texter och sammanställt dem i olika teman och områden har vi ställt 

olika teorier och författare emot varandra för att kunna få fram relevanta begrepp 

inom den idrottspsykologiska forskningen (Bryman 2011, Esaiasson 2011). Resultatet 

av innehållsanalysen kommer senare att ligga till grund för vår delstudie två, vilken 

innefattar hur lärare undervisar kring presenterade begrepp och vidare hur elever 

uppfattar undervisningen. Genom denna granskning av litteratur har vi valt att 

begränsa arbetet mot tre centrala begrepp som presenteras nedan.  

 V

5.1 Metod  

Kapitlet nedan kommer att presentera valet av metod för att undersöka 

frågeställningarna två och tre, samt redogöra för våra pedagogiska och etiska 

ställningstaganden vid insamlingen av vårt empiriska material som ligger till grund i 

studien. Utifrån innehållsanalysen, som presenterats i delstudie ett, har vi utformat 

våra frågeställningar som våra intervjuguider bygger vidare på. Bearbetningen av 

analysen kommer att ske utifrån olika tematiseringar, vilket underlättar vid vår 

resultatanalys.  

5.1.1 Kvalitativ metod som utgångspunkt 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod med fokus på intervjuer 

(Bryman 2007). En kvalitativ metod handlar om att förstå människors upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Hassmén et al. 2006). Kvalitativ data kan förklaras som 

"beskrivande", vilken förklarar hur människor föreställer sig världen och förhåller sig 

till den, i detta fall hur undervisningen ser ut på de valda skolorna samt hur eleverna 

uppfattar den. Resultatet speglas sedan mot olika teorier och data. En kvalitativ metod 

gör det möjligt för oss att själva delta i tolkningsprocessen, vilket ökar möjligheten till 

förståelse (Kvale 2009).  

 



Fler sätt att nå vårt syfte kan vara genom observationer, kvantitativa undersökningar 

och insamling av data och andra dokument, men vi ansåg att vi fick ett bättre utslag 

vid detta val av metod. Andra fördelar är dessutom att möjligheten till fylligare svar 

vid intervjuer ökar, jämfört med t.ex. frågeformulär. Vi deltog även själva vid 

intervjuerna, vilket kan göra det lättare att vidareutveckla både frågor och svar vid 

intervjutillfället (Larsen 2009). Detta medförde en bättre helhetssyn, där det även var 

möjligt att gå in mer på djupet vid vissa frågor då följdfrågor och oklarheter lättare 

kan redas ut på plats. Det framkommer även att validiteten vid kvalitativa 

undersökningar är lättare att säkerställa, då de intervjuade kan få vidareutveckla sina 

svar på egen hand och fråga om något är obegripligt (Larsen 2009).  

5.1.2 Övergripande  

Studien inriktar sig mot att undersöka hur undervisningen kring mentala 

träningsmetoder samt spänningsreglering fungerar på tre gymnasieskolor i en 

medelstor stad i södra Sverige. Inriktningen kommer att vara riktade mot våra valda 

begrepp inom mental träning, motivation och spänningsreglering.  Studien utfördes i 

sex klasser som studerar på olika skolor i samma kommun. Undersökningen bestod av 

att tre elever och en lärare på vardera skola slumpvis valdes ut för att genomföra en 

blandning av strukturerad och semistrukturerad intervju. Intervjuerna är till viss del 

styrda men det finns även utrymme för utvecklade svar. Intervjufrågorna finns med 

som bilaga (se bilagor - intervjuguider). Valet av sex kommunala klasser inom tre 

olika kommunala skolor motiveras utifrån att bredden på datainsamlingen blir större 

och resultaten kan få ett generöst synsätt utifrån ett elevperspektiv (Bryman 2007). 

Underlaget för arbetet presenteras genom delstudie ett och är grunden för de 

utformade intervjuguider och insamlingen av vårt empiriska material.  

5.1.3 Tillvägagångssätt  

Vi har tittat på hur det undervisas kring mental träning på tre utvalda gymnasieskolor, 

genom att intervjua nio elever (tre elever per skola) utifrån en färdigställd 

intervjuguide (se bilagor - intervjuguider). Vi har även intervjuat en lärare per skola 

för att få fram ett lärar- och elevperspektiv, sammanlagt tre lärare och nio elever. Då 

det inte finns något undervisningsunderlag kring detta ämne ville vi få fram dessa 



olika perspektiv genom att ställa frågor till både lärare och elever. Vi har tidigare haft 

kontakt med dessa skolor genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vilket 

underlättade kontakten med de lärare vi intervjuat, vilket kan motiveras utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Esaiasson et al. 2011). Den begränsning vi hade var att vi endast 

kunde undersöka årskurs 1 klasser, vilka förhåller sig till den nya ämnesplanen, 

GY11. 

 

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, men med 

vissa inslag utifrån en strukturerad. Dessa genomfördes genom ett bestämt möte med 

respektive klasslärare där eleverna fått information kring studiens syfte samt att 

delaktigheten var valfri, vilket ledde till att intervjuerna med eleverna var 

slumpmässiga. Intervjuerna, som varade i cirka tio - femton minuter vardera, spelades 

in för att kunna framställa ett tydligt resultat och analys av stoffet (Bilagor – 

lärarintervjuer, - elevintervjuer). De utvalda eleverna som intervjuats har slumpvis 

valts ut i respektive klass för att öka bredden av svar och för att kunna tillgodose 

studiens syfte (Bryman 2007). Dessa nio intervjuer kommer att framställas tematiskt i 

både resultat - samt analysdelen där vi lyfter olika aspekter kopplade till studiens 

syfte.  

 

Eftersom eleverna frivilligt valt att delta i undersökningen minskar bortfallet i vår 

studie och svaren blir representativa. Vi genomförde intervjuerna efter en avslutad 

idrottslektion och det ledde till att fler elever fick erbjudandet att vara med i studien 

och bortfallet minskades ytterligare (Bryman 2007). Vid inspelningen av intervjun 

använde vi oss av skolans café, för att vara på en neutral miljö där eleven kunde 

känna sig mer trygg i situationen som i sin tur kunde medföra djupare svar. Vid 

genomföringen av intervjuerna var det inga andra störande moment i skolans café. 

Elevgruppen var representativ gentemot vårt syfte då vi genomförde undersökningen 

på klasser som bara läser utifrån GY11 (Skolverket 2011a, Skolverket 2011c). 

5.1.4 Urval  

Undersökningen ägde rum på tre kommunala gymnasieskolor, där tre elever och en 

lärare på vardera skola var med på genomförandet. Lärarna valdes ut genom ett 



bekvämlighetsurval då vi tidigare haft kontakt med dessa, medan eleverna valdes 

utifrån ett slumpmässigt urval då en hel klass tillfrågades och tre valfria elever ställde 

upp. Tanken var att framställa så många svar som möjligt på de valda skolorna. “Ju 

större urvalet är (andel av populationen) desto större är sannolikheten för att urvalet 

liknar populationen när det gäller olika egenskaper” (Halvorsen 1992:96).  

5.1.5 Insamling och bearbetning av data 

Den intervjuform som användes var en semistrukturerad intervju som utgår ifrån en 

färdig mall med intervjufrågor. Det fanns dock med inslag av en strukturerad 

intervjuform, men intervjupersonerna gavs ändå möjlighet till att utveckla sina svar på 

egen hand, se bilaga, (Denscombe 2009). Intervjufrågorna ställdes inte i en exakt 

given ordningsföljd, utan togs upp i den ordning som passade bäst för 

intervjusituationen.  En semistrukturerad intervju ger överlag bättre möjlighet för den 

intervjuade att fördjupa sina svar i de frågor som känns bäst, till skillnad från en 

strukturerad intervju där frågorna redan är färdigställda och svarsalternativ finns 

(Larsen 2009). Intervjuguiderna är utformade utifrån följande teman; allmän 

hälsobild, mental träning, spänningsreglering/avslappning samt motivationsavsnitt 

med tillhörande frågor kopplat till litteraturen. Vi utgick ifrån samma intervjuguide 

när vi intervjuade både lärare och elever för att få svar på samma frågor (Bilagor - 

intervjuguider).   

 

Den insamlade informationen har vi själva stått för och vi har vidare analyserat och 

bearbetat datainsamlingen vilket Halvorsen (1992) menar är den bästa grunden för en 

helhetssyn. Författaren menar att det handlar om att tolka det som framkommer vid 

insamlingen av informationen vid den valda situationen. Vi spelade in våra intervjuer, 

efter tillåtelse av respondenterna, för att underlätta den transkribering som medföljer 

metodvalet. Respondenterna var självfallet anonyma och tillgavs fiktiva namn i 

undersökningen. Insamlingen och bearbetningen kommer därmed ske på ett ärligt sätt 

och enligt lagens anda (Kvale 2009). Inspelningarna användes endast till att uppfylla 

undersökningens syfte och för att senare uppfylla de principer som framgår i 

bestämmelserna för datasäkerhet (Denscombe 2009). Kvalitativa metoder ses som 

tidskrävande, där det efter intervjun tar tid att transkribera intervjuerna, men där 



tanken är att framställa mer personlig data (Halvorsen 1992).  

 

Litteraturen har samlats in genom olika databaser och sökord. Inriktningen har 

överlag varit vinklat mot det idrottspsykologiska perspektivet för att kunna belysa det 

väsentliga inom studiens syfte. Litteraturen lägger en grund för utformningen av både 

intervjuguiderna samt vinklingen av frågorna. Begränsningen inom den valda 

litteraturen var att ta fram centrala begrepp som enligt oss tillhörde den mentala 

träningsläran inom idrottspsykologisk forskning och där vi senare valde en djupare 

inriktning mot begreppen motivation och spänningsreglering.  

5.1.6 Tematisering  

Kvale (2009) beskriver tematisering kring en intervjustudie som en viktig del i 

undersökningen vad gäller att ta reda på undersökningens syfte. Författaren nämner 

viktiga nyckelord som vad- och hur- frågorna. Vad- frågan handlar om vilket ämne 

som ska undersökas och där gäller det att skaffa sig förkunskaper om det valda ämnet, 

i vårt fall mental träning och spänningsreglering. När dessa förkunskaper erhållits kan 

sedan hur- frågan besvaras. Författaren förklarar vidare att genom att studera vilka 

metoder som är mest lämpliga i det väsentliga fallet av undersökningen kan man svara 

på hur- frågan (Kvale 2009).  

 

Vi kommer att framställa studiens resultat och analys genom att tematisera det utifrån 

valda begrepp för att få en tydligare framställning. Redovisningen kring detta kommer 

att utformas likt en resultatanalys där empiriska resultat kopplas samman med 

teoretiska antaganden (Kvale 2009).   

5.1.7 Validitet och reliabilitet  

En kvalitativ metod gör det lättare att samla in giltig och relevant data (Larsen 2009). 

En god validitet är enklare att säkerställa genom en intervju, eftersom att ändringar 

kan göras under intervjuns gång. Intervjun kan ses som en flexibel process, vilket gör 

det möjligt att formulera om frågor så att de passar den aktuella situationen. Detta 

medför i sin tur en högre validitet (Larsen 2009). De svar vi inte var nöjda med kunde 

vi alltså på en gång gå in och förtydliga med ytterligare följdfrågor eller måla upp 



exempel för att respondenterna skulle kunna vidareutveckla sina svar (Bryman 2007).  

 

Reliabiliteten vid intervjun är svårare att säkerställa eftersom att intervjupersonen är 

den som väljer vilka svar den vill ge. Vi kommer att vara uppmärksamma på att inte 

blanda ihop lärare och elevsvar med varandra, utan hålla reda på vem som har sagt 

vad vid varje intervjutillfälle. Hanteringen av data kommer att ske på ett noggrant sätt, 

där vi även kommer att intervjua flera personer för att säkerställa reliabiliteten 

(Bryman 2007).  

5.1.8 Metodetik  

Forskningsetiken nämner olika krav som ger oss utgångspunkten för vår insamling av 

data. Dessa krav är; samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. Kraven belyser respondenternas delaktighet i studien, vilket är en 

central del i mänskliga forskningsundersökningar (Bryman 2007). Vi har även 

uppmärksammat de etiska kraven om integritet, konfidentialitet, frivillighet och de 

etiska principerna (Bryman 2007:443; Diener & Grandall 1978). Våra 

intervjupersoner gav oss informerat samtycke, dvs. att lärarna och eleverna fick ta 

ställning kring att delta eller avstå i undersökningen.  

 

Det är viktigt att respektera intervjupersonernas rättigheter, integritet och värdighet. 

Vi genomförde undersökningen på ett ärligt och konfidentiellt sätt för att undvika att 

respondenterna skulle fara illa ut genom medverkande av moraliska skäl (Denscombe 

2009, Bryman 2011). Framför allt gällde detta säkerhetsprincipen, vilken omfattar 

både ett fysiskt, psykiskt och personligt plan. Vi utgick ifrån en kvalitativ metod med 

en blandning av semistrukturerad och strukturerad intervjuform som utgångspunkt, 

men gjorde det möjligt för de intervjuade att känna sig mer bekväma och trygga vid 

intervjutillfället då de fick prata fritt utifrån frågorna. Därmed ökade intervjuns 

flexibilitet vad gäller frågor och svar. Vid genomförandet informerades 

respondenterna om att de var anonyma och att inspelningen skulle raderas efter 

transkribering. De informerades även om att resultatet enbart skulle användas i 

studiens syfte och inte till någonting annat (Bryman 2007).  

 



6. Resultat och Analys 
esultatanalysen kommer att presenteras utifrån väsentliga tematiseringar. 

Tematiseringarna kommer att utgå från de centrala begreppen motivation, 

mental träning och spänningsreglering/avslappning, samt hur elever och lärare 

uppfattar idrottslektionerna i sin helhet. Tematiseringen utformas även ifrån de 

bifogade intervjuguiderna, vilket ger oss en helhetsbild kring elevers hälsa kopplat till 

skolprestationen (se bilagor – intervjuguider).  

 R

6.1 Respondenters allmänna uppfattning om mental träning 

och hälsa 

Utifrån två kunskapsmål i det centrala innehållet för Idrott och Hälsa 1 står det att 

lärare ska ge elever kunskap kring "förmåga att planera och genomföra fysiska 

aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” samt 

”kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa" (Skolverket 2011a). Vi kommer även att ta ställning till de två 

kunskapsmål som vi nämnt ovan i vår studie.  

6.1.1 Inställning till Idrott och Hälsa 1 

De tillfrågade elevernas syn på idrottslektionerna är av liknande karaktär som lärarnas 

önskan, nämligen att de ska vilja komma till idrottslektionerna för att det är roligt och 

för att utmanas. Lärarna fortsätter med att säga att eleverna ska känna sig motiverade 

till att delta, för att efter lektionen vara nöjda med sin prestation. Lärarna anser även 

att inställningen hos eleverna är extra viktig, vilket även Hassmén et al. (2003) och 

Plate och Plate (2009) belyser. Elevernas motivation regleras av deras 

prestationsutveckling, där eleverna motiveras till att prestera bättre om de får möta 

mer utmaningar på idrotten (Plate & Plate 2009, Deci & Ryan 2000, Deci et al 1991). 

Motivationen ligger alltså till grund för de tillfrågade elevernas självförtroende och 

beteende. Det är därför viktigt att lärare lägger ribban på en lagom hög nivå, så att 

eleverna utmanas i rätt riktning (Jenner 2004, Hassmén et al. 2003, Schuijers 2002, 

Vansteenkiste et al. 2006).  



 

Elevernas motivation avgör om idrottsaktiviteten medför någonting inre eller yttre. De 

tillfrågade eleverna menar att deras inställning beror på olika komponenter som till 

exempel välbefinnande eller ett högt betyg (Jenner 2004). Detta synliggörs även av 

lärare B som menar att alla elever deltar av olika anledningar. Lärare A är inne på 

liknande spår och påtalar att elevernas inställning till idrottslektionen är ytterst viktig 

för prestationen. 

 
Den är absolut viktigast, det är någonting man alltid har som 

förstärks eller försvagas under hela tiden (Lärare A).  
 

En lärare menar även att elevernas ”nöjdhet” är i fokus. De ska kunna reflektera över 

deras prestation och känna sig ”mätta och nöjda med det de har gjort på idrotten” 

(Lärare B), vilket kan stärkas av GY11 som påtalar att lärare ska uppmuntra elever till 

att lyckas och övervinna motgångar (Skolverket 2011a). Samtliga lärare menar att 

glädjen innan – under – och efter en idrottslektion är absolut viktig. Lärare C menar 

att det är glädjen som gör att eleverna kommer tillbaka, vilket kan illustreras genom 

det elev A säger: 

 
Jag blir glad i hela kroppen. Man känner glädje av att träna och 

hänga med kompisar samtidigt… jag går inte från en idrottslektion 

och inte är nöjd (Elev A).  
 

Elev A lägger därmed vikt vid en inre motivation och tillfredsställelse vilket innebär 

att eleven motiveras till att komma till idrottslektionen (Hassmén et al. 2003, Jenner 

2004). De tillfrågade eleverna som drivs av en inre motivation deltar även på 

idrottsaktiviteter som leder till positiva känslor som glädje och för att utmanas. De 

motiveras utifrån en nyfikenhet och upptäckarlust, medan de respondenter som 

motiveras utifrån yttre motivation enbart deltar på idrotten för att uppnå ett högt betyg 

(Hassmén et al. 2003, Jenner 2004).  

 

Många av de tillfrågade eleverna påtalar även sina klasskamrater som drivkraft för att 

delta på undervisningen. Den sociala interaktionen kan på så vis medföra en ökad 



eller minskad prestationsutveckling. Detta kan i sin tur leda till bättre skolprestationer 

och ett högre välbefinnande hos elever (Skolverket 2011a, Hassmén et al. 2003, 

Jenner 2004, Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, SOU 2010:80, Wolmesjö 2006).  

 

6.1.2 Elevers autonomi  

För att tillgodose elevernas autonomi är lärarna även här inriktade mot samma 

arbetssätt. Deras vision är att eleverna ska få fler tillfällen till autonomi där de 

exempelvis får framföra egna önskningar och få en högre grad av självbestämmande i 

undervisningen (Deci & Ryan 2000). Lärarna påtalar däremot svårigheterna med att 

tillfredsställa alla elevers önskningar. 

 
Egentligen har vi aldrig någonting att säga till om. Vi kan alltid ha 

synpunkter som läraren lyssnar väldigt bra på, men vi får inte 

utforma någonting själva (Elev C).  
 

Problematiken bemöter lärarna med individuella samtal till och från lektionerna där 

de kan få höra vissa önskemål från elever de pratat med. Dessa samtal kan exempelvis 

genomföras under promenader till och från olika aktiviteter samt innan eller efter en 

idrottslektion. 

 
Andra sätt är att elever får välja olika problemområden inom 

exempelvis kategorin kroppen, om det är den vi ska jobba med ett 

par veckor framåt (Lärare A).  
 

… läraren tar alltid vårt perspektiv i planering och önskan (till en 

viss del). Men vi får alltid säga vad vi tycker och så (Elev A).  
 

Genom att ha inflytande över undervisningen skapas en högre kontroll hos eleverna 

som på sikt kan leda till ökade prestationer. Delaktighet och inflytande hos de 

tillfrågade eleverna ökar motivationen, vilket i sin tur leder till ökade prestationer. 

Välbefinnande och optimal prestation bygger på autonomi, kompetens och 

samhörighet vilket kan kopplas med kunskapsmål 1 och 3 i ämnesplanen, samt den 

fjärde mini-teorin inom SDT, BPNT. (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et 



a

  

l. 2009, Vansteenkiste et al. 2006, Skolverket 2011a, Liukkonen 2007).  

