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Abstract 
 

Aim 

The aim with this study was to acquire knowledge of mental training and if you can use it in 

the elementary school to increase in a short period of time the performance in a coordination 

test. Furthermore we wanted to investigate teachers understanding of the possibilities to 

perform this kind of training in the elementary school, and if there is support for this in the 

school regulation. 

 

Method 

As method we have used a combination of a literature pre-study, interview and at the end an 

experiment. Before the experiment and interviews could take place we studied literature about 

mental training to get a basic knowledge of the subject. The facts we learned from our pre-

study and interviews gave us the base for our experiment. The experiment group included 23 

pupils in a third class at school situated in Stockholm. The pupils were tested in a 

coordination test before and after different types of preparations. One group of pupils were 

prepared by mental training, one group by practising the test and one control group which 

didn’t get any preparation at all other than ordinary physical education. Two physical 

education teachers and one regular school teacher in Stockholm, Sweden were interviewed. 

Furthermore one interview was made with a psychiatrist, also situated in Stockholm.  

 

Results and conclusions 
 
Our results show that a lack of motivation and concentration often leads to a bad performance. 

All people have a basic tension naturally in the body to function normally. If the tension is 

increasing in the body there are a lot of negative effects occurring, for example poor 

concentration. Stress is one of the reasons to this increased elevation of tension in the body. 

Mental training can in an efficient way decrease the negative eccentricity in the body and 

increase the self-esteem in the individual. Our investigation has shown that a short time of 

mental training can increase the performance in a co-ordination test performed in the regular 

school. We are of the opinion that this kind of training is possible to involve in the regular 

school education if you look at what is written in the school regulations. 
 



Förord 

 

Vi valde mental träning som ämne av flera anledningar. Dels så tycker vi att det är ett ämne 

som ligger i tiden, dels har vi båda ett starkt intresse för ämnet och har båda ägnat mycket tid 

åt detta inom våra idrotter, en av oss inom hästsporten och en inom kampsporten. Den effekt 

vi båda har sett av mental träning är mycket positiv och vi tycker att den borde användas inom 

många andra områden än just idrotten. Vi tror även att vi i vår framtida yrkesroll kommer att 

ha mycket nytta av just mental träning och att det kommer vara ett verktyg som kommer att 

komma mer och mer i all undervisning. Denna uppsats vänder sig främst till studenter på 

Idrottshögskolan men även till alla med ett intresse för mental träning och en vilja till att må 

bättre. 

 

Kommentarer och synpunkter tas tacksamt emot på e-post: 

 

slinsan@hotmail.com

galloblanco@bredband.net
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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med arbetet var att få förståelse för vad mental träning innebär och om man kan 

använda sig av det i skolan för att höja prestationen på kort sikt i ett koordinationstest i 

grundskolan. Vidare ville vi undersöka lärares uppfattning om vilka möjligheter det finns att 

bedriva denna sorts träning i skolan och om det finns stöd för detta i den läroplan som finns i 

dag. 

 

Metod 

Som metod har vi använt oss av en kombination av förstudie av litteratur, intervjuer och ett 

experiment. Innan experimentet kunde påbörjas läste vi litteratur om ämnet för att kunna ta till 

oss den information vi fick av intervjuobjekten. Lärdomen vi fick från vår förstudie och våra 

intervjuer lade sedan grunden till vårt experiment. 

Undersökningsgruppen i vårt experiment bestod av 23 elever i åk 3 i en skola i Stockholm 

vilka fick genomföra ett koordinationstest före och efter olika förberedelseformer; en grupp 

elever förberedde sig genom att träna mentalt, en andra genom att fysiskt träna på testet och 

en tredje grupp som var vår kontrollgrupp förberedde sig endast genom att delta på den 

schemalagda idrottsundervisningen. Intervjuerna genomfördes med tre lärare i grundskolan 

och en psykiatriker, alla verksamma i Stockholm. 

 

Resultat och slutsats 

Vårt resultat visar att brist på motivation och koncentration medför en sämre 

prestationsförmåga. Alla människor har en grundspänning i kroppen för att överhuvudtaget 

kunna fungera men en för stor spänningsnivå i kroppen medför en rad negativa effekter som 

bl.a. bristande koncentration. En bidragande orsak till en höjd spänningsnivå i kroppen är 

stress. Mental träning kan minska den negativa överspänningen i kroppen och höja individens 

självkänsla. Vi har i vår undersökning visat att man med hjälp av mental träning på kort sikt 

kan höja prestationen i ett koordinationstest i grundskolan och att det enligt den befintliga 

läroplanen finns utrymme för denna sorts träning i undervisningen. 
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Ad hoc1 definitioner 
 
Avslappning används ofta i dagligt tal som ett uttryck för både ett tillstånd för sinnesro och 

för tekniken att uppnå detta tillstånd. Vi har därför valt att dela upp begreppet avslappning i 

två följande begrepp, muskulär respektive mental avslappning. Tekniken att uppnå tillståndet 

kallar vi för avslappningsträning. 

 
 
Mental träning 

Ett samlingsnamn för hypnos, avslappning och målbildsträning. En systematisk träning där du 

ser dig själv lyckas. 

 

Neuromuskulär avslappning 

Systematisk genomgång av kroppens muskler genom att växelvis spänna dom och sedan få 

dom att slappna av. 

 

Avslappningstekniker 

Innefattar alla former av strukturerade avslappningsprogram, som neuromuskulär 

avslappning, men också olika former av meditations- och yoga övningar. 

 

Muskulär avslappning 

Ett tillstånd av spänningsreduktion i så många muskler som möjligt ner till så nära 

grundspänningsnivå som möjligt. 

 

Mental avslappning 

Ett tillstånd av lugn och sinnesro, som ofta följer på avslappning. 

 

Avslappningsträning 

En styrd och systematiserad träning för att lära in en avslappningsteknik i syfte att uppnå ett 

tillstånd av muskulär och/eller mental avslappning. 

 

Stress 

En yttre belastning på kroppens fysiska eller psykiska system. 

                                                 
1 För visst tillfälligt eller individuellt ändamål 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
 

I dag är idrott och sport så mycket mer än bara ren muskelstyrka och 

syreupptagningsförmåga. ”Framtidens vinnare måste bygga sitt psyke lika noga som sin 

fysik”2 I och med att utvecklingen inom de olika disciplinerna som finns inom idrott i dag är 

så långt framskriden får den psykiska styrkan allt större betydelse i idrottarens vardag. Den är 

nu så pass viktig att den till stor del bestämmer vilka som kommer att lyckas eller misslyckas. 

Den ideala prestationen utförs med lika stor dos av psykisk som fysisk styrka. Psykisk styrka 

är något som kan tränas upp precis som den fysiska och för många idrottare världen över är 

det lika självklart med koncentrationsträning och självförtroendeträning som kondition och 

fysisk styrka. Liksom en skadad muskel kan också ett skadat psyke vara den avgörande 

faktorn i ett misslyckat prestationsförsök så det gäller att se till att den mentala träningen 

underhålls löpande precis som den fysiska.3 Varför används då inte mental träning inom några 

andra områden än idrotten? Är det inte så att mental träning också kan höja prestationen 

utanför idrotten eller vänder sig den mentala träningen bara till idrottare?  

