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Abstract 

 
Over the past 200 years, schools have been through a lot of different reforms. Sports in school 

have evolved to sports and health, field days have been created and given more place in 

school and different forms of sport programs have emerged and have made an impact in the 

community. Within the various sports programs, students are studying special sports and 

different courses within this subject. Within the courses and the topic, there is even one samll 

topic that the students study, and that topic is sports psychology. The purpose of this 

qualitative study was to examine the different variations that occur among students’ 

perceptions on the teaching element and the sports psychology theories within the subject 

special sports at RIG-secondary schools. 

The study had a qualitativ research approach, a didactic triangle as an umbrella to create 

didactic questions for the study and semi-structed interview. In order to analyze the collected 

data, the study used inspiration from content analyzis. To understand the results, anthologies 

of sports psychology have been used along with an evaluation of special sports from previus 

research, and different learning theories. The results showed that there were various different 

perceptions of the meaning of sport psychology theories, motives to be taught in the field and 

how the teaching was done. 

The conclusion of the study is that there are different perceptions between students in a 

RIG-secondary school of the same phenomenon, sports psychology theories. Whatever the 

reason might be is difficult to say, but a varied education could be a good start for both the 

content and the students’ perception to be similar. Both from a previous assessment and this 

study, it has been determined that it will be important for schools, special sports and sports 

psychology, to look closely at how teaching occurs whilst listining to the students in order to 

make assessments involving them to see if changes or additions are needed. 

 

Keywords: Variations, Education, Perception 
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Sammanfattning 
 
 
Skolan har under de senaste 200 åren genomgått en del reformer. Idrott i skolan har bytt namn 

till Idrott och Hälsa, friluftsdagar har genomförts och fått större plats i skolan samt att olika 

idrottsprofilerade utbildningar har växt fram och gjort avtryck i samhället. Inom de olika 

idrottsprofilerade utbildningarna läser elever ämnet specialidrott och olika kurser inom ämnet. 

Inom kurserna och ämnet finns det även ett område som elever läser vilket kallas 

idrottspsykologi. Syftet med studien var att undersöka vilka kvalitativa skilda variationer som 

förekommer bland riksidrottsgymnasieelevers uppfattning om undervisningsmomentet 

idrottspsykologiska teorier, inom ämnet specialidrott. Tidigare forskning har visat att elever 

på ett flertal RIG-gymnasium anser att de blivit undervisade inom idrottspsykologiska teorier 

relativt lite och att de skulle vilja ha mer undervisning inom momentet. 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod, en didaktisk triangel för att skapa 

didaktiska frågeställningar, en semi-strukturerad intervju samt inspiration från en 

innehållsanalys för analys av det empiriska materialet. För att förstå resultatet, har antologier 

om idrottspsykologi använts, en utvärdering av specialidrott som tidigare forskning samt olika 

lärandeteorier. Resultatet visade att det fanns olika varierande uppfattningar om innebörden 

av idrottspsykologiska teorier, motiv till att bli undervisad inom området samt hur 

undervisningen gick till. 

 Studiens slutsats är att det finns olika uppfattningar mellan elever på ett RIG-

gymnasium om ett och samma fenomen, idrottspsykologiska teorier. Vad det kan bero på är 

svårt att säga, men en varierad undervisning skulle kunna vara en bra start för att både 

innehållet och elevernas uppfattning skulle kunna bli likartad. Det som blir det viktiga för 

skolan, specialidrott och idrottspsykologi, både utifrån en tidigare utvärdering och den här 

studien, är att titta närmre på hur undervisningen går till, lyssna på elever samt gör 

utvärderingar med eleverna för att se ifall det behöver ändra eller lägga till någonting. 

 

Nyckelord: Variation, undervisning, uppfattning 
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1. Inledning 

 
Skolan har utifrån ett samhällsperspektiv genomgått stora förändringar från 1980-talet fram 

till idag eftersom ett flertal olika nya reformer i skolan har genomförts. Ferry (2014) menar att 

skolan i västvärlden, globalt sett, har genomgått olika utvecklingar i form av decentralisering, 

men att den svenska skolan har haft en större utveckling jämfört med andra länder i frågan om 

centralisering och decentralisering. Den förändring som skett av skolor och reformer är 

kommunalisering, valfrihet för elever och friskolor. Den mer fria valmöjligheten bland barn 

och ungdomar innebär att fler skolor konkurrerar mot varandra vilket skapar förutsättningar 

till fler specialutbildningar på skolor runt om i världen och Sverige (Ferry, 2014). Den 

svenska skolan har under 200 år genomgått ett flertal olika skolreformer (Ferry, 2014). Ämnet 

idrott och hälsa är ett av de ämnen som förändrats under denna tid vilket skulle kunna 

förklaras genom att fysisk aktivitet och olika idrotter blivit mer populära i samhället, men 

också på grund av nya reformer bidragit till ett flertal utökade aktiviteter så som idrottsdagar. 

Idrottsdagar som aktivitet kom att utökas för att elever skulle få testa på en särskild utvalt 

sport under en dag (Ferry, 2014). 