Eleverna förstår den bakomliggande problematiken kring svårigheterna att ha 

fullständigt inflytande på idrottslektionerna, men de påtalar dock att deras motivation 

regleras av inflytande under lektionstimmarna (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 

2000).  

 
… Om inte jag skulle ha någonting att säga till om skulle jag bli 

rasande och följden till det är sämre motivation och prestation. Då 

skulle jag lika väl kunna skita i det (Elev C).  
 

Bristen av självbestämmande i olika situationer kan utmynna i svagt resultat i 

prestationen hos eleven. Ökat självbestämmande kan hänga samman med ökad 

kontroll som i sin tur kan ge utslag som bättre tankar vilket leder till ökad 

prestationsutveckling på grund av att situationen från början var hanterbar.  Detta kan 

exemplifieras med kontinuum-modellen av internaliseringen vi tidigare tagit upp i 

arbetet när det handlar om självbestämmande (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000, 

Ryan et al. 2009, Vansteenkiste et al. 2006).  

 

Utifrån våra intervjuer framkommer det att eleverna upplever att när de inte har 

kontroll över en situation så märker de att kroppsanspänningen i kroppen ökar, som 

kan bidra till att prestationsutvecklingen blir sämre. Våra intervjupersoner nämner 

fritidsaktiviteter och yttre press som typiska exempel på när deras prestation blir 

sämre kopplat till negativa känslor (Hanin 2000 a-b). Autonomin (graden av 

självbestämmande) kan man även likna med cirkelmodellen som Söderlund (2000) 

beskriver.  

6.1.3 Sammanhållning 

Gruppsammanhållningen är ytterligare en sak de tillfrågade lärarna lyfter fram som en 

viktig komponent under idrottstimmarna (Angelöw 2005, Wolmesjö 2006, SOU 

2010:80, Deci & Ryan 2000). Lärare B och elev C har liknande synsätt när det gäller 

klassens gruppsammanhållning. 

 



De ska känna att de gjorde sitt bästa och även ha kommit klassen 

närmre, bibehålla eller vidareutveckla klassens sammanhållning 

(Lärare B).  
 

Man ska ha en sådan gemenskap i klassen så man ska känna 

varandra och kan göra olika saker ihop och självklart att utmanas! 

(Elev C) 

 

En lärare brukar dessutom ta bort alla tävlingsmoment i sin undervisning, för att på så 

sätt undvika att eleverna jämför sig med varandra. Denne menar att tävlingsmoment 

kan fostra vinnarskallar och det går emot ledarfilosofin läraren har. Detta går på ett 

sätt emot det eleverna lyfter upp som viktiga komponenter i idrottsundervisningen då 

de vill möta utmaningar av olika slag. Eleverna vill överlag utmanas för att känna 

tillfredsställelse med sin prestation och utveckla sin kompetens ytterligare (Deci & 

Ryan 2000, Ryan & Deci 2000). Våra intervjuade lärare betonar alltså ett 

processinriktat motivationsklimat framför ett resultatinriktat sådant, men en 

kombination utav dem båda kan vara att rekommendera för att möta olika elevers 

intressen eftersom elever motiveras utifrån olika klimat (Hassmén et al. 2003, 

Liukkonen 2007). För att kunna kombinera dessa klimat har lärarna valt att utgå ifrån 

de kunskapsmål som anges i det centrala innehållet för Idrott och Hälsa 1 (Skolverket 

2011a). 

 

Eleverna har som tidigare nämnt betonat att deras motivation regleras av deras 

inflytande, utmaningar samt klasskamrater. Vidare säger eleverna att klasskamraterna 

ska bidra till att man trivs och att man ska ha roligt på idrotten (Deci & Ryan 2000, 

Ryan et al. 2009, Hultgren 2008).  Eleverna vill känna sig trygga i sin omgivning för 

att kunna få ut det bästa tänkbara av undervisningen och även för att känna sig säkrare 

i vissa idrottsliga situationer, vilket även kan medföra att elever som upplever socialt 

stöd tenderar att prestera bättre (Deci & Ryan 2000, Hultgren 2008).  

6.1.4 Problematik  

Den problematik som uppstår mellan vad lärarna säger och vad litteraturen säger är att 

lärarna menar att samhörigheten i klassen infaller sig själv. Samtliga lärare påtalar att 



samhörigheten i klassen är en viktig faktor som indirekt påverkar elevernas 

motivation till prestation (Deci & Ryan 2000, Ryan & Deci 2000).  

 
Sammanhållning får elever att bli mer trygga i sig själva och i 

gruppen i sig. Det blir en miljö där det är okej att misslyckas om 

man nu får säga så (Lärare B).  
 

Det kan ju vara så att en del elever inte vågar försöka för att de 

känner sig mindre trygga i klassen eller är rädda för att göra bort 

sig eller liknande. Så jag tror helt klart att det kan påverka hur en 

elev presterar, men givetvis varierar detta mellan klasser (Lärare 

C).  
 

Samtliga lärare menar alltså att klassens samhörighet kan påverka elevers motivation 

och prestationsutveckling. En lärare menar att samhörigheten hänger samman med 

elevernas kompetens och att den kommer ”på köpet”. Läraren lägger alltså ingen 

fokus på att medvetet ha samhörighetsträning på schemat.  

6.2 Motivation 

Elevernas handlingskompetens är utifrån vårt resultat viktigt för att uppnå 

tillfredsställelse hos eleverna vad gäller autonomi, kompetens och samhörighet. Detta 

påminner om den självbestämmande teorin (SDT) som delar upp 

motivationsbegreppet i inre och yttre motivation, vilket leder till att elevens 

motivation tar sig form i olika riktning, som synliggörs tidigare i arbetet inom 

kontinuum-modellen av internalisering, se figur 4 (Deci et al. 1991, Deci & Ryan 

2000, Ryan & Deci 2000, Kenttä & Svensson 2008, Ryan et al. 2009). 

6.2.1 Utmaningar i skolan 

Det som framgår utifrån de svar från våra respondenter angående undervisningen som 

bedrivs i skolan är att samtliga lärare arbetar med att tona ner tävlingsmomenten 

under lektionerna. Lärarna vill inte att eleverna ska jämföra sig med andra och på så 

vis minska de yttre faktorerna, som priser och belöningar (Deci & Ryan 2000, 

Hassmén et al. 2003). 

 



Jag försöker skruva ner alla yttre faktorer så mycket som möjligt och 

lyfta fram det inre (Lärare A).  
 

Samtliga lärare vill förstärka det inre hos eleverna, men tycker att det är en svår 

uppgift. Den inre motivationen ska bidra till att eleverna ska känna tillfredsställelse. 

De svårigheter de tillfrågade lärarna ser i deras arbete är att de yttre faktorerna, som 

CSN-bidraget eller strävan efter ett högt betyg, driver eleverna mer framåt än den inre 

tillfredsställelsen (Hassmén et al. 2003, Hassmén et al. 2006).  

 

Eleverna från samtliga skolor är inne på motsatt spår. Eleverna vill utmanas på 

idrottslektionerna för att känna sig tillfredsställda med deras aktivitet. Detta växelspel 

kan bli problematiskt då samtliga lärare vill tona ner de yttre faktorerna samtidigt som 

det är de yttre faktorerna som är en av den främsta motivationskraften hos eleverna. 

Genom att ta bort utmaningen för eleverna kan lärarna inkräkta på deras 

självbestämmande och motivationen kan på sikt avta (Deci & Ryan 2000, Ryan & 

Deci 2000, Ryan et al. 2009).  

 

Utmaningar kan även handla om att elevernas kompetensbehov tillfredsställs på andra 

sätt, som exempelvis att lärarna reglerar den yttre kontrollen genom att utmana dem 

på annat sätt än genom tävling mot varandra och på så sätt stimulera eleverna till 

identifierad kontroll, när de känner en vilja att prestera (Deci & Ryan 2000, Ryan & 

Deci 2000, Hassmén et al. 2003, Ryan et al. 2009, Jenner 2004). Författarna menar 

även att om det utvecklas ett bra socialt stöd känner sig individen trygg och kan 

utveckla sin motivation samt prestation ytterligare, vilket flera av eleverna lyfter fram 

som en avgörande faktor för att ens delta i idrottsundervisningen. Gruppdynamiken i 

klassen ökar genom att skapa ett bra klassklimat (Hultgren 2008), men ingen av 

lärarna påtalar detta utan menar istället att gruppdynamik är någonting som kommer 

på köpet. 

6.2.2 Inre och yttre motivation 

Lärarna menar att alla elever är där av olika anledningar. Vissa elever kommer dit för 

inre tillfredsställelse medan andra elever är närvarande på grund av yttre faktorer 

(Hassmén et al. 2006, Deci & Ryan 2000, Hanin 2000 a-b). 



 
Jag ser en skillnad från innan och efter januari månad då kraven 

från CSN ökade. Det finns en ökning i närvaron hos eleverna, men 

inte i prestationsmässiga om man ska se det till fysiskt eller 

psykiskt (Lärare B).  
 

En tolkning av detta kan vara att de yttre faktorerna har fått en större påverkan och 

genom reglerbar kontroll känner eleverna ett måste att gå till idrottslektionerna (Deci 

& Ryan 2000, Ryan & Deci 2000).  

 

Resultatet av elevintervjuerna är att den största drivkraften för närvaron på 

lektionerna är betyget, vilket även här kan liknas med yttre faktorer. Det är betyget 

som är den främsta anledningen och det första eleverna säger när vi ställer frågan om 

varför de är med och deltar på idrottslektionerna. En elev säger dock att han deltar på 

idrottslektionerna för att känna en viss tillfredsställelse (Deci & Ryan 2000, Ryan & 

Deci 2000, Hassmén et al. 2003, Ryan et al. 2009). 

 
För mig påverkar motivationen jättemycket, jag tror faktiskt att det 

är så för alla. Man vill alltid göra sitt bästa om man är motiverad 

till någonting. Om man tycker något är roligt presterar man bättre. 

Om jag inte skulle ha någon motivation alls skulle jag springa runt 

och vara oseriös istället (Elev C). 

6.2.3 Motivationsundervisning  

Lärarna ger en beskrivande bild över deras motivationsundervisning och menar att 

undervisningen gör eleverna bekanta med närliggande motivationsbegrepp, såsom 

inre och yttre motivation, vilket inte framkommer i elevsvaren. Ingen av de tillfrågade 

eleverna nämner att undervisning kring begreppen inre respektive yttre motivation är 

någonting de har studerat under kursen, utan det är några begrepp som någon elev 

tidigare är bekant med.  Eleverna menar även att motivationsundervisning inte 

behandlas under idrottslektionerna, men alla elever från respektive skola är medvetna 

om att det ingår i undervisningen på något sätt. Däremot vet eleverna vad som driver 

dem framåt och hur olika komponenter som känslor, kompisar, utmaningar samt ett 

bra betyg reglerar deras motivationsnivå och syn på idrottslektionerna när vi tolkar 



intervjuerna. De flesta elever lyfter även att det just är yttre belöningar som triggar 

igång deras motivation som kan likas med ett högre betyg (Hassmén et al. 2003, 

Jenner 2004, Deci & Ryan 2000). 

 

Metoder som används av lärarna är att koppla motivationsbegreppen till kändisar och 

andra händelser i samhället som eleverna själva kan relatera till. En lärare använder 

även sig själv som exempel om tillfället passar. Lärare A menar att genom att träna ett 

fåtal metoder i olika kontexter kan detta medföra en ökning i elevernas hanterbarhet 

gällande situationen (Söderlund 2000). Genom denna metod kan eleverna även se ett 

tydligt växelspel mellan känslor och prestation, vilket senare kan kopplas till IZOF-

modellen (Hanin 2000a-b, 2002). Lärare A fortsätter med att säga: 

 
Allting kan bidra till självkännedom eftersom de hela tiden får 

testa sina gränser och utmana sig själva. De får som sagt var göra 

det de inte trodde att de kunde göra (Lärare A).  
 

Det gemensamma för de tillfrågade lärarna är att de har ett gemensamt mål med deras 

motivationsundervisning, vilket är att de vill förmedla enkla metoder som eleverna 

kan använda sig av i andra situationer senare i livet (Söderlund 2000, Hanin 2000a-b, 

Kamata 2002, Skolverket 2011a). 

6.3 Spänningsreglering/Avslappning  
 
Samtliga lärare är inne på ett gemensamt spår när det gäller hur känslor påverkar 

prestationen, men det är en lärare som förstärker detta extra. Läraren menar att dennes 

roll är att förmedla kunskapen kring att känslorna antingen kan vridas upp eller ner för 

att få olika utfall. Läraren menar vidare att undervisning kring mental träning och 

spänningsreglering kan leda till mer harmoni i klassen. Detta kan exemplifieras med 

IZOF-modellen som är ett ramverk för att kunna analysera hur positiva respektive 

negativa känslor kan påverka prestationsutvecklingen (Hanin 2000a-b, Kamata 2002, 

Skolverket 2011a, Skolverket 2010).  

 
… mental träning bör vara integrerat i hela skolan, inte bara i 

ämnet idrott och hälsa! För att öppna upp elevers ögon behövs nog 



fler kontexter där de får testa på sina kunskaper kring mentala 

metoder (Lärare B).  
 
… genom att lära sig olika metoder kan man nog bli bättre att 

handskas med olika situationer eller så. Man måste lära sig att 

börja tänka igenom sin prestation mer. Men detta är ingenting som 

finns i skolan nu, eller finns väldigt lite av i alla fall, det borde bli 

större och inte bara inom idrotten! (Lärare A). 

 

Utifrån dessa citat kan man utläsa att lärarna har liknande synsätt när det gäller 

effekter av mentala träningsmetoder. Genom kontinuerlig träning av olika metoder 

kan elevers kunskap kring hur tankar kan reglera prestationen i olika situationer bli 

mer hanterbara för eleverna (Hanin 2000 a-b, Wolmesjö 2002, Angelöw 2005, 

Skolverket 2011a, Söderlund 2000).  

6.3.1 Avslappningsundervisning  

Den genomgående undervisningen kring avslappning är att lärarna använder sig av 

olika medel för att nå ett önskat läge. De tillfrågade eleverna har svar av samma 

karaktär när det gäller dessa undervisningsformer, exempelvis avslappningsövningar 

eller andra mentala metoder som tankestopp.  

För det första lär jag mig hur man slappnar av efter träningen och på 

det sättet återhämtar jag mig också, att ta det lugnt. Att man inte 

bara, nu är träningen slut och sen bara stressar iväg, utan att man 

känner att man kan ta det lugnt (Elev H).  

Visionen genom tankestopp är att eleverna ska nå en avslappnad nivå genom att tänka 

en tanke samtidigt som de lyssnar på lugn musik, vilket stämmer bra överens med vad 

elev H upplever. Samtliga lärare menar att metoden tankestopp kan medföra att 

eleverna i stressade situationer lättare kan koppla av och hantera situationen på ett 

bättre sätt. Lärarna menar även att eleverna genom denna metod kan lära sig att styra 

sina tankar och genom denna kontroll kan både motivation och prestation öka. 

Eleverna kan antingen vrida upp eller ner känslorna de har för att sedan öka eller 

sänka anspänningen i kroppen för att senare kunna prestera optimalt för den specifika 



situationen (Hanin 2000a-b, Kamata 2002, Söderlund 2000, Deci & Ryan 2000, Ryan 

& Deci 2000, Ryan et al. 2009). Lärare C säger att: 

Avslappning kräver mycket träning. Eleverna är vana med en 

vardag fylld med stressade situationer så det är viktigt att man som 

lärare har tålamod och utför dessa övningar (Lärare C).  

6.3.2 Avslappningseffekter 

Eleverna säger att undervisningen kring avslappningseffekterna är bristfällig. Överlag 

känner eleverna ingen skillnad i prestationen och en del ser avslappningsövningarna 

enbart som någonting som hör till undervisningen. Detta resonemang överensstämmer 

en viss del med vad lärare A säger kring elevens individuella utveckling. Vidare 

menar lärare A att det är omöjligt att analysera elevernas personliga vinster i den 

avslappningsträning som utförs under lektionerna.  

Jag ser ingen individuell utveckling, men många uppger att det 

fungerar. Klassens avslappning över lag är betydligt bättre dock 

(Lärare A).  

Bristen i att inte kunna reflektera kan leda till att eleverna inte känner det faktiska och 

har i många fall inte det tålamod som krävs för att känna effekterna av de praktiska 

metoderna. Flera elever menar att undervisningen i detta område överlag är obefintlig 

på skolan. De menar att lärarna inte undervisar kring begrepp eller metoder inom den 

mentala träningsläran. Detta kan vara en komplikation kring ämnesplanens 

tolkningsfria utrymme, där lärarna får fritt spelutrymme kring hur undervisningen ska 

utformas. Utfallet kan bli likt det resultat av den elevbild vi framställt, att lärarna 

enbart använder avslappning de sista två minuterna på lektionen, utan någon vidare 

reflektion eller vägledning under aktiviteten. Problematiken här blir då att lärarna 

använder sig av det centrala innehållet, men inte styr undervisningen mot 

kunskapsmålen då lärarna ska förmedla kunskaper kring fysiska aktiviteters betydelse 

för hälsan (Skolverket 2011a).    

6.3.3 Källan till prestation  

När vi frågar eleverna var de hämtar sin energi ifrån får vi mycket blandade svar, som 



kan liknas med lärarnas svar kring deras syn på elevers motivation. 

 
Det är ju viljan och intresset mest. Är man intresserad av det så vill 

man ju göra det lite mer (Elev F).   
 

Någonting kring reflektion eller hur nöjda de är efter en lektion är ingenting eleverna 

pratar mycket om under intervjuerna till en början, men desto längre in på intervjun vi 

kom desto mer berättade eleverna kring vikten av att just vara nöjd med sin prestation. 

Eleverna beskriver alltså att aktiviteter som de är motiverade till och där de upplever 

känslor av glädje (positiva sådana) påverkar deras prestation i rätt riktning. Däremot 

verkar de inte ha förståelsen och kunskapen vad gäller att tanke, känsla och fysik 

hänger samman vilket mental träning och spänningsreglering bygger på (Deci & Ryan 

2000, Ryan & Deci 2000, Ryan et al. 2009, Söderlund 2000). Exempelvis förstår 

eleverna att de inför ett tävlingsmoment kan uppleva nervositet och oro, men de 

förstår inte att konsekvenserna kan leda till att anspänningen höjs så mycket att deras 

prestation försämras (Hassmén et al. 2006, Söderlund 2000). 

 

Lärarna ser svårigheten i återkopplingen när det gäller elevers känslor, men de har alla 

tre liknande metoder för att bemästra denna problematik. De säger att gruppsamtal 

nästan är obefintliga och istället att individuella samtal under och efter lektionerna 

lägger grunden för återkopplingen.  

 
Man försöker fånga upp så mycket individuellt som möjligt men 

inte alltför formellt och systematiskt utan det sker oftast på 

promenaden till och från skolan (Lärare A). 
 

En tydlig återkoppling mellan lärare och elev kan ske genom feedback och denna 

relation visar sig tydligt mellan elev E och lärare C, när man tolkar elevens svar 

angående känslor och idrott.  

 
Jag och min idrottslärare klickar sjukt bra så att säga. Han är den 

här läraren som, även om han säger att det går dåligt för mig, så 

uppmuntrar han mig ändå att pressa hårdare och att man får en viss 

uppmuntring att fortsätta på nästa lektion därigenom (Elev E).  



 

Detta för oss återigen in på relationen mellan lärare och elev, vilken ligger till grund 

för elevens prestationsutveckling (Jenner 2004, Deci & Ryan 2000). 

6.4 Mental träning  
Samtliga lärare är överens om att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, men 

trycker på att undervisningen kring detta område borde vara integrerad i hela skolan. 

