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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur idrottslärare och simtränare arbetar med 

mental träning. De mer preciserade frågeställningarna var: Hur viktig anser simtränare och 

idrottslärare att elevers respektive simmares mentala kapacitet är? Hur genomför simtränare 

och idrottslärare mental träning? Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och 

motivation? Hur utvärderar simtränare och idrottslärare sin mentala träning?  

Metod 
För att uppfylla syftet med studien, valdes kvalitativ intervju som metod. Intervjuer 

genomfördes med tre idrottslärare och två stycken simtränare. Urvalet skedde genom ett 

strategiskt urval utifrån i förväg bestämda kriterier. Studiens empiri har analyseras utifrån 

Albert Banduras teori om modellinlärning och självtillit, med särskilt fokus på simtränares 

och idrottslärares förhållningssätt gentemot sin praktik 

Resultat 
Både idrottslärare och simtränare använder sig av någon form av mental träning i sitt arbete. 

Idrottslärare använder sig främst av kroppsliga (somatiska) övningar. Simtränare använder sig 

av både somatiska och kognitiva (psykologiska) övningar. Enligt respondenterna tycker 

ungdomar att mentala övningar är bra, men de har ibland svårt att ta till sig dem. Såväl lärare 

som simtränare motiverar ungdomar med hjälp av mental träning och ger feedback genom 

enskilda samtal i den mån tiden räcker till. Idrottslärarna tror att deras mentala träning ger en 

tillfällig lindring mot en hög anspänningsnivå. Simtränare uppfattar att den mentala träningen 

förbättrar prestationen hos sina simmare.  

Slutsats 
Idrottslärares och simtränares förhållningssätt och resonemang tyder på, i linje med Banduras 

teori om modellinlärning, att det finns goda förutsättningar att förbättra självtilliten hos 

ungdomar som befinner sig i deras miljö. Samtliga respondenter i studien uppmärksammar 

den mentala kapaciteten och är motiverade till att försöka utveckla denna hos sina ungdomar. 

I jämförelse med aktuell forskning finns hos båda verksamheterna utvecklingsmöjligeter för 

att bli ännu bättre på att stödja ungdomars psykologiska utveckling. Studiens resultat pekar 

mot att en kompetensutveckling hos ledare inom föreningsidrotten, exempelvis simning skulle 

kunna verka förebyggande mot olika typer av psykiska problem hos ungdomar och i ett 

långsiktigt perspektiv även hos vuxna.  



 
 

Innehållsförteckning	   	  
1. Inledning ................................................................................................................................ 1	  

1.1	   Bakgrund ....................................................................................................................... 2	  
1.2 Genomgång av centrala termer ........................................................................................ 2	  

1.2.1 Mental träning ........................................................................................................... 2	  
1.2.2  Självförtroende ......................................................................................................... 4	  
1.2.3 Motivation ................................................................................................................. 4	  
1.2.5 Kroppslig anspänning................................................................................................ 5	  
1.2.6 Koncentration ............................................................................................................ 7	  

1.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 8	  
1.3.1 Stress och psykisk ohälsa bland idrottare, barn och ungdomar................................. 8	  
1.3.2 Den mentala träningens förekomst i skolan ............................................................ 10	  
1.3.3  Ett gott arbete med mental träning, hur botar man skadlig stress? ........................ 11	  
1.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning .................................................................... 13	  

1.4 Syfte och frågeställning.................................................................................................. 14	  
1.5 Teoretiskt ramverk ......................................................................................................... 14	  

2. Metod ................................................................................................................................... 17	  
2.1 Metodval ........................................................................................................................ 17	  
2.2 Urval............................................................................................................................... 18	  
2.3 Procedur ......................................................................................................................... 19	  
2.4 Analys ............................................................................................................................ 19	  
2.5 Undersökningsdeltagare ................................................................................................. 20	  
2.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 21	  

3. Resultat................................................................................................................................. 22	  
3.1 Hur viktig anser simtränare och idrottslärare att den mentala kapaciteten är? .............. 22	  
3.2 Genomförande av mental träning................................................................................... 24	  
3.3 Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och motivation ........................ 27	  
3.4 Utvärdering av den mentala träningen ........................................................................... 28	  

4. Diskussion ............................................................................................................................ 30	  
Käll- och litteraturförteckning.................................................................................................. 35	  
Bilaga 1	   KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING ................................................................. 1	  
Bilaga 2     Intervjuguide............................................................................................................ 2	  
Bilaga 3 	   FÖLJEBREV ........................................................................................................... 4	  



1 
 

1. Inledning 
 

Idag finns det ett stort utbud av böcker som behandlar områden som skall fungera som 

verktyg för att utveckla olika psykologiska förmågor. Det kan t ex innebära att bli bättre på att 

hantera stress, att kunna reglera spänningsnivåer eller bibehålla ett gott självförtroende. Lars-

Erik Uneståhl är numera en högt ansedd eldsjäl inom personlig utveckling och mental träning. 

Från början utvecklade han mentala träningsprogram avsedda för idrott, men under de senaste 

åren har mental träning även spridit sig till att användas inom andra områden som t ex skolan 

och arbetslivet.1  

 

Det är väl känt att många vuxna stressar sig igenom vardagen för att hinna med arbete, 

vardagliga sysslor och att ha socialt umgänge. Man kan lätt glömma bort att även ungdomar 

skall hinna med att studera, gå på träningar och träffa kompisar. Idrottande ungdomar utsätts 

dagligen för olika stressfaktorer. Det kan handla om upplevda yttre krav från både tränare och 

föräldrar. Men även interna krav att prestera så bra som möjligt på träningar, tävlingar och i 

skolan, kan orsaka stress.  

 

Mental träning uppfattas bland flertalet forskare som en bra metod att tillämpa för att minska 

stress och nå goda resultat. I kursplanen för idrott och hälsa står det att ”Ämnet syftar till att 

utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan”.2 Men vad gör egentligen idrottslärare och simtränare rent 

konkret för att utveckla den psykiska förmågan? Vad har ungdomar för inställning till denna 

typ av ”träning”? På grund av min egen bakgrund som aktiv simmare och min kommande 

framtid som idrottslärare blev jag intresserad av att fördjupa mig i ämnet mental träning och 

undersöka hur idrottslärare och simtränare i praktiken arbetar med att utveckla den 

psykologiska förmågan. 

 

 

 

 

                                                
1 Lars- Erik Uneståhl, Integrerad mental träning, 1999 
2 Kursplaner och betygskriterier för grundskolan: Idrott och hälsa (Stockholm: Skolverket, 2000), s.22. 
 



2 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det som händer med kroppen vid stress och påfrestningar är att man framkallar muskulära, 

autonoma och endokrina reaktioner. Det vi själv lättast kan påverka viljemässigt är de 

muskulära reaktionerna. Detta görs via muskulära och mentala avslappningsmetoder som 

skall verka för att uppnå ett inre lugn. Som resultatet av att muskelspänningar och 

blockeringar släpper kan också den psykiska energin öka.3  

 

En felaktig föreställning är att många idag tror att den mentala träningen endast är avsedd för 

elitidrottare. Trots att allmänheten idag är väl bekant med olika sorters metoder för att slappna 

av och reducera stress, så relateras inte dessa metoder till just mental träning. En ytterligare 

etablerad myt om mental träning är att den enbart är avsedd för personer som redan har 

”problem” och används för att åtgärda dessa. Mental träning är till för att förbättra de 

psykologiska färdigheter man redan har, för att kunna bli ännu bättre.4 

 

1.2 Genomgång av centrala termer   
 

I litteraturstudien som följer presenteras mental träning och psykologiska processer hos 

människan samt hur tränare arbetar med mental träning. Genomgången avser att ge en 

förståelse av vad mental träning är och hur det används i praktiken. De teorier och metoder 

som beskrivs i litteraturen förhåller sig främst till idrotten som arena, men kan också sättas in 

i vardagliga sammanhang. Jag inleder avsnittet med att beskriva vad mental träning är. 

Därefter presenteras de mest centrala psykologiska (mentala) färdigheter som man utvecklar 

med hjälp av olika mentala metoder.  

 

1.2.1 Mental träning  
 

Den mentala träningen är en underdisciplin inom idrottspsykologin som egentligen handlar 

om människan och dennes känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Med 

mental träning fokuserar man på att sammanföra psyke och kropp istället för att se dem som 

                                                
3 Mariann Blomberg, Träning i ökad kroppskännedom och avspänning hjälp för att hantera stress (Göteborg: 

Ergonomhuset, 2004), s. 1398. 
4 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU idrottsböcker 

och författarna, 2009), s.11f. 
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två skilda fenomen.5 Efter en tids träning är målet att man skall lära sig att tolka och styra 

beteenden och känslor som uppkommer. Metoder för mental träning är antingen kognitiva 

eller somatiska. Med de kognitiva (psykologiska) metoderna vill man förändra beteenden och 

med de somatiska (kroppsliga) metoderna vill man påverka olika kroppsfunktioner som till 

exempel puls och anspänning.6  

 

Den mentala träningen syftar till att utveckla människans olika psykologiska (mentala) 

färdigheter. Dessa färdigheter finns grundade i vårt beteende och våra upplevda känslor och är 

olika högt utvecklade hos var och en.7 Det finns två olika typer av psykologiska färdigheter 

som man brukar skilja på. Först har man de grundläggande psykologiska färdigheterna, inom 

dessa finns målbilder, inre dialog, att sätta mål och avspänning. Sedan har vi avancerade 

psykologiska färdigheter, här ingår spänningsreglering, koncentration, självförtroende och 

motivation.8 Alla människor har olika behov av att utveckla dessa färdigheter till högre 

nivåer. Vissa färdigheter är gemensamma att utveckla hos alla individer, som t ex att lära sig 

att hantera stress och sätta upp mål .9 

 

För en idrottare framträder resultaten av mental träning tydligare genom att en förbättrad 

prestationsförmåga kan mätas i tävlingsresultat. Vardagsmotionären kan få bekräftelse på att 

den mentala träningen har utvecklat de psykologiska färdigheterna genom känslan av ett 

bättre välmående och mindre nedstämdhet.10 Det kräver engagemang från både ledare och 

aktiv för att de uppställda målen skall uppnås. På samma sätt som man inte kan förvänta sig 

att få svällande muskler efter fyra veckors träning, gäller också den mentala träningen. Det 

finns många tränare som bortser från den mentala biten och som fokuserar mer på att utveckla 

de fysiologiska ”delarna” som muskeltillbyggnad och syreupptagningsförmåga. Men kropp 

och huvud är väl sammanbundna och därför bör inte den mentala biten glömmas bort i 

undervisningen/träningen enligt exempelvis idrottspsykologerna Hassmen, Gould och 

Gustavsson.11  

                                                
5 Anders Plate & Johan Plate, 103 mentala metoder (Stockholm: SISU idrottsböcker och författarna, 2005), 

s.14f. 
6 Ibid, s.8. 
7 Nils-Egil Rosenberg, En mental träningslära för idrotten (Stockholm: SISU idrottsböcker och författare, 1998), 

s. 22. 
8 Anders Plate & Johan Plate, 103 mentala metoder (Stockholm: SISU idrottsböcker och författarna, 2005), s.9. 
9 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU idrottsböcker 

och författarna, 2009), s. 22. 
10 Ibid, s.12ff. 
11 Ibid, s.21. 
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1.2.2  Självförtroende 

 

Självförtroendet är en av de viktigaste psykologiska faktorerna både för att kunna prestera och 

för att lära sig nya saker. Att tro på sig själv och tro på att saker löser sig är en viktig faktor 

som även styr motivationen. Det handlar om att kunna stå emot press, motgångar att vara 

fokuserad och hängiven sin idrott eller arbete under vägen att uppnå sina mål. Man har en 

stark inre drivkraft och motivation. Självförtroendet gör att man kämpar lite extra, även om 

det känns mycket jobbigt.12 

 

Ett optimalt självförtroende innebär att man litar på sig och sin förmåga att uppnå sina mål. 