 

Att prestera kan vara vad som helst och behöver inte bara vara en fysisk prestation. Även 

utanför idrotten spelar förväntningar, inställning, attityder, rädsla, nervositet och oro en 

avgörande roll för att kunna visa sig från sin bästa sida, göra sig själv rättvisa. Den bild som 

vi målar upp av oss själva, förväntningar som en följd av denna bild är ofta en avgörande 

faktor i våra problem, besvär och sjukdomar.4 Det vill säga att ser man sig själv som en dålig 

person så blir bilden av sig själv också dålig. Dagens skola har en viktig uppgift genom att 

öka elevens välbefinnande.5 Detta genom att lära sig lyssna till sin egen kropp och vara 

lyhörd på dess signaler. Samhället i dag bygger på att hinna så mycket som möjligt på så kort 

tid som möjligt och detta medför en för oss människor stressad och nedbrytande miljö. Studier 

visar att stress är skadligt och kan leda till ohälsa.6  

 

                                                 
2 Willi Railo, Håkan Matson, Nya Bäst när det gäller, (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1992), s. 17. 
3 Lars-Eric Uneståhl, Mental träning sport & idrott, (Örebro: Welins Tryckeri AB, 1990), s. 30. 
4 Lars-Eric Uneståhl, Självkontroll genom mental träning, 11. ed.  (Örebro: Veje International AB, 2000), s. 8. 
5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet: Fritzes offentliga publikationer, 1998), s. 1 
6 <www.socialstyrelsen.se>, sökord stress. 
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I Karlstad kommun genomfördes en försöksverksamhet med svagmotiverade elever i 

gymnastik 1970-71 där avslappning i olika grupper provades. I samband med detta väcktes 

intresset för avslappning i skolan.7 Vi tror nu att detta intresse har svalnat och att den stressiga 

situation som finns i skolan i dag har massor av negativa medföljande effekter som 

koncentrationssvårigheter mm. Vore det inte bra att införa ett ämne i skolan som bara handlar 

om att ge sig själv tid att slappna av och ta hand om sig själv. Att få gå ner i varv och få känna 

en stunds styrka inom dig själv där det är du som bestämmer och där ingenting kan störa dig. 

Vi vill påstå att endast en kort stunds mental träning kan ändra din förmåga att prestera till det 

bättre i många fall och vill i vår studie undersöka om så är fallet.  

1.2 Tidigare forskning 
 

Sven Setterlind startade 1979 ett projekt om vilken effekt avslappning hade på barns 

prestationer i skolan. Projektet varade i fyra år och utmynnade i en akademisk avhandling 

med avslappningsträning i skolan som titel. Huvudmålet med avhandlingen var att utveckla 

och utvärdera enkla tekniker i avslappningsträning i grundskolan. Metoden som användes i 

projektet var att låta 300 barn i åldrarna 12 – 17 år få avslappningsträning tre gånger i veckan 

under en period av sex veckor under höstterminen 1979. Avslappningsmetoden som var 

inspelad på band utfördes i slutet av varje idrottslektion under testperioden. Efter testperioden 

genomfördes en utvärdering där olika enkäter fylldes i av testpersonerna som fick svara på 

vad dom fått ut av avslappningsträningen och hur prestationerna i skolan ändrat sig efter 

testperioden. Resultaten visade att 1/3 sov bättre på natten. Så många som 60 % kände sig 

mindre stressade, 44 % mindre irriterade och 46 % mer utvilade och alerta än tidigare. Många 

elever (24 %) kände också att dom hade lättare att lära sig saker i skolan än tidigare.8   

 

En studie i USA genomfördes i början av 90-talet där man undersökte fördelarna med mental 

målbildsträning kombinerat med avslappningsträning på barn i åldrarna 7-10 år. Studien 

genomfördes på tre grupper av barn i en bordtennisklubb och inriktade sig på barnens 

prestationsutveckling i sporten. Resultatet av studien visade att mental målbildsträning i form 

av videoinspelade bilder av önskat resultat kombinerat med avslappningsträning gav en 

signifikant ökad prestation i bordtennis hos barn i åldrarna 7-10 år.9  

                                                 
7 Sven Setterlind, Avslappningsträning i skolan, (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1983), s. 1. 
8 Ibid., s. 391ff. 
9 T. Orlick, N. McCaffrey, “Mental training with children for sport and life”, Sports Phychologist, 3 (1992:6, 
September), s. 230-241. 
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1.3 Förstudie 
 

1.3.1 Mental träning 

 

Begreppet “mental träning” används i likhet med begreppet “psykisk träning” som ett 

samlingsnamn för psykologiska metoder, som syftar till en kontroll och påverkan av 

individens beteenden, upplevelser och kroppsliga skeenden. När det gäller själva beteendet så 

innefattar mental träning dels de styrfaktorer, som föregår ett visst beteende, dels åtgärder 

som syftar till att påverka konsekvenserna av ett visst beteende. De vanligaste mentala 

processerna är tankar, bilder och känslor. Dessa processer har alla människor varje dag. Hur 

tankar och bilder påverkar både motorik och kärlsystem är väl känt likaså att kroppen reagerar 

på känslor.10  Mental träning handlar också om att ta kontrollen de spänningar som finns både 

muskulärt och psykiskt i kroppen hos alla människor och hitta den optimala kombinationen 

mellan spänning och avslappning dvs. att finna sitt avspända tillstånd.11

 

De inre bilderna styrs bl.a. av vårt undermedvetna. Det undermedvetna präglar också den 

uppfattning vi har av oss själva och de resurser vi tror att vi besitter. Vi skapar oss en 

föreställning om verkligheten som i sin tur styr vårt handlande. Den bilden blir i sin tur så 

integrerad med vår personlighet att vi inte kan skilja mellan orsak och verkan. Vi tror benhårt 

på vår egen självbild. När den bilden är övervägande negativ får människan också en selektiv 

och begränsad tro på sina egna resurser. Detta kallas i vardagligt tal för dåligt 

självförtroende.12

 

I likhet med annan träning kan man dela upp den mentala träningen i grundträning och 

tillämpad träning. Som namnet anger är grundträningen avsedd att ge den nödvändiga basen 

för den tillämpade träningen. Grundträningen kan dock vara ett mål i sig genom de spontana 

effekter som denna träning kan ge. Till grundträningen kan räknas metoder som avspännings-, 

avslappnings- och avkopplingsträning. 

Den tillämpade träningen är mer målinriktad, man vill komma åt ett särskilt problemområde, 

eller man vill förbättra förmågan till självpåverkan.13

                                                 
10 Uneståhl , 2000, s. 146. 
11 Lars-Eric Uneståhl , Integrerad mental träning, (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1996), s. 78. 
12 Lars-Eric Uneståhl, Maria Paijkull , Jo, du kan, (Örebro: Welins Tryckeri AB, 1998), s. 39. 
13 Uneståhl, 2000, s. 147. 
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En viss aktiveringskontroll och spänningsreglering är nödvändig om människan ska överleva. 

Avspänning, avslappning och avkoppling tillämpas mer eller mindre framgångsrikt av alla 

människor. Vissa har en naturlig fallenhet för detta, eller rättare sagt, har inte förlorat den från 

början naturliga förmågan till avslappning, andra tvingas att på nytt lära in detta. 

Forskningsresultat14 pekar på en optimal förmåga för inlärning i åldrarna 8-12 år. 

Det finns åtskilliga fördelar med att lära sig avslappning i tidig ålder. Den naturliga 

avslappning, som barnet har från början, men som under uppväxtåren reduceras eller 

försvinner, kan lättare läras in på nytt vid unga år. Avslappning medför en rad positiva 

effekter. 

•  Ger vila och återhämtning. 

•  Sparar energi och ger större möjligheter till självkontroll och självpåverkan. 

• Bidrar till en ökad kroppsmedvetenhet och motverkar stress.  