Skolans miljö har därför betydelse för hur elevers prestationsutveckling blir. Skolan 

ska ses som en stimulerande miljö som leder till välbefinnande hos elever. Den 

mentala miljön är även viktig för att elever ska kunna fungera optimalt och uppnå 

optimal prestation (Söderlund 2000). Elevernas svar kring mental träning är av samma 

karaktär då de säger att mental träning bör finnas i skolan och anser att det är en viktig 

sak att uppmärksamma i undervisningen. 

 
Ja det tycket jag verkligen! Man får lära sig användbara metoder 

för att kunna få mer energi och kunna använda det vid olika 

tillfällen (Elev A). 
 

Lärarna menar att en dålig mental miljö kan medföra att elevernas motivation, 

kreativitet och koncentration försämras. De menar att skolans roll som mental miljö 

avgör vilka förutsättningar eleverna möter för att kunna prestera fullt ut, vilket även 

Söderlund (2000) belyser. 

 

När det gäller mentala träningsmetoder är svaren från båda respondentgrupperna av 

liknande karaktär, nämligen att eleverna inte har kunskap kring att det just är mental 

träning som de utför. Dock menar en lärare att eleverna ska kunna praktisera den 

mentala läran i vilken situation som helst. Detta kan liknas med den figur vi 

presenterade i början av arbetet, där läraren ska utveckla grundläggande färdigheter 

till mer avancerade färdigheter (fig.2). De grundläggande färdigheterna ska förmedlas 

via teoretisk genomgång av närliggande begrepp, för att senare kunna nå avancerad 

nivå genom att elevernas kunskap utvecklas genom praktiska metoder (Plate 2011).  

 
Eleverna tycks tro att mental träning är utformat endast för 



elitspelare, men mental träning ska vara lika lätt som en sit-ups 

enligt mig (Lärare B)  
 

När vi ska tyda elevers svar ser vi mönstret i det lärare B pratar om. Elever kan svara 

på närliggande frågor och begrepp kring mental träning och olika metoder, men kan 

inte sätta ord på att det är mentala träningsmetoder, vilket kan exemplifieras med 

följande citat.  

 
Det är ingenting vi pratar mycket om men vi sysslar med det ändå 

liksom. På så sätt kan vi förebygga negativa känslor och så (Elev 

C).  
 

Här har de tillfrågade lärarna enbart kommit fram till att synliggöra de närliggande 

begreppen för eleverna, men inte hunnit praktisera träningsmetoderna för att nå den 

avancerade kunskapsnivån, vilket kan kopplas till Plates (2011) resonemang kring hur 

man utvecklar grundläggande psykologiska färdigheter till mer avancerade. 

 

Angelöw (2005) menar att det ska finnas en medvetenhet hos lärare och elev kring 

mentala träningsmetoder och spänningsreglering, vad detta på våra utvalda skolor kan 

bero på är att underlaget i kommentarmaterialet inom ämnet brister vilket i sin tur kan 

leda till att undervisningens effekter inte får genomslag (Skolverket 2011a-b). Detta 

kan medföra att eleverna inte kan uppmärksamma mentala träningsmetoder och dess 

effekter, se figur 1 och figur 2 (Plate 2011). Även om eleverna vet att mental träning 

ska ingå i undervisningen känner de inte till begrepp och kan på så sätt inte utveckla 

den kunskap som behövs för att kunna få någon effekt av dem.  

6.4.1 Undervisningsmetoder 

Undervisningsutformningen hos respondenterna har liknande mål även här. De vill 

framåt, men påtalar även att det finns vissa svårigheter då en idrottslärare egentligen 

inte är utbildad inom området mentala träningsmetoder. Den undervisning som enligt 

samtliga lärare bedrivs är att praktisera teorierna genom olika metoder (Plate 2011).  

 
Man har teoretiska genomgångar av övningarna för att sedan 



praktisera dem. Jag ser gärna mental träning som ett verktyg och 

som en övningsbank i princip som vilken övningsbank som helst 

(Lärare A).  
 

I och med den nya gymnasieskolan, GY11, ska mental träning användas som en 

metod för att uppnå de mål som anges inom det centrala innehållet för Idrott och 

Hälsa 1 (Skolverket 2011a). Mental träning och spänningsreglering är en relativt 

outforskad men samtidigt välkänd problematik i skolan, då det som tidigare nämnt 

står inskrivet i det centrala innehållet för Idrott och Hälsa 1 men inte i 

kommentarmaterialet (Skolverket 2011a-c, Hultgren 2008). Detta kan innebära att 

lärarna som ska undervisa kring området inte får den vägledning som behövs och 

heller inget underlag vad gäller tolkningen av det centrala innehållet. Problematiken 

blir alltså att lärarna ska undervisa kring mentala träningsmetoder, men de är inte 

utbildade inom området. Eleverna ska praktisera den mentala läran, men de kan inte 

sätta ord på olika mentala träningsmetoder.  

 

Andra nämnda metoder som vi fått fram i intervjuerna med lärarna är exempelvis 

tankestopp och avslappning.  Lärare A menar att det är viktigt att man som 

idrottslärare vet vilket syfte man har med sin undervisning.  

 
När jag vill öka bröstmuskulaturen kör vi armhävningar och när 

jag vill motverka negativ spiral kör jag tankestopp (Lärare A).  
 

Tankestopp och avslappning ses som användbara metoder hos de tillfrågade lärarna 

när det gäller att bryta negativa tankar och för att göra situationen mer hanterbar för 

eleven (Söderlund 2000, Plate & Plate 2005, Neenan 2008, Kamata et al. 2002). 

Lärare C är inne på samma spår när det gäller övergripande undervisning om mental 

träning.  

 
Om en elev får upp en negativ tanke, som att jag kan inte, så kan 

eleven säga stopp tyst för sig själv (Lärare C).  
 

De tillfrågade lärarna menar att eleverna behöver kunskap kring hur de ska hantera 



och reglera sina känslor för att få en lyckad prestationsutveckling. Lärare A pratar 

även om att alla negativa tankar inte behöver vara raka motsatsen till sämre prestation, 

men menar dock att elever som spänner sig för mycket, både fysiskt och psykiskt, 

tenderar att prestera sämre (Hanin 2000b, Kamata et al. 2002, Hassmén et al. 2000, 

Söderlund 2000).  För en lyckad prestation krävs alltså att eleverna får kunskaper i 

hur de kan reglera sina tankar och känslor för att ligga inom den optimala zonen för 

prestationsutveckling (Hansson & Uneståhl 2002, Hanin 2000a-b). 

 

Lärarna fortsätter vidare med gemensamma åsikter kring elevernas kunskaper kring 

området. Utifrån vår utläsning av transkriberingen menar lärarna att eleverna kan 

mycket mer än vad de själva upplever, men att de genom att öva på vissa metoder till 

slut kan sätta ord på vad de utför. De tillfrågade eleverna har olika metoder för att 

fokusera på positiva tankar istället för negativa. Plate och Plate (2005) menar att 

trestegsformeln medvetandegöra – acceptera – förändra är ett exempel på en modell 

som kan fungera för att bryta negativa tankar genom att acceptera nuläget och forma 

ett nytt beteende med goda tankar, vilket kan kopplas samman med både lärarnas och 

elevernas svar från intervjuerna. Vi kommer nedan att presentera två helt skilda 

uppfattningar hos de tillfrågade eleverna kring positiva respektive negativa tankar.  

 
Jag tänker på någonting som gläder mig och sätter det framför det 

negativa, vi lärde oss detta faktiskt på en idrottslektion. Att när det 

negativa tar över så ska man tänka på någonting som får en att bli 

glad och hålla fast vid det (Elev C).  

 

Nej, jag tänker inte på det alls. Jag tänker bara på att göra mitt 

bästa. Det finns ingenting man inte kan. Det går ju alltid att komma 

dit man vill (Elev D).   
 

Resultatet blir alltså att det finns olika metoder för att nå ett önskat läge.  Beroende på 

vilken situation och aktivitet som utövas kan eleverna uppleva olika sorters känslor 

(Hanin 2000a). Vidare innebär mentala träningsmetoder att eleverna lär sig att 

använda olika metoder för en god prestationsutveckling (Hassmén et al. 2006, Plate 

2005). 

 



Resultatet av lärarnas gemensamma vision kring mentala träningsmetoder kan vi 

illustrera genom elev A som menar att undervisning kring mental träning 

uppmärksammas på idrottslektionerna.  

 
Man lär sig olika metoder man kan använda. Jag tror att man kan 

lära känna sig själv via dessa metoder och det är viktigt att man 

kan ta del av det i skolan (Elev A). 
 

Vidare menar de tillfrågade eleverna att de får en viss kunskap genom reflektion som 

sker under och efter idrottstimmarna. Elev E exemplifierar hur en idrottslektion kan se 

ut i ett gym.  

 
… vid varje maskin så berättar han vilken del av kroppen som 

tränas, hur den kan tränas och vad detta kan vara bra för vid det 

vardagliga livet (Elev E).  
 

Fokuseringen ligger dock på det fysiska och inte på den egna förmågan att reflektera 

eller dra psykiska effekter av välbefinnande genom den fysiska träningen. Detta kan 

kopplas med kunskapsmål 1 och 3 vilket beskriver hur fysiska aktiviteter påverkar 

kropp och hälsa (Skolverket 2011a).  

6.5 Slutsats 

Slutsatsen av vårt resultat och analys kommer delas upp utifrån de två frågeställningar 

(frågeställning två och tre) som är kopplade till den empiriska undersökningen.  

6.5.1 Lärarperspektiv 

- Vilket innehåll inom området mental träning och spänningsreglering menar lärarna 

att de behandlar i sin undervisning på de valda skolorna? 

 

Samtliga lärare menar att de bedriver undervisning kring mental träning och 

spänningsreglering. De använder sig av teoretiska undervisningsmetoder där de 

belyser närliggande begrepp, som exempelvis inre respektive yttre motivation, inom 



området mental träning. Den teoretiska undervisningen handlar även om hur olika 

tankar kan påverka elevens prestation och hur eleven i sin tur kan motverka negativa 

spiraler genom att reglera sina tankar. Eleverna får sedan praktiskt tillämpa dessa 

teorier utifrån den undervisning som lärarna bedrivit, enligt lärarna själva. Innehållet 

på den praktiska undervisningen, tankestopp och avslappning, är genomgående 

exempel av samtliga lärare.  

Andra metoder som används är utmaningar på lektioner som ska främja elevers 

prestationsutveckling och ett bättre välbefinnande. Slutligen uppfattar vi att lärarna 

bedriver en god undervisning kring området mentala träningsmetoder och 

spänningsreglering trots att undervisningsunderlaget i ämnesplanen för Idrott och 

Hälsa 1 är bristfällig. Om metoder och teorier inom det nämnda området skulle 

konkretiseras inom ämnesplanen skulle undervisningen, enligt oss, ha mer genomslag. 

6.5.2 Elevperspektiv 

Vad anser eleverna att de lär sig kring mental träning och dess effekter? 

Samtliga elever ansåg att undervisningen inom mental träning och spänningsreglering 

var bristfällig. Eleverna menar att lärarna inte uppmärksammade dem kring begrepp 

och metoder inom området mentala träningsmetoder och spänningsreglering, som 

kunde medföra positiva prestationseffekter som resultat. Samtliga elever vet att 

mental träning ska ingå i idrottsundervisningen men de anser att undervisningen bör 

uppmärksammas ytterligare av deras lärare.  

Utifrån våra intervjuer kan vi dock se mönster i att eleverna har viss kunskap kring 

området och efter förklaringar av idrottspsykologiska begrepp och dess metoder 

öppnas elevernas ögon mer. Många av eleverna känner igen sig i de övningar vi 

förklarar under intervjuerna med olika metoder de genomfört på idrottslektionerna, 

men där de inte reflekterat över aktivitetens betydelse. Eftersom eleverna inte ser 

något samband gällande den teoretiska och praktiska undervisningen kan effekten av 

undervingen bli svårtläst. Många av eleverna menar att de genom idrotten känner sig 

stimulerade och att ämnet Idrott och Hälsa 1 medför en ökad självkännedom, men 

eleverna kan inte sätt ord på den egna utvecklingen. Dock kan vi se att eleverna har 

god kunskap kring området mental träning och spänningsreglering, utan att de själva 



vet om det. Varifrån denna kunskap kommer, är fortfarande enligt dem själva ett 

mysterium.  

 



7. Diskussion 
nom diskussionen knyter vi an studiens syfte, metod samt resultat för att sedan föra 

en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Diskussionen kommer att framföra 

implikationer och pedagogiska infallsvinklar för att senare mynna ut i 

metoddiskussioner och avslutande kommentarer.  

 I

7.1 Lärar‐ och elevperspektiv 

Lärarna har enligt oss överlag bra visioner med deras undervisning. De säger att de 

genomför undervisning inom området mental träning och spänningsreglering och 

anser att eleverna uppfattar undervisningen som givande. Men hur ser det ut i 

verkligheten? Genom de svar vi fått från våra respondenter på elevsidan är motsatsen 

mot vad lärarna antyder. Eleverna påpekar att undervisningen kring mental träning 

näst intill är obefintlig på samtliga skolor. Eleverna vet att området mental träning 

och spänningsreglering finns med i undervisningen men att lärarna borde tydliggöra 

detta mer. Detta kan enligt oss ske genom diskussioner och experiment för att både 

utmana och utveckla eleverna.  

 

Är detta fenomen en bieffekt av att lärarna inte sätter ord på undervisningen och 

förklarar vad som är undervisningens syfte och mål? Uppmärksammar inte lärarna 

begrepp och metoder på ett pedagogiskt sätt, eller handlar problematiken om 

elevernas bristande kunskap kring reflektion som leder till att de inte kan sätta ord på 

undervisningens egentliga genomgångar? Då de tillfrågade eleverna överlag gör det 

deras lärare säger för att få ett betyg, utan att reflektera över deras personliga insats, 

kan de gå miste om effekten av undervisningsmetoderna. Frågorna är många och de 

skulle behövas ytterligare studier för att kunna dra tydligare slutsatser.  

 

Ytterligare ett intressant fenomen vi uppmärksammat genom våra intervjuer med 

respektive intervjupersoner är hur de talar kring mentala träningsmetoder. Samtliga 

respondenter kan ge en beskrivande bild över vad som händer i kroppen och varför, 

men de kan inte precisera att det är mentala träningsmetoder och begrepp som kan 

användas för att förklara olika situationer. Kunskapen kring fysisk och psykisk 



betydelse för hälsan finns alltså hos de tillfrågade, men de upplever själva en 

bristande kunskap kring området då de inte är bekanta med de begrepp och metoder 

som finns inom mental träning och spänningsreglering.  

 

Genom våra intervjuer med eleverna kunde vi se ett större samband mellan mental 

träning och fritidsaktiviteter istället för kopplingen till Idrott och Hälsa 1. De kunde 

sammankoppla mentala träningsmetoder till fotbollsträningen som de utförde på 

kvällen, men inte till idrottslektionerna. Eleverna kunde även exemplifiera hur de, 

genom mentala träningsmetoder som exempelvis tankestopp, kunde fokusera på 

fotbollsmatchen istället för negativa tankar. Slutsatsen av detta är att mental träning 

bör uppmärksammas i fler kontexter inom skolans värld för att kunna minska 

bortfallet av kunskap hos både lärare och elever. Detta är någonting som vi fått fram 

genom de intervjuer vi haft med både lärare och elever.  

7.2 Idrott och Hälsa 1 

En tolkning utifrån resultatet är att mental träning inte är uppmärksammat på de 

skolor som deltagit i vår studie. En slutsats av detta kan vara att det är nya begrepp 

som ska införas inom ämnet Idrott och Hälsa 1, vilket kan ta tid att implementeras. 

När vi genomförde vår empiriska studie hade inte hela läsåret gått ännu, vilket kan 

leda till det resultat vi fick. På grund av att det är så pass nya begrepp och att 

begreppen inte förklaras i ämnesplan eller kommentarmaterial, kan detta medföra att 

det tar en längre tid för lärarna att arbeta fram passande undervisningsmetoder.  

 

Ytterligare en problematik vi anser vara viktig utifrån vår teoretiska och empiriska 

studie är ämnesplanerna. Avsaknaden av metoder och andra betygsunderlag i 

ämnesplanen kan vara en bieffekt till undervisningens effekter. Då mentala 

träningsmetoder och spänningsreglering är ett nytt inskrivet begrepp i det centrala 

innehållet i ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1, borde kommentarmaterialet ge mer 

underlag för att underlätta lärarens arbete (Skolverket 2011a-b).  

 

Då en idrottslärare inte fått en utbildning inom idrottspsykologi borde ämnesplanerna, 

enligt oss, kunna motivera inskrivandet av dessa nya begrepp. Detta kan annars leda 



till att en idrottslärare inte analyserar eller diskuterar metoder och begrepp med sina 

elever, utan utför undervisningen ”i det tysta”. Däremot får vi ta hänsyn till att det 

centrala innehållet endast beskriver metoder för att nå kunskapsmålen, vilket inte 

behöver motiveras och uppmärksammas hos eleverna. Många av eleverna hade inte 

ens fått se ämnesplanerna vid kursens uppstart, vilket enligt oss är problematiskt, då 

eleverna ska få information kring kursens innehåll, syfte och kunskapskrav.  

7.3 Metoddiskussion delstudie ett 
 
Metoden för delstudie ett är, enligt oss passande till studiens syfte. Svårigheterna var 

att hitta relevant litteratur genom de sökord vi använde oss av. Mycket av litteraturen 

hade andra ingångar som gjorde det svårt att hitta vinklingen till vår studies syfte. 

Dock anser vi att den litteratur vi nämnt har god relevans för att kunna besvara den 

första frågeställningen.  

 

Att utföra en innehållsanalys kräver mycket tid enligt Esaiasson (2012), vilket vi 

håller med om. Eftersom det fanns svårigheter att hitta litteratur med hög relevansnivå 

blev vi tvungna att läsa mer ingående redan vid start. Detta medförde att vi läste och 

skrev många sidor, som sedan raderades då vi ansåg att det inte uppnådde studiens 

syfte. Trots att insamling och bearbetningen av litteraturen tog mycket tid anser vi att 

det är bättre att ha mycket stoff man sedan kan ta bort, istället för tvärtom.  

 

Då vi granskat den nämnda litteraturen anser vi att utformningen av delstudie ett har 

uppnått våra mål, vilket var att presentera tidigare forskning och metoder inom 

området mentala träningsmetoder och spänningsreglering, som är relevant för 

gymnasiekursen Idrott och hälsa 1. Som vi tidigare nämnt var det problematiskt att 

hitta litteratur som hade kopplingar till skolprestationer, men genom den höga 

sökträffen vi till slut fick kunde vi kringgå den problematiken på ett bra sätt.  

 

Kommentarmaterialet för den nya läroplanen, GY11 kom ut tidigt detta år och 

användes för att tydligare kunna granska ämnesplanerna. När vi läste igenom 

materialet ansåg vi att det inte var till användning för att kunna spegla vårt syfte med 

forskningsstudien, då ingen koppling eller kommentar till det centrala innehållet 



mentala träningsmetoder och spänningsreglering fanns. Det enda vi fann i linje med 

vårt syfte var en enkel definition av begreppet spänningsreglering, men 

kommentarmaterialet saknade annars vägledning till något vi kan jämföra med 

undervisningsunderlag. Vi anser att innehållsanalysen gav bra resultat för att senare 

kunna definiera våra valda centrala begrepp, mental träning, motivation samt 

spänningsreglering/avslappning. Avslutningsvis anser vi, som snart är färdiga 

idrottslärare, att studiens material är användbart då den ligger till en bra grund för 

fortsatta studier kring den mentala träningens implementering i den nya 

gymnasieskolan, då den tar upp väsentliga metoder och begrepp för att utveckla 

elevers psykologiska grundbehov.   