Under senare delen av 1970-talet började idrottsprofilerade utbildningar växa fram inom 

ramen för gymnasieskolan. (Ferry, 2014). Dessa skolor benämns som Riksidrottsgymnasier 

(RIG). Under -94 års läroplan kallades utbildningarna för specialidrott A, B, C & D (Ferry & 

Olofsson, 2009), medan dagens läroplan Lgy 11 för gymnasieskolan delar upp specialidrotten 

i 1, 2 & 3 (Skolverket, 2011). Inom ämnet specialidrott erbjuds eleven att välja en egen 

fördjupning utifrån sina egna behov och intressen. Skolverket (2011) presenterar även en rad 

olika kunskapsområden som lärare ska förmedla till elever som läser ämnet specialidrott. 

Ämnet specialidrott erbjuder elever att läsa en mer avancerad nivå inom idrott som inkluderar 

exempelvis idrottspsykologiska teorier, idrottsfysiologi och näringsfysiologi (Skolverket, 

2011). De idrottspsykologiska teorierna bidrar till att utveckla mentala tekniker för att elever 

ska ges möjligheten till att kunna använda sig av dem inom sin elitidrott. Skolverket (2011) 

förklarar att idrottspsykologiska teorier kan bidra till en ökad prestationsförmåga och blir 

därmed ett centralt innehåll i kursplanen för specialidrottsämnet. Trots att det förekommer en 

stor mängd forskning inom olika idrottspsykologiska teorier saknas det didaktiska studier som 

undersökt hur elever uppfattar såväl ämnesinnehåll som hur undervisningen bedrivs inom 

området idrottspsykologiska teorier.  
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Föreliggande studie avser därför att bidra till att öka förståelsen för vad det kan finnas för 

uppfattningar om idrottspsykologiska teorier bland elever på ett riksidrottsgymnasium. Varför 

kan det finnas variationer av uppfattning kring begreppet idrottspsykologi? Bör läraren sträva 

efter att alla elever har samma förståelse av begreppet, eller kan variationerna ses som en 

tillgång i arbetet med idrottspsykologi? I nästa avsnitt presenteras syfte och frågeställning mer 

ingående. 



 8 

 

2. Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar riksidrottselever har kring 

idrottspsykologiska teorier inom ämnet specialidrott. 

 

Följande övergripande frågeställning avser studien att besvara 

 

Vilka uppfattningar har riksidrottselever kring idrottspsykologiska teorier inom 
ämnet specialidrott? 
 

För att besvara ovanstående syfte och frågeställning följande didaktiska frågeställningar 
utgångspunkt för studien. 
 

• Vilka uppfattningar förekommer hos riksidrottsgymnasieelever om vad 
undervisningsmomentet idrottspsykologiska teorier har haft för innehåll i ämnet 
specialidrott? 

 
• Vilka uppfattningar förekommer hos riksidrottsgymnasieelever om hur 

undervisningsmomentet idrottspsykologiska teorier har genomförts i ämnet 
specialidrott? 

 
• Vilka uppfattningar förekommer hos riksidrottsgymnasieelever om vad som 

motiverar undervisningsmomentet idrottspsykologiska teorier i ämnet 

specialidrott? 



 9 

3. Bakgrund 
 
Det här avsnittet kommer att presentera det centrala som studien utgår från; didaktisk triangel, 

specialidrottens centrala innehåll, olika lärandeteorier, idrottspsykologiska teorier samt 

tidigare forskning på området. Den första delen i bakgrunden kommer att redogöra för en 

didaktisk triangel. 

 

3.1 Didaktiska triangeln 
 
För att få möjlighet till kunskap om idrottspsykologiska teorier krävs det att individen är 

påläst eller har fått undervisning inom området. I sin tur påverkar det lärandeprocessen och 

det är i detta avsnitt som lärandeprocessen i relation till idrottspsykologi kommer att förklaras 

mer djupgående. För att kunna förklara lärandeprocessen kommer en didaktisk triangel att 

förklaras och det är även triangeln som har hjälp till att skapa det frågeställningar som studien 

har. 

Relationen mellan idrottspsykologiska teorier och individen kan genom ämnesdidaktiken 

ge en förklaring till hur lärandeprocessen kan förstås. Undervisningsprocessen mellan lärare 

och elev är en process om hur undervisningen går till och hur kunskap förmedlas. Meckbach 

& Lundvall (2007) ger en beskrivning av vad Staffan Selander, professor i didaktik, förklarar 

om ämnesdidaktik och lärandeprocessen. Selander förklarar att det inte enbart kan ses som en 

likhet mellan didaktik och lärande, utan det finns en mängd olika faktorer som påverkar hur 

lärandet går till. Till dessa faktorer räknas de yttre faktorerna som staten, marknaden (med 

avseende på läroböcker, redskap m.m.) samt de sociala villkor som är gällande i den specifika 

lärandesituationen (Meckbach & Lundvall, 2007). Staten är den yttre faktor som har en 

påverkande roll på eleven eftersom det är staten som hjälper till att forma läroplanen. 