Men självförtroendet är inte ett stabilt tillstånd, från ett optimalt läge kan självförtroendet 

minska eller övergå i ett för högt självförtroende. Tränaren har en viktig funktion att fylla för 

att stötta de aktivas jakt mot ett gott självförtroende. Ledaren behöver också vara medveten 

om och hålla ögonen öppna för att kunna känna igen mönster som tyder på att allting inte står 

rätt till hos idrottaren. Självförtroendet påverkar idrottsprestationen genom dess inverkan på 

hur idrottare känner, tänker och reagerar på det som händer runt omkring dem. Personer med 

ett bra självförtroende klarar av att hantera nervositet bättre och undviker inte den obehagliga 

situationen. Det påverkar även koncentrationen och hjälper idrottaren att upprätthålla fokus 

kring de faktorer som är relevanta för prestationen.13  

 

1.2.3 Motivation 

 

Motivation är en positiv och energigivande kraft som höjer intensiteten och kreativiteten till 

handling i en viss riktning. Alla är vi motiverade på vårt eget sätt, eftersom vi strävar efter att 

göra sådant som vi tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse.  

Motivationen kan också skifta i intensitet från dag till dag. Men den viktigaste faktorn för att 

behålla en hög motivation är att ha tydliga mål.14  

 

                                                
12 Robert S Weinberg & Daniel Gould, Foundations of sport and exercise psychology (United States Of 

America: Human kinetics, 2007), s. 322. 
13 Ibid, s.127. 
14 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s. 99. 
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Inre motivation innebär är att idrottaren själva har valt sin aktivitet, man upplever glädje både 

i utförandet och att klara av uppgiften. Den yttre motivationen drivs av yttre belöningar som 

pengar eller uppmärksamhet i media. Amotivation är när man har tappat intresset och 

motivationen helt. Tecken som kan tyda på detta är när idrottaren tvivlar på den egna 

förmågan och kompetensen. 

 

Tränaren skall hålla ögonen öppna och stimulera idrottarens inre motivation. SMART är en 

strategi som skall vara effektiv för att behålla en hög motivation. Detta innebär att: utforma 

specifika mål, mätbara mål, aktionsriktade, realistiska, samt tidsspecifika och tidseffektiva.15 

 

1.2.4 Stress  

 

I den vardagliga diskussionen i medierna har begreppet stress en vid innebörd. Att känna sig 

ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att vara frustrerad, att vara orolig och att ha 

svårt att somna beskrivs som stress, alternativt som tecken på stress. Kroppsliga symptom, 

som uppfattas vara konsekvenser av dessa påfrestningar är exempelvis huvudvärk och 

magont.16  

 

Coping är ett begrepp som man ofta stöter på i samband med mental träning. Coping handlar 

om hur personer hanterar situationer som upplevs som stressande. Detta kallas även 

stresshantering, det finns olika tillvägagångssätt för hur man tankemässigt och 

beteendemässigt går tillväga för att hantera stressfyllda situationer.17  

 

1.2.5 Kroppslig anspänning  
 

Arousal är också ett ofta förekommande ord inom mental träning, det betyder anspänning och 

är ett samlingsbegrepp för när kroppen aktiveras. Kroppens spänning kan gå från låg intensitet 

vid sömn, till hög intensitet då kroppen är extremt upphetsad. Anspänningsnivån i kroppen 

kan man uppmäta genom olika fysiologiska tester som, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, 

blodtryck, hormonutsöndring, muskelspänning m fl. Alla dessa fysiologiska funktioner är 

                                                
15 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s. 107ff. 
16 Statens folkhälsoinstitut, Stress, 2010  
17 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s.142. 
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autonoma och inget vi kan påverka själva.  Olika teorier om sambandet mellan anspänning 

och prestation har framförts genom tiderna. En känd modell är ”Drive-teorin” där man ansåg 

att prestationen ökade linjärt mot ökad anspänning. Därefter kom ”U- hypotesen” (se figur 

nedan) där man antar att prestationsförmågan förbättras i samma takt som låg anspänning 

ökar till en optimal punkt, därefter försämras prestationen då anspänningen blir för hög. Detta 

betyder att prestationsförmågan är som bäst då anspänningen är på en lagom nivå. Båda dessa 

modeller har dock kritiserats inom forskningen. 

 

De reaktioner som utlöses i samband med oro kan antingen vara somatiska, kognitiva eller 

beteendemässiga. Dessa reaktioner samvarierar eller integreras ofta i varandra. De kognitiva 

kan beskrivas som negativa tankar och koncentrationssvårigheter. De somatiska reaktionerna 

som uppstår är hög puls, svettningar och bullrig mage.18 

 
Figur 1: Figuren ovan är en modell över ”U-Hypotesen” där man ser hur måttet av oro (arousal) påverkar 

prestationen.19  
 

Idrottare kan prestera trots somatisk oro, även om det är svårare åstadkomma goda resultat 

med hög kognitiv oro. De idrottare presterar och mår bättre är de som har lärt sig att hantera 

sina spänningsnivåer. Det finns olika sätt att öka eller sänka spänningsnivåer. Har man för 

låga kan man ”peppa upp sig” med hjälp av musik eller genom inre samtal. För att minska 

oron är olika former av avslappningsövningar det bästa.20 

 
                                                
18 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s.143.   
19 Figuren över modellen ”U-Hypotesen” är hämtad från sökmotorn Google, se källförteckning. 
20 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s. 144ff. 
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1.2.6 Koncentration 

Våra sinnen uppmärksammar kontinuerligt nya intryck och för att kunna fungera så selekterar 

hjärnan ut vissa intryck framför andra. De intryck hjärnan väljer att uppmärksamma är det 

som vi är intresserade av och blir motiverade av. Det finns flera teorier om hur människan 

bearbetar sinnesintryck. Antingen kan man fokusera all uppmärksamhet på ett fåtal stimuli 

eller på flera. Detta innebär att ju färre sinnesintryck man fokuserar kring, desto bättre 

uppmärksamhet.  Man talar också om yttre och inre uppmärksamhet. Yttre uppmärksamhet 

innebär att man har delad uppmärksamhet, t ex inom lagsport då man behöver rikta fokus mot 

motståndarna och utåt utanför individen. Den inre uppmärksamheten är riktad inåt på egna 

tankar och målbilder på kropp och medvetande, t ex inom individuella sporter som skytte.21  

 

Även om ett smalt fokus är att föredra så kan det inom vissa sporter vara en fördel att rikta sin 

uppmärksamhet utåt. Inom konditionskrävande sporter som löpning eller skidåkning, 

använder sig många av musik för att kunna ta i och orka lite extra utan att det känns 

jobbigare. Det som händer är att man lägger fokus på musiken och inte på kroppens egna 

signaler som signalerar om trötthet och ansträngning. 

 

Det är mänskligt att man ibland tappar koncentrationen under tävlingssammanhang, men det 

gäller att kunna fokusera om så fort som man uppmärksammat den nedsatta koncentrationen. 

Denna självmedvetenhet går att träna upp med mental träning.22 Det finns olika skäl till att 

man tappar koncentrationen, vanligtvis är det den inre distraktionen som påverkar, det handlar 

om tankar, känslor och inre upplevelser (till exempel trötthet). Tankar kring tidigare händelser 

som misslyckanden, eller framtida händelser - vad som komma skall - gör att det blir svårare 

att fokusera på nuet. Ett fördelaktigt tankesätt koncentrerar sig på nuet.23  

 
 
 

                                                
21 Peter Hassmen, Göran Kenttä & Henrik Gustavsson, Praktisk idrottspsykologi (Stockholm: SISU 

idrottsböcker och författarna, 2009), s.163ff.   
22 Ibid, s.166ff. 
23 Nils-Egil Rosenberg, En mental träningslära för idrotten (Stockholm: SISU idrottsböcker och författare, 

1998), s.20.  
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1.3 Tidigare forskning  
Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring ungdomars och idrottares mentala 

hälsa samt resultat/effekter av mental träning.  

 
1.3.1 Stress och psykisk ohälsa bland idrottare, barn och ungdomar 
 

Henrik Gustavsson ville med sin avhandling öka kunskapen och förståelsen för begreppet 

utbrändhet hos tävlings- och elitidrottare. Han ville bl a undersöka vad som framkallar 

utbrändhet och vad som driver den processen hos idrottare. Både intervju och frågeformulär 

användes som datainsamlingsmetod. Resultatet i studien visar att ett flertal faktorer kan bidra 

till utbrändhet. Dessa är: stark idrottsidentitet, inre press att träna, hög initial motivation. 