7.4 Metoddiskussion delstudie två 

Metoden för delstudie två behövdes för studiens fortsatta syfte, nämligen att svara på 

vår andra och tredje frågeställning. För att uppnå studiens syfte valde vi att använda 

oss av en semistrukturerad intervjuform med vissa inslag av en strukturerad. Vi ansåg 

att det var svårt att helt och hållet utgå ifrån en av dem, där vår intervjuguide 

utformades med anknytning till dem båda (se bilagor – intervjuguider). Intervjuguiden 

var på så vis anpassad utifrån både öppna och vissa slutna frågor, men där 

intervjupersonerna gavs möjlighet att vidareutveckla sina svar.  

 

Fenomen vi upptäckte under intervjuerna var att många frågor gick in i varandra och 

när en respondent skulle svara på en fråga, kunde respondenten redan ge svar på 

nästkommande frågor som skulle tas upp. Därav hade intervjuerna enbart ett tidsrum 

mellan 10-15 minuter, trots antalet frågor i intervjuguiden. Detta kan förklaras med ett 

problem vi tidigt stötte på som var att de tidigt inbokade intervjuerna med lärare blev 

inställda. Följden blev att vi snabbt var tvungna att finna nya undervisande lärare som 

mätte vårt syfte. Ett tillkommande problem utifrån detta var att vi inte kunde 

genomföra någon pilotintervju då tiden var knapp. Trots detta ansåg vi att vi hade fått 

fram mycket bra svar från de tillfrågade lärarna.  

 

Eleverna kunde identifiera begreppen mot deras fritidsaktiviteter mer än mot 

skolvärlden, vilket gjorde att vi fick styra de intervjuerna mer än lärarnas. Vi fick 



även förklara vissa begrepp och metoder under intervjun. Det ovan nämnda medförde 

att vi inte kunde använda allt elevintervjuerna gav som resultat. Trots detta kunde vi 

ändå få fram resultat som medförde att vi kunde svara på våra frågeställningar.  

 

Genom de intervjuguider vi framställt blev resultatet av våra genomförda intervjuer 

mätbara för att få fram studiens syfte. Vi anser att frågeställningarna är besvarade och 

att vi fått en bredare inblick i elevens och lärarens vardag när det gäller mentala 

träningsmetoder och spänningsreglering. Avslutningsvis kan vi säga att lärarna har 

tillräckliga kunskaper inom området mental träning och spänningsreglering, även om 

kompetensen kring området lärarna emellan sviktar. De kunskaper som lärarna 

besitter inom området mental träning och spänningsreglering kan inte, enligt oss, 

uppmätas till god kompetens på grund av att  lärarna inte genomför den mentala 

udervisningen medvetet.  

7.5 Slutord och fortsatt forskning 

Då den nya gymnasiereformen infördes augusti 2011, har inte ett helt läsår gått ännu. 

Det vore intressant att se om det skulle se annorlunda ut om något år då lärarna 

utarbetat konkreta metoder och undervisningsunderlag. Det vore även intressant att se 

elevers kunskapsnivå och intresse kring mentala träningsmetoder och 

spänningsreglering, då intresset i samhället överlag har ökat. Detta är någonting som 

vi skulle kunna rekommendera för vidare studier.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Brev till idrottslärarna 
 
Hej!  

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som just nu skriver vårt 

examensarbete inom ämnet idrott och hälsa. I vår studie inriktar vi oss på det centrala 

innehållet mental träning och spänningsreglering och hur undervisningen kring 

området ser ut. För att framställa ett resultat skulle vi vilja intervjua dig samt tre av 

dina åk.1 – elever inom Idrott och Hälsa 1. Intervjuerna beräknas ta runt tjugo minuter 

vardera. Du behöver inte välja ut vilka elever som ska intervjuas, men vi uppskattar 

om du kunde informera att vi kommer ett datum vi bestämmer.  

 

Undrar om du har utrymme att ge oss för att kunna genomföra detta?  

 

 

Tack på förhand! 

Pauline Eriksson och Jessica Warell.  

 

Vid frågor kan ni kontakta oss på följande nummer/ mail: 

Pauline Eriksson – 0768000616, pesds07@student.lnu.se  

Jessica Warell – 0768207374, jwauk08@student.lnu.se 

 



 

9.2 Intervjuguider 
 
Intervjuguide elever:  
Intervjufrågor i koppling till Mental träning: 

1. Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? (”jag kan inte”) 

2. Var hämtar du din energi ifrån (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera?  

3. På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 

4. Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 

mental trötthet? (mental miljö) Kan du ge oss ett exempel?  

5. Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 

6. Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 

 

Intervjufrågor i koppling till hälsa/allmänt: 

1. Vad är viktigast under idrottslektionerna (nämn 5 saker). Hur stor påverkan 

har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna?  

2. Vilka känslor upplever du under en idrottslektion?  

3. Känner du dig tillfredställd under idrottslektionerna? På vilket sätt?  
 

Intervjufrågor i koppling till motivation: 

1. Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? När? 

Hur? 

2. Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet)  

3. Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 

När fick du senast bestämma?  

4. Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 

idrottslektionerna? Varför/Varför inte?  

5. På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 

spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel!  

6. Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under idrottslektionerna?  

7. På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 

idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet?   



8. I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt?  
 
Intervjufrågor i koppling till spänningsreglering: 

1. Kan prestation och känslor påverkar varandra? Varför/Varför inte? Hur 

påverkar dina känslor ditt utförande?  

2. Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan du 

ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen)  

3. Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 

tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)?  

4. På vilket sätt bidrar undervisningen i skolan till hanteringen av negativa 

känslor? 

5. Anser du att undervisning kring mental träning och spänningsreglering kan 

bidra till bättre prestation? Förklara?!  

6. Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 

träning och spänningsreglering? 

7. Används avslappning som undervisningsform? Kan man utvecklas via 

avslappningsträning?  Hur?  



Intervjuguide lärare:  

Intervjufrågor i koppling till Mental träning: 

1. Hur ser undervisningen ut inom mental träning?  

2. Hur får eleverna undervisning kring positiva/negativa känslor? 

3. Vilka metoder används för att undervisa kring mentala träningseffekter? (både 

avslappning och triggers) 

4. Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 

mental trötthet? (mental miljö) 

5. Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
 
Intervjufrågor i koppling till hälsa/allmänt: 

1. Vad tycker du är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur anser 

du att dessa påverkar varandra?  

2. Vilka känslor vill du att eleverna ska uppleva under en idrottslektion? På 

vilket sett följer du upp elevers upplevda känslor?  
 

Intervjufrågor i koppling till motivation: 

1. Hur motiveras eleverna till delaktighet i undervisningen? Yttre motivation 

(betyg csn), inre motivation (tillfredställelse eller morötter/piskor) 

2. Vilka metoder används för att tillfredsställa elevers autonomi? Kompetens? 

Tillhörighet?  

3. Är sammanhållningen i klassen avgörande för elevers utförande under 

lektionen? Varför/Varför inte?  

4. Hur ser undervisningen kring motivation och prestation ut?  

5. Anser du att elevers självbestämmande under lektionen har en påverkan på 

deras motivation och deras utförande? På vilket sätt?  

6. På vilket sätt kan undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 

bidra till mer/mindre självkännedom? 

7. Hur kan elever få kunskap kring motivationens påverkan på prestationen? Hur 

jobbar du med det?   

8. Hur utmanas eleverna under lektionstimmarna?  



 
Intervjufrågor i koppling till Spänningsreglering: 

1. Hur kan elever få kunskap kring hur prestation och känslor påverkar varandra? 

Hur jobbar du med det? 

2. Kan undervisningen i skolan bidra till mer kunskap när det gäller hanteringen 

av tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 

Varför/varför inte?  

3. På vilket sätt kan undervisningen i skolan bidra till positiv hantering av 

negativa känslor? Ge exempel? 

4. Känner du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 

bidrar till bättre prestation hos eleverna? Förklara? 

5. Kan olika mentala träningsmetoder användas för elevers vidareutveckling i 

idrottsundervisningen? Hur jobbar du med det?  

6. Undervisas eleverna kring olika mentala träningsmetoder för att t.ex. kunna 

öka eller sänka spänningsnivån samt få bort negativa tankar? Hur? 

 
 



9.3 Lärarintervjuer  
 
Lärare A 
Allmänt: 
Vad tycker du är viktigast under idrottslektionerna?  

‐ Inställningen, allt grundar sig i den. Den är absolut viktigast, det är någonting 
man alltid har som förstärks eller försvagas under hela tiden. Man möter ofta 
den dåliga inställningen/den sämre inställningen. ”jag är förkyld, jag har inte 
kläder med mig” eller dem som säger ”jag ska träna” men det är aldrig någon 
som säger att de har tränat dagen innan, utan bara ska.  

‐ Sen är gruppsammanhållningen mycket viktigt också, att man känner sig trygg 
i gruppen. Jag brukar också tagga ner vinnarinställningen i gruppen, att man 
ska utmana sig själv och inte jämföra sig mot varandra. Annars kan man fostra 
den inställningen att om man inte kan vinna så ska man inte ställa upp och det 
går tvärtemot min tanke med idrotten.  

 
Vilka känslor vill du att eleverna ska uppleva under en lektion?  
‐ Trötthet, glädje, nöjdhet med sin egen prestation.  
 
Finns det någon återkoppling till elevernas känslor under eller efter en 
ektion?  l
‐ Det är svårt att göra det i grupp tycker jag, speciellt i en mixad grupp där 

tryggheten i gruppen kan vara olika. Man försöker fånga upp så mycket 
individuellt som möjligt men inte alltför formellt och systematiskt utan det 
sker oftast på promenaden till och från skolan.  

 
Mental träning: 

Hur ser din undervisning kring mental träning ut?  
‐ Jag gör på lite olika sätt. Men en sak jag alltid göra är att blanda praktiska 

moment med teoretiska. Exempelvis praktiskt – är tuffa joggingturer, alltså 
med tuffa yttre faktorer som snöblandat regn just för att förklara att vi måste 
röra på oss även om de yttre förutsättningarna är dåliga. Att skapa en 
grundnivå som eleverna sen kan kolla tillbaka på ”det här va tufft, men det var 
inte riktigt illa som då”, att man klarar utmaningarna.  Det blir också ett bra 
sätt för eleverna att testa på de övningarna som vi tidigare gjort till exempel 
med delmål, distraktionsmoment för att öka sin motivation då. Det är lätta 
saker att göra när det är lugnt, stilla och tyst vid soligt väder, men det blir lite 
jobbigare när man vrider upp de yttre omständigheterna. Man pressar 
ytterligheterna. I november månad var vi ute på en joggingtur där vi efter 
halvvägs stannade upp för lite styrkeövningar då jag kunde gå och följa upp 



elevernas känslor och tankar ”hur känns det, kan du distansera dig från de yttre 
omständigheterna som regnet och tröttheten”.  

 
 
Vilka metoder kan användas för att undervisa kring mentala 
räningseffekter?  t
‐ Jag vill gärna ha det upplevelsebaserat, som jag sa tidigare en blandning 

mellan praktik och teori. Man har teoretiska genomgångar av övningarna för 
att sedan praktisera dem. Jag ser gärna mental träning som ett verktyg och som 
en övningsbank i princip som vilken övningsbank som helst. Man kan köra 
armhävningar eller så kan man köra tankestopp, det finns ingen klar 
distinktion mellan dem för mig utan jag vill kunna använda dem lite på samma 
sätt. När jag vill öka bröstmuskulaturen kör vi armhävningar och när jag vill 
motverka negativ spiral kör jag tankestopp. Likadant med målbilder, man ska 
kunna vinkla dem lite hur man vill.  

 
Är mental träning ett viktigt inslag i skolan? Varför/varför inte? 

‐ Jag tycker inte att det ska vara ett inslag utan integrerat. Jag tror nämligen att 
det är väldigt lätt att man ser det som en separat sak men inslaget är verkligen 
viktigt för att då blir det som att det blir en del av verksamheten. Mitt syfte 
med det är att eleverna ska kunna tillämpa det i andra områden i livet. 
Speciellt när vi pratar om det rent teoretiskt pratar vi om hur man kan koppla 
det och använda det i privatlivet. Jag håller alltid en öppen dialog med 
eleverna.  

 
Tror du att undervisning kring mentala träningsmetoder bidrar till att eleverna 
kan göra skillnad på fysisk och psykisk trötthet?  

‐ De är nog ganska insiktsfulla i det redan från början, de kan mycket mer än 
vad vi och dem tro. Eleverna upplever mycket men de kanske inte kan sätta 
ord på saker och ting. De förstår ändå ofta innebörden av det.  

 
Hur motiveras eleverna till aktivitet i undervisningen (yttre/inre)?  
‐ Jag försöker skruva ner alla yttre faktorer så mycket som möjligt och lyfta 

fram det inre. Tävlingsmomenten tas bort samtidigt som jag hjälper dem när 
de kommer fram och säger att de inte har några kläder så har jag en dubbel 
uppsättning i arbetsrummet som de kan låna eller få dem vara aktiva i de 
kläder dem har på sig.  

 

 D
Vilka metoder används för att tillfredsställa elevers autonomi?  
‐ et är framför allt kring alla självständiga val, att de får välja mer själva.  
‐
‐ Jag har inte riktigt fått till det än så som jag skulle vilja ha det. 
 Ges eleverna tillfälle till dessa självständiga val?  



 
Hur är drömbilden?  

‐  Drömbilden är att utforma tre- fyra önskelektioner per termin där de får välja 
innehåll och jag väljer utformning. Om de exempelvis vill köra zumba eller 
afrodans. Just nu försöker jag snappa upp lite mellan lektionerna om vad 
eleverna vill göra och vilka önskemål som finns. Jag försöker alltså göra 
någonting med de önskemål jag snappar upp, men det blir ju ingen individuell 
autonomi för det. Andra sätt är att elever får välja olika problemområden inom 
exempelvis kategorin kroppen, om det är den vi ska jobba med ett par veckor 
framåt. Likadant med mentala övningar, eleverna får välja bland en serie olika 
övningar och träna sig i den metoden de väljer. 

 
…Kompetens?  
Jag utmanar dem för att få dem utföra saker de inte trodde att de kunde 
genomföra. Detta får jag utvärdering genom den feedback eleverna säger.  
 
…Samhörigheten?  
Jag nog ingen direkt metod för det behovet. Den infinner sig ofta ändå och den 
hänger ofta ihop med kompetens tycker jag för de får göra någonting utmanande 
tillsammans och det skapar gruppkänsla där också.  
 
Kan sammanhållningen i klasserna vara avgörande för elevers presterande? 
Mmm…. Jag ser klar skillnad på rena och mixade klasser, alltså där flera olika 
klasser har idrott på samma tid tillsammans och en egen klassgrupp. Den 
elevgrupp som har idrott tillsammans med sin klass bara är tryggare och kan 
uttrycka sig mer och det är oftast bättre stämning. 
 
På vilket sätt kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering 
bidra till mer eller mindre kroppskännedom?  
Allting kan bidra till självkännedom eftersom de hela tiden får testa sina gränser 
och utmana sig själva. De får som sagt var göra det dem inte trodde att de kunde 
göra.  
 
Hur kan elever få kunskap kring motivationens påverkan på prestationen?  
Jag beskriver begreppen, yttre/inre motivation för eleverna och beskriver dem 
med tydliga exempel och kopplar det till händelser omkring oss. I höstas kopplade 
jag det tillsammans med en artikel jag hittade i DN om Zlatan. Han hade slutat 
spela boll med barnen, istället var det barnflickan som fick göra det nu. Det var ett 
väldigt tydligt exempel eftersom han är så pass talangfull på grund av att han haft 
en stark inre motivation och glöd som har drivit honom framåt, men nu efter flera 
år professionell fotbollsspelare har det ”förstört” hans inre motivation och den 
yttre motivationen har tagit över på en sådan hög nivå att han inte ens vill sparka 



boll med hans egna barn.   
 
 
 
 

Spänningsreglering:  
Hur kan elever få kunskap kring hur prestation och känslor påverkar 
varandra?  
Att känslor påverkar dem har eleverna redan upptäckt och jag försöker få dem att 
inse att alla känslor kan antingen vridas upp eller vridas ner. En följd på det 
resonemanget är att man kan välja sina känslolägen lite mer och i den 
undervisningen jag har försöker jag förmedla verktyg för att de ska fungera, T.ex. 
tankestopp och negativa spiraler.  
 
Jag vill få dem att förstå att det inte är de själva som gör det, utan detta är 
någonting som händer alla. Jag tar också upp lite personliga exempel när det 
passar och kan använda mig av exempelbild om det är relevant.  
 
Kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering bidra till 
bättre prestation hos eleverna?  
Ja, man känner framför allt att det påverkar gruppens harmoni tycker jag.  
 
Kan förmedlingen kring olika mentala träningsmetoder användas av 
eleverna senare i livet?  
Jag hoppas att eleverna ska kunna ta sig till de mentala verktygen jag förmedlar 
och kunna använda det i andra sammanhang i livet. Ett exempel kan vara att om 
det kommer en elev som har ett problem utanför lektionen gör man sitt bästa för 
att tipsa dem om hur/var de kan vända sig någonstans och vilka metoder som kan 
användas. Att väcka tanken! Ibland hör man även att eleverna använder sig av 
olika tekniker i olika kontexter men som de inte kan sätta ord på.  
 
Min uppfattning om deras uppfattning om mental träning är att det är något 
väldigt komplicerat och klurigt och någonting som kanske ägnas någon tid åt på 
proffsnivå och de delar inte alls min uppfattning om att mental träning är precis 
som en armhävning. Det är inte svårare än så, men det är svårt att göra fel i det, 
precis som i armhävningen.  
 
Undervisas eleverna olika mentala träningsmetoder för att öka/sänka 
spänningsnivån? Hur?  
Jag kör på en modell som påverkar känslor och humör, den bygger på en 
behavioristisk modell. Startläget är att man skapar ett känsloläge, exempelvis 
avslappning. När de sedan känslan infinner sig kopplar man ihop det till ett 



utlösande ord, ett kommandoord. När man tränar in den här övningen tillräckligt 
länge kan man koppla ihop kommandoordet för att nå känsloläget. Eleverna får 
visualisera en lugn och harmonisk plats under idrottslektionen för att koppla ihop 
det med ett individuellt kommandoord och denna övning har vi avslutat med de 
sista 10 minuterna varje lektion ett tag nu. Jag ser ingen individuell utveckling, 
men många uppger att det fungerar. Klassens avslappning över lag är betydligt 
bättre dock. Det är en okänd miljö för många att bara ta det lugnt.  
 
Jag har ingen utbildning kring idrottspsykologi, men många kallar det här 
kommandoordet för triggers. Samma koppling fast annan känsla används för att 
vilja uppnå annat resultat av kroppsspänningen. Det ja vill förmedla är att denna 
metod kan användas med alla känslor men eftersom avslappning är den lättaste 
känslan att skapa börjar vi med den. Ofta har eleverna dessa kopplingar sedan 
tidigare, men det som utlöser det är kanske tigerbalsam eller någon låt istället.  
 
Betygshetsen:  
Jag upplever att många elever har ett sådant otroligt driv efter ett betyg och att de 
blivit inskolade på det – betygsjägarna som jag kallar dem. Självklart kommer 
dem få sina betyg men jag försöker dämpa det lite. Dra ner de yttre faktorerna och 
jag går inte dem tillmötes och säger ”Du har ett VG i det målet och ett MVG i det 
andra etc” utan jag ger konstruktiv feedback om vad de har gjort bra istället och 
kopplar till vad de har gjort under passet då. Jag styr om deras yttre och mjukar till 
det, det kan slå så hårt mot dem sen efter trean när den yttre motivationen 
försvunnit och man ska ha ett hälsosamt liv. Det finns inga uppföljningssiffror 
men jag kan tänka mig att de som tar till sig saker och ting och lär sig leva med 
goda attityder och de mentala metoderna kommer klara sig bättre fysiskt sätt än de 
elever som hade MVG byggt på yttre faktorer. Den inre motivationen är en källa 
för kreativitet kopplat till flow-begreppet.  