För att lära sig en effektiv avslappningsteknik bör enligt litteraturen eleverna praktisk få öva 

avslappning i skolan.15

 

Människan kan genom mental träning påverka hjärnan medvetet. Du kan använda dig av en 

tänkt situation och sedan skapa de känslor, tankar och mentala bilder du önskar, genom att 

tänka på en situation, en teknik, en ansats, ett startmoment eller vad du vill och samtidigt 

producera positiva tankar och känslor kan du få hjärnan att koppla ihop detta. Trots att du 

aldrig har upplevt det i verkligheten. Hjärnan registrerar och lagrar, den kan nämligen inte 

skilja klart mellan vad du faktiskt har upplevt och det du bara tänkt, detta är själva kärnan i 

mental träning. Du skapar en önskad bild och kopplar sedan samman den med positiva 

känslor, tankar och bilder.16

 

Är det möjligt att som icke utbildad psykolog genomföra mental träning på barn i grundskolan 

eller måste man ha en utbildning?  

 

Kan man genom att bara vara insatt i ämnet och genom att använda sig av färdiga 

avslappningsmetoder få ett positivt resultat i elevens prestationsförmåga? 

 

 

                                                 
14 Uneståhl, 2000, s. 139. 
15 Ibid., s. 139. 
16 Railo, s. 26. 
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1.3.2 Stress 

 
Stress är ett tillstånd när man spänner sig och kan vara av både psykisk och fysisk karaktär. 

Att tillfälligt utsätta sig för spänning kan vara bra i ett prestationstillfälle men att gå runt och 

vara spänd i onödan kan vara direkt skadligt. Vid psykisk spänning kan man uppleva en diffus 

känsla av oro som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig och man blir retlig och 

otålig.17

En spänd människa har svårt att somna in och lider ofta av dålig sömn. Andra får mer 

kroppsliga besvär som smärta i rygg, axlar, mage eller käke.18 Spänningen har även en social 

sida eftersom man inte vill visa omgivningen hur spänd och orolig man egentligen är. Den 

spända individen försöker med att hålla en fasad utåt som på sikt kan medföra en större 

spändhet och oro i kroppen.19

 

Den vanligaste fysiologiska reaktionen på akuta stressituationer är den s.k. Kamp- 

flyktreaktionen.20 Denna aktivitet har som syfte att göra oss alerta och handlingsberedda 

genom att höja blodtrycket, öka pulsen, öka andningen, öka blodtillförseln till musklerna och 

ändra ämnesomsättningen. Den psykiska reaktionen är att vi känner oss spända, upprörda eller 

oroliga. Utöver dessa reaktioner frigörs även stresshormonet kortisol i kroppen till följd av 

stressituationer. Kortisol är ett nedbrytande hormon vars främsta syfte är att frigöra energi i 

kroppen till den fysiska situation som kroppen tror snart ska inträffa.21

 

Stress är inte alltid negativ och att utsätta kroppen för mer och mer stress är ett sätt att träna. 

För att utveckla fysisk styrka belastar man musklerna, dvs. stress. Efter denna dos av stress 

låter man musklerna vila och fyller på energidepåerna. Man utsätter musklerna för stress för 

att sedan låta dom vila och sen utsätter man dom för stress igen. Detta kallas pulserande 

träning och efter en tid har musklerna anpassat sig till den nya nivån av belastning, vilket 

leder till att stressnivån stagnerar. För att utvecklas ytterligare måste du därför öka 

belastningen, stressen på musklerna.  

 

                                                 
17 Setterlind, s. 5. 
18 <www.socialstyrelsen.se>, sökord stress 
19 Setterlind, s. 5. 
20 W.B Cannon, The wisdom of the body, (New York: Norton, 1942), s. 36ff. 
21 Olav Sand, Människans fysiologi, (Stockholm: Liber, 2004), s. 155ff. 
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Samma princip gäller när man ska träna sin psykiska förmåga dvs. man utsätter sig för 

mentalt stressiga situationer och ökar belastningen efterhand. Om man belastar kroppens 

system för lite blir man understimulerad och kapaciteten inom det utsatta området minskar. 

Om man belastar kroppens system för mycket hinner inte återhämtningen med och systemet 

kollapsar. Fysiska reaktioner på överbelastning är ofta skada eller trötthet medan de psykiska 

rektionerna är kaos, panik och risk för primitiva handlingsmönster.22

 

En idrottspsykolog i USA vid namn Dr James E. Loer, menar att alla människor som vill 

utvecklas bör söka sig till stressade situationer. I en Intervju i USA Weekend sa han;”Without 

stress the process of weakening begins. If we’re going to get tougher, we have to be stress 

seekers.”23

 

Som nämnt ovan tar sig stress utryck av många olika former och Morse och Furst redogör för 

tre typer av stressreaktioner: 24

 

• Neustress (neu = neutral) = den stressreaktion som är nödvändig för människans 

dagliga anpassning till omgivningen och som resulterar i inre jämvikt 

(homeostas). 

 

• Distress (dis = dålig eller negativ) = den stressreaktion som är ogynnsam och 

sjukdomsframkallande. 

 

• Eustress (eu = god eller hälsosam) = den stressreaktion som är gynnsam och 

som resulterar i att de fysiska och, eller de mentala funktionerna förbättras. 

 

 

 

                                                 
22 Lars-Eric Uneståhl, Thorsten Hansson, Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn, (Farsta: SISU 
Idrottsböcker, 2005), s. 100ff. 
23 Ibid., s. 102. 
24 D.R. Morse, M.L. Furst, Stress for success – a holistic approach to stress and its management, (New York: 
Van Nostrand Reinhold, Comp., 1979)  
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1.3.3 Grundspänning 

 
Grundspänning är ett uttryck för “lägstanivån”, dvs. den spänning vi har i kroppen när vi inte 

gör något speciellt. Efter födseln och några år framåt är grundspänningen mycket låg, dvs. 

avslappningsförmågan är mycket god. Eftersom situationsspänningen samtidigt kan vara 

mycket hög så ha barnet liksom ”katten” en förmåga att växla mellan stark spänning och total 

avslappning.25

Under uppväxten stannar situationsspänningen kvar längre och längre efter det att orsaken är 

borta. Vid tonåren finns det ofta en onödigt hög spänning som ligger till grund för 

spänningsvariationerna. 

Grundspänning är inget som märks, den finns där jämt men om den har blivit så 

automatiserad att vi inte märker själva spänningen, så märks dess negativa effekter desto 

tydligare. T.ex. trötthet, värk i muskler och huvudvärk. 

Ordet spänning och dess motsatser avspännig och avslappning anknyter både till den konkreta 

muskelspänningen och till den mer abstrakta psykiska spänningen.26

Motivation är ett begrepp som avser en inre process som aktiverar och styr människans 

beteende. Hit hör begrepp som behov, som betecknar den inre processen som driver 

människan till handling, och begreppet valens, som betecknar målets tilldragande kraft. 

När aktiveringen, spänningen och motivationen ökar medför detta till en rad förändringar i 

kroppen. Adrenalinutsöndringen ökar, hjärtat börjar slå fortare, blodtrycket ökar, 

blodsockerhalten ökar, blodkärlen i musklerna utvidgas och andningshastigheten ökar. Dessa 

förändringar skapar ett beredskapstillstånd, där kroppen gör sig beredd på någon form av 

fysisk handling. Syretillförseln ökar och slaggprodukterna utsöndras fortare. När skelett och 

muskler får större resurser, så minskar aktiviteten i andra viktiga funktioner t.ex. 

matsmältning. Denna omvandling av resurser kallas kamp- och flyktsyndromet som tidigare 

är nämnt i stresskapitlet. Denna förmåga var viktig förr, för att kunna försvara sig eller fly. 