Utbrändhet är slutet på en lång process och den inleds oftast med tidig framgång. Tidig 

framgång hos idrottare leder till höga förväntningar och en inre press att träna. Till slut blir 

det för mycket träning och personen blir utbränd p g a brist på återhämtning. Inom idrotten är 

det lättare att se biverkningarna av stress och nervositet via nedsatt prestationsförmåga i form 

av utbrändhet.24  

 

Maria Wiklunds avhandling undersöker ökade psykiska ohälsa och stress hos barn och 

ungdomar. Hon fann att en stor andel av gymnasieelever rapporterade om hälso- och stress 

besvär, inklusive oro och ångest. Majoriteten av gymnasieeleverna i Umeå håller dagligen ett 

högt tempo och känner sig pressade av skolan samt upplever även inre krav. Känslan av stress 

vid högt tempo korrelerar med de upplevda hälso- och stressbesvären och ångesten. Även 

kvalitativa intervjuer genomfördes med unga tjejer som sökt hjälp för stressrelaterade 

symptom. Resultaten från dessa intervjuer antyder att det är multipla stressorer (mentala 

påfrestningar) som påverkar ungdomar. Det är bl a genusordningens stressorer och 

ungdomsårens stressorer. Wiklund menar att genusspecifika interventionsmodeller bör 

utvecklas för att behandla dessa hälsoproblem främst bland unga kvinnor. Vidare tycker hon 

att man bör diskuteras hur samhällsutvecklingen och dess värdegrund påverkar unga 

människor idag.25 
 

                                                
24 Henrik Gustavsson, Burnout in competitive and elite athletes (Örebros universitet, 2007), s.13.  
25 Maria Wiklund, Nära gränsen: diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens ungdomar (Umeå 

universitet, 2010), s.9. 
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I Statens offentliga utredning, beskrivs att ungdomars psykiska hälsa har blivit sämre under de 

senaste två decennierna och att fler ungdomar upplever att de har problem med bland annat 

sömnsvårigheter, ångest, trötthet och nedstämdhet. Antalet flickor mellan 15-19 som vårdas 

för depression har ökat hela åtta gånger under perioden 1980-2003, det har också blivit 

vanligare att pojkar i åldern 20-24 vårdas för samma orsak. Det är flickor som i större 

utsträckning vårdas för stressrelaterade symptom. Majoriteten av 700 ungdomar besvarade 

frågan om vad som är mest stressframkallande i deras vardag, de ansåg att det främst var 

skolan (skolarbeten, betygssystem) som framkallade stressen hos dem och samhällets krav på 

att individen skall prestera på arbetet och i skolan. 26 Vidare i SOU rapporten har man försökt 

fastställa faktorer som tros kan vara bakomliggande orsaker till att den psyksiska ohälsan har 

ökat så markant. De kom fram till följande resultat: det är inte levnadsvillkoren som har 

förändrats synligt men antalet förvärvsarbeten minskades markant under 90-talet för att sedan 

inte återupprättas igen. Det betyder att ungdomarnas ekonomi har förändrats till det sämre 

vilket tros var en bidragande orsak till den psykiska försämringen. När man undersökte 

eventuella bakomliggande faktorer till psykisk ohälsa när det gäller ungdomars privatliv och 

fritid så tyder resultaten på att dessa är oförändrade eller till och med bättre. Antalet 

skilsmässor bland föräldrar har inte ökat och relationen mellan föräldrar och barn är troligtvis 

bättre. Den tekniska utvecklingen har gjort att det är lättare för ungdomar att kommunicera 

med varandra via SMS och e-mail, därför är ungdomar inte lika ensamma längre. Tillgång till 

musik, idrott och fritidsverksamhet, film etc. har ökat. Det enda man kunde se som har 

försämrats är ungdomars alkoholförtäring samt drogkonsumtion som visar på en fördubblad 

ökning vart tjugonde år via själrapporterad uppskattning.  

  

Den sista faktorn handlar om individen själv, i SOU rapporten står det att uppemot 60 % av 

variationen i kognitiv förmåga olika individer emellan har samband med uppväxtmiljön. För 

att erhålla en god kognitiv förmåga behövs socialt stöd, en god självkänsla och förmågan att 

kunna möta påfrestningar det vill säga kunskapen om olika copingstrategier. Ungdomar som 

inte fått utveckla dessa förmågor löper större risk för depression, utåtagerande 

beteendeproblem samt inåtvända psykiska problem.27 Dom psykiska problemen har ökat 

sedan andra världskriget trots att levnadsvillkoren har blivit bättre. Men det beror inte på att 

det finns färre jobb för ungdomar, det största orsaken man kom fram till i rapporten är 
                                                
26 SOU, Ungdomar stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder (Stockholm: Statens offentliga 

utredningar, 2006), s.15f.  
27 SOU, Ungdomar stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder (Stockholm: Statens offentliga 

utredningar, 2006), s.17ff.  
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modernismens individualisering det vill säga att ungdomar själva får välja hur de ska leva sina 

liv, det finns större valmöjlighet och plats att utvecklas, vilket gör livet mindre förutsägbart. 

 

I rapporten återges förslag på hur man kan förbättra den psykiska hälsan hos ungdomar. De 

menar främst på att det är viktigt att förbättra skolans kvalité.  I Skolan bör elever ges 

möjlighet att utveckla sina kompetenser för att kunna hålla jämna steg med det ökade kravet i 

dagens individualiserade och informationstäta samhälle. Det finns därför behov av att satsa 

mer pengar på forskning kring pedagogiska metoder som kan förbättra arbetet kring att 

utveckla dessa kompetenser.28 

 

Den nationella undersökningen Grodan utförd av statistiska centralbyrån (SCB) presenterar 

analyser av mobbing, psykisk hälsa och livskvalitet hos årskurs sex och nio. I denna 

undersökning lyfter de fram faktorer som orsakar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Undersökningen visade på att utlandsfödda elever med flyktingursprung har högre nivå av 

psykisk ohälsa och att flyktingbarn som inte bor med sina föräldrar är särskilt sårbara. Elever i 

årskurs nio som inte bor med sina föräldrar löper också stor risk att må sämre och barn som 

bor med föräldrar med bristande ekonomi löper också större risk att bli utsatt för mobbing och 

ha psykisk ohälsa eftersom att de inte har råd att göra samma saker som sina kompisar, att ha 

materiella resurser påverkar ungas självkänsla i stor grad. Ungdomar med växelvist boende 

löper större risk för låg livskvalitet vilket tyder på att ungdomar som har tillgång till båda sina 

föräldrar i sin vardag mår bättre än de som inte har det. Äldre elever i årskurs nio har högre 

grad av självskattad psykisk ohälsa, de upplever att de har problem med koncentration, 

känslor, beteende och kamratrelationer.29 

  

1.3.2 Den mentala träningens förekomst i skolan  
Syftet med den stora nationella utvärderingen för grundskolan NU03 var att belysa 

idrottsämnets utveckling sedan förgående undersökning som genomfördes 1992. Man ville 

även med utvärderingen belysa idrott och hälsa ämnets utvecklingsmöjligheter.  I 

utvärderingen fick elever från 20 grundskolor och 10 gymnasieskolor besvara en enkät. På 

frågan om hur det känns på idrottslektionerna i skolan så svarade pojkarna att de oftast tyckte 

det var roligt, de känner sig oftare duktiga och trygga och de blir i större utsträckning svettiga 

                                                
28 Ibid, s.22ff.  
29 Socialstyrelsen & CHESS, Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa – en studie baserad på den 

nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 (Stockholm: socialstyrelsen, 2012), s. 9ff. 
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och andfådda. Flickor däremot känner sig ofta klumpiga, dåliga och rädda och de upplever att 

de i mindre utsträckning får visa vad de kan.  

 

När i eleverna i undersökningen skall besvara vad de har lärt sig genom undervisningen, så 

tyder svaren på att eleverna till stor del får lära sig om olika idrottsaktiviteter, att man mår bra 

av att röra sig samt att ta hänsyn till både flickor och pojkar. Eleverna får i mindre 

utsträckning lära sig om hur man förbättrar sin kondition, hur man kan träna styrka och 

rörlighet samt hur ens levnadssätt påverkar hälsan.30 Allra minst får elever lära sig om 

ätstörningar, dopning, ifrågasättande av reklambilder samt friluftsliv.31 Reflektion, samtal och 

diskussion är ett sällsynt inslag i idrott och hälsa undervisningen vilket kan vara en orsak till 

att man kan ifrågasätta hur djup kunskapen och lärandet kan bli hos eleven. 32 Enligt NU03 

undersökningen finns det ett rådande förhållningssätt hos lärare att ” om eleverna rör på sig 

och har roligt så är det bra” i detta motionstänkande är det lätt att lärandet och 

kunskapsutvecklingen glöms bort.33 

 

1.3.3  Ett gott arbete med mental träning, hur botar man skadlig stress?  

Connaughton och Hanton har genomfört en undersökning om hur man utvecklar mental 

styrka hos idrottare. Tränare, idrottspsykologer och idrottare, verkande på elitnivå 

intervjuades. Resultaten visade att kombination av olika faktorer avgör om man ökar sin 

mentala styrka.34 Dessa är: misslyckanden, framgångar, utbildning, användning av 

psykologiska färdigheter, socialt stöd samt egen reflektion. Träningsmiljön är också en viktig 

aspekt som kan påverka den mentala styrkan, uppmuntra och ge kontinuerlig feedback. Det är 

en fördel att lära sig att koppla bort allt fokus kring sin idrott och att t ex ha en annan hobby 

vid sidan om sin idrott, s.k. ”On-Off fokus”. De slutsatser som forskarna drar är att 

misslyckanden bör analyseras och rationaliseras för att förbättra träningen och inför 

kommande tävlingar. Ett förbättrat medvetande om prestationstankar och känslor ger ökad 

motivation till träning.35   

 

                                                
30 Skolverket, Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003(NU-03) (Stockholm: skolverket, 2005), s.32. 
31 Ibid, s.97. 
32 Ibid, s.39. 
33 Skolverket, Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003(NU-03) (Stockholm: skolverket, 2005), s.155 
34 Declan Connaughton & Sheldon Hanton, The Development and maintenance of mental toughness in the 
Worlds best performers  (USA: The sport psychologist nr 24,2010), s. 168. 
35 Ibid, s.173ff. 
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Ytterligare en avhandling skriven av Katarina Haraldssons behandlar området stress hos unga 

tjejer. Syftet med avhandlingen var att ur ett salutogent perspektiv på hälsa och välbefinnande 

titta på vilka faktorer som bidrar till att unga tjejer känner sig mindre stressade. Haraldsson 

gjorde sammanlagt fyra stycken delstudier och i två av dem introducerades hälsofrämjande 

program som unga flickor fick genomföra. Programmen innehöll moment så som massage, 

sittande och liggande avslappning, föreläsningar, gruppdiskussioner, självbild- 

självförtroende- samt målbildsträning, andning och kroppskännedom. Studien kunde påvisa 

att hälsofrämjande program hade en bromsande effekt på stressutvecklingen för 

interventionsskolans deltagare.36 

 

Lennart Levi professor vid Karolinska Institutet menar på att man skall eliminera eller 

avlägsna det som framkallar ohälsosam stress precis på samma sätt som man skulle avlägsna 

en sten som skaver i skon. Det är arbetsgivares plikt att försöka ändra arbetsmiljön så att 

arbetstagarna mår bra. Att ta till läkemedel och psykoterapi är två tillvägagångssätt att bli 

kvitt depressionen och stressen. Motion, fysisk träning, avspänning och meditation fungerar 

också för att lösa upp den anspänning som byggts upp under dagen. Man behöver inte vara 

elitmotionär menar Levi, motion är en tillfällig anspänning som syftar till att förbättra 

kroppens kondition och motståndskraft. Att lära sig slappna av muskulärt och psykiskt via 

avslappningsövningar och föreställningar kompletterar motionsträningen.37   

 

Mariann Papp är en fristående forskare som har sammanställt artiklar för att definiera vad 

BMT (body – mind träning) är och vilka fysiologiska och mentala effekter den har på 

människan. Enligt Mariann Papp kan BMT fungera både som primär och sekundär prevention 

mot högt blodtryck, stress och olika problem i rörelseapparaten. BMT kan även ge ökad 

kroppskännedom, självkänsla, samt ökad fysisk och mental styrka. BMT har sitt ursprung i de 

österländska traditionerna och handlar om att kroppen behandlas i en dynamisk enhet. Inom 