Lärare B 
 
Mental träning:  
Hur ser undervisningen ut kring mental träning?  
Vi pratar om mental träning och vissa närliggande begrepp under idrottslektionerna, 
så det är ett återkommande tema hela tiden. Det är enligt mig en levande dialog 
mellan mig och eleverna där de får reflektera över vad som händer i kroppen och hur 
det påverkar knoppen och så vidare. Eleverna tycks tro att mental träning är utformat 
endast för elitspelare, men mental träning ska vara lika lätt som en sit-ups enligt mig.  
 
Hur får eleverna undervisning kring positiva/negativa känslor?  
Vi brukar göra någonting som kan liknas med tankestopp. När de negativa tankarna är 
på väg, sätter vi upp den mentala stoppskylten och tänker på något som väcker 
positiva tankar istället. Det här börjar vi med relativt tidigt på terminen för det är 
någonting som kräver mycket träning. Målbilden är att eleverna ska kunna använda 
sig av detta oavsett situation de är i.  
 
Vilka metoder används för att undervisa inom mentala träningseffekter?  
Vi har som sagt var den övningen som jag precis beskrev som kan liknas med 
tankestopp, sen har vi avslappning där eleverna får träna visualisering samt att ibland 
ger man eleverna uppdrag som går ut på att exempelvis träda in i en roll för att 
provocera fram olika känslor hos sina klasskamrater. Det kan exempelvis vara olika 
lappar med olika uppgifter på, ”lyssna inte på mig”, ”låt mig bestämma allt”, ”ge mig 
beröm hela tiden”, ”uppmuntra mig”, just för att få känna på olika känslor. Efter 
denna lektion har vi en aktiv och öppen diskussion kring hur olika individer kan 
känna olika saker beroende på vilken uppgift man ”har” så att säga. Men all träning 
tar tid att öva in, men målet är att eleverna ska se mental träning som någonting som 
händer hela tiden, var man än är.  
 
 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö) 
Jag tror att eleverna redan är medvetna om skillnaden mellan mental och fysisk 
trötthet och det är ingenting vi använder oss av i undervisningen, alltså pratar kring. 
Eleverna vet om när de är trötta i huvudet och när kroppen säger ifrån sedan innan.  
 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
Det tycker jag verkligen! men jag tycker att mental träning ska åskådliggöras mer i 
övriga ämnen också. All credd att det har tagit sig in i idrottsämnet, men skolan i 
helhet behöver nog integrera begreppet för att få eleverna att förstå att det inte bara är 
elitidrottare som håller på med det. Om alla, eller rättare sagt om eleverna får testa på 



dessa metoder i fler arenor än kopplat till idrotten kan de lättare få ut effekterna av det 
tror jag.  
 
 
Allmänt: 
Vad tycker du är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur anser 
du att dessa påverkar varandra?  
Jag vill att mina elever ska känna sig ”mätta”, nöjda med det de har gjort på idrotten. 
Självklart även trötthet och glädje, men mest nöjdhet. De ska känna att de gjorde sitt 
bästa och även ha kommit klassen närmre, bibehålla eller vidareutveckla klassens 
sammanhållning.  

 
Vilka känslor vill du att eleverna ska uppleva under en idrottslektion? På vilket 
sett följer du upp elevers upplevda känslor?  
Samma som förra frågan….. nöjdhet, trötthet, glädje, utmaning och sammanhållning. 
Sen är det självklart en stor bonus om eleverna även känner lärdom och nyfikenhet för 
det vi håller på med!  
 
Motivation: 
Hur motiveras eleverna till delaktighet i undervisningen? (yttre/inre motivation) 
Eleverna är där dels för att få ett betyg, men även för att leka av sig som det heter i 
gammal folkmun tror jag. Jag försöker motivera mina elever att alltid vara med 
genom att bemöta deras önskningar i stor mån och självklart alltid utgå från deras 
förutsättningar. Jag ser en skillnad från innan och efter januari månad då kraven från 
CSN ökade. Det finns en ökning i närvaron hos eleverna, men inte i 
prestationsmässiga om man ska se det till fysiskt eller psykiskt. De är fler på 
lektionerna, men lika många som är aktiva inom diskussion och aktivitet fortfarande 
liksom.  

 
Vilka metoder används för att tillfredsställa elevers autonomi? Kompetens? 
Tillhörighet?  
Som jag sa tidigare försöker jag snappa upp önskningar från eleverna, vara de vill 
göra och hur de vill göra det. självklart är det en jättesvår uppgift som lärare, men 
bara att vilja ge elever mer autonomi är ett steg på vägen. Så försöker jag se det, men 
det kanske är för min egen skull(!?). Andra saker man kan nämna kring autonomin är 
typ att eleverna får bestämma hur de vill utföra vissa teoretiska uppgifter de får ut.  
Kompetensen försöker jag alltid utmana med att koppla ihop psykiskt med fysiskt. De 
kan vara dem som är jätteduktig praktiskt och sen dem som vill och har rätt 
inställning men inte riktigt de fysiska förutsättningarna.  
 
Tillhörigheten kommer på köpet mer eller mindre på ett sätt känner jag. Idrott är ett 
fysiskt ämne där eleverna blir tvingade att delta i sociala interaktioner mer eller 



mindre och genom detta kan klassens sammanhållning öka!  
 

Är sammanhållningen i klassen avgörande för elevers utförande under 
lektionen? Varför/Varför inte?  
Det tycker jag verkligen! sammanhållning får elever att bli mer trygga i sig själva och 
i gruppen i sig. Det blir en miljö där det är okej att ”misslyckas” om man nu får säga 
så.  

 
Hur ser undervisningen kring motivation och prestation ut?  
Motivationsbegreppen används flitigt, yttre/inre/amotivation. Jag ber eleverna att 
tänka ut vad det är som driver dem framåt hela tiden, att ”vilja” eller inte vilja. 
Försöker använda mig av levande exempel från idrottsvärlden eller från mig själv om 
det är sant. Klüft håller fortfarande på med det hon gör för att hon fortfarande känner 
tillfredsställelse av det, hon drivs av det, den inre motivationen. Sådana diskussioner 
kan jag använda mig av exempelvis. 

 
Anser du att elevers självbestämmande under lektionen har en påverkan på 
deras motivation och deras utförande? På vilket sätt?  
Det tror jag nog, men som jag sa innan är det svårt att alla elever ska bestämma allt 
själv på en och samma gång. Eleverna får oftast bestämma över innehållet på 
lektionen, eller välja mellan olika aktiviteter som jag presenterar (vissa saker måste ju 
ingå), men jag beslutar oftast kring utformningen.  

 
På vilket sätt kan undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
bidra till mer/mindre självkännedom? 
Det kan bidra till att hjälpa dem senare i livet. Att koppla av, vara i nuet… samhället 
är så stressigt och inriktat på snabba kortsiktiga resultat hela tiden, mental träning och 
spänningsreglering kan då vara bra för att kunna ta snabba micropauser ibland.  

 
Hur kan elever få kunskap kring motivationens påverkan på prestationen? Hur 
jobbar du med det?   
Via föreläsningar eller diskussioner som jag hellre vill kalla det. Genom att sätta ord 
på det de redan vet och sysslar med tror jag är viktigt för eleverna.  

 
Hur utmanas eleverna under lektionstimmarna?  
De utmanas med att exempelvis göra saker de inte trodde att de kunde genom att 
pressa ytterligheterna.  

 
Spänningsreglering: 
Hur kan elever få kunskap kring hur prestation och känslor påverkar varandra? 
Hur jobbar du med det? 
Som sagt var har jag genomfört ett par lektioner där olika elever intar olika roller som 



jag förklarade förut. Det är ett typexempel på hur känslor kan påverka prestationen för 
eleverna.  

Kan undervisningen i skolan bidra till mer kunskap när det gäller hanteringen 
av tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 
Varför/varför inte?  
Absolut! Inte minst när det gäller att respektera varandra i klassen och utmana sig 
själv, oavsett om man tycker att det är svårt ibland.  

På vilket sätt kan undervisningen i skolan bidra till positiv hantering av negativa 
känslor? Ge exempel? 
Öva öva öva! Det är det här jag menar kring att mental träning bör vara integrerat i 
hela skolan, inte bara i ämnet idrott och hälsa! För att öppna upp elevers ögon behövs 
nog fler kontexter där de får testa på sina kunskaper kring mentala metoder.  

Känner du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
bidrar till bättre prestation hos eleverna? Förklara? 
Mer bättre reflektion till sin prestation skulle jag nog mer kalla det. Eleverna kan sätta 
ord på det som händer och förklara varför på ett bättre sätt tycker jag. De får en ”aha-
upplevelse”, ”såhär brukar jag ju göra, men visste inte att det var mental träning”.   

Kan olika mentala träningsmetoder användas för elevers vidareutveckling i 
idrottsundervisningen? Hur jobbar du med det?  
Som jag sa tidigare, absolut inom idrottsprestationer, men vill även trycka på att 
målbilden är att de ska kunna använda sig av metoderna oavsett situation.  

Undervisas eleverna kring olika mentala träningsmetoder för att t.ex. kunna öka 
eller sänka spänningsnivån samt få bort negativa tankar? Hur? 
Här använder vi oss också av visualisering och tankestopp som jag förklarat tidigare. 
Jag vill börja med att eleverna för loggböcker till mig, för att få bättre feedback till 
varje elev.   



 Lärare C. 
Allmänt: 
Vad tycker du är viktigast under idrottslektionerna?  
Jag tycker nog framför allt att elevernas inställning, förhållningssätt och attityder till 
idrottslektionerna är viktigast. Mycket av det som påverkar idrotten ligger nog i det.  
En del av dagens elever kan ha en negativ inställning till idrotten utav olika skäl, 
vilket leder till att eleverna kommer med olika bortförklaringar. Det är till exempel 
vanligt att elever har ont någonstans, vilket jag som lärare då kan ha svårt att 
avgöra.... Jag tror däremot inte att detta stämmer om en elev vid upprepade tillfällen 
har ont någonstans. 
 
Jag tror det är viktigt att jag som lärare kan läsa av eleverna, för deras eget bästa. Jag 
måste hitta en lösning till problemet. En elevs inställning kan till exempel handla om 
något som hänt tidigare, och då tror jag att det är viktigt att jag som lärare får en bra 
relation till mina elever, så att vi kan prata om saker och ting som tynger dem. Ibland 
kan det handla om att en elev inte riktigt vågar duscha och byta om med de andra 
eleverna i klassen, och då måste jag hitta en lösning på detta för att eleven ska kunna 
delta på idrottslektionerna. Ja, jag kanske måste föra ett samtal i klassen om sådana 
saker som kan förekomma både under och vid sidan av idrotten, eller så får jag se om 
det finns ett ledigt omklädningsrum där eleven kan byta om ostört.  
 
Det finns så mycket som kan vara viktigt och påverka idrotten, så det är lite svårt att 
nämna exakt vad som spelar in. Men jag tror att elevernas attityder, inställningar och 
förhållningssätt har en stor påverkar. Det kan givetvis vara så, som jag var inne på lite 
tidigare, att klassen kan ha en viss påverkan. Jag tror därför utöver en bra relation 
mellan mig som lärare och mina elever, att sammanhållningen i klassen också är 
viktig för att idrottshallen ska ses som en trevlig miljö att vistas i, vilket leder oss in 
på en positiv miljö. Här kan till exempel utformningen av undervisningen påverka hur 
eleverna väljer att se på idrotten. Jag tycker till exempel inte om att lägga vikt vid 
tävlingsmoment, utan det är istället mer viktigt att låta eleverna utvecklas. Så återigen, 
så är det ganska svårt att säga exakt vad som kan vara viktigt, för det finns så många 
svar på den här frågan.  
 
Vilka känslor vill du att eleverna ska uppleva under en lektion?  
Först och främst är det väl glädje som spelar in. Det måste kännas roligt att delta på 
idrottslektionerna för att eleverna ens ska vilja komma hit. Men sedan tror jag att 
saker som att se sin egen utveckling och prestation påverkar. Alla elever vill nog se 
sig själva lyckas och känna att de kan lyckas. Jag tror att om eleverna upplever att de 
kan, så upplever de också lycka och glädje. Detta bidrar ju i sin tur till att de vill delta 
och försöka ännu mer, vilket stärker deras självförtroende. Jag måste till exempel som 
lärare tänka på att utmana eleverna i lagom dos, där de varken motiveras för lite eller 



för mycket. Utan undervisningen måste ju ha lagom höga krav, för att eleverna ska 
drivas i rätt riktning. Glädje är nog det ord jag kan beskriva bäst, jag vill till exempel 
att eleverna ska komma till lektionen glada och även lämna lektionen med ett leende 
på läpparna.  
 
Finns det någon återkoppling till elevernas känslor under eller efter en lektion?  
Nja, det är lite svårt att ta en återkoppling i helklass med alla elever på en och samma 
gång. Däremot kan jag ha en feedback efter en lektion, där vi går igenom vad som 
upplevdes under lektionen. Men att ha en mer personlig återkoppling är svårt under 
lektionstiden. Däremot brukar jag alltid försöka ge någon form av kortare uppmuntran 
under lektionstiden för att peppa eleverna. Jag tror nämligen att relationen mellan 
lärare och elev är viktig för att eleverna ska motiveras till att vilja prestera under 
lektionen.  
 
Det skulle dock bli lite problematiskt att prata med en och en under lektionens gång, 
när jag både ska hålla i lektionen, se över säkerheten, se så att allt flyter på som det 
ska och samtidigt hinna med att bedöma alla elever. Men visst hade det varit bra, men 
oftast så stöter jag på dem utöver lektionen i till exempel korridoren. Annars brukar 
jag ha turen att eleverna själva kommer till mig och säger vad de tycker och tänker.  
 
Mental träning (motivation, spänningsreglering): 
Hur ser din undervisning kring mental träning ut?  
Min undervisning ser nog ut på lite olika sätt. Jag gör inte alltid på samma sätt varje 
gång. Men jag brukar alltid variera undervisningen med något teoretiskt och praktiskt 
moment för att få ut så mycket som möjligt. Man kan till exempel låta eleverna få 
testa på olika övningar där de får fundera kring yttre och inre faktorer. Eleverna kan 
sedan få diskutera kring dessa övningar och försöka komma fram till hur de påverkar 
deras motivation och prestation. Reflektion tror jag är viktigt. Men jag tror även att 
eleverna kan behöva få utmanas rent praktiskt, till exempel genom ett tufft 
konditions- och/eller styrkepass, där de får prestera till det yttre och sedan fundera 
kring hur de upplevde den aktuella situationen. För mig är nämligen mental träning 
just den här biten vad gäller att koppla samman det praktiska med det teoretiska och 
tvärtom. Eleverna behöver ibland förstå vad det faktiskt är de gör, för att kunna ta till 
sig det. Jag tror att det är nyttigt för dem. 
 
Vilka metoder kan användas för att undervisa kring mentala träningseffekter? 
Jag föredrar som sagt att variera mina lektioner genom att blanda teoretiska och 
praktiska moment. Jag tycker själv att jag lär mig bättre genom en kombination utav 
dem båda och alla elever lär sig ju på olika sätt. Jag använder mig gärna av muntliga 
genomgångar, där jag går igenom något rent teoretiskt. Därefter får eleverna praktiskt 
testa metoden och se vad de tycker om den. Här kommer elevers reflektion in ännu en 
gång.  



 
Jag tycker det är himla viktigt med mental träning för är att de flesta metoder faktiskt 
fungerar, i alla fall i jämförelse med ingen alls. Jag kan ge ett exempel i koppling till 
målbilder, vilken kan fungera som en bra metod inför en tävling när en elev känner 
sig nervös. Eleven kan ha lärt sig att visualisera en bild framför sig där han eller hon 
ser sig själv att lyckas, till exempel att hoppa långt i längdhopp. En sådan metod kan 
givetvis fungera mer eller mindre för vissa, men det är helt klart värt ett försök. När 
jag ändå är igång så kan till exempel tankestopp vara en bra metod när det gäller att 
sätta stopp för negativa tankar. Om en elev får upp en negativ tanke, som att "jag kan 
inte", så kan eleven säga "stopp" tyst för sig själv. Det finns ännu fler exempel att dra, 
men jag tror att mental träning kan ge eleverna mycket kunskaper inför framtiden. Det 
gäller inte bara inom idrotten, utan i det vardagliga livet också.   
 
Är mental träning ett viktigt inslag i skolan? Varför/varför inte?  
Ja, det tycker jag. Jag tycker som tidigare nämnt att det är viktigt även utanför 
idrottsämnet.  

 
Tror du att undervisning kring mentala träningsmetoder bidrar till att eleverna 
kan göra skillnad på fysisk och psykisk trötthet? 
Ja och nej. Jag tror nog att de flesta elever redan är medvetna om sådana saker, men 
att mental träning kan göra dem mer uppmärksamma inom området.  
 
Hur motiveras eleverna till aktivitet i undervisningen (yttre/inre)?  
Svårt, men jag tror att mycket bygger på det klimat som finns i gruppen, men även att 
upplägget av lektionen har en påverkan. Jag som lärare kan ju på egen hand bestämma 
hur undervisningen kan se ut, där jag försöker få bort så mycket som möjligt av 
tävlingsmoment. Jag tycker inte att tävling ska spegla idrotten, utan vad det faktiskt är 
eleverna uppnår genom en aktivitet. "Vad medför aktiviteten?". Jag vet att det inte 
alltid är så lätt som det är sagt, men jag försöker i alla fall att tona ner på det och 
undvika att enbart ha tävlingsmoment. En del bollsporter kan ju till exempel 
motiveras av att två lag tävlar mot varandra, så det gäller nog att läsa av grupp för 
grupp som lärare. Fokus bör ligga på vad de presterar under momentet, inte vem eller 
vilket lag som vinner.  
 
Jag försöker också komma med feedback så ofta som det går och peppa eleverna 
under lektionerna så att de känner sig mer motiverade och välkomna. Ja, jag tror att 
det mesta bygger på det klimat som man skapar. Det ska kännas roligt att komma till 
idrotten. Jag tror också att eleverna vill känna att de kan få ut någonting av 
lektionerna. Jag försöker därför alltid att tillgodose alla elevers behov så gott jag kan. 
Eleverna har ju givetvis vissa krav att leva upp till vad gäller betyg, men jag måste 
också som lärare kunna lägga upp undervisningen på rätt nivå så att kraven varken 
blir för höga eller låga. Så det finns en hel del som kan påverka en elevs motivation. 



Men jag tror att man som lärare måste läsa av vilken grupp det är man jobbar med.  
 
Vilka metoder används för att tillfredsställa elevers autonomi?  
Jag vet inte om jag använder mig av någon direkt metod, men jag brukar alltid låta 
eleverna få komma med förslag och synpunkter. I början av varje termin brukar jag 
fråga eleverna vad de har för önskemål med terminens gång. Till exempel om de vill 
att jag ska fokusera mer eller mindre på någon del. Jag tycker det är viktigt att de får 
känna sig delaktiga, där jag kan låta dem få påverka undervisningen i mer eller 
mindre riktning. 
 
Ges eleverna tillfälle till dessa självständiga val?  
Jag försöker nog så gott jag kan, men det är svårt att hinna med allt. Tiden räcker 
oftast inte riktigt till. Eventuellt att deras självständiga val tar sig uttryck i moment 
som ledarskapsuppgifter, där eleverna själva får hålla i en lektion. Till exempel om de 
vill besöka gymmet eller testa på något pass såsom box, afro eller body balans. Jag 
tror det är viktigt att man som lärare frågar sina elever vid terminsstart om deras mål 
med undervisningen. Därefter kan jag planera upp min undervisning med hänsyn till 
vissa önskemål som bidrar till mer motivation hos eleverna.  
 