I dag reagerar kroppen på samma sätt som förr fast att problemen är av annan sort. En längre 

tid av stress, oro och spännig leder därför till störningar i kroppens naturliga funktioner. T.ex. 

matsmältning.27

 
 

                                                 
25 Uneståhl, 1996, s. 75. 
26 Uneståhl, 2000, s. 62. 
27 Ibid., s. 63. 
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1.3.4 Avslappning och avspänning 

 
Som tidigare nämnt kämpar människor med oro stress och andra spänningshöjande moment i 

sina dagliga liv men glömmer lätt bort de enklaste åtgärderna. Till dessa hör avslappning som 

fungerar som organismens egen lugnande medicin. När vi försöker, kämpar och anstränger 

oss till det yttersta för att bli av med problemen vi har framför oss kan effekten t.o.m. bli till 

den motsatta dvs. ju mer vi försöker slappna av desto mer spända blir vi. Som exempel kan 

vara att ju fortare vi försöker springa ju mer sänker vi farten.28 Viljan är således ett 

honnörsord, som ofta överbetonas. ”Bara du vill en sak så kan du åstadkomma det” men så 

enkelt är det inte.29  

 

Avslappning innebär att man försöker åstadkomma en maximal spänningsreduktion i kroppen. 

Eftersom en maximal tonusreduktion sänker prestationsförmågan, så är det inte de muskulära 

effekterna som är viktiga i avslappning utan de efterföljande mentala. På grund av att man 

blandat samman avslappning med avspänning har ordet avslappning används i både positiv 

och negativ bemärkelse. Man kan T.ex. inte säga att vi slappnade av för tidigt i 

idrottssammanhang då det betyder samma sak som att man gav upp för tidigt. Avspänning 

innebär att spänningsnivån i organismen minskas ner till normal nivå, dvs. att man avlägsnar 

överspänningar. Detta gäller för de synergistiska musklerna. I de antagonistiska musklerna 

bör spänningen minskas maximalt. Att vara avspänd innebär alltså att ha rätt spänning i de 

rätta musklerna, medan man samtidigt är avslappnad i antagonisterna. För att kunna fungera 

fysiskt fordras en viss spänningsnivå. Både för stor och för liten spänning i muskulaturen 

minskar prestationsförmågan. Överspänningar kan förutom prestationssänkning medföra 

många andra negativa verkningar som tidigare nämnt eller onödigt hög förbrukning av 

energi.30  

 

Den muskulära avslappningen anses medföra en mental effekt med känslor av lugn, säkerhet 

och sinnesro dvs. harmoni. Avslappning och avspänning ger inte bara en allmän sänkning av 

spänningsnivån i vardagslivet utan kan också vara till hjälp i speciellt ångestladdade 

situationer.31

                                                 
28 Uneståhl, 1996, s. 79. 
29 Uneståhl, 2000, s. 9. 
30 Uneståhl, 1996, s. 80. 
31 Ibid., s. 82. 
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1.3.5 Koncentration 

 
Koncentration är en “termometer” som visar hur väl dina övriga psykiska processer fungerar. 

Koncentration innebär helt enkelt att du riktar dina tankar mot ett bestämt, avgränsat område 

och du utesluter andra områden. Därför lämpar sig koncentration synnerligen väl för mental 

träning.32

 

Hypnos definieras ibland som ett avskilt tillstånd och ibland som ett tillstånd av ökad 

koncentration. Dessa två definitioner är egentligen två sidor av samma sak. Med 

koncentration menas vanligen en intensivare uppmärksamhet på ett mindre område.  

Detta innebär en ökad avskildhet från allting utanför detta område.33

Hypnos är ett tillstånd som alla människor har erfarenhet av, vare sig det är i form av intensiv 

koncentration eller under en tävling eller i form av en mer meditativ avkoppling, t.ex. 

bilkörning och joggning. Även om de flesta människor inte kallar detta för hypnos, så är dessa 

tillstånd kvalitativt identiska med den grupp av trancetillstånd som går under namnet 

hypnos.34

 

Ett vanligt tecken från en hypnos-trancesituation är att personen i fråga som varit i trance eller 

hypnos har svårt att återberätta det han eller hon just varit med om. Ett exempel på detta är 

höjdhoppare som ofta försätter sig i ett trancetillstånd precis innan hoppet och kan sedan inte 

efter det lyckade hoppet återge vad som hänt. Ett misslyckat hopp däremot medför att 

trancetillståndet bryts och hopparen kan återberätta alla misstag han eller hon gjorde under 

hoppet.35

 

Ett vanligt misstag är att fokusera koncentrationen åt det som är fel. Risken finns att man  

koncentrerar sig så mkt på vad man inte ska göra så är det lätt blir så att man lär sig fel. 

En golfare hade en tendens att slå till höger, alltså brukade han under tävlingar tänka “nu ska 

jag inte slå så långt till höger”. Detta ledde ofelbart till att bollen hamnade ännu längre ut till 

höger. Det var nämligen att slå så långt till höger han koncentrerat sig på.36

 

                                                 
32 Railo, s. 94. 
33 Uneståhl, 1996, s. 99. 
34 Ibid., s. 105. 
35 Uneståhl, 1996, s. 98. 
36 Railo, s. 97. 
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1.3.6 Självbild 

 
Självbilden börjar i skolåldern innehålla både positiva och negativa aspekter. Barnen börjar 

märka hur långt en klasskamrat kommit i t.ex. matteboken och om det själv klarar saker bättre 

eller sämre än andra. Utvecklingen under denna fas handlar om aktivitet kontra 

underlägsenhet dvs. barnen kan växla mellan känslan av att vara kompetenta och känslan av 

att inte klara av saker och ting. Barnen uppvisar under denna period så väl bättre 

bedömningsförmåga som begreppsförståelse och koncentration. Dessa förmågor är alla 

viktiga för att barnen ska klara skolans krav.37 Avgörande för en självkänsla är upplevelsen av 

kompetens. Den känslan har givetvis med det enskilda barnets egna färdigheter att göra, men 

den förstärks med hjälp av stöd och uppmuntran från omgivningen. Huruvida man i skolan 

arbetar utifrån konkurrens eller samarbete har stor betydelse för barnens uppfattning om den 

egna prestationsförmågan och den egna fysiska kompetensen.38 I de fall självkänslan får sig 

en törn kan barnens motivation att försöka klara av nya saker sjunka. De drabbas av det som 

kallas inlärd hjälplöshet, dvs. de misslyckas och känner därmed att det inte är någon ide att 

försöka. De anser att de inte kan göra något för att förbättra situationen och ger helt enkelt 

upp.39

 

Mental träning kan vara mycket nyttigt för självförtroendet. För att kunna skapa ett gott 

självförtroende krävs en inre trygghet och en positiv självbild. För att öka den inre tryggheten 

kan man genom mental träning skapa ett ”mentalt rum” där man har fullständig kontroll över 

läget. ”Här inne är det jag som styr, jag har full kontroll, ingen kan störa mig. Vad som händer 

utanför mitt ”rum” berör mig inte alls just nu. Jag har nu makten över min prestation, jag är 

stark och självsäker inför mitt mål”.40

                                                 
37 Philip Hwang, Björn Nilsson, Utvecklingspsykologi, (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 209. 
38 Ibid., s. 210. 
39 Ibid., s. 211. 
40 Railo, s. 91. 