BMT är det viktigt att befinna sig i nuet, att fokusera på sitt inre, på känslor, på andning, puls, 

känslan i musklerna och kroppens position. Man kallar denna typ av träning för meditation i 

rörelse och träningen syftar till att öka självkännedomen och hälsan i ett längre perspektiv. De 

fysiologiska effekterna är många och den mest positiva effekten är att aktiviteten i HPA-axeln 

sänks. HPA-axeln har en viktig funktion när det gäller fördelning av hormoner, av mycket 

                                                
36 Katarina Haraldsson, Buffra stress i riktning mot välbefinnande – interventionsstudier och utforskande studier 

med fokus på unga flickor (Göteborg: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 2009), s.50ff. 
37 Lennart Levi, Stress och hälsa (Stockholm: Karolinska institutet, 2001), s.45f.  
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stress ökar kortisolinsöndringen vilket leder till en störning i HPA-axeln. Störningar i denna 

kan i sin tur påverka insulinresistensen som kan leda till metabola förändringar. BMT består i 

stora drag av olika andningsövningar, kroppsövningar och meditationsövningar och kan 

utövas i samlad form, ofta t.ex. med yoga eller qigong och tai chi. Yogan finns i sin tur i 

många olika stilar, de vanligaste yogaformerna i Sverige är hatha yoga, astanga yoga, 

kundalini yoga etc. Qigong och tai chi är långsamma rörelser, balans och 

självförsvarspositioner.38 

 

1.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  
 

Tidigare forskning har givit underlag till strategier för hur man kan gå tillväga för att 

genomföra mental träning på ett framgångsrikt sätt. Det framgår i forskningen att det krävs ett 

stort engagemang från alla parter, både tränare och idrottare, elev och pedagog för att den 

mentala träningen skall ge utdelning. Det framgår även att det är viktigt att ungdomar förstår 

syftet med den mentala träningen. Intresset för mental träning kan öka om ungdomar 

involveras och får möjligheter att påverka sin egen utveckling. Genom samtal, 

avslappningsövningar och massage kan stresssymptom lindras.  

 

Många ungdomar upplever stressrelaterade symptom på grund av sina inre krav på att lyckas 

med sitt skolarbete och i sin träning och på tävling. Yttre krav från skolan och att t ex hålla sig 

ajour med samhällets moderniteter och utveckling, även genusordningen och parrelationer, 

bristande tillgång till sina föräldrar, att ha flyktingbakgrund eller utländsk bakgrund i en skola 

där majoriteten av eleverna har svensk bakgrund är alla bidragande faktorer till att ungdomar, 

främst unga kvinnor, känner sig stressade. I skolan är det brist på undervisning om 

ätstörningar, kroppsideal, dopning, och om hur levnadssätt påverkar hälsan. Behov finns av 

att öka inslag med   diskussioner, reflektioner och samtal om dessa ämnen i undervisningen.  

 

Meditation, avslappning, fysisk träning, yoga, qi gong, tai chi är metoder som kan tillämpas 

för att minska kortisolhalten i blodet. Det syftar också till att öka personens självkännedom 

och självförtroende.  

 
 

                                                
38 Mariann Papp, Body mind träning (kropp och själ träning), dess fysiologiska och mentala effekter (Stockholm: 

svensk idrottsforskning nr 2, 2004), s.2ff.  
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1.4 Syfte och frågeställning 
 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare och simtränare arbetar med mental 

träning.  

 

Frågeställningar:  

- Hur viktig anser simtränare och idrottslärare att elevers respektive simmares mentala 

kapacitet är? 

- Hur genomför simtränare och idrottslärare mental träning?   

- Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och motivation? 

- Hur utvärderar simtränare och idrottslärare sina mentala övningar? 

 

Svaren på dessa empiriska frågor har sedan analyseras utifrån Albert Banduras teori om 

modellinlärning och självtillit då särskilt fokus har riktats mot hur simtränare och idrottslärare 

värderar sin praktik med mentala träning 

 

1.5 Teoretiskt ramverk  

 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Albert Banduras teori Social Cognitive Theory 

(SCT). Denna har sitt ursprung i behaviorismen och socialpsykologin. Teorin illustrerar 

huvudsakligen att inlärning sker genom att observera andra (modellinlärning) och att ha tilltro 

till den egna förmågan att utföra ett beteende. Detta resulterar i självtillit, (self-Efficacy).39 

SCT används vid beteendeförändringar, dels för att försöka förstå orsaker till beteenden och 

dess samband med omgivningen, dels för att utveckla nya färdigheter och förmågor.40 

 

Bandura utvecklade en modell (fig.2) för hur individer påverkar varandra genom ömsesidig 

påverkan.41 Omgivningen (environment) påverkar individen och individen påverkar 

omgivningen (behaviour) och personligheten (personal factors). Personligheten innefattar 

                                                
39 Robert S Weinberg & Daniel Gould, Foundations of sport and exercise psychology (United Statses Of 

America: Human kinetics, 2007), s. 321.   
40 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse 

(Uppsala, Kunskapsföretaget 2008), s. 99.  
41 Albert Bandura, Social foundations of thought and action, a social cognitive theory (USA: Stanford Univeristy 

1986), s. 18. 
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tankar och känslor, psykologiska processer och andra inre faktorer som tolkar och värderar 

iakttagelsen.  Det är tankarna som påverkar det egna beteendet och de kan befästa 

föreställningar och andra befintliga tankemönster. Beteendeförändringar kan påverkas och 

beteenden kan skapas genom psykologiska förändringar.42  

 

Figur. 2: Bandura triaden, hämtad från sökmotorn Google. 43 

 

De finns flera centrala begreppen inom SCT men det är framförallt två kognitiva processer 

som har en stor inverkan på människans beteende. Dessa är upplevd självtillit (Self–Efficacy) 

tilltron till den egna förmågan att genomföra en uppgift, och vilket resultat individen förväntar 

sig att uppnå genom sitt handlande (outcome expectations).44 Har en individ höga 

förväntningar på följden av en handling ökar motivationen till själva genomförandet. Om 

förväntningar inte infrias så avtar motivationen för handlingen, vilket kan minska intresset 

och omfattningen av utförandet.45  

 

Enligt Bandura är det sex olika faktorer som har en stor inverkan på självtilliten:  

 

1. Prestationsfärdighet: Har individen tidigare erfarenhet av att ha klarat 

uppgiften/beteendet i den specifika situationen så ökar graden av självtillit. 

 

                                                
42 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse 

(Uppsala, Kunskapsföretaget 2008), s 100f. 
43 Ursprungsmodellen är hämtad från sökmotorn Google, se vidare i källförteckning.  
44 Albert Bandura, Social foundations of thought and action, a social cognitive theory (USA: Stanford University 

1986), s. 391. 
45 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse 

(Uppsala, Kunskapsföretaget 2008), s.53. 
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2. Indirekt erfarenhet: Individens självtillit ökar då den ser att någon annan person i 

liknande situation har klarat av uppgiften/beteendet. Inlärning via observation kallar 

Bandura, som tidigare nämnt, för modellinlärning, det är en process uppdelad i följande 

faser: 

- Uppmärksamhet: En viktig aspekt för att kunna lära sig är att kunna bibehålla 

uppmärksamheten. När man är trött, sjuk eller nervös blir därför inlärningen påverkad. 

- Kvarhållande i minnet: Förmågan att minnas det man har uppmärksammat har också 

en betydelse för modellinlärningen, saker man sett fastnar i minnet via inre bilder. 

- Motorisk reproduktion: Även om människan vet hur man demonstrerar ett visst 

beteende så kan det vara svårt att reproducera beteendet. Förmågan att imitera ett 

beteende kan förbättras med erfarenhet. 

- Motivation: Motivationen är viktig. Man måste ha en god anledning till att 

reproducera ett beteende, observatören kan ha en utlovad belöning, enligt Bandura 

fungerar inte straff som metod för att förstärka ett beteende.  

 

3. Verbal övertalning: Individer blir ”peppade” av kompetenta personer. Uppmuntran är 

viktig för individer och kan bidra till förbättrad självtillit.  

 

4. Fysiologiska tillstånd: Det är individens positiva, fysiska och psykiska upplevelse av 

beteendet. Vid negativa upplevelser av ett utövat beteende, så sjunker ofta självtilliten. T 

ex när individen misslyckas vid fysisk aktivitet. Individen börjar tvivla på sin egen 

kompetens. 

 

5. Imaginär erfarenhet: Individen kan utveckla tro eller brist på den egna förmågan genom 

att föreställa sina egna eller andras positiva eller negativa beteenden i framtida 

situationer. 

  

6. Känslotillstånd: Självtillit varierar med humör och situation, vilket innebär att frågor om 

självtillit skall specificeras till en speciell aktivitet i en speciell situation. Viljan att prova 

beteenden kan vara hög, men om självtilliten är låg så minskar sannolikheten för 

genomförande drastiskt.46 

 

                                                
46 Robert S Weinberg & Daniel Gould, Foundations of sport and exercise psychology (USA: Human kinetics, 

2007), s. 334. 
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Pedagogen och beteendevetaren Staffan Hultgren beskriver teorin SCT utifrån ett synsätt där 

pedagoger och ledare är påverkansfaktorer som kan skapa negativa effekter på omgivningen, 

agerandet stärker omgivningens negativa tolkningar av aktiviteten. Han menar att förståelse 

hos pedagogen utgör en betydande framgångsfaktor vid beteendeprocesser. 47  

 

Omgivningens empati och förståelse för individen är en betydande faktor vid en 

beteendeförändring, Social Cognitive Theory 48  

 

Förståelse för hur beteenden skapas och återskapas är en nyckel till att kunna göra 

förändringar i sin omgivning. Hur resonerar simtränare och idrottslärare gällande ungdomars 

mentala hälsa? Hur viktigt anser de att den mentala träningen är och hur arbetar de med 

feedback? Enligt SCT är feedback en mycket viktig faktor för att stärka självtilliten. 

Visualisering eller förmågan att kunna föreställa sig framgång kan öka prestationen hos 

individen. Hur mycket arbetar idrottslärare och simtränare med detta? Jag har i min studie valt 

att utgå från SCT för att kunna analysera och förstå hur respondenterna i denna studie arbetar 

med mental träning. 

 

2. Metod  
 

Under denna rubrik beskrivs studiens tillvägagångssätt gällande metodval, urval, procedur, 

undersökningsdeltagare, reliabilitet samt validitet.  

 

2.1 Metodval  
 
För att kunna genomföra intervjuerna på ett lämpligt sätt, behövde jag först fördjupa mig 

inom ämnet mental träning. Studien inleddes därför med en litteraturstudie. Därefter valde jag 

att använda kvalitativ intervju som forskningsmetod. Denna metod passar bäst till 

undersökningar som syftar till att förstå hur människor föreställer sig världen. Genom 

intervjuer kan man få förståelse för personers inre funderingar, erfarenheter och upplevelser 

                                                
47 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse 

(Uppsala, Kunskapsföretaget 2008), s. 133. 
48  Ibid. s.54. 
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av det undersökta fenomenet.49 Hur upplever de intervjuade deltagarna fenomenet mental 

träning och vad betyder det för dem?  