…Kompetens?  
Ja, jag försöker hela tiden att utmana alla elever i klassen. 
 
…Samhörigheten?  
Samhörighet är viktigt för att eleverna ska våga delta under idrottslektionerna, men 
jag använder mig nog inte direkt av någon metod. Kanske att jag kör lite mer 
samarbetsövningar vid terminsstart för att låta klassen bekanta sig med varandra som 
grupp. En favorit som jag gärna använder är till exempel att låta eleverna få bilda små 
grupper, där de sedan ska genomföra olika akrobatik övningar tillsammans. Det är ett 
bra sätt att låta dem jobba i grupp. 
 
Kan sammanhållningen i klasserna vara avgörande för elevers presterande? 
Ja, jo men det tror jag. Det kan ju vara så att en del elever inte vågar försöka för att de 
känner sig mindre trygga i klassen eller är rädda för att göra bort sig eller liknande. Så 
jag tror helt klart att det kan påverka hur en elev presterar, men givetvis varierar detta 
mellan klasser. I en del klasser kan det fungera mer eller mindre bra och i andra inte. 
Det är lite svårt, men jag tror framför allt är det är viktigt att läsa av grupp för grupp 
och försöka göra det bästa av situationen som uppstår. 
 
På vilket sätt kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering 
bidra till mer eller mindre kroppskännedom? 
Jag tror att idrotten bidrar till mer eller mindre självkännedom hela tiden. Eleverna får 
ständigt utmanas och testa sina gränser. Jag hoppas att de också många gånger inser 



att sådant som de själva inte trodde var möjligt faktiskt är möjligt. Det gäller bara att 
anpassa situationen till rätt nivå så att eleverna känner att de faktiskt kan lyckas 
ibland. Det är viktigt för att de inte ska känna sig misslyckade och för att hålla 
motivationen vid liv.  
 
 
 
 
Hur kan elever få kunskap kring motivationens påverkan på prestationen? 
Jag försöker att hela tiden skapa en undervisning med aktiviteter som tilltalar eleverna 
på ett positivt sätt, för att automatiskt skapa en motivation hos dem. Motivationen 
leder således till en bättre prestation. 
 
Hur kan elever få kunskap kring hur prestation och känslor påverkar varandra?  
Jag tror att eleverna upplever vissa aktiviteter som mer eller mindre positiva. En del 
utmaningar skapar glädje hos dem och andra skapar kanske känslor som ilska. 
Eleverna märker oftast själva hur olika känslor påverkar deras prestation, vid till 
exempel en tävling eller ett test.  
 
Kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering bidra till bättre 
prestation hos eleverna? 
Ja men absolut. Det är ett viktigt inslag, inte bara inom ämnet idrott och hälsa, utan 
även för övrigt. Jag tror det är en bra kunskap att veta hur prestationen kan förbättras 
med hjälp av olika metoder. Sedan anser jag framförallt att olika metoder inom 
spänningsreglering som avslappning är viktigt för återhämtningens skull och för 
vidare optimal prestation.  Viktigt att komma ihåg är att avslappning kräver mycket 
träning. Eleverna är vana med en vardag fylld med stressade situationer så det är 
viktigt att man som lärare har tålamod och utför dessa övningar. Men jag hoppas att 
eleverna åtminstone har tålamodet till att testa sig fram. Övning ger färdighet så att 
säga. 
 
Kan förmedlingen kring olika mentala träningsmetoder användas av eleverna 
senare i livet? 
Som svar på tidigare fråga så anser jag att mentala metoder är en hjälp oavsett om 
man är elitidrottare eller inte. Det är bra praktiska övningar som enkelt kan bidra till 
att övervinna negativa tankar och bygga upp sitt självförtroende genom. Genom 
kontinuerlig träning kan dem bli riktigt effektiva. 
 
Undervisas eleverna olika mentala träningsmetoder för att öka/sänka 
spänningsnivån? Hur?  
Ja, jag varierar som sagt alltid mina lektioner. Jag föredrar att utmana eleverna med 
olika aktiviteter och övningar där de kan få uppleva ökad eller sänkt spänningsnivå. 



 



9.4 Elevintervjuer 
 

Elev A 
Mental träning/allmänt:  
Hur fokuserar du på positiva saker istället för negativa saker?  

‐ Jag tänker på mamma! Hon får mig glad och genom det så kan jag ta bort de 
negativa tankarna och bli mer positiv.  
 

Var hämtar du din energi ifrån/Hur taggar du till?  
‐ Jag brukar sitta och kolla på en del youtube-klipp för att komma i rätt 

stämning och bli inspirerad. Filmerna och musiken gör att jag blir peppad.  
 

På vilket sätt kopplar du av och stänger av mentalt? 
‐ Jag brukar lägga mig framför tv:n och ta det lugnt. Inte försöka tänka så 

mycket utan bara ta det lugnt och låta kroppen ta igen sig med en skål snacks.  
 

Kan undervisningen i skolan bidra till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
psykisk trötthet?  

‐ Jag tycker att skolan är ett exempel på det! När man går i skolan blir man 
mentalt trött. Man har suttit på lektioner hela dagarna och deltagit aktivt i 
sociala sammanhang, så när man kommer hem vill man bara koppla av. 
Träningen bidrar till att få uppleva den fysiska tröttheten och jag känner en 
stor skillnad där emellan.  
 

Hur återhämtar du dig?  
‐ Jag använder ungefär samma teknik för att återhämta mig mentalt och 

fysiskt… jag kommer hem, slänger i mig någonting att äta för att sedan ta det 
lugnt framför tv:n eller kolla på några youtube-klipp för vidare inspiration. 
Vilar lite och bara ta det lugnt liksom.  
 

Är återhämtning viktigt för dig?  
‐ Ja den är mycket viktig. Det är då man får ny energi oavsett vad man ska göra 

dagen därpå.  
 

Anser du att mental träning är viktigt i skolan? Förklara gärna…  
‐ Ja det tycker jag verkligen! Man får lära sig användbara metoder för att kunna 

få mer energi och kunna använda det vid olika tillfällen.  
 

 
Vad anser du är viktigast under idrottslektionerna för att du ska trivas? 



‐ Att alla har en bra inställning och kör fullt ut. Sen att det är en positiv anda 
och alla är kompisar med varandra. Man ska kunna göra övningar med alla i 
klassen liksom för då kan alla vara glada och ha kul.  
 

Vilka känslor upplever du under en idrottslektion?  
‐ Ehh… Jag blir glad i hela kroppen. Man känner glädje av att träna och hänga 

med kompisar samtidigt.  
 

Känner du dig tillfredsställd under en idrottslektion? 
‐ Jag är glad när jag kommer och jag är gladare efter en lektion för att jag tycker 

om att röra på mig. Jag går inte från en idrottslektion och inte är nöjd.  
 

Vad är det du blir glad av?  
‐ Det är idrotten och det fysiska i sig. Att röra på sig, gärna fotboll!  

 
Motivation:  
Hur blir du motiverad till att delta på idrottslektionerna? Varför är du med på 
idrottslektionerna?   

‐ Samma som innan, för att det är roligt med idrott!  
 

 

‐
I vilken utsträckning får du vara med och bestämma kring lektionen?  

 Jag tycker att vi får bestämma jättemycket. Läraren tar alltid vårt perspektiv i 
planering och önskan (till en viss del). Men vi får alltid säga vad vi tycker och 
så.  
 

Är det viktigt att kunna påverka för att du ska kunna prestera?  
‐ Ja! Man blir inte lika loj som man annars kan vara. Vet man att man kan vara 

med och ha inflytande tar man gärna aktiviteten på större allvar.  
 
Hur kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering bidra till 
bättre självkontroll?  

‐ Man lär sig olika metoder man kan använda. Jag tror att man kan lära känna 
sig själv via dessa metoder och det är viktigt att man kan ta del av det i skolan.  
 

Påverkas din prestation av din motivation? 
‐ Ja verkligen! Genom att tänka positivt kan jag utföra bättre saker liksom. Om 

jag är motiverad till något kan jag utföra det på ett högre plan.  
 

På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna?  

‐ Fysiska effekter pratar vi om mycket. Vi får reflektera över prestationen men 



någon vidare diskussion kring mentalt händer inte.  
 
I vilken utsträckning utmanas du under en idrottslektion?  

‐ Man måste tänka till mer kring olika saker, varför man gör vissa saker och så. 
Men sen sätter jag upp egna mål för varje idrottslektion. Som det här att inte 
avsluta en lektion med att vara missnöjd.  

 
Spänningsreglering: 
På vilket sätt kan prestation och känslor påverka varandra?  

‐ Ja det tror jag nog, om man är sur eller arg kan det gå ut över träningen. Men 
när jag är sur så tycker jag att jag presterar bättre, men det är kontrollen man 
tappar. Ibland kan man typ råka slå till någon.  

 
Har du upplevt liknande saker i skolan, att känslor påverkat din prestation?  

‐ Ja absolut, om inte alla gör 100 % insats blir man sur och då presterar ofta 
många sämre, förutom jag då då. Ett annat tillfälle är livräddningen i 
simhallen, men då brukar jag tagga till i omklädningsrummet med 
klasskompisarna och sen hoppa lite på trampolinerna innan det är dags för 
lektionen.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till att kunna hantera känslor?  

‐ Nej, jag tycker att det är ganska dåligt, eller det är någonting som borde tas 
upp mer i alla fall.  

 
Kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering bidra till 
prestation?  

‐ Ja det tror jag nog. Genom att lära sig olika metoder kan man nog bli bättre att 
handskas med olika situationer eller så. Man måste lära sig att börja tänka 
igenom sin prestation mer. Men detta är ingenting som finns i skolan nu, eller 
finns väldigt lite av i alla fall, det borde bli större och inte bara inom idrotten!  

 
Har du lärt dig några metoder kring mental träning du kan använda dig? 

‐ Ehh… Danne har hjälpt mig med mina prioriteringar och hur jag inte ska låta 
de negativa tankarna ta över. Tankestopp har vi sysslat med!  

 
Hur får du kunskap kring avslappning?  

‐ Avslappningen i sig är skönt och man håller nästan på att somna. Man lär sig 
att ta det lugnt och slappna av för att sen bli mer utvilad och få en bättre 
återhämtning.  



 Elev B 
 

Mental träning/Allmänt:  
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa?  

‐ Jag brukar inte tänka så mycket över hur jag reflekterar, men jag vet att jag 
alltid försöker tänka positivt i de flesta situationer.  

 
Var hämtar du din energi ifrån? Hur taggar du till?  

‐ Jag är ganska tävlingsinriktad så det kommer nog automatiskt därifrån. Man 
vill hela tiden prestera sitt bästa. Ibland kanske jag kan använda mig av musik 
också.  

 
På vilket sätt kopplar du av?  

‐ Jag brukar bara gå och lägga mig för att vila eller sova lite då och då.  
 
Tycker du att undervisningen i skolan bidrar till att förklara skillnaden mellan 
psykiskt och mental trötthet?  

‐ Nej det tycker jag nog inte.  Ingenting vi brukar prata om på lektionerna eller 
så liksom.  

 
Hur återhämtar du dig?  

‐ Det första jag gör efter varit aktiv är att ta en frukt, sen brukar jag bara vila 
och så.  

 
Tycker du att mental träning är viktigt i skolan? Varför/Varför inte?  

‐ Ja det är nog ganska viktigt. Men det kanske är viktigare i övriga livet, men 
jag vet inte. Men absolut, det är viktigt i skolan också! Det är väll bra för att 
om man tycker att man är jättedålig på något mentalt kanske man presterar 
sämre liksom.  

 
Vad är viktigast under en idrottslektion för att du ska trivas?  

‐ Ha kul, utmanas och att man trivs i klassen med alla kompisar och att det är 
roliga aktiviteter och så.  

 
Vilka känslor upplever du under en typisk idrottslektion?  

‐ Det beror på om det är roligt eller tråkigt. Vid en rolig idrottslektion upplever 
jag glädje då man får ha kul och så. Vid en tråkig idrottslektion kommer mer 
tankar ”jag orkar inte det här” och börjar tänka negativt och bli mer off.  

 
Känner du dig utmanad och tillfredsställd under idrottslektionerna?  

‐ Ja jag får ju träning och så och det är ju bra.  



 
 
Motivation:  
Hur känner du dig motiverad till att vara med på idrottsle tionen?  k

‐ Jag gillar att träna, så det kommer automatiskt liksom.  
 
Varför är du med på idrottslektionerna?  

‐ För jag har alltid gillat sport så jag gillar tillfällen där jag får träna och röra på 
mig och så. Sen vara med kompisar mår man också bra av och så. 
Idrottslektionerna är ju roligare än vanliga lektioner 

 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningen?  

‐ Inte så mycket kanske, det är ju typ bara när vår lärare har frågat om det är 
något speciellt vi vill göra och så.  

 
Kommer du ihåg sist du fick bestämma?  

‐ Nej det gör jag faktiskt inte.  
 
Tycker du att din prestation kan regleras utifrån ditt inflytande på lektionerna? 

‐ Nej jag tror inte det. Jag presterar utifrån om det är roligt eller tråkigt istället.  
 
På vilket sätt tycker du att undervisning kring mental träning och 
spänningsreglering kan öka din självkontroll?  

‐ Det kan jag nog inte svara på, det vet jag inte liksom. Vi har inte fått testa så 
mycket.  

 
Hur påverkar din motivation din prestation?  

‐ Jag tycker att det påverkar ganska mycket, för om jag är typ deppig och så blir 
det som att jag inte gör det fullt ut liksom.  

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter?  

‐ Läraren brukar säga vad det är vi har tränat under lektionen, det är allt. 
Ingenting jag brukar fundera mycket över annars liksom.  

 
Kan du använda dig av de kunskaper du får i andra tillfällen?  

‐ Ja det kan jag väll, om jag kommer ihåg vad han sa liksom.  
 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna?  

‐ Det är ju lite olika beroende på gång, men jag utmanas väll ganska mycket på 
alla plan liksom tror jag. Beror nog lite på hur jag är den dagen också.  

 



Spänningsreglering:  
Kan känslor påverka prestationen?  

‐ Ja det kan det nog. Som jag sa innan då som om att man är ledsen då så kanske 
man inte har lika kul då man inte gör lika mycket och så.  

 
Vad brukar du göra för att må bättre då?  

‐ Jag brukar intala mig själv att kämpa på, komma på andra tankar. Försöka 
peppa mig själv eller klasskompisar. Om man vet att någon är bättre än vad 
den presterar under idrottslektionen brukar man heja på den liksom. 

 

‐
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation?  

 Ja kanske lite. Man har känt typ att om man mår bra den dagen så har man 
automatiskt haft det roligare och då har det ju gått bättre. Men om man är 
ledsen så går det ju sämre.  

 
Tycker du att du lär dig hantera dina tankar genom den undervisning du får i 
skolan?  

‐ Vi har kanske inte haft sådär jättemycket mentalt, men jag tycker ändå att det 
kan ha det. Vi har haft på fotbollen, men inte under idrottslektionerna ännu.  

 
Tror du att undervisning kring området mental träning kan bidra till bättre 
prestation?  

‐ Ja det tror jag att det kan göra. Då kan man ju lära sig att intala sig själv att 
prestera bättre genom olika metoder.  

 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder för att kunna 
använda dig av det själv? 

‐ Vi har inte gjort det på den här allmänna idrottslektionen ännu, men vi har haft 
det på specialidrotten på skolan. Där har vi gjort olika övningar. De kanske 
inte är så bra, men det är några övningar i alla fall.  

 
Brukar ni ha avslappning under idrotten?  

‐ Nej , inte i stor utsträckning. Den avslappningen vi fått har väll varit då vi kört 
yoga liksom.  



 

Elev C 
Mental träning/allmän uppfattning: 
Hur fokuserar du på positiva saker istället för negativa? 

‐ jag tänker på någonting som gläder mig och sätter det framför det negativa, vi 
lärde oss detta faktiskt på en idrottslektion. Att när det negativa tar över så ska 
man tänka på någonting som får en att bli glad och hålla fast vid det.  

 
Vad tänker du på när du ska omvandla de negativa tankarna till positiva?  

‐ Det som gör mig gladast är fotboll. Så istället för att gå runt och vara deppig 
och så kan jag enkelt bli glad och prestera bättre genom att tänka på just 
fotboll och fotbollssammanhang.  

 
Var hämtar du din energi ifrån? Vad är dina triggers?  

‐ Jag taggar till när jag är i fotbollssammanhang, tänker eller spelar fotboll eller 
när jag är med min familj.  

 
På vilket sätt kopplar du av?  

‐ Jag kopplar nog av som mest när jag lyssnar på musik. Jag blir lugn och kan 
varva ner väldigt enkelt då.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet?  

‐ OH JA! Herregud! Skolan är ett praktexempel på att illustrera skillnaden där. 
Jag ”vilade” två dagar förra veckan faktiskt bara för att jag var slutkörd. Jag 
kunde inte få in mer i huvudet eller kunna prestera fysiskt. Jag var så mentalt 
trött och skolan hade tagit slut på mig, men även för att jag hade spelat tre 
fotbollsmatcher på två dagar. Jag var helt slut i hela kroppen och bara låg 
hemma!  
 

Hur brukar du återhämta dig?  
‐ Det är skillnad på skolan och på fritiden. På skolan efter idrotten återhämtar 

jag mig mest med att käka någonting och hänga med kompisar. När det gäller 
träningen eller matcher på fritiden brukar jag bara sticka hem och kolla på film 
och lyssna på musik, vara för mig själv.  

 
Är återhämtningen viktig för dig?  

‐ Otroligt viktig! Jag tränar så pass mycket på en kort tid. Ibland blir det 
dubbelträning under veckans gång så det är jätteviktigt att hinna återhämta sig.  

 



 
 
Tycker du att mental träning är viktigt i skolan?  

‐ JA! Man måste kunna vara mentalt stark för att ens klara av skolan och sen 
livet efter. Man måste kunna resa sig och försöka ändå, men då måste man ha 
det stödet hemifrån också.  

 
Vad är viktigast under en idrottslektion för att du ska trivas?  

‐ Att man ska ha så roligt som möjligt! Man ska ha en sådan gemenskap i 
klassen så man ska känna varandra och kan göra olika saker ihop och 
självklart att utmanas!  

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion?  

‐ Glädje och aggressioner om man råkar missa öppet mål eller så då då.  
 
Känner du dig tillfredsställd efter en idrottslektion? 

‐ Jag brukar få ut mina aggressioner som jag har inom mig under lektionen. Inte 
mot andra men mot mig själv. Det är mitt sätt att få avreagera mig.  
Aggressionerna kommer inte ut hemma eller i skolan utan de gör utlopp 
antingen på fotbollsplanen eller på idrottslektionen. Jag rensar systemet 
liksom.  

  
Motivation:  
Hur känner du dig motiverad att vara med på idrottslektionen? Vad får dig att 
vara med?  

‐ Mest för att få ett bra betyg och på lång sikt få en bättre framtid. Jag känner 
mig ganska vältränad överlag så det är inte därför jag är med, men visst är det 
som jag sa tidigare jätteroligt!  

 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment?  

‐ Egentligen har vi aldrig någonting att säga till om. Vi kan alltid ha synpunkter 
som läraren lyssnar väldigt bra på, men vi får inte utforma någonting själva.  

 
Anser du att din prestation kan påverkas av ditt inflytande?  

‐ Ja det är klart. Om inte jag skulle ha någonting att säga till om skulle jag bli 
rasande och följden till det är sämre motivation och prestation. Då skulle jag 
lika väl kunna skita i det.  