 15



1.3.7 Positivt tänkande 

 

Positivt tänkande eller på fackspråk ”kognitiv omstrukturering” handlar om att förändra 

tänkandet från negativt till positivt på ett sådant sätt att det kommer nya positiva tankar 

automatiskt, utan att man medvetet behöver fundera på hur man ska tänka. Positivt tänkande 

har en stor betydelse för attityden. Ordet “positive” på engelska betyder mer än motsatsen till 

“negative”, nämligen säker och övertygad.41

 

Alla människor programmerar sig mer eller mindre omedvetet. Man har framtidsbilder och 

förväntningar om vad ska hända under den närmsta framtiden. Eftersom denna 

programmering sker mestadels omedvetet styrs den av tidigare erfarenheter och rädsla. Vi 

fångas lättare av bilder med anknytning till en stark känsla vilket gör att många av de 

effektiva omedvetna programmeringarna leder till just det som vi vill undvika. Om du t.ex. 

vaknar upp på morgonen med tvivel om att klara av en speciell uppgift eller rädsla över att 

vara för trött när uppgiften skall genomföras leder detta ofta omedvetet till att så blir fallet. Du 

har ju utan att vilja eller tänka på det programmerat in detta på morgonen. Om du istället har 

positiva förväntningar till uppgiften, då det också är en stark känsla att lyckas och vara säker 

på sig själv så kan du programmera in ett annat händelseförlopp under dagen.42

                                                 
41 Uneståhl, 1996, s. 158. 
42 Ibid., s. 142. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 

 

Syftet med arbetet var att få förståelse för vad mental träning innebär och om man kan 

använda sig av det i skolan för att höja prestationen på kort sikt i ett koordinationstest i 

grundskolan. Vidare ville vi undersöka lärarens uppfattning om vilka möjligheter det finns att 

bedriva denna sorts träning i skolan och om det finns stöd för detta i den läroplan som finns i 

dag. 

 

Frågeställningar 

 

• Kan mental träning öka prestationen i ett koordinationstest på kort sikt i årskurs 3 i 

grundskolan mer än vanlig idrottsundervisning i ämnet idrott och hälsa? 

 

• Vilket stöd för mental träning och dess resultat kan utläsas i riktlinjerna för Lpo 94? 

 

• Hur ser aktiva lärare i Stockholmsområdet på möjligheterna att bedriva mental träning i 

skolan? 
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2 Metod 
 

För att få en vidgad förståelse inom problemområdet har vi genomfört en litteraturstudie i 

ämnet mental träning samt intervjuat en psykiatriker, en grundskolelärare och två 

idrottslärare. För att ytterliggare få svar på våra frågor har vi även utfört tester på elever i 

grundskolan.  

 

2.1 Metodval 
 
Vi gjorde sökningar i bokkatalogerna SUB och Libris för att hitta relevant litteratur. För att 

hitta tidigare forskning använde vi oss av databaserna Ebsco och pubmed/medline. Eftersom 

Lars-Erik Uneståhl var en av dom första att använda sig av uttrycket mental träning och vi 

båda kände till hans tidigare verk hade vi redan innan våra sökningar valt att använda oss av 

hans metoder och referenser vad gällde mental träning.  

 

Intervju som metod valdes därför att mer ”djupgående” undersöka möjligheterna av mental 

träning i skolan och hur man praktiskt kan gå till väga med mental träning och 

målbildsträning. Vi ville också få en tydligare bild av hur mycket man använder sig av mental 

träning och avslappningsträning i skolan och deras åsikter om vilka möjligheter som finns för 

ämnet i skolan.  

 

Urval 

 

När vi valde intervjupersoner ville vi ha en psykiatriker med lång erfarenhet från mental 

träning och när det gällde lärarna ville vi ha lärare med lång arbetslivserfarenhet och 

erfarenhet från minst två olika skolor. Valen när det gäller intervjupersonerna skedde detta 

genom ett bekvämlighetsurval. Vi hade haft tidigare kontakt med samtliga intervjuade i vår 

studie. Vi valde att använda oss av en allmän kommunal skola utan inriktning i våra tester. 

Skolan hade inte någon tidigare erfarenhet av mental träning. Vi valde att använda en 

tredjeklass på skolan av praktiska skäl. När det gäller valet av testobjekt var urvalet 

randomiserat och hade en jämn könsfördelning. 
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Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum med intervjuobjektet och båda författarna var 

närvarande som intervjuare. Intervjun med psykiatrikern skedde den 11 mars 2005 på hans 

praktikplats i Stockholm. Under intervjun spelades samtalet in på band samt antecknades ned 

av en av intervjuarna. Efter intervjun sammanställdes materialet i en sammanfattning. 

 

Intervjuerna med lärarna skedde på deras respektive skola i enskilt rum den 14, 16 och 19 

mars, 2005. Under intervjuerna spelades samtalet in på band samt antecknades ned av en av 

intervjuarna. Efter intervjuerna sammanställdes materialet i en sammanfattning. 
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2.2 Studie I 
 
Intervjuer 
 
Dr Ture Arvidsson, är psykiatriker med över 30 års erfarenhet av mental träning och då främst 

hypnos. Han har tidigare arbetat nära Uneståhl och varit med och tagit fram hans metod vad 

gäller mental träning. 

 

Idrottslärare 1, 7 års erfarenhet från arbetet som idrottslärare och har erfarenheter från 3 olika 

skolor i Stockholmsområdet. Har arbetat i grundskolans alla stadier och arbetar just nu på en 

hög och mellanstadieskola. 

 

Idrottslärare 2, 8 års erfarenhet från arbetet som idrottslärare och har erfarenhet från 2 olika 

skolor i Stockholmsområdet. Har arbetat i grundskolans två tidigare stadier och arbetar nu på 

en låg och mellanstadieskola. 

 

Grundskollärare 1, 16 års erfarenhet från arbete inom skolomsorgen och har erfarenhet från 2 

olika Skolor i Stockholmsområdet. Har arbetat inom förskolan och lågstadiet och arbetar nu 

på en lågstadieskola. 

 

Vi följde en halvstrukturerad intervjuguide vid intervjun med både lärarna och psykiatrikern. 

Intervjuguiden till lärarna hade en hög grad av standardisering, vilket gav intervjupersonerna 

utrymme att utvidga sina svar.43 Detta medförde även att vi som intervjuare gavs möjligheten 

att be om mer djupgående och utvecklande svar. Intervjuguiderna finns som bilaga.44

 

                                                 
43 Låg grad av strukturering innebär att frågorna utformades på plats efter de svar man fick. Hög grad av 
standardisering innebär likalydande frågor till samtliga intervjuade. 
44 Bilaga 2-3 

 20



2.3 Studie II  
 

Tester 

 

23 elever i årskurs 3 fick under en vecka genomföra ett koordinationstest som bestod av att 

hoppa efter ett bestämt mönster i form av fotsteg målade på gummiplattor utlagda på golvet. 

Hoppningen började och avslutades med ett jämfotahopp med trycksensorer kopplade till ett 

tidtagarur som registrerade tiden det tog att hoppa från början till slutet.45 När vi valde att 

använda testet tog vi hänsyn till den tankeverksamhet och koncentration som krävs när man 

ska följa ett visst hoppmönster.  

Efter att ha delats in i tre grupper fick eleverna genomföra ett test i början av veckan och fick 

sedan på olika sätt förbereda sig på ett andra test i slutet av samma vecka. Grupp ett fick innan 

sitt andra testtillfälle avslappningsträning i form av Lars-Erik Uneståhls mentala grundträning 

samtidigt som de fick föreställa sig att de hoppade testet.46 Målet var här att sänka elevernas 

grundspänning och på detta genomföra målbildsträning. Den mentala träningen och 

målbildsträningen varade i totalt 13 minuter. 