 

Det är intervjupersonernas perspektiv som den kvalitativa metoden utgår från. Kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade genom att intervjuaren har 

möjlighet att ställa frågor och genom lyhört lyssnande skaffa sig dessa kunskaper. 

Intervjuaren har ett syfte med samtalet och är den som definierar och kontrollerar 

situationen.50 

 

2.2 Urval  
 

Respondenterna till denna undersökning valdes utifrån ett strategiskt urval. Detta innebär att 

jag kontaktade personer i min omgivning och valde deltagare utifrån vissa förutbestämda 

kriterier.51 Kriterierna för att kunna delta i studien var att respondenterna hade lång erfarenhet 

av idrottslig verksamhet och att man ansvarade för ungdomsgrupper. Det spelade ingen roll 

vilket kön, utbildningsbakgrund, ålder, etc. som respondenten hade. Min önskan var att hitta 

deltagare med erfarenhet och kunskap om mental träning och att den mentala träningen 

används medvetet i undervisningen. Detta för att få så informationsrik och djup data som 

möjligt.52  

 

Det visade sig vara komplicerat och det tog tid att få kontakt med personer som stämde 

överens med de förbestämda kriterierna. I sökandet efter ett representativt urval utgick jag 

från ovanstående kriterier och började med att kontakta idrottslärare som arbetade inom 

grundskolans äldre årskurser. Ett följebrev riktat mot lärare skickades iväg per e-post till 

skolor i Stockholmsområdet. Jag fick svar från två intresserade lärare. Den sista läraren 

kontaktades per telefon.  

 

För att hitta simtränare kontaktade jag min gamla simtränare för att nå ungdomstränare. 

Hennes klubb hade just startat ett program med mental träning för en ungdomselitgrupp. Här 

                                                
49 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU idrottsböcker 

2008), s. 104.  
50 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur 2009), s. 18f. 
51 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU idrottsböcker 

2008), s.109ff. 
52 Ibid), s.108.  
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fanns en tränare som var villig att delta som respondent i min studie. De resterande tränare 

nådde jag via att e-post, med ett följebrev som skickades till åtta stycken simklubbar. I dessa 

klubbar fanns två stycken tränare, som regelbundet använde sig av mental träning i den 

ordinarie träningen. Dessa två var villiga att medverka. Totalt intervjuades tre stycken 

idrottslärare och två simtränare. Tyvärr uteblev en simtränare p g a återkommande förhinder. 

 

2.3 Procedur 

 
För att finna litteratur användes GIH:s bokkatalog, Libris samt sökmotorn Google. 

Databaserna SportDiscuss, ERIC och Google Schoolar användes för att söka efter tidigare 

forskning.  

 

Intervjuerna genomfördes på valfri, lämplig plats utifrån deltagarens behov. Fyra utav fem 

intervjuer ägde rum i lugn kontorsmiljö den sista ägde rum på ett stillsamt café. Som 

intervjumetod valdes den riktat öppna intervjun, som är en ostrukturerad intervjuform. Den 

utformade intervjuguiden innehåller frågor som behandlar aktuella områden vilket samtidigt 

ger respondenten möjlighet att ge uttömmande och reflekterande svar. Öppna följfrågor 

användes för att fördjupa svaren eller för att förtydliga samtalet.53  

 

2.4 Analys   

 
Efter intervjuerna transkriberades det inspelade datamaterialet, sedan bearbetades detta genom 

meningskoncentrering.54 Detta innebär att intervjupersonernas yttranden dras ner till kortare 

formuleringar. Det mest relevanta av det som har sagts i relation till studiens syftesfrågor 

koncentrerades till några få ord. 

 

 
 
 

                                                
53 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU idrottsböcker 

2008), s.252ff. 
54  Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur 2009), s. 

221ff. 
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2.5 Undersökningsdeltagare  
 

Idrottslärare 1: Han är 36 år gammal och har varit verksam som idrottslärare i 13 år, han 

ansvarar nu för årskurs 1-9 . Förutom en lärarexamen har han också kompetensutveckling 

inom massage, Aero-Bics för barn, S.a.f.e. utbildning i styrketräning,55 simlärarutbildning etc. 

Han har under många år även arbetat ideellt inom föreningar, dels inom tennis och ishockey.  

 

Idrottslärare 2: Han är 37 år gammal och har varit verksam som idrottslärare i 10 år, han 

ansvarar nu för årskurs 6-9. Han är också utbildad inom personlig coaching, gått enstaka 

kurser bl.a. om FIRO modellen.56 Han har lång erfarenhet av ideellt arbete inom basket och 

handboll.   

 

Idrottslärare 3: Han är 51 år gammal och är verksam som idrottslärare för årskurs 6-9. Har 

gått 2 årig utbildning på GIH. Har även läst kurser inom allmän kemi och organ kemi, samt 

fysik på distans. På sin fritid har han under lång tid arbetat ideellt inom basket, fotboll och 

bandy.  

 

Simtränare 1: Han är 28 år gammal och har varit verksam som chefstränare i 1.5 år. Han har 

gått tränarutbildningen på GIH och har även tagit del av enstaka kurser på Bosön samt SISU 

utbildningar. Han har arbetat ideellt med simning i olika simklubbar sedan han var 15 år 

gammal. 

 

Simtränare 2: Han är 31 år gammal och har varit fast anställd som tränare i 5 år. Han har 

följande utbildningar: fysiologi examen neurovetenskap, idrottspsykologi, coachning kurs, 

påbörjat neurokemi, elittränarutbildning inom simning, fridyknings instruktör, 3 steg i 

olympisk tyngdlyftning via Eleiko.57 Han började arbeta ideellt inom olika 

idrottsverksamheter när han var 15 år gammal.  

 

                                                
55  SAFE är Sveriges ledande utbildningsföretag med instruktörsutbildningar inom gruppträning, som personlig 

träning och kostrådgivning. <http://www.safe-education.se/> 
56  FIRO (fundemental, interpersonal, relations, orientation)  FIRO är en teori som handlar om gruppdynamik 

modell som presenterades av Will Schutz 1958. 
57 Eleiko är Sveriges starkaste program inom funktionell styrketräning <http://www.eleikosport.se/education/> 
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2.6 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet betyder förenklat noggrannhet och pålitlighet, detta innebär att intervjudeltagarna 

i min undersökning skall kunna upprepa samma svar på frågorna vid ett annat intervjutillfälle. 

Vid hög reliabilitet ska samma forskningsresultat nås oberoende av vem som gör forskningen 

och vid vilken tidpunkt. Låg reliabilitet kan innebära att det finns en risk att 

intervjupersonerna på grund av otydliga frågor ger olika svar till olika intervjuare eller ändrar 

svaren under intervjun.58  

 

En pilotintervju genomfördes innan det första intervjutillfället för att kunna fastställa om 

innehållet behövde förändras. Jag fann att ett flertal frågor kunde uteslutas från intervjuguiden 

då frågorna redan blivit besvarade vid föregående fråga. Under intervjutillfällen tog jag som 

vana att summera svaren för att se om min uppfattning stämde överens med respondentens. 

Detta för att minska risken för eventuella missuppfattningar.59 Reliabilitet kan påverkas av 

ledande frågor under intervjuerna vilket kan inverka på svaren.60 Jag undvek därför att 

förklara frågan, då detta kan bli ledande. 

 

Forskare inom kvalitativ forskning anses som ett instrument i sig. Därför är det betydelsefullt 

att forskaren framstår som trovärdig och att den intervjuade upplever ett förtroende för 

forskaren. Forskaren kan presentera vem den är och vilket förhållande som finns till det 

undersökta fenomenet61 Jag har simmat på elitnivå under sex år och tränat simning under 

större delen av mitt liv. Jag har själv kommit i kontakt med mental träning och detta var 

någonting jag berättade för intervjupersonerna utan att för den sakens skull lägga mina 

värderingar kring mental träning. Detta var ett sätt för mig som ansvarig för studien att visa 

för intervjupersonerna att jag är bekant med idrott och mental träning, och därmed kunna 

bygga ett förtroende till dem.  

 

                                                
58 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur 2009), s. 262f. 
59 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU 

idrottsböcker), s. 258. 
60 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur 2009), s. 

262ff. 
61 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU 

idrottsböcker), s. 158. 



22 
 

Validitet härstammar från det senlatinska ordet Validitas och betyder sanning, trohet, giltighet 

och styrka. Validitet handlar om i vilken utsträckning den genomförda studien speglar eller 

fångar upp de fenomen som är av intresse för studien. 62  

 

Begreppsvaliditet innebär att den teorietiska definitionen överensstämmer med de begrepp 

som används vid insamling av empiriskt material vilket handlar om att undvika systematiska 

fel.63 För att stärka validiteten i denna studie har jag varit noggrann i utformningen av 

intervjufrågorna för att de ska stämma överens med studiens forskningsfrågor samt den 

tidigare forskning jag har valt. Detta för att undvika systematiska fel. Genom att studera 

tidigare forskning kring området har jag kunnat fånga upp de fenomen och relevanta delar 

som är av vikt för denna studie.  

 

3. Resultat  
 

Resultaten redovisas utifrån studiens frågeställning och innehåller sammanställningar av svar 

och citat från intervjupersonerna. Detta för att få med relevanta delar av intervjun samt för att 

med hjälp av dessa delar kunna besvara forskningsfrågorna. Under varje tema har jag 

beskrivit svaren mer utvecklat, för att sedan mer djupgående tolka och analysera utsagorna 

med hjälp av Banduras teori under diskussionsavsnittet.   

 

3.1 Hur viktig anser simtränare och idrottslärare att den mentala kapaciteten 

är?  

 

Idrottslärare  
Samtliga idrottslärare menar att den mentala träningen syftar till att stärka självförtroendet hos 

eleverna. Idrottslärare 1 menar att all idrott handlar om mental träning och det som avgör i 

idrott och tävlingssammanhang är den mentala styrkan. Genom fysisk träning blir man 

mentalt stark och det tar tid, det gäller att bygga en fysisk grund på sätt utvecklas även 

självförtroendet och självkänslan.   

 

                                                
62 Nathalie Hassmen & Peter Hassmen, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm, SISU 

idrottsböcker), 136f. 
63 Ibid. s. 151f. 
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All idrott handlar egentligen om det, det spelar ingen roll hur skicklig du är om du inte har det viktigaste, 

den mentala styrkan, det är den som avgör allting, det är alltid ett mentalt spel.64 

 

Självförtroendet går upp och ner hela tiden. För att kunna hantera ett upp och ner gående själförtroende 

måste man ha en stark självkänsla och den bygger vi under tiden. Alla får vara med, jag ser alla, jag tar 

inte bort någon.65 

 

Summering: Respondenterna värderar den mentala kapaciteten högt och de upplever att elever 

som har goda kroppsliga förmågor också har ett gott självförtroende. Därför är det 

betydelsefullt att utveckla elevernas kroppsliga förmågor för att även förbättra 

självförtroendet.  