 
 
På vilket sätt anser du att undervisning kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll?  



‐ det är ju när man exempelvis ligger ner helt still och bara tänker på andningen, 
just där lär man känna sig själv mycket bättre och så. Både sin kropp och hur 
mycket man kan prestera.  
 

Hur kan din motivation påverka din prestation?  
‐ För mig påverkar motivationen jättemycket, jag tror faktiskt att det är så för 

alla. Man vill alltid göra sitt bästa om man är motiverad till någonting. OM 
man tycker något är roligt presterar man bättre. Om jag inte skulle ha någon 
motivation alls skulle jag springa runt och vara oseriös istället.  

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktiviteters effekter under idrotten?  

‐ Vi reflekterar vad vi gjort och så, hur det vi gjorde kändes för en själv och så. 
Frågar oss om det är vår grej och så. Man har ju nytta av allt man lär sig…  

 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna?  

‐ Man utmanas ju hela tiden på sin prestation. Hur mycket man kan och vill 
prestera. Jag utmanar mig alltid själv utifrån olika mål jag sätter upp på 
idrotten men också fotbollen på kvällarna. Jag försöker bara prestera så 
mycket jag kan och vara nöjd med det, försöka höja ribban hela tiden.  

 
Spänningsreglering:  
Kan prestation och känslor påverka varandra?  

‐ Otroligt mycket! Om jag exempel skulle komma ledsen till träningen så skulle 
jag vara ofokuserad hela tiden och låta prestationen bli sämre, dock så är ju 
inte jag sån eftersom jag kopplar bort allting när jag går på träning eftersom 
det är då jag kan må som bäst. Men det är nog en vardag för många.  

 
Kan undervisning kring mental träning i skolan bidra till att bättre kunna 
kontrollera känslor och tankar?  

‐ Vi ska ha idrottspsykologi snart så vi kommer lära oss det bättre, men som 
sagt så har vi mycket avslappning och den första metoden jag sa, att koppla 
bort negativa tankar och göra det till positivt istället. Det är ingenting vi pratar 
mycket om men vi sysslar med det ändå liksom. Men på så sätt kan vi 
förebygga negativa känslor och så.  

 
Anser du att undervisning kring mental träning och spänningsreglering kan 
bidra till bättre skolprestation?  

‐ Jag vet inte riktigt hur det är hos andra i skolan, men jag själv har inte känt av 
det så mycket än så länge. Det är i sådana fall de metoder jag redan beskrivit 
för dig, med tankestopp och avslappning.  

 
Tycker du att avslappning är ett bra inslag i skolan?  



‐ Det är otroligt skönt eftersom man kan lära sig att ta det lugnt. Man måste lära 
sig att ta det lugnt, vi som är unga är nog ganska dåliga på det. Man blir 
utvilad på ett bra sätt liksom, man lär känna kroppen på ett bättre sätt och kan 
då prestera bättre.  

 



 Elev D 
 

Allmänt: 
Vad är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur stor 
påverkan har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna? 
Ehhh... Komma i tid är rätt bra, ha kul, vara fokuserad, lyssna och hjälpa dem som 
inte vet vad man ska göra typ. 
De har ganska stor påverkan, komma i tid för att vara med, hänga med vad man 
ska göra och vara fokuserad för att veta vad  man ska göra och för att göra det bra. 

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion? 
Glädje 
 
Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Ja, ja men det gör jag ju. På högstadiet var man ju bara i en gympasal och hade 
fotboll och sådant typ. Nu är vi mer utanför och får testa på gym, pass och sådana 
saker, vilket är riktigt bra. 

 
Mental träning: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? ("jag kan inte") 
Nej, jag tänker inte på det alls. Jag tänker bara på att göra mitt bästa. Det finns 
ingenting man inte kan. Det går ju alltid att komma dit man vill. 

 
Var hämtar du din energi ifrån? (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera? 
Ilska, inom fotbollen och så. Det brukar jag alltid tänka på, sådant som gör mig 
arg. Så kämpar jag alltid på. Till exempel inom närkampen och så. 

 
På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 
Komma hem, käka och titta lite på tv och sen gå och lägga sig typ. Det är väl det 
bästa. 

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö). Kan du ge oss något exempel? 
Ja det gör den ju, men det visste man ju innan. Om man tar ut kroppen så påverkar 
det ju både fysiskt och psykiskt, de påverkar ju varandra. På båda sätt. Man vill ju 
sova om man är trött i kroppen, det är ju både fysiskt och psykiskt då. 

 
Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 
Nja, komma hem sätta på musik. Spela Xbox. 
 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 



Ja, det är det väl. Med motivation och så. Det är ju många som inte har 
motivationen, till att träna och det kanske är många få elever i skolan och så. 
Motivation: 
Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? 
När? Hur? 
Ja, det gör jag. Varför jag är det är för att det är kul, man får göra många olika 
saker. När är väl hela tiden, kanske inte hela tiden då. Kanske inte hela tiden då vi 
har det på morgonen och man är ganska trött då. Det är väl det att man får prova 
på olika grejer, man tappade motivationen lite på högstadiet när vi bara spelade 
fotboll varenda gång. 

 
Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet) 
Det kvittar ju vilka som är det, man är ju ändå med för att få ett betyg. Och sen för 
mig själv så kanske det inte ger så mycket för mig just under en idrottslektion, 
men det ger väl lite och så är det kul. 

 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 
När fick du senast bestämma? 
Njaa, vi kan påverka rätt mycket känner jag. För om vi till exempel typ, inte ska 
göra något som är så kul, så kan vi om vår idrottslärare ska köra typ någon lek, 
som vi kanske inte tycker är så bra, så kan vi komma med idéer och göra det roligt 
och kanske komma med ett bättre förslag. 
 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 
idrottslektionerna? Varför/varför inte? 
Njaa, det tycker jag väl inte. Eller ja, det gör den ju. Vi är ju rätt mycket på gym 
och så och där kan man ju köra rätt mycket som passar en själv. 

 
På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel! 
Nja, vet inte riktigt vad jag ska svara faktiskt. 

 
Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under 
idrottslektionerna? 
Ja, den påverkar ju väldigt mycket. För om man inte har någon motivation så går 
man ju bara runt och slappar mest, men är man motiverad så gör man ju det man 
ska och kämpar. 

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet? 
Jaa, men jag vi har ju vart mycket på gym, och ja det finns väl många i klassen 
som inte tränat någon gång och så, så de har ju säkert lärt sig något. Men jag har 



kunnat det sen innan, så det är väl mest ergonomi och sånt där som man pratat om 
som man lärt sig en del. 

 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Jaa, det gör man väl. Det är väl också mycket upp till en själv. Hur motiverad man 
är och hur högt man vill nå. 
 
Spänningsreglering: 
Kan prestation och känslor påverka varandra? Varför/Varför inte? Hur 
påverkar dina känslor ditt utförande? 
Ja, ifall det har hänt något hemskt så kanske man inte har någon motivation alls. 
Och då kanske det hemska som har hänt övervinner allt eller vad man ska säga. 
Och då kanske man inte kan prestera alls. Och sen så om man är arg så kanske det 
är bättre som för mig då, att man blir mer taggad eller vad man ska säga. 
 
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan 
du ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen) 
Neej, inte så. Det är väl mest att det har hänt något hemskt, till exempel om man 
har haft match och så dagen efter och det då spelar man inte så bra och så. 
 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 
tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 
Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi har inte pratat så mycket om det. 
 
På vilket sätt bidrar undervisningen i skolan till hanteringen av negativa 
känslor? 
------- 
Anser du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
kan bidra till bättre prestation? Förklara! 
Ja, men eftersom jag inte vet vad det är riktigt så, men ja, jo det tror jag verkligen. 
 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 
träning och spänningsreglering? 
Nja, inte hittills. 

Vad tycker du om avslappning? Kan man lära sig av avslappning? Vad?               
Njaa, det är ingenting för mig riktigt. Men alltså om man är riktigt slut så kan det 
ju vara skönt att lägga sig ner och vila lite, men bara i någon minut. Men då gör 
man det ju själv, i skolan gör vi det till exempel i grupp. Hmm, vad man kan lära 
sig. Att varva ner kanske.  

 



 Elev E 
Allmänt: 
Vad är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur stor 
påverkan har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna? 
Viktigast, ja framför allt samarbete. Sen vill jag gärna ha några övningar där man 
tränas så det inte blir allt för slappt. Samarbete sade vi, träning. Ehh, närvaro är ju 
såklart viktigt. Sen är det ju också viktigt att komma ihåg själva teorin så det inte 
bara blir det rent praktiska. Och femte, jaa. Och det femte, kan vara närvaro då, 
det är ju viktigt att vara där.  

 
Ja, självklart har det de. Jag menar det är ju väldigt lätt att man glömmer teorin i 
idrotten, för alla ser ju idrott som något praktiskt, men det är ju också mycket teori 
i det. Så det är ju jätteviktigt att komma ihåg den delen. Och lite det, närvaro. Du 
måste ju liksom vara där för att, du måste inte bara vara med på övningar, utan du 
måste också vara där när man berättar hur, vad och varför man gör det.  

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion? 
Jag tror det är. Nej jag upplever idrott som ett av de mer roligaste ämnena vi har, 
det är ju så att säga praktiskt. Samtidigt håller ju läraren på att pressa lite så det 
blir ju lite glädje och lite ilska blandat.  

 
Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Jo, jag känner att... jag menar på idrotten som vi haft nu är en väldigt stor skillnad 
med högstadiet, nu är det verkligen att ta ut sig. Jag tror aldrig att jag har känt mig 
så trött som nu.  

 
Mental träning: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? ("jag kan inte") 
Jag har aldrig känt så, att det här kan inte jag. Jag är mer, gör som han säger och 
så gör jag det bästa jag kan av det. Jag kan inte riktigt svara hur jag vänder det, för 
jag har ju liksom aldrig känt det.  

 
Var hämtar du din energi ifrån? (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera? 
Ja, jag märker ju, vad heter det, när jag ätit på morgonen, det är inte alltid jag har 
det, men när jag gjort det så presterar jag ju klart mycket bättre, än när jag inte 
äter.  

 
På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 
Jaha, nej det är nog mer slänger sig vid sängen och lyssnar på musik och ligger 
med ipoden och bara sväva in.  

 



Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö). Kan du ge oss något exempel? 
Nja, det tror jag inte vi har pratat om faktiskt. Däremot har vi pratat om så att säga 
teorin och det praktiska. Men vi har inte pratat direkt om mental trötthet.  

 
Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 
Nej, jag är den typ som återhämtar mig ganska snabbt faktiskt. Jag kan, jag kör 
oftast så här intervallträningar, så det är mycket. Jag återhämtar mig ganska snabbt 
efter en jobbig runda, så jag har inte direkt något sådant avkopplingspass så att 
säga.   

 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
Ja, jag kan inte på rak arm säga att vi haft någon sådan mental träning, så jag kan 
inte svara på den.  

 
Motivation: 
Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? 
När? Hur? 
Jo, jag känner mig jättemotiverad till att vara på lektionerna. Jag menar, jag och 
min idrottslärare klickar sjukt bra så att säga. Han är den här läraren som, även om 
han säger att det går dåligt för mig, så uppmuntrar han mig ändå att pressa hårdare 
och att man får en viss uppmuntring att fortsätta på nästa lektion därigenom.  
 
Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet) 
Ja, självklart så är väl betyget ett av dem starkaste, men samtidigt så känner jag att 
jag vill vara med för vi gör massa olika saker som jag aldrig testat innan. Så varje 
gång det är något nytt så försöker jag att vara med, även om jag inte är någon 
"tipp topp" så försöker jag i alla fall att vara med, för jag vill se hur det är och 
fungerar.   
 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 
När fick du senast bestämma? 
Ja, jag är ingen direkt ledartyp, så jag har aldrig haft något behov av att bestämma. 
Men det är ju klart att man fått välja någon gång om man vill köra fotboll, 
innebandy, basket eller så. Det har ju varit där i sådana fall, men annars är jag inte 
den typen.  
 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 
idrottslektionerna? Varför/varför inte? 
Som sagt jag är inte den ledartypen att bestämma och.... Jag är mer den här att 
någon säger vad jag ska göra och jag försöker göra så bra jag kan det av det.  
 



 
 
På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel! 
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt inte tänkt på den punkten så mycket. Nej, 
jag kan tyvärr inte svara på den... Jag känner liksom att läraren kan detta ämnet, så 
det, han har koll, så vi kör på det han kör. 
 
Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under 
idrottslektionerna? 
Jo, det är klart att den mentala biten är jätteviktig vid prestationen rent fysiskt. Så 
vad heter det, oftast påverkas min mentala sida av vad jag tycker är roligt på 
idrotten. Tycker jag något är tråkigt så kanske det blir lite sämre, än något som är 
roligt kanske blir lite bättre.  

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet? 
Ja, självklart. Vid varje maskin så berättar han vilken del av kroppen som tränas, 
hur den kan tränas och vad detta kan vara bra för vid det vardagliga livet. Till 
exempel att träna ryggen så slipper du ryggsmärtor när du blir äldre så att säga. 
Och sådana saker.  
 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
På vilket sätt jag utmanas... i grund och botten så var jag aldrig den här 
idrottskillen när jag var yngre. Men nu har det byggts upp lite under åren. Framför 
allt på gymnasiets idrottslektioner, som är lite mer allvarligare. Så har jag blivit 
ännu mer uppmuntrad till att fortsätta i den här takten.  
 
Spänningsreglering: 
Kan prestation och känslor påverka varandra? Varför/Varför inte? Hur 
påverkar dina känslor ditt utförande? 
Nej, det är samma sak där. Jag har aldrig varit den här tävlingsinriktade killen. Jag 
är mer, ja kör på. Gör mitt bästa. Det är mitt tankesätt.  

 
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan 
du ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen) 
Nja, oftast så kommer det upp en sådan här, så att säga barriär framför. Man blir 
nervös, tror inte att man klarar det, men sen när man väl gör det så är det liksom 
som en helt vanlig idrottslektion.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 
tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 



Nej, det gör den faktiskt inte. Det har varit mer teori och ehh... Ja, det har varit 
mest teori det här året inom idrott, det har inte vart något om känslor och sådant. 

 
På vilket sätt bidrar undervisningen i skolan till hanteringen av negativa 
känslor? 
Nej, inte vad jag kan komma på. 

 
Anser du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
kan bidra till bättre prestation? Förklara! 
Nja, jag väcker inte direkt några känslor, inte vad jag kan komma på under en 
idrottslektion.  

 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 
träning och spänningsreglering? 
Nej, som sagt så har vi inte gått igenom den mentala biten så mycket, så jag kan 
tyvärr inte svara på det. 

 
Vad tycker du om avslappning? Kan man lära sig av avslappning? Vad? 
Hmm, man kan nog lära sig.. Det är viktigt att du inte bara slänger dig i sängen 
eller soffan direkt och att du stretchar för att inte få värk nästa dag. Och tänker 
mer, du kan inte avsluta bara så. Utan du måste varva ner lite mer.  



 Elev F 
Allmänt: 
Vad är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur stor 
påverkan har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna? 
Ja, först ska man ju vara pigg, tycker jag. Och så ska man vara lite glad, inte så 
negativ, liksom, för att idrott är på morgonen. Och ändå om man tycker att 
sakerna man gör på idrotten inte är så roliga, så får man väl göra dem lite roligare. 

 
Ja, jag tycker att de är rätt stor påverkan. För är man glad och pigg på idrotten så 
blir det ju mycket roligare. 

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion? 
Känslor, ja, det är ju alltid roligt med idrott. 

 
Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Ja, alltså det beror ju på vad vi har på idrotten. Är det samma sak varje gång på 
idrotten, så är det ju inte likadant. För vi har ju haft rätt mycket pass nu på 
idrotten, som core, body pump och sådant och det är ju bra. Så man får testa på 
lite nya saker. 
 
Mental träning: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? ("jag kan inte") 
Alltså, om jag tycker något är svårt eller, a så är det ju bara att göra sitt bästa. 
Klarar man inte det lika bra som andra, så har man ju gjort så gott man kan. Jag 
ser ju idrotten som en sak man måste göra, oavsett om man vill eller inte.  

 
Var hämtar du din energi ifrån? (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera? 
Ja, alltså för mig är det ju, idrott är en vanlig grej för mig. Det brukar jag ju göra 
på fritiden, att idrotta och så, till exempel fotboll. Det är ju viljan och intresset 
mest. Är man intresserad av det så vill man ju göra det lite mer.  
 
På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 
Ja, jag gillar ju att vara på gymmet en del. Till exempel om jag drar jag till 
gymmet så är det mer så för att jag vill trötta ut mig lite liksom, och för att få lite 
bättre på natten och vakna upp och bli lite piggare. 

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö). Kan du ge oss något exempel? 
Nja, det är nog något som jag kan själv redan.  

 
Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 



Ja, det är nog mer genom gymmet tror jag. Eller ja, lyssna på musik och kolla på 
någon film eller något, att vila bara.  

 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
Ja, det är det väl. Man ska ju må bra och sådant.  

 
Motivation: 
Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? 
När? Hur? 
Alltså, jag är inte alltid så jättemotiverad. Men vaknar jag upp en dag och känner 
mig lite seg, alltså och inte pallar vara med på idrotten, så drar jag dit och kör så 
mycket jag pallar. Man behöver ju inte köra hundra procent hela tiden. Det beror 
ju på vad man gör, är det samma sak varje dag så är man ju inte lika motiverad. 
Men står det på schemat att det är något nytt idag, så blir man ju mer motiverad 
till att gå dit.  
 
Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet) 
Ja, alltså jag är med på idrotten för att först är det betyget, sen för att vi har idrott 
på morgonen så jag blir mer piggare, inför till exempel vår andra lektion, när vi 
haft idrott på morgonen. Ja, sen är det ju polarna också, men vill inte de dra dit så 
drar jag ju dit och är med ändå.  
 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 
När fick du senast bestämma? 
Ja, alltså vi får ju bestämma lite varje gång. Säger till exempel läraren att vi ska 
spela innebandy, så kan jag kommentera att vi vill ha lite fotboll, halva innebandy 
eller något sådant. Eller så kör vi de tre sporterna, så vi utvecklar alltid lite.  
 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 
idrottslektionerna? Varför/varför inte? 
Ja, det blir jag faktiskt. Säg att en person, eller halva gruppen, vill spela basket till 
exempel. Så kanske de som vill spela fotboll, inte vill spela basket, så är de med 
ändå, och så spelar vi kanske lite fotboll sen. Så får alla vara med och göra lite vad 
dem känner för. 
 
På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel! 
Ja, det tror jag. Men kan inte ge något exempel. 
 
Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under 
idrottslektionerna? 
Ja, alltså är jag mer motiverad så presterar jag ännu mer, det blir ju så automatiskt. 



 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet? 
Ja, alltså mest ungdomar behöver gymma, om de inte har någon annan idrott. Och 
så har vi gym på idrotten så lär man sig ju mer hur grejer och hur gymmet 
fungerar liksom. För alltid när vi gymmar så brukar vår lärare lägga upp en 
träningsplan, till exempel om vi ska träna bara överkropp, så visar han lite vilka 
övningar man kan köra. Så de som inte visste det innan lär sig ju det, så vet man 
lite vilka maskiner man kan köra. 
 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Alltså, jag kan ju mycket. Det mesta vi gör på idrotten kunde jag ju sen innan, 
men jag blir mer och mer motiverad för varje gång. Det går ju alltid uppåt.  