Grupp två fick fysiskt, innan sitt andra testtillfälle, öva på att hoppa testet i 13 minuter medan 

grupp tre hade vanlig idrottsundervisning. Efter sina olika förberedelseformer fick grupperna 

var för sig hoppa testet en andra gång och de två tiderna jämfördes. Förberedelserna inför det 

andra testtillfället var hos båda grupperna totalt en gång. 

 

För ett godkänt hopp krävdes att eleven hade foten riktad åt rätt håll och innanför 

gummiplattans ram på varje fotsteg. Eleverna fick innan tidtagningen på testet öva två gånger 

och fick sedan tre försök att lyckas på tidtagningen vid båda testtillfällena. 

 

                                                 
45 Bilaga 1. 
46 Uneståhl Lars-Eric, Mental grundträning, (Örebro: Veje International AB), Kassettband 
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2.4 Bortfallsredovisning 
 

Av de 23 elever som vi testade hoppade 21 två godkända tider på testet vilket motsvarar 91 % 

av utgångsantalet. Bortfallet var dels beroende av frånvaro på ett av testtillfällena och dels på 

att man inte lyckades fullfölja två godkända hopp. 

 

2.5 Mätinstrument 
 

Som mätinstrument användes ett tidtagarur som var kopplad till första och sista jämfotahoppet 

i koordinationstestet genom trycksensorer. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 

För att stärka validiteten i våra mätningar har vi gjort följande: 

 

•  Vi är sedan tidigare båda insatta i ämnet och har på skilda håll tidigare ägnat 

mycket tid åt ämnet. 

•  Genom att vara två personer genom hela arbetet har vi kunnat föra diskussioner 

och hjälpts åt att undvika felkällor. 

•  Vi har haft en insatt handledare i form av Leif Strand som löpande tagit del av 

vårt arbete och kommit med förslag och råd. 

•  Vi har valt att hålla våra intervjuade lärare anonyma för att få så ärliga svar som 

möjligt på intervjufrågorna. 

 

För att stärka reliabiliteten i våra mätningar har vi gjort följande: 

 

•  Vi har använt oss av tester och testutrustning som är lätta att återskapa. 

 

De statistiska beräkningar som gjorts i vår uppsats är gjorda i SPSS 11.0 for Windows och 

statistisk signifikansnivå är satt till p < 0,05 
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3 Resultat 
 

3.1 Testresultat 
 
Grupperna genomförde sin första testomgång och fick sedan olika former av förberedelser 

inför sin andra testomgång. Grupp 1 förberedde sig med mental träning och målbildsträning. 

Grupp 2 förberedde sig genom att fysiskt öva på testet medan Grupp 3 endast hade vanlig 

idrottsundervisning. Efter de båda testtillfällena fick vi följande resultat.  

 

Testtillfälle 1 

 

Grupp 1 hade under sitt första testtillfälle en medeltid på 9,60 sek, grupp 2 en medeltid på 

8,01 sek och grupp 3 hade under sitt första testtillfälle en medeltid på 9,78 sek. 
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Figur 1 visar tiderna vid det första testtillfället. Y-axeln visar medeltiden hos de olika grupperna i 
sekunder. 
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Testtillfälle 2 

 

Under sitt andra testtillfälle hade grupp 1 en medeltid på 6,42 sek, grupp 2 en medeltid på 

6,89 sek och grupp 3 hade en medeltid på 7,92 sek. 
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Figur 2 visar tiderna vid det andra testtillfället. Y-axeln visar medeltiden hos de olika grupperna i 
sekunder. 
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Förbättring 

 

Totalt sett hade grupp 1 förbättrat sitt tidigare resultat med 3,19 sek, grupp 2 med 1,11 sek 

och grupp 3 hade förbättrat sitt resultat med 1,86 sek. 
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Figur 3 visar förbättringstiderna hos de olika grupperna mellan första och andra testtillfället. Y-axeln 
visar medeltiderna hos grupperna i sekunder. 

 
 

 

 
  Grupp 1 Grupp2 Grupp3 

Test 1 9,6 8,01 9,78
Test 2 6,42 6,9 7,92
Förbättring 3,19 1,11 1,86
t 3,57 2,99 2,61
p 0,01 0,02 0,04

 

 

 
Tabell 1 visar de tre gruppernas tider på de två testtillfällena och gruppernas olika förbättringstider. 
Tabellen visar även de olika tidernas t- och p-värden. 
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3.2 Intervjusammanfattningar 
 
Intervju med Dr Ture Arvidsson 2005-03-11 
 
 

Dr Ture Arvidson har använt sig av mental träning i sitt arbete som Psykiatriker sedan början 

av 60-talet. Detta skedde tillsammans med Lars-Erik Uneståhl och en grupp hypnotisörer som 

tillsammans bildade första hypnosföreningen. De arbetade till en början med hypnos och lade 

sedan till progressiv disensibilisering dvs. beteendeterapi. Han har arbetat sen dess med 

framförallt stresshantering, fobihantering och rökavvänjning. Han har under dessa år funnit att 

hypnos i kombination med progressiv träning visat sig vara väldigt framgångsrik metod inom 

mental träning. Det var Uneståhl som i denna tid myntade uttrycket mental träning då han 

tyckte det gick för mycket troll i ordet hypnos. Det har nu blivit ett världsomspännande 

uttryck och används i dag inte bara som ett annat ord för hypnos. Mental träning står i dag för 

att systematiskt upprepa en träning där du ser dig själv lyckas. Hypnos ska inte blandas ihop 

med avslappning men däremot används avslappning som ett verktyg för att bekvämt hamna i 

hypnostillstånd.  

Vi vet rätt mycket om hypnos, att den vänstra hjärnhalvan är delvis urkopplad under 

hypnostillståndet. Detta upptäckte nobelpristagaren Roger Sperry 1962 och det är från honom 

vi säger att vi har en vänster och höger hjärna. I den vänstra hjärnhalvan finns allt kritiskt 

tänkande, tal och räknecentrum, värderingar, bedömningar men när du känner känslor och ger 

uttryck för dessa använder du den högra hjärnhalvan. Där har du också musikaliteten. 

Samtidigt som denna upptäckt kom i dagen blev det klart att människan i ett hypnotiskt 

tillstånd reducerar aktiviteten i vänster hjärnhalva. Detta innebär i och med förlusten av 

kritiskt tänkande att du i ett hypnotiskt tillstånd är mycket mer påverkbar. Det betyder dock 

inte att du på något sätt är i hypnotisörens våld utan du har alltid som hypnotiserad sista ordet. 

Det går alltså inte att få en människa att göra saker mot sin vilja utan som hypnotisör säger 

man bara sånt som den hypnotiserade själv kan acceptera. Förr i tiden använde man sig av att 

titta folk i ögonen och pendlar för att få patienten i ett hypnotiskt tillstånd men i dag använder 

man sig av avslappning för att få det så naturligt och behagligt som möjligt.  