 

Simtränare 

Både simtränare 1 och 2 påstår att all träning är mental träning. För att kunna prestera på 

träning och under tävling så måste individen koncentrera sig på sitt inre, ha kontroll över 

andning och rörelser. Sedan är det viktigt att kunna prestera när det verkligen gäller, att kunna 

stå emot press. Därför använder man sig mycket utav visualisering (inre bilder) både av själva 

loppen och i de miljöer som man kommer att agerar i vid framtida tävlingar.  

 

Simtränare 2 anser att det är svårt att definiera den mentala träningen eftersom den enligt 

honom kan tillämpas på olika sett utifrån individens behov. Det handlar enligt honom om att 

kunna sätta mål, att kunna stå emot press, hantera motgångar, att vara fokuserad och hängiven 

sin idrott under vägen att uppnå sina mål. Att ha en stark inre drivkraft och motivation och ett 

högt självförtroende.  

 

Summering: Simtränarna värderar simmarens mentala kapacitet högt, utan de mentala 

förmågorna är det svårt att prestera bra på tävling och träning som simmare. Därför arbetar de 

båda inslag av mental träning i deras simplanering.  

 

 
 
 

                                                
64 Idrottslärare 1  
65 Idrottslärare 1 
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3.2 Genomförande av mental träning  

 

Idrottslärare   

För idrottslärare är det viktigt att ha en klar och tydlig organisation som en del i att arbeta med 

mental träning, eleverna blir på så sätt tryggare med undervisningen. Respondenterna 

beskriver hur de följer kurs- och arbetsplan. För idrottslärare 2 är teoretiska inslag i 

undervisningen basen för att eleverna skall bli motiverade till fysisk aktivitet. Han planerar 

därefter metodiskt och börjar med enkla övningar för att sedan progressivt öka 

svårighetsgraden.  

 

Av idrottslärarnas utsagor framgår att en god fysisk förmåga förbättrar självkänslan hos 

eleverna. Därför fokuserar de på att utveckla elevernas allsidiga rörelseförmåga. Idrottslärarna 

menar på att elever som är fysiskt svagare blir påverkade mentalt när de inte klarar av en 

uppgift och tar inte lika mycket plats som elever som behärskar uppgiften. Lärarna upplever 

också att eleverna presterar sämre på lektionerna eller väljer att inte delta alls i 

undervisningen om de har dåligt självförtroende. De menar att på idrottslektioner där elever 

får utveckla sin fysiska förmåga är en metod till mental träning. Här nedan följer ett citat från 

idrottslärare 1 som menar att den fysiska förmågan är mycket dålig på den skolan han jobbar 

på. Han jobbar därför mycket med att förbättra några egenskaper t.ex. styrka, konditions, 

balans och kroppskontroll, detta för att eleverna ska bli trygga i sig själva. Han menar även på 

att alla barn och ungdomar vill röra på sig, men man måste veta på vilket sätt man fångar upp 

dem. 

 
Av de fem fysiska egenskaperna, styrka, kondition, koordination, smidighet och snabbhet ligger fokus på 

att utveckla smidighet, koordination och snabbhet, det är rena rama katastrofen. Det är inget svårt att 

fånga upp dem, alla ungdomar vill röra på sig.66   

 

Idrottslärare 2 arbetar främst med elever enskilt i situationer där han upplever att 

självförtroendet, självtilliten är svag. Han menar att de behöver mer uppmuntran, för att våga 

prova på vissa saker, speciellt redskap. Bollrädda tjejer får genomföra enkla övningar med 

boll för att minska rädslan. En del elever får hemläxor i forma av olika artiklar som de 

                                                
66 Idrottslärare 1  
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diskuterar vid nästa tillfälle. Vissa elever får lyssna på Lars-Erik Uneståhls avspänningsband67 

som de tillsammans utvärderar efter några veckor.  

 

Idrottslärarna använder sig av olika avslappningsövningar för att motverka stress och 

oro/nervositet. Idrottslärare 2 och 3 har även mycket massage i sin undervisning. Massagen 

och avslappningen sker oftast kursvis, men används också i anslutning till ämnesinnehållet..  
 

När eleverna har ansträngt sig fysiskt så brukar jag alltid avsluta lektionerna med avslappning. Det är en 

medveten tanke för där blir kontrasten som tydligast och då förstår de bättre.68  

 

Idrottslärare 1 påstår att det mest centrala är att flytta fokus från det som skapar nervositet och 

stress hos ungdomarna. Enligt honom tömmer man energin när man ”peppar” och förbereder 

sig mentalt inför viktiga moment, han menar att man skall spara på den energin till när det 

verkligen gäller. För att flytta fokus från allvaret tillämpar han olika metoder bl a stretchning, 

och långsamma rörelser.  

 

Summering: För idrottslärare är det viktigt med en klar och tydlig organisation där innehållet 

behöver synliggöras, därför tillämpas de mentala metoderna endast i samband vid vissa 

delmoment av kursplanen t.ex. fysiologi, anatomi momentet. Eller i samband med tuffa 

träningspass. Av de intervjuade respondenterna är det en idrottslärare som använder sig av 

kognitiva metoder, men det används bara för personer som redan har ett tydligt behov. Resten 

av övningarna som används är somatiska metoder d v s olika former av avslappning och 

massage. Idrottslärare 1 har en medveten tanke med sitt tillvägagångssätt för att utveckla 

psykiska förmågan hos eleverna genom att flytta fokus från det som kan uppfattas som 

obehagligt. I intervjuerna framkommer att idrottslärarna har en didaktisk tanke med sin 

undervisning och att de är noga med att alltid förklara syftet med det vad man gör. Tanken 

bakom samtliga idrottslärares undervisning är att utveckla elevens fysiska egenskaper och 

genom detta ska den psykiska förmågan utvecklas,  d v s självförtroendet ska öka i samband 

med att man exempelvis klarar av att bemästra en rörelse eller orkar spela en hel 

fotbollsmatch.  

 

 

                                                
67  Avspänning: Träningsprogram för kropp och själ Av Lars-Erik Uneståhl  
68 Idrottslärare 2  
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Simtränare  

Alla simtränare framhåller att koncentrationen utvecklas automatiskt genom träning och 

tävling. För att kunna prestera under träning och tävling måste man kunna fokusera och 

behålla koncentrationen. För att vidareutveckla den förmågan använder sig simtränare 2 av 

olika reaktionsövningar, samt inslag av störande moment i startögonblicket.  

 
Vi vill också få dem att bli beredda på vissa störningsmoment t ex en störande publik ett barn som 

skriker. Vissa har självklart lite svårt med det här, och det blir lite fniss men det är man ju beredd på.69   

 

Vi lägger upp träningen på lika sätt för att stimulera olika sinnen och sätta koncentrationen på prov. 70 

 

Ett annat centralt begrepp som har kommit fram i utsagorna är att simtränare talar mycket om 

att stimulera alla sinnen. De intervjuade simtränarna använde sig ofta av olika 

avslappningsövningar, ofta i form av olika simövningar, där andningen står i fokus. Dessa 

övningar syftar till att fokusera på sitt inre, tänka på andningen och positioneringen av 

kroppen. En övning som simtränare 1 brukar arbeta med kallas för ”Fishwatching” Då arbetar 

simmarna mycket med sina synintryck (perceptionsövning). Visualisering är ett exempel på 

specifik metod som används som används när stora mästerskap närmar sig. Simtränare 2 vill 

att simmarna ska framkalla inre bilder av hur de rör sig och agerar i tävlingsmiljön. 

Visualisera konkurrenter, leva sig in i loppet och få en bra känsla. På detta sätt kommer 

simmaren känner sig förberedd och hemma när dagen för tävlingen är inne.  
 

Men det finns ett syfte med det. Då känns inte allt lika nytt och läskigt, då är man på rätt nivå mentalt att 

utföra någonting. 71   

 

Simtränare 1 har två olika sätt att närma sig den mentala träningen. Han väljer oftast att 

berätta syftet och förklara tydligt innebörden av övningen, för att därefter fråga vad de har 

känt, och ber simmarna förtydliga med flera ord än att det kändes bra. Det andra sättet är att 

han inte talar om syftet innan så att de får analysera känslan själva. Han menar dock att det 

blir mer ärligt om man talar om syftet innan.  

 

                                                
69 Simtränare 2  
70 Simtränare 2  
71 Simtränare 2 
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Simtränare 2 använder sig också av olika metoder att lägga upp träningen. Ibland får 

simmarna styra över träningen själva och simma igenom det utskriva passet. Ibland skriver 

han upp passet på tavlan andra gånger ger han en muntlig genomgång. När de är fler tränare 

och assistenter på passet måste simmarna kunna koncentrera sig på vem de skall lyssna på. 

Detta gör han medvetet för att stimulera alla sinnen.  

 

Summering: Simtränare använder sig av både kognitiva och somatiska mentala metoder. 

Respondenterna menar att många av övningarna syftar till att stimulera olika sinnen. För 

simmare är det viktigt att ha en bra känsla både för hur man rör sig och för de inre 

processerna som exempelvis andning. Det är viktigt med koncentration och denna utvecklas 

genom träningen, då träningen kräver att man presterar. Flera av de övningar som tränarna 

valt att använda sig av är till för att simmarna ska förbereda sig mentalt inför stora tävlingar 

och på så sätt minska risken för hög anspänning och stressrespons. Genom att öva på att 

visualisera tävlingar med bilden av positiv utkomst så ökar tilltron till den egna förmågan.  

 
3.3 Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och motivation 

 

Idrottslärare  
Samtliga idrottslärare uppfattar att alla elever uppskattar den mentala träningen, speciellt 

avslappning i samband med hårt fysiskt arbete. Massage måste man vänja eleverna med, men 

när detta väl är gjort är det ofta ett populärt inslag i undervisningen. 

 
Det blir oftast inget gnäll, det är ju alltid någon som vill köra något annat, hårt eller löst. Spela fotboll och 

så vidare det är naturligt att unga människor gnäller ibland.72 

 

Summering: De intervjuade idrottslärare är alla eniga om att enskild feedback till eleverna är 

svårt att hinna med. Feedback ges direkt efter lektionens slut och då framfört till klassen i sin 

en helhet. Det är inte svårt att motivera elever att genomföra de mentala övningarna, desto 

svårare är det att få alla elever intresserade.  

 

 

 

                                                
72 Idrottslärare 2  
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Simtränare  
Simtränare 1 menar att simmarna ofta ifrågasätter den mentala träningen, speciellt när de vill 

simma hårt. En del simmare har en lättsam, lite oseriös inställning till den mentala träningen. 

Dessa simmare pratar han enskilt med eftersom han ser att de är obekväma i situationen.  

 
Det är svårt att genrealisera. Nio av tio tycker att det är jättebra. Det finns några enstaka några stycken 

som tycker det är larvigt men de tjänar de ingenting på.73  

 

Jag pratar individuellt tillsammans med dem, sen försöker jag hela tiden förklara meningen men den 

mentala träningen. Vad är det för syfte med det och vad kan vi ha vinning utav den. Vad de får utav det, 

det är väll så jag försöker få dem motiverade.74  

 

Summering: Tränare motiverar simmarna genom enskilda samtal och genom att förklara 

syftet med övningarna. Tränaren vill påverka simmaren genom att uppmuntra och berätta de 

effekter den mentala träningen kan ha. 