 
Spänningsreglering: 
Kan prestation och känslor påverka varandra? Varför/Varför inte? Hur 
påverkar dina känslor ditt utförande? 
Jaa, alltså jag har ju tränat lite olika sporter, och är man nervös i början så går 
det... Jag tycker att alltid när jag varit nervös inför en handbollsmatch, så har det 
gått bort när man börjat spela liksom.  I uppvärmningen är man lite nervös, alltid 
innan man ska börja spela, men sen går det bort automatiskt liksom. Men är man 
för nervös så kan det gå skit tror jag. 

 
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan 
du ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen) 
Nej, det tycker jag inte. Inte för mig i alla fall. 

 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 
tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 
Alltså, jag tycker inte vi har lärt oss så mycket om det. 
 
Anser du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
kan bidra till bättre prestation? Förklara! 
Det tror jag faktiskt, men det är ju så innan man spelar en fotbollsmatch till 
exempel. Jag brukade alltid se matchen innan jag gick in på plan till exempel. Och 
så ser man att a, det kan gå hur som helst, och så ser man att det kan gå så, men så 
försöker man göra det bästa av saken.  

 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 
träning och spänningsreglering? 
Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte.  

 



Vad tycker du om avslappning? Kan man lära sig av avslappning? Vad? 
Jag tycker det är bra faktiskt. Vilar inte kroppen tillräckligt så blir den för trött 
inför nästa träningspass till exempel, så kanske man inte presterar lika bra.  
 



 
Elev G 
Allmänt: 
Vad är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur stor 
påverkan har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna? 
Att fokusera, göra det man ska, ha bra kommunikation mellan varandra och att 
vara närvarande för att det drabbar ju alla om man inte är där. Att vara kamratlig 
eller vad man ska säga, vara snäll mot alla som är där, visa respekt.  
 
Om ingen kommer så kan man inte göra någonting, om alla hjälps åt så blir det ju 
bättre, en bättre miljö att jobba i så då tycker jag själv att det hade blivit en mycket 
bättre miljö på idrottslektionerna. 

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion? 
Jag gillar idrott så jag känner mig rätt glad, för då får man ju röra på sig, jag gillar 
inte att sitta still utan att få röra på mig så jag känner mig mest glad. 
 
Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Ja, det gör jag för då får man göra saker fysiskt som man inte får göra på de andra 
lektionerna. 

 
Mental träning: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? ("jag kan inte") 
Det som hjälper mig är egentligen dem jag har runt omkring. Om jag känner mig 
nere och inte orkar göra saker så brukar det finnas folk runt omkring som peppar 
mig till att göra det. Så det är väl att ha vänner runt omkring sig. 

 
Var hämtar du din energi ifrån? (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera? 
Jo det är väl att vinna. Jag är en tävlingsmänniska då. Oftast gör jag allt för att 
vinna så det är väl därifrån jag får min energi. 

 
På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 
Aaa, men när jag spelar fotbollsmatch och så, då brukar jag ju bara tänka  på just 
den matchen.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö). Kan du ge oss något exempel? 
Ja, det tror jag.  

 
Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 
Ta det lugnt framför tv:n eller nåt, jag brukar inte göra så mycket. 



 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
Ja, det är väl väldigt viktigt. Just för att få veta det här med fysiskt och psykiskt 
och så. 

 
Motivation: 
Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? 
När? Hur? 
När jag känner mig motiverad i idrottslektionerna är ju när man tävlar och så, det 
är ju då jag känner mig motiverad till uppgifterna. 

 
Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet) 
Jag känner då att idrott är det roligaste ämnet som jag tycker, så jag brinner 
verkligen för idrott. Så jag känner att få vara med på idrotten är både roligt och 
man får betyg av det. Så det är både inre och yttre. 

 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 
När fick du senast bestämma? 
Vi får ju ha egna lektioner nu så vi får bestämma rätt mycket. Och oftast frågar 
han om vi vill spela antingen fotboll, innebandy eller basket eller alla tre. Så vi får 
bestämma rätt mycket. 
 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 
idrottslektionerna? Varför/varför inte? 
Ja det gör det. För om man får göra det man vill så kämpar man ju mycket mer ju. 

 
På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel! 
Man får ju mer självkontroll om man får bestämma över och med andra. 

 
Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under 
idrottslektionerna? 
Ja om jag då vill göra någonting så presterar jag ju mycket bättre ju. 

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet? 
Jo vi brukar alltid gå igenom vad vi har tränat och vad vi har gjort efter 
idrottslektionerna. Då går han igenom vilka saker vi har tränat och vad det hjälper 
oss, så då vet vi ju hur det hjälper oss i längden och så. 

 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Man utvecklas ju hela tiden i alla fall. Varje idrottslektion är något nytt, så då lär 



man sig alltid något nytt. Vi blandar alltid lagen, så då lär vi oss att samarbeta och 
att hjälpas åt i lagen. Och nu har vi varit den här gruppen nästan en termin så nu 
vet vi ju ungefär hur vi kan göra för att prestera bättre. 
 
Spänningsreglering: 
Kan prestation och känslor påverka varandra? Varför/Varför inte? Hur 
påverkar dina känslor ditt utförande? 
Ja, när jag presterar bra så får jag ju bra känslor. Oftast när jag kommer med ett 
dåligt lag och man vet att man kommer att förlora och det vänder då får man ju 
riktigt bra känslor. Oftast spelar man ju sämre då, men man försöker ju att peppa 
laget till att försöka.  
 
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan 
du ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen) 
Jo om vi går in på det med dans, man är inte en jättebra dansare precis. När man 
står framför till exempel spegeln, då är man ju inte jättebra precis. 
 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 
tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 
Jo men man presterar ju mycket bättre när man varit ute och rört på sig, för då har 
man ju fått den energin som man kan använda till att prestera bättre i de andra 
ämnena också. 
 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 
träning och spänningsreglering? 
Halvt, kanske.  

Vad tycker du om avslappning? Kan man lära sig av avslappning? Vad? 
Avslappning kan ju vara olika saker. Om jag slappnar av framför tvn kan man ju 
samtidigt få ångest för att man inte var ute och sprang, så det kan ju bli både och, 
en slags dubbelmoral att man kunde gjort bättre. Annars tycker jag att det kan vara 
bra när man förtjänat det.  



 

Elev H 
Allmänt: 
Vad är viktigast under idrottslektionerna? (nämn 5 saker). Hur stor 
påverkan har dessa för ditt utförande under lektionstimmarna? 
Jag tycker att det viktigaste är att kunna ha roligt med sina klasskamrater. Det är 
viktigt att alla gör sitt bästa och att man utmanas på olika sätt. Det är inget roligt 
om någon sitter på bänken och bara tjatar, då blir det så dålig stämning. 
 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion? 
Det beror på vilken lektion det är. Vissa lektioner är ju tråkiga och andra är mer 
roliga. Ofast känner jag glädje, trötthet och att jag får träna. Det är skönt med 
idrott liksom, man får röra på sig och så.  

 
Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Absolut, oftast i alla fall. Det är roligast då det är olika tävlingar under idrotten för 
då utmanar man alltid sig själv lite extra. Sen kan man heja på varandra också och 
det är ju bara bra.   

 
Mental träning: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa? ("jag kan inte") 
Man försöker hela tiden att tänka positivt, jag sätter alltid upp ett mål framför mig. 
Ifall man ser fram emot någonting då och ta positiv energi och försöka glömma 
det negativa då. I tisdags när jag var ute och sprang var mitt mål att tänka på att 
Brynäs spelar på kvällen. Och då är det mitt mål att bara springa och känna att jag 
gjort något sådant, som gör att jag mår bra idag så att jag bara kan sitta hemma 
och kolla på matchen.  

 
Var hämtar du din energi ifrån? (triggers)/ Vad får dig att vilja prestera? 
Musik oftast, inte så ljuv musik utan mer tempo så man blir riktigt taggad. 

 
På vilket sätt kopplar du av (stänger av mentalt)? 
Ja, det är nog att sova en stund och sen försöker jag att inte tänka på någonting, 
utan bara fokusera på att ta det lugnt så man inte känner den här stressen även om 
det är vila, utan bara koppla av allting och bara ligga.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
mental trötthet? (mental miljö). Kan du ge oss något exempel? 
Det är nog lite både och, att jag både fått lära mig det i skolan och hemma. 
Eftersom mina föräldrar är väldigt tränings- och idrottsintresserade så jag har fått 



lära mig det sen jag var liten. 
 

Hur återhämtar du dig? (mental miljö)? 
Jag måste alltid äta någonting direkt efter, för jag har problem lite, eller problem 
eller vad man ska säga, men jag blir såhär yr, och lågt blodtryck och så där. Så jag 
måste alltid ha socker och salt direkt efter att jag har tränat. För annars blir det att 
jag kan svimma, så det är väldigt viktigt att jag alltid måste återhämta mig efteråt.  

 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan, varför? 
Ja, det är jätteviktigt. För att det är... viktigt helt enkelt... 
 
Motivation: 
Känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna? Varför? 
När? Hur? 
Det är nog att lärarna ska förklara ordentligt och sen att man har en gemenskap 
med klassen. Att man verkligen känner att man kan vara med vem som helst, så 
att det inte blir det här att jag vill inte vara med henne, men så tycker jag inte att 
det är på vår skola. Och vi har ju idrott med både tvåorna och treorna, och när man 
är etta kan man vara känslig i början eftersom man har idrott med tvåorna och 
treorna. Men det var väldigt välkommande. Så då var det verkligen så här att man 
blev en grupp direkt, så man känner sig ju inte utanför bara för att man är yngst. 
 
Varför är du med på idrottslektionerna? (inre/yttre/samhörighet) 
För att jag tycker det är roligt att träna, nya utmaningar. 

 
Hur mycket får du vara med och bestämma kring undervisningens moment? 
När fick du senast bestämma? 
Jag är ju väldigt framåt som person, så jag säger oftast vad jag tycker. Så om jag 
säger till läraren att jag tycker att det är dåligt och hur de kan förbättra så brukar 
de oftast lyssna på det så att det blir bättre tills nästa gång.  
 
Det var senast förra veckan. Jag hade en sådan här planering som våra lärare gav 
ut. Och sen gav lärare i idrott ut det och undrade vad vi skulle förbättra. Och då 
tyckte jag att vi skulle förbättra att eleverna skulle få bestämma lite till och då 
skrev jag att jag tyckte att vi skulle få ha lite mer önskelektioner. Och igår då så 
tog vår idrottslärare upp det med klassen då att vi ska få ha mer önskelektioner. 

 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får bestämma under 
idrottslektionerna? Varför/varför inte? 
Ja, det tycker jag. Om jag alltså får säga vad jag tycker så tycker jag ju att det blir 
bättre. Och då kanske jag känner att jag vill göra mitt ännu bättre än vad jag 
gjorde först. 



 
 
På vilket sätt anser du att undervisningen kring mental träning och 
spänningsreglering kan bidra till mer/mindre självkontroll? Ge exempel! 
Ja det kan det ju nog göra. Men hur jag ska förklara det vet jag inte. Vi har inte 
haft så mycket mental träning än så mycket.  

 
Hur påverkar din motivation vad du presterar fysiskt under 
idrottslektionerna? 
Den påverkas ju jättemycket, liksom om man ska gå in med rätt inställning för att 
kunna prestera så bra som möjligt. Så jag försöker ju alltid att ha en så här positiv 
inställning mot det vi ska göra. 

 
På vilket sätt får du kunskap kring aktivitetens effekter under 
idrottslektionerna? Kan du använda dig av kunskapen senare i livet? 
Som sagt det är ju olika aktiviteter varje gång. Så man lär sig ju nya saker. Och 
det påverkar ju mig som person att jag blir bättre på allt möjligt, och då märker jag 
ju själv att om jag trodde att jag inte var så snabb på springning till exempel så 
inser jag ju att jag är rätt så snabb.  
 
Ja, jag kan ju använda den på mina träningar hemma. Och sen i framtiden är det ju 
alltig bra att ha kunskap inom idrott och sådant.  

 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionerna? På vilket sätt? 
Ja, jag skapar nog utmaningar själv. Att om vi springer oftast en mil när vi har 
specialidrott och det låter ju jättetungt att springa en mil. Och då försöker jag sätta 
upp mål så här att bara spring till det huset och sen när man kommer till det huset 
så känner man att jag klarar lite till och då bygger ju det hela tiden så man klarar 
ju hela tiden längre. 
 
Spänningsreglering: 
Kan prestation och känslor påverka varandra? Varför/Varför inte? Hur 
påverkar dina känslor ditt utförande? 
Ja det kan det göra. Om jag känner att jag har haft en tuff dag eller har det jobbigt 
allmänt så känner jag ju att min prestation sjunker. Att det känns liksom som jag 
vill bara gå hem och jag vill verkligen inte detta idag och då sjunker prestationen 
och då gör man lite sämre än man brukar.  
 
Har du vid något tillfälle upplevt att känslor påverkat din prestation? Kan 
du ge ett exempel? (exempel: simning/livräddning, danstillfällen) 
Oftast negativt.  
Om jag spelar fotboll, så om jag gjort en dålig match och sen har vi träning några 



dagar efter så känner jag så att det går inte, så då tar jag det lite lugnt istället för att 
bara ge max hela tiden. Och det är ju inte bra, för egentligen ska man ju komma 
tillbaka när man känner att jag gjorde en dålig match och nästa match ska jag göra 
bättre. Men det tar några dagar för mig innan jag inser det och för att ge max. 
 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap vad gäller hanteringen av 
tankar och känslor (som kan påverka prestationen i någon riktning)? 
Ja vi pratade faktiskt om det hur man ska tänka på specialidrotten då. Och då är 
det ju att sätta upp mål ungefär så det som jag sade, att först komma till det huset 
och sen spring till nästa hus. Och det är ju tanken då att klara ett mål för varje 
springning.  
 
Anser du att undervisningen kring mental träning och spänningsreglering 
kan bidra till bättre prestation? Förklara! 
Ja det kan det göra. Det är jättesvårt att förklara ju. Jag vet faktiskt inte hur jag ska 
förklara det, men det gör bara det automatiskt.  
 
Har undervisningen i skolan gett dig användbara metoder kopplat till mental 
träning och spänningsreglering? 
Ja då är det ju det där med husen och det. 

Vad tycker du om avslappning? Kan man lära sig av avslappning? Vad? 
Ja ibland gör vi det och det tycker jag är det bästa när vi har det lite extra, att man 
verkligen bara kan slappna av och inte tänka. För det första lär jag mig hur man 
slappnar av efter träningen och på det sättet återhämtar jag mig också, att ta det 
lugnt. Att man inte bara, nu är träningen slut och sen bara stressar iväg, utan att 
man känner att man kan ta det lugnt.       



Elev I 
Mental träning/Allmänt: 
Hur fokuserar du på positiva saker framför negativa?  

- Jag tänker inte så mycket på det om jag ska vara ärlig. Eller alltså man tänker 
ju alltid, men man reflekterar inte över det. Man vill ju liksom lyckas med 
någonting, så jag brukar väll utgå från något mål eller någonting och sen gå 
efter det.  

 
Vad hämtar du din energi ifrån? Använder du dig av någon trigger eller så?  

- När jag laddar till match brukar jag tagga till med hjälp av musiken. Sen gillar 
jag ju sporten så mycket så det är bara en bonus.  

 
På vilket sätt kopplar du av?  

- Det är när jag spelar fotboll på fritiden med laget. Man behöver inte tänka på 
något annat än vad man gör just nu. Man spelar av ren automatik, man gör det 
man tycker om liksom.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till att förklara skillnaden mellan fysisk och 
psykisk trötthet?  

- Ja det tycker jag väll skolan är ett bra exempel på. Ibland pallar man inte bara. 
Man har ingen lust liksom.  

 
Hur återhämtar du dig?  

- Jag brukar bara käka, stretcha och sen lugnar jag ner mig lite bara. Tänker 
över träningen och så också.  

 
Tycker du att mental träning är ett viktigt inslag i skolan?  

- Ja det tycker jag nog, det kan nog vara bra att kunna i framtiden när man ska 
göra jobbiga grejer. Man kanske ska ha en jobbintervju med 50 stycken andra 
som söker, då kan det vara bra att kunna tänka att det är just jag som kan få 
jobbet och inte någon annan. 

 
Vad är viktigast under en idrottslektion?  

- När alla är på bra humör, ingen sitter vid sidan om och bara drar sig. Sen att 
alla gör vad de kan sen gillar jag utmaningar så man får testa sig själv istället 
för att bara glida runt lite.  

 
Vilka känslor upplever du under en idrottslektion?  

- Roligt, vill inte att det ska ta slut, spännande och sen gemenskapen! 
 

Känner du dig tillfredsställd under idrottslektionerna?  



- Ja det gör jag! Verkligen!  
 
Motivation:  
Hur känner du dig motiverad till att vara med på idrottslektionerna?  

- Ja det gör jag, men egentligen känner jag inte någon motivation till att gå på 
ett spinningspass. Den här skolan är väldigt speciell när det gället sånt. Jag 
gillar att ha något att sträva mot, och specifika sporter.  

 
Varför är du med på idrottslektionerna?  

- För att det är det jag tycker om mest. Jag gillar sport, jag gillar att springa, jag 
gillar att tacklas, olika moment inom idrotten.  

 
Hur mycket får du vara med och bestämma under idrottslektionen?  

- Det är inte så mycket vi får vara med och bestämma över, det är mest läraren 
som gör det och så.  

 
Kommer du ihåg senaste gången ni fick bestämma?  

- Ja då fick vi äntligen en vanlig gymnastiksal att ha idrott på.  
 
Anser du att din prestation påverkas av hur mycket du får vara med och 
bestämma?  

- Ja det gör den! Om man inte får välja kanske man inte tar i lika mycket.  
 
På vilket sett kan undervisning kring mental träning och spänningsreglering kan 
bidra till mer självkontroll? 

- Det är sådant man övar på och genom det kan man ta reda på var man ligger 
och vad man behöver öva mer på och så. Genom olika metoder kan man få 
mer push att vilja prestera mer liksom.  

 
Hur påverkas din prestation av din motivation?  

- Om man är för motiverad kanske det inte blir så bra egentligen. Men man vill 
bara tagga tagga tagga, men det kan ge olika resultat, det är olika syner på det 
hela.  

 
På vilket sätt får du kunskap kring undervisningens effekter?  

- Ne, någon reflektion sker inte, i alla fall inte som jag uppfattar det hela.  
 
I vilken utsträckning utmanas du under idrottslektionen?  

- Jag utmanar mig själv i att få det bästa resultatet i klassen hela tiden på allt vi 
gör. Om det är jobbigt pass måste man peppa sig själv och säga att man klarar 
av det istället för tvärtom – då går det inte.  



 
 
 
 

Spänningsreglering:  
Kan prestation och känslor påverka varandra?  

- Ja det gör det ju! Om man är en deppig människa, eller om man har det svårt 
hemma om det typ har hänt någonting så presterar man sämre.  

 
Har du känt att din prestation har påverkats av dina känslor i någon 
skolsituation?  

- Jag har haft det lite jobbigt hemma, så då påverkas det av hur man presterar i 
skolan också.  

 
Bidrar undervisningen i skolan till mer kunskap för att kunna hantera känslor 
mer?  

- Ja det tycker jag nog. Skolan hjälper oss att leda in oss på rätt väg. Vi är ju 
bara vilsna ungdomar.  

 
Anser du att undervisningen kring mental träning kan bidra till bättre 
prestation?  

- Ja det tror jag verkligen! Jag har fått olika metoder som hjälpt mig att 
utvecklas. Jag vet vad jag är bra på och jag vet hur jag ska få det positiva ta 
över det negativa.  

 
Har du fått användbara metoder som du kring mental träning som du kan 
använda dig av vid senare tillfälle?  

- Ja det är de jag typ precis sa.  
 
Har ni haft undervisning kring avslappning?  
- Ja det har vi, det tycker jag är bra för då kan man lära sig att ta det lugnt.  
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