Den teknik som idrottsmän använder sig av är visualisering som går ut på att du ligger 

avslappnad och eventuellt i hypnos och ser T.ex. ribban i ett höjdhopp på en höjd nära din 

maximala hoppförmåga och du ser dig själv lyckas ta dig över ribban. Gång på gång ser du 

dig själv lyckas klara en prestation som du inte sett dig själv klara tidigare. Det som händer är 
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att du lurar din hjärna så när det senare blir verklighet så har du en större chans att lyckas. I 

hypnos har människan mycket svårt att skilja på verkligheten och fantasi. Du kan då fantisera 

och ta fram en bild som passar dig och lyckas i denna situation. Alla människor har något 

område som dom vill förbättra och det kan röra sig om allt ifrån idrott eller något i det 

vardagliga livet.  

Man kan använda sig av mental träning inom alla områden där man vill förbättra eller 

utveckla sig på något sätt så det gäller absolut inte bara inom idrotten. Det finns inga hinder 

att utöva mental träning på barn men man måste ta hänsyn till att ett barns 

verklighetsuppfattning kan skilja sig en hel del från en vuxens syn på världen och den träning 

som utförs görs av speciellt utbildade barnpsykologer. Det är dock ingen konst att utföra 

träningen på barn. 
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Sammanfattning Intervju med Idrottslärare 1 2005-03-16 
 

Idrottslärare 1 har 7 års erfarenhet från att arbeta som idrottslärare och har även 4 års 

erfarenhet från föreningsidrotten på toppnivå. Han har arbetat på 3 olika skolor i 

stockholmsområdet och har arbetat på grundskolans alla stadier. Han berättar att 

undervisningen skiljer sig mycket beroende på vilken skola man undervisar på och att det inte 

alltid är så att man följer den läroplan som finns. Han har kommit i kontakt med mental 

träning i grundskolan i form av avslappningsträning på band och massage vid enstaka 

tillfällen. 

I föreningslivet används mental träning mycket bredare och han har där kommit i kontakt med 

målbildsträning, visualisering och positivt tänkande.  

De hinder som han ser mot att ha mental träning i grundskolan är först och främst tidsbristen 

då man bara har 100-120 minuters idrottsundervisning i grundskolan i dag. Andra hinder som 

han ser i grundskolan är lokalproblem angående ljud och oväsen och brist på kunnande. När 

det gäller läroplanen ser han där inga hinder mot att man skulle använda sig av mental träning. 

Han ser inga andra hinder än lokalproblem med tanke på utrymmet som krävs när man ligger 

ner, mot att använda sig av mental träning utanför idrottslektionerna. Han är mycket positiv 

till mental träning och att använda sig av det i grundskolan.  
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Sammanfattning Intervju med Idrottslärare 2 2005-03-16 
 

Idrottslärare 2 har 8 års erfarenhet från att arbeta som idrottslärare och har erfarenhet från 2 

olika skolor i Stockholm. Han har tidigare inte varit i kontakt med mental träning i 

grundskolan. Han har tidigare varit aktiv som elitidrottare och har där varit i kontakt med 

mental träning i form av avslappningsträning, målbildsträning och visualisering. Han har inte 

använt sig av mental träning på sina lektioner främst av tidsskäl men också för att han aldrig 

kommit på idén att använda sig av mental träning i grundskolan. Han tycker att det inte finns 

något område där man inte skulle kunna använda sig av mental träning. De hinder som han ser 

i grundskolan är tidsbristen som finns i dag. ”Man har bara 50 minuter på sig att göra något 

och ska man sen ha avslappning på det försvinner all tid” säger han. När det gäller läroplanen 

ser han där inga hinder mot att man skulle använda sig av mental träning tvärtom ser han bara 

positiva saker där när han tänker efter vad som står där i. Han har hört att andra lärare har en 

stund då och då när det finns tid över som dom kallar för ”kvalitetstid” då barnen får välja 

mellan avslappning till lugn musik eller massage men vad han vet så blir det sällan tid över. 

Han är mycket positiv till mental träning och att använda sig av det i grundskolan. 
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Sammanfattning Intervju med Grundskollärare 2005-03-19 
 

Grundskolläraren vi intervjuat har 16 års erfarenhet från skolomsorgen och har erfarenhet från 

2 olika skolor i Stockholm. Hon har arbetat inom förskolan och grundskolans lågstadier och 

arbetar nu på en lågstadieskola. Under sin tid i skolomsorgen har hon kommit i kontakt med 

mental träning och avslappningsträning i form av sov- vilostunder i förskolan och massage i 

lågstadiet. Effekter som hon sett av detta är att barnen blir piggare, orkar mer och det blir 

mindre konflikter. Hon använder sig av viss avslappningsträning i grundskolan under ett ämne 

som kallas ”livskunskap” där hon även använder sig av massage. Som hon ser det kan man 

använda sig av mental träning i alla ämnen och inte bara på idrottslektionerna. Hon ser inga 

andra hinder mot att använda sig av mental träning i grundskolan än den tidsbrist som råder.  

”Det är en stressig miljö med stora barngrupper och en allmänt stressig situation i 

grundskolan i dag och det är svårt att hitta tid att verkligen koppla av” säger hon. ”Och inte 

blir det bättre av att vårt samhälle också är väldigt stressigt och allt handlar om att göra så 

mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.” Om man ser till läroplanen så ser hon där 

inga hinder att använda mental träning och hon har en allmänt positiv syn på ämnet. 
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4 Diskussion 

 

Förr talade man om att man skulle gå i skolan för att alla skulle få samma chans. Hur är detta 

möjligt när vi vet att varje barn kommer med sina anlag och begåvning och olika intressen? 

Den enes ”matsäck” hemifrån är olik den andres. Just för att alla är olika är det skolans 

uppgift att ge var och en av eleverna sin chans, chansen att få utveckla anlag och aktivitet i 

egen takt. Just för att alla är olika är det en av pedagogiken och psykologins största och 

svåraste uppgifter att utforska i de metoder som gör det möjligt att låta varje individ att få 

utveckla sina anlag, intressen och förutsättningar. Innehållet i skolans läroplan anger de krav 

samhället ställer på individen, å ena sidan förutsätter detta att individen anpassar sig till 

samhällskravet, å andra sidan att skolan anpassar sig till individens förmåga att uppfylla 

dennes krav. På samma sätt som skolans mål ständigt förändras i ett så föränderligt samhälle 

som dagens skiftar även elevens aktivitet och arbetslust under skolåren. Skolans 

betydelsefulla och på samma gång svåraste differentieringsuppgift är därför att ge varje 

individ chansen att utveckla sina anlag till det optimala. Trots att vi är olika har vi vissa 

gemensamma behov, fysisk och psykisk hälsa är dom viktigaste ”byggstenarna” till 

förutsättningarna för vårt liv arbetsglädje och harmoni. Det återstår mycket att göra när det 

gäller skolans fysiska och psykiska omvårdnad, skolan betonar behovet av vila och 

avspänning där individen själv kan uppleva känslan av människovärde medan vår studie pekar 

mot att det inte prioriteras i undervisningen. 

 

I Lpo 94 står att “läraren skall stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan” och under grundläggande värden att “skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet”.  Uneståhl skriver att mental träning gör det lättare för individen att hitta sin 

egen förmåga och tro på denna. Även under 2:2 står att skolan skall sträva efter att varje elev: 

 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

• Utvecklar sitt eget sätt att lära 

• Utvecklar tillit till sin egen förmåga 

 

Vi tycker att allt detta starkt kan kopplas till mental träning. Dåligt självförtroende är ofta 

förbundet med en känsla av att man inte klarar av den situation man hamnat i. Att träna på att 
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försöka avgränsa situationen genom att skapa ett “mentalt rum” där man har fullständig 

kontroll över läget, där man är stark och självsäker ökar den inre tryggheten, självkänslan och 

därmed självförtroendet och detta är ett utmärkt sätt att höja sitt självförtroende på och något 

man med lätthet skulle kunna införa i undervisningen. Inga av våra intervjupersoner i 

grundskolan såg några som helst hinder för att bedriva mental träning efter vår definition i 

undervisningen och om man tittar till läroplanen så finns där heller inget som talar till 

motsatsen. 