 

3.4 Utvärdering av den mentala träningen 
 
Idrottslärare 
Idrottslärare 1 utvärderar inte den mentala träningen som han genomför med sina elever i en 

klass. Han menar att han istället funderar mer kring sitt ledarskap och hur han strukturerar 

sina lektioner för att på så sätt förbättra elevernas mentala förmågor. Idrottslärare 2 reflekterar 

över hur den generella stämningen är i klassen. Idrottslärare 3 vet att eleverna har förstått 

syftet med den mentala träningen när eleverna själva söker sig till honom för att bekräfta en 

beteendeförändring.  

 
Såg du att jag inte pratade och störde idag, jag blev inte lika nervös, jag vågade prova det hoppet. Såg du 

det? 75  

 

Idrottslärare 2 och 3 kan inte bedöma om elevernas psykologiska färdigheter utvecklas med 

hjälp av deras mentala övningar: massage och avslappning. De menar att övningarna ger en 

avslappning för stunden och fungerar för att eleven skall känna skillnaden mellan hög 

respektive låg anspänning. De upplever att övningarna inte ger några bestående resultat av 
                                                
73 Simtränare 1  
74 Simtränare 2  
75 Idrottslärare 1  
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minskad känsla av stress över tid. Elevens psykiska förmåga utvärderas i utvecklingssamtalet, 

då idrottslärarna främst återkopplar kring hur eleven fungerar i grupp.  

 

Summering: Två av tre idrottslärare upplever att den psykiska förmågan inte synbart 

förbättras med de mentala övningar som används. De anser dock att de mentala övningarna 

som de tillämpar är värdefulla då det hjälper eleverna att minska sin anspänning. 

Idrottslärarna i studien utvärderar den mentala träningen på olika sätt och de utvärderar 

eleverna individuellt i samband med utvecklingssamtalen.  

 

Simtränare  
Simtränare 1 och 2 utvärderar den psykiska förmågan genom att reflektera över simmarnas 

beteenden. Simtränare 1 kan se att den mentala träningen har gett resultat genom den fysiska 

prestationen. Han ser att simningen har förbättras. Simtränarna reflekterar över sina simmares 

utveckling. Här nedan följer citat som illustrerar simtränarnas medvetenhet om sina simmares 

beteenden och hur de uppmärksammar om simmaren ser spänd och nervös ut. 

 
Den psykiska förmågan... jag värderar varje ord de säger varje blick de ger mig, varje anledning till att de 

gör eller inte väljer att göra en övning som jag ger dem och sätter in dem i sammanhang i en helhet det är 

väl så mänskligheten fungerar.76  

 
Mina mentala övningar är oftast kopplade till fysiska attribut samtidigt som man jobbar med det mentala, 

jag ser förbättringen i den fysiska prestationen, inte bara genom konkreta tider utan min känsla för hur jag 

vill att de ska röra sig i vattnet ser bättre ut. 77 

 

Jag utvärderar varje dag och även under passet, det är ett kontinuerligt arbete. Att kunna tolka situationer 

och ageranden och gå direkt in och. Ibland kanske man ska reflektera och inte agera förrän i efterhand. 

Man reflekterar över ett beteende, sen behöver man göra om det för att förstärka det, nu har jag observerat 

det här beteendet flera gr om, då gör jag ett ingripande.78  

 

                                                
76 Simtränare 1  
77 Simtränare 1 
78 Simtränare 2  
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Summering: Simtränarna uttrycker att de reflekterar över simmares beteenden och 

prestationer. De uppmärksammar t.ex. om simmaren ser spänd och nervös ut i kroppsspråket. 

Båda tränarna upplever att de ser en positiv utveckling av den mentala träningen i form av 

förbättrade resultat i bassängen.  

 
4. Diskussion  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och fördjupa mig i ämnet mental träning med 

avgränsningen hur tränare inom simning och idrottslärare dagligen arbetar och tillämpar 

mental träning för att utveckla ungdomars psykologiska förmågor. Frågeställningar kopplade 

till uppsatsens huvudsyfte har handlat om specifika frågeställningar om hur simtränare och 

idrottslärare genomför, motiverar och utvärderar arbetet med mental träning. Teorin Social 

Cogntive Theory utformad av Albert Bandura har använts för att beskriva hur tränarens och 

ledarens personlighet och resonemang kring mental träning påverkar sin omgivning samt 

vilka faktorer som bidrar till ökad självtillit hos individen. Denna teori har jag funnit 

användbar då den har legat till grund för min analys och tolkning av empiri. 

 

Kort sammanfattat pekar resultaten på att lärare endast använder somatiska övningar och att 

simtränare tillämpar både kognitiva och somatiska mentala övningar. Både simtränare och 

idrottslärare upplever att ungdomar tycker att det är roligt att delta i den mentala träningen 

och de behöver sällan ge en extra uppmuntran. Däremot behöver de ofta förtydliga varför man 

gör det och vilken effekt övningarna har. Om den mentala träningen har gett resultat går 

endast att uppfatta enligt respondenterna, genom egna personliga värderingar och upplevelsen 

av hur ungdomar beter sig. Det handlar hela tiden om att reflektera över beteenden. 

Individuella samtal är basen för att kunna komma åt personers inre känslor. 

 
I utsagorna från idrottslärarna framträder att de har en uppfattning om vad som stärker 

elevernas psykiska färdigheter och som de bygger upp sin verksamhet efter det. Genom att 

öva på fysiska grundegenskaper så kommer elevernas självtillit att öka, eftersom eleverna får 

erfarenhet av att klara av uppgiften. Dessa idrottslärare var alla överens om att elever i dagens 

skola behöver utveckla koordination, balans, motorik, styrka, kondition och smidighet i större 

utsträckning än tidigare. Detta resonemang stämmer överens med Banduras teori om hur 

självtilliten kan öka genom prestationsfärdighet. Simtränares utsagor ser annorlunda ut och 

här synliggörs en skillnad mellan idrott i skolan och i föreningsverksamhet. I skolan kan 
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eleverna generellt sett ha mycket att utveckla fysiskt, något som simmare ofta redan har 

utvecklat, fokus kan istället riktas åt att utveckla individens mentala förmågor. Min tolkning 

är att eftersom simningen är en prestationsinriktad sport så har man kommit längre inom 

området mental träning. Man har upptäckt fördelarna med att stärka den mentala styrkan för 

att kunna prestera ännu bättre under tävling och träning.  

 

Vidare arbetar idrottslärare 1 med att skapa en arbetsmiljö där han aktivt flyttar fokus från det 

som är obehagligt till det som ger en känsla av trygghet och säkerhet. Han låter alla elever få 

prova på och vara med. I linje med Banduras teori om självtillit så agerar idrottslärare 1 

genom att försöka öka elevens fysiska förmåga vilket i förlängningen innebär enligt Bandura 

att man vid antingen negativa eller positiva upplevelser av en handling antingen ökar eller 

minskar självtilliten. Idrottslärare 1 söker med sitt förhållningssätt att påverka eleverna och 

omgivningen positivt eftersom det blir ett behagligare klimat utan (kollektiva) prestationer på 

idrottslektionerna. Banduras teori handlar som tidigare nämnts om hur beteenden 

reproduceras i en omgivning, speciellt från äldre till yngre individer. Genom att agera som 

idrottslärare 1 gör, genom att flytta fokus, så undviker han favorisering, att hamna i en 

reproducerande genusordning o s v vilket innebär, enligt min tolkning, att positiva beteenden 

har möjlighet att föras över till eleverna.  

 

Enligt Banduras teori har imaginär erfarenhet en inverkan på självtilliten, det handlar om att 

kunna föreställa sig tanken att man lyckas med en handling eller med ett beteende, istället för 

att se sig själv misslyckas. Detta är någonting som både simtränare 1 och 2 arbetar mycket 

med, dels för att simmare skall känna sig trygga i nya miljöer där de skall tävla, dels för att 

lära in känslan för vissa rörelser.  De upplever att när deras simmare lär sig att visualisera så 

förbättras resultaten i bassängen.  

 

Feedback och uppmuntran är något som prioriteras av både idrottslärare och simtränare. 

Idrottslärare har dock svårigheter med att stärka varje elevs självtillit via verbal uppmuntran. 

Idrottslärarna menar att tidsbrist är det största hindret för att kunna ge konkret feedback till 

varje individ. I linje med Banduras teori skall uppmuntran och feedback ges kontinuerligt för 

att självtilliten skall öka hos individen. Simtränare har tid för personlig kontakt med sina 

simmare och under intervjuerna framkom det indirekt att simtränarna har en stor drivkraft att 

sätta sig in i simmarens situation och att visa förståelse för dem. Detta engagemang kan i linje 

med Banduras teori bidra till goda relationer och trygg miljö då beteenden som nämnt ovan 
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resproduceras i miljön som man befinner sig i. Kontakten och relationen mellan elever och 

idrottslärare blir annorlunda i jämförelse med tränare och simmare eftersom att idrottsläraren 

har begränsad tid för att lära känna alla elever på ett djupare plan.    

 

Att vara motiverad är betydelsefullt för att en individ skall kunna reproducera ett beteende för 

att på så sätt öka sin självtillit enligt Banduras teori.  För att en person skall kunna behålla 

motivationen så behöver personen ha ett mål och en utlovad belöning. Utifrån resultaten så 

arbetar både simtränare och idrottslärare med att motivera sina ungdomar, via personliga 

samtal eller omdömen. Men även här har simtränare fördel att vid fler tillfällen kunna talas 

vid enskilt med sina simmare. Inplanerade målsättningsmöten med simmare sker dock i 

samma frekvens som utvecklingssamtalen i skolan.  

 

Min upplevelse av respondenternas utsagor är att både simtränare och idrottslärare är 

motiverade att utveckla sina ungdomar både på ett fysiskt och psykiskt plan. Att idrottslärare 

och simtränare är motiverade över sina ungdomars utveckling betyder i linje med Banduras 

teori att deras motivation och tilltro till ungdomarna bör smitta av sig till omgivningen som då 

kan öka tilliten till sig själv och på längre sikt så kan även upplevelsen av stress minska. Det 

jag dock måste ställa mig lite kritisk till är idrottslärarnas stora fokus kring elevernas fysiska 

utveckling. Målsättningen är god i sig men enligt min egen uppfattning är det lika 

betydelsefullt att lägga lika stort fokus kring lektionsinnehåll som syftar till att utveckla kropp 

och knopp som en helhet.  

 

Med hänvisning till tidigare forskning handlar genomförandet av mentala övningar/mental 

träning även om att skapa en miljö där alla trivs, ge varandra uppmuntran, sätta upp mål, 

sänka kraven, hitta svagheter, arbeta med dem och bygg på det som gruppen och klassen har 

som styrka. I NU03 redovisningen efterlyser man också mer diskussioner i skolan kring hur 

levnadsvanor och fysisk aktivitet förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Maria 

Wiklunds avhandling tar upp problematiken om stress hos unga tjejer och hon anser att det är 

viktigt att även diskutera genusordningen samt hur samhällsutvecklingen påverkar oss.  

 

Katarina Haraldssons avhandling visar att stresshanteringsprogram fungerar i skolan och att 

tjejers stressnivåer kan minska.  Jag tror att den mentala träningen har en plats inom alla 

institutioner och att diskussioner kring livskunskap bör figurera oftare.  Att arbeta med dessa 

olika områden kan bidra till att utveckla individers psykiska förmågor som i sin tur skapar 



33 
 

starkare grupper/klasser. Om man infogar mental träning i skolidrotten så kan det vara till 

hjälp för elever att kunna varva ner, slappna av och därmed även orka klara av det övriga 

skolarbetet på ett bättre sätt.   

 

Respondenternas utsagor indikerar att de är på väg och har en tanke bakom den verksamhet 

som de bedriver, men det finns stora utvecklingsmöjligheter inom båda arenorna t.ex. bättre 

uppföljning och utvärdering samt i större utsträckning utföra exempelvis body-mindfullness 

träning som Mariann Papp förespråkar. Det jag har fått fram av aktuell forskning kring mental 

träning är att den kräver en ökad kompetens hos ledaren för att kunna genomföras i det 

dagliga arbetet. Givetvis finns såväl tids- som resursaspekten att ta hänsyn till. Att arbeta med 

mental träning i skolan kräver att fler personer på skolan är involverad och engagerad i 

arbetet, och att det finns kompetensstöd i form av en specialist, t ex en psykolog. Vad denna 

studie kan bidra med kring detta område är en beskrivning av hur arbetet för att utveckla 

mental träning kan se ut i två skilda verksamheter, utan de resurser som mycket av den 

nuvarande forskningen kräver.  

 

Slutsats  
Genom media blir man dagligen upplyst om olika metoder som ska verka för ett gladare mer 

avspänt liv. Man kan gå på yoga, meditera, träna på gym, gå i skogen etc. Det som tydligt 

framkommer i denna studie är att alla har sin egen uppfattning om vad mental träning är och 

att grupper och individer har olika behov och olika förmågor att utveckla.  

 

Med denna undersökning har jag förstått att människans inre är något som behöver 

uppmärksammas minst lika mycket som människors mer synliga yttre liv. Både ”kropp och 

knopp” hänger ihop och ska därför inte särskiljas. Respondenterna i denna studie jobbar alla 

med mental träning, på olika sätt och med varierande intensitet. Vad jag har kommit fram till 

är att simtränare har kommit längre i sin användning av mental träning än vad idrottslärare har 

gjort. Detta av förklarliga skäl, då idrottslärare har ett begränsat tidsschema och flera 

individer att lära känna i jämförelse med simtränare som har mindre grupper att ansvara över.  

 

Det som är värt att notera är att alla ungdomar, enligt lärarna och ledarna, verkar tycka att den 

mentala träningen är bra, även om de ibland föredrar att vara fysiskt aktiva. Av 5 

respondenter som är ledare för ett stort antal ungdomar har majoriteten av alla ungdomar en 

positiv inställning mot denna typ av träning. Den mer medvetet iscensatta mentala träningen 
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är fortfarande riktad mot elitsatsande idrottare, men skolan kan enligt mig arbeta mer mot att 

utveckla elevernas psykologiska förmågor med hjälp av mental träning för att på längre sikt 

förbättra folkhälsan. Här nedan kommer, utifrån studiens resultat, förslag till ledord för ett 

lyckat samarbete kring mental träning i verksamheter som arbetar med ungdomar: 

- Öka kompetensen och resurserna kring den mentala träningen. 

- Beteenden och mental obalans kräver en mer ingående förståelse av personens vardag.   

- Struktur och organisation med tydliga direktiv och målbilder är väsentligt för att lyckas med 

mental träning. 

- Inför kognitiva metoder, mer samtal kring de olika mentala färdigheterna, självkänsla, 

motivation, koncentrationsförmåga, stresshantering, eget ansvar, socialt samspel o s v.  

 

Idrottslärare och simtränare arbetar inom två skilda verksamheter och deras arbetsuppdrag ser 

inte likadana ut. Detta tror jag kan ha påverkat svaren hos respondenterna. Idrottsläraren hade 

möjligtvis i en simtränares situation sett på området mental träning ur en annan synvinkel än 

vad de har gjort i denna uppsats och tvärtom. För att gå vidare med denna studie skulle det 

vara intressant att undersöka hur elever upplever en intervention med mental träning med 

fysiska tester som indikator.  
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Intervju med idrottslärare 2, 05/11-2010, anteckningar och bandinspelning 
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Intervju med simtränare 1, 03/11-2010 anteckningar och bandinspelning 
 
Intervju med Simtränare 2, 02/11, anteckningar och bandinspelning



 

Bilaga 1 KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur tränare och lärare utvecklar ungdomars psykologiska 

förmågor med hjälp av redskapet mental träning. 

- Hur genomför tränare och lärare mental träning i undervisningen?  

- Hur motiverar tränare och lärare individer som inte är intresserade av mental träning?  

- Hur utvärderar läraren och tränaren genomfört mental träningsprogram? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Mental training i samband med orden swimming, School, Positiva effekter, skolan, stress 

 

Var har du sökt? 

Bibliotekskatalogerna: GIH:s bibliotekskatalog. 
Artikeldatabaser: SportDiscuss & ERIC  
Sökmotorer på webben: Google och Google Scholar Sverige 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Sverige:  
 
Google Scholar: 
Mental Training *skolarbete 
 
 
GIH:s bibliotekskatalog: 
Mental träning  
 
ERIC/EBSCO:  
 
 

Kommentarer 

Den största delen av litteraturen hittades via litteraturlistor från examensarbeten, 
universitetspublikationer. Stor del av litteraturen hittades via rekommendationer från bekanta 
och övriga personer. 

 

 

 



 

 

Bilaga 2     Intervjuguide 

 

 
 

1. Syfte frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tränare och lärare arbetar för att utveckla 

ungdomars psykologiska förmågor med hjälp av redskapet mental träning. 

 

      -     Hur genomför tränare och lärare mental träning i undervisningen?  

- Hur får man ointresserade elever att bli motiverade till mental träning?  

- Hur tolkar och utvärderar läraren och tränaren genomfört mentalt träningsprogram?  

 
Bakgrundsfrågor:  
 

- Ålder 
- Utbildning  
- Kompetensutveckling/fördjupning  
- Erfarenhet ideell verksamhet 
- Civilstånd, barn 

Kom igång frågor: 

Fråga 1. Kan du berätta för mig vilka områden i idrott och hälsa som du har valt att prioritera 
lite extra? 
Fråga 2. Kan berätta för mig om vilka starka och svaga sidor du har uppmärksammat hos dina 
elever/simmare.  
Fråga 3. Kan du beskriva för mig vad mental träning betyder för dig?  

Mental träning (Hur, Vad, När, Varför):  
 
Fråga 4. Kan du berätta för mig hur ofta ni brukar ha med någon form av avslappningsövning 
i undervisningen?  
 
Fråga 5. Kan du beskriva för mig hur du går tillväga för att förbättra koncentrationsförmågan 
hos eleverna/simmarna. 
 



 

Fråga 6. Berätta för mig i stora drag hur du genomför MT i din undervisning?  

Fråga 7. Berätta för mig om hur du hittar inspiration till dina övningar?  

Fråga 8. I kursplanen för idrott och hälsa står det att idrotten skall utveckla elevens fysiska, 
psykiska och sociala förmågor. Hur ser du på det, berätta hur du utvecklar dessa förmågor hos 
eleverna/simmarna.  

 
Individanpassning och Motivation:  
 
Fråga 9. Berätta för mig hur du upplever att eleverna/simmarna uppfattar den mentala       
träningen? Vilken inställning har de gentemot olika övningar? 
 
Fråga 10. Beskriv så detaljerat som möjligt hur du motiverar elever som inte tycker om eller 
t.ex. tycker att det är onödigt med mental träning?  

Fråga 11. Brukar du ha individuella samtal med eleverna/simmarna? Hur ser du på det? 
(Viktigt? Tid? ) 

 

Utvärdering:  
      

 Fråga 12. Kan du berätta för mig hur du utvärderar och hur ofta du utvärderar du 
elevernas/simmarnas psykiska förmågor?  

Fråga 13. Kan du beskriva för mig hur du ger feedback till eleverna. 

Fråga 14. Brukar eleverna ge undervisningen feedback? 

Fråga 15 . Har du upplevt att eleverna delger information om hur de känner sig rent mentalt? 

Fråga 16. Har du fått en uppfattning om eleverna själva upplever att deras mentala färdigheter 
har förbättrats med mental träning?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  FÖLJEBREV           
 Stockholm 11 oktober, 2010 
Till: 
Tränare inom simning och idrottslärare  
 
Hej 
 
Jag heter Marie-Therese Öberg och jag studerar till lärare på GIH i Stockholm. Under hösten 
2010 skriver jag min C-uppsats och som ämne har jag valt att undersöka hur lärare arbetar för 
att utveckla ungdomars psykologiska förmågor med hjälp av redskapet mental träning.  
 
Jag är intresserad av att intervjua er lärare som aktivt arbetar för att utveckla eleverna både 
som idrottare och människa. Det vill säga att ni förutom idrottslig verksamhet även arbetar för 
att utveckla elevernas mentala färdigheter: Självkänsla, motivation, koncentrationsförmåga, 
stresshantering, eget ansvar, socialt samspel o.s.v. Eftersom både kroppsliga färdigheter och 
mentala färdigheter påverkar prestationsförmågan och välbefinnandet. Mental träning är ett 
samlingsnamn som omfattar ett stort antal metoder och tekniker. T ex avslappningsövningar 
för att reducera stress och nervositet eller koncentrationsövningar för att träna upp 
koncentrationsförmågan.  
 
Är du en lärare som har uppmärksammat betydelsen av att utveckla både de fysiska och 
psykiska (mentala) färdigheterna hos eleverna och tillämpar olika metoder för att uppnå detta?  
 
Under vecka 44-45 skulle jag vilja intervjua lärare. Intervjun kommer att spelas in och pågå 
cirka 30-45 minuter på överenskommen plats.  Avlyssning samt utskrift av inspelningen 
kommer att ske enbart av mig. Du som deltar i intervjustudien kommer inte kunna identifieras 
i den skriftliga rapporten.  
 
Om detta låter intressant och ni vill delge era värdefulla erfarenheter till mig, så hör av er till 
mig antingen genom att ringa, skicka sms eller Maila. Tveka inte om ni känner er osäkra på 
om ni ”kvalificerar” för undersökningen eller inte. Hör av er, jag svarar gladeligen på alla 
Mail!  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Marie-Therese Öberg                                               Ansvarig på GIH                  
Skeppsmäklargatan 35                                             Suzanne Lundvall                                  
120 69 Stockholm                                                    Suzanne.lundvall@gih.se                                       
Mobil: 073 3806886  
Mariethereseoberg@gmail.com 
 
 
 
  