 

När det gäller våra tester talar dessa också sitt tydliga språk. Utöver resultatet som visade att 

den grupp som tränat mentalt visade upp den bästa förbättringen såg vi även på eleverna att de 

var mycket mindre spända i sitt uppträdande inför testet och kunde på så sätt koncentrera sig 

bättre på uppgiften. Den grupp som fysiskt tränade på testet fick det sämsta 

förbättringsresultatet och detta tror vi beror på att de tappade motivation under träningens 

gång. Att dom gjorde just detta tror vi har mycket med att göra att barnen var spända innan 

testet och på grund av detta tappade motivation och blev okoncentrerade vartefter tiden gick. 

Samma tendenser såg vi hos den grupp av barn som var vår kontrollgrupp men den gruppen 

hade inte lika långt testtillfälle och hann på så vis inte tappa koncentrationen och 

motivationen på samma sätt som den tränande gruppen. Vi tycker att skolan och samhället i 

dag bidrar med en stressig situation för alla parter. Detta leder till svårighet att försöka skapa 

en harmonisk individ.  

 

Enligt Lpo 94står det att skolan ska bidra till en harmonisk utveckling och att ”den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 

skolan utvecklas kvalitativt”. ”Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten 

följs upp och utvärderar och att nya metoder prövas och utvecklas.” Här står det klart och 

tydligt att det finns utrymme för mental träning i skolan i dag eftersom detta enligt vår studie 

leder till en ökad prestation både kvalitativt och kvantitativt från elevernas sida. 
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4.1 Slutsats 
 
Mental träning handlar om att ta kontrollen över de spänningar som finns både muskulärt och 

psykiskt i kroppen hos alla människor och hitta den optimala kombinationen mellan spänning 

och avslappning dvs. att finna sitt avspända tillstånd I detta tillstånd går man sedan vidare 

med målbildsträning där man angriper ett problemområde och ser sig själv lyckas i den 

situation man valt att angripa.  

 

Mental träning kan på så sätt delas upp i två olika träningsformer, grundträning och tillämpad 

träning. Till grundträningen räknas avslappningsträning som leder till att spänningsnivån i 

kroppen sänks till så nära grundspänningsnivån som möjligt och målbildsträningen som 

verkar på så sätt att den stärker självkänslan och självförtroendet. 

 

Mental träning i form av avslappningsträning med inriktning på muskulär avslappning följt av 

målbildsträning kan på kort sikt höja prestationen i ett koordinationstest mer än vanlig 

idrottsundervisning och fysisk övning på testet. 

 

Det finns utrymme för mental träning i läroplanen och många av de målbeskrivningar som 

står skrivna där kan kopplas till de resultat man får av mental träning. Aktiva lärare i 

grundskolan i Stockholmsområdet ser inga hinder mot att bedriva mental träning i skolan och 

att det inte bedrivs i stor utsträckning i dag mer än viss massage och vilostunder i förskolan.   
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4.2 Värdering av eget arbete 
 
På grund av den tid som vi gavs till denna uppsats valde vi att undersöka vad mental träning 

kan ge för kortsiktliga resultat i grundskolan. Allt gick planenligt tillväga eftersom vi var på 

plats under hela testperioden vilket medförde att vi hade möjlighet att besvara frågor som 

uppkom från barnen. Eftersom testerna genomfördes under idrottstimmarna på skolan blev 

denna atmosfär ovärderlig när det gäller förståelsen för hur situationen ser ut under en 

idrottslektion och hur eleverna förhåller sig till denna. Dom frågor som dök upp under 

testtillfällena var väldigt prestationsinriktade vilket visar på hur barnen väl är medvetna om 

sin egen och andras prestationer på den skola vi befann oss på. Förvånande utryck gavs när vi 

förklarade att detta inte var fråga om någon tävling mot andra utan bara handlade om att 

förbättra sitt eget resultat från en testomgång till en annan. Detta kan säkerligen skilja sig 

mellan olika skolor beroende på vilket klimat det råder på skolan i fråga. 

Utifrån detta kan resultatet man får av en undersökning liknande den som vi bedrivit skilja sig 

något. Samhället ser också annorlunda ut i olika delar av vårt land och resultatet kan därav 

också skilja sig en aning beroende på vart i Sverige man väljer att göra undersökningen.  

 

Våra tester har hög signifikansnivå och talar sitt tydliga språk när det gäller vilket resultat 

man på kort sikt kan få av mental träning i grundskolan.  
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4.3 Vidare forskning 
 
Vi har nu bara undersökt hur mental träning påverkar elever i åk 3 i ett koordinationstest i 

ämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning finns på hur avslappningsträning påverkar elever i 

skolan och att detta har en mängd positiva effekter. Vidare kan man undersöka hur mental 

träning påverkar eleverna i skolans alla andra ämnen och vad man kan få för mer långsiktliga 

resultat. 
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6 Bilagor 

 
Bilaga 1 Testutformning 
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Bilaga 2 Intervjuguide Dr Ture Arvidsson 
 
Redovisa syftet för vår C-uppsats.  
 
• Berätta om dig själv och din bakgrund? 
 
• Hur skulle du definiera mental träning? 
 
• Inom vilka områden kan man enligt dig använda sig av mental träning? 
 
• Vilka är dom positiva effekterna av mental träning? 

- Finns det negativa effekter? 
 
• Hur kan man använda sig av mental träning i prestationshöjande syfte? 

- Inte bara inom idrott. 
 
• Inom vilka åldrar kan man använda sig av mental träning? 
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Bilaga 3 Intervjuguide Idrottslärare och grundskollärare 
 
Redovisa syftet för vår C-uppsats.  
 
Definiera mental träning och avslappningsträning. 
 
• Berätta om din tidigare erfarenhet inom skolan? 
 
• Har du någon gång kommit i kontakt med mental träning och/eller avslappningsträning i 
skolan? 

- om ja, vilken typ? 
 
• Använder du dig av någon form av mental träning? 

- några andra på skolan? 
 
• Inom vilka områden tycker du man kan använda sig av mental träning? 
 
• Ser du några hinder mot att använda sig av mental träning i grundskolan 

- om ja, vilka? 
 
• Ser du några hinder mot att använda sig av mental träning om man ser till läroplanen? 

- Om ja, vad? 
 
• Kan man använda sig av mental träning utanför idrottslektionerna? 
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Bilaga 4 KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
VAD? 
 
Ämnesord   Synonymer   __________ 
 
Mental träning  hypnos, avslappningsträning, målbildsträning 
 
 
 
 
 
 
 
VARFÖR? 
 
 
Vårt arbete handlar om mental träning och det är ett samlingsnamn för hypnos, 

avslappningsträning och målbildsträning.  

 
 
 
 
 
 
HUR? 
 
Databas  Sökord   Antal träffar__________ 
 
SUB  Mental träning  33 

SUB  Avslappningsträning  23 

LIBRIS  Mental träning  253 

EBSCO  Mental training for children 2 

PubMed  Mental training  31 

 
 
KOMMENTARER: 
 

Det var relativt lätt att hitta relevant material till vår studie då mental träning är ett stort ämne 

och vi fick ihop tillräckligt med material för att kunna genomföra vårt arbete på endast ett par 

sökningar. 
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