Marknaden har sin bidragande roll till lärarprocessen eftersom det är den som förser skolan 

och läraren med undervisningsmaterial. Till sist fungerar sociala villkor som en yttre faktor 

eftersom det är den faktorn som påverkar hur elevernas skolgång ser ut, exempelvis socialt 

eller miljömässigt (Meckbach & Lundvall, 2007). Traditioner och rutiner har även en stor 

påverkan på hur undervisningen går till förklarar Selander (Meckbach & Lundvall, 2007). 

Den didaktiska triangeln ger en överblick över vilka faktorer som är involverade i 

lärandeprocessen. 
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Figur 1. Didaktisk triangel som är tagen från Larsson och Meckbach (2007), Idrottsdidaktiska utmaningar. 

 

Figuren visar de tre ovanstående beskrivna yttre faktorerna. Enligt Öhman (2014) går det inte 

att avskärma den inre kärna från de yttre faktorerna. De inre faktorerna, eleven, läraren och 

texten är de faktorer som blir påverkade av de yttre och som själv har en påverkan på den 

centrala faktorn, innehållet. Läraren påverkar eleven och vilken text (material) som ska 

användas i undervisningen samtidigt som eleven har möjlighet att påverka läraren och vilket 

material som ska användas i undervisningen. Tillsammans kommer de tre inre faktorerna, 

med hjälp av de tre yttre, påverka vilket innehåll som undervisningen ska ha. Tillslut sker 

någon form av lärandeprocess, oavsett hur de olika faktorerna har påverkat varandra 

(Meckbach & Lundvall, 2007). 

Den didaktiska triangeln kan alltså hjälpa till att besvara på de didaktiska frågorna, vad, 

hur, och varför, där exempelvis elevers förståelse och uppfattning av idrottspsykologiska 

teorier speglar lärandeprocessen.  

 

Specialidrott och centralt innehåll 
 

I dagens skolreform för gymnasiet finns ämnet specialidrott 1, 2 och 3. Ämnets innehåll är 

relativt brett i form av olika grenar som i slutändan ska berika elevers utvecklande av 

kunskaper inom träning och tävling. I ämnets syfte beskriver Skolverket (2011) att eleven ska 

utveckla den idrottsliga förmågan och ges möjligheten till att kunna skapa förståelse och 

kunskaper inom området för metoder och teorier som kan påverka dess träning och prestation. 
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Eleven ska även få möjligheten att kunna utveckla deras intellektualitet i form av kost och 

mentala aspekter, som har en betydande roll i deras prestation (Skolverket, 2011). 

Specialidrott är ett ämne som eleven söker att få läsa inom en elitidrott och ämnet ska ge 

eleven ska elever kunna få möjligheten till en utveckling inom valt elitidrott samt dess 

verksamhet i relation till verksamhetens roll i samhället. I förhållande till det kulturella 

perspektivet och i relation till samhället, ska eleven ges möjligheten till dess värderingar i 

anslutning till tränings- och tävlingsaktiviteter (Skolverket, 2011). Nedan presenteras valda 

delar av kursplanens centrala innehåll för specialidrott. 

 
Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. 

2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och 
tävlingssammanhang utifrån idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och 
näringsfysiologiska teorier. 

3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation. 

4. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för 
att utveckla prestationsförmågan. 

5. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för 
prestationsutveckling samt om hur skador och ohälsa förebyggs och 
behandlas. 

6. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt 
förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och 
idrottsliga aktiviteter. 

7. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och 
tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och 
samverka (Skolverket, 2011). 

  

3.2 Lärandeteorier 
 

Synen på lärande har genom historian sett olika ut beroende på vilken ideologi som varit 

styrande inom skolväsendet och utbildningspolitiken. Forskningen kring individens lärande 

växte under 1800-talets slut och 1900-talets början (Säljö, 2012). Under denna inledande 

period var det i huvudsak tre forskare inom psykologi som inspirerade synen på lärande: Ivan 

Pavlov och Jean B. Watson och BF Skinner (Säljö, 2012). Denna teoretiska inriktning, även 

benämnd som behaviorism, fokuserade på studiet av hur lärande sker genom betingning och 

belöning/bestraffning. Deras resonemang testades i stor utsträckning genom flertalet 

experiment som bland annat gick ut på att bekräfta hur en individ lär sig genom betingat 

stimuli (Säljö, 2012).  
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Den teoretiska inriktning som i viss mån följde i behaviorismens fotspår var Jean Piagets teori 

om utvecklingspsykologi. Istället för att lärande sker genom yttre och medvetet erbjudet 

stimuli, menar Piaget att betingning sker naturligt genom individens biologiska natur. Han 

menar vidare att individen i sin utveckling genomgår olika kognitiva faser som på olika sätt 

bidrar till förståelse och därmed också lärande (Säljö, 2012). De faser som Piaget beskriver är: 

1) Det sensomotoriska stadiet. 

2) De konkreta operationernas stadium (Det pre-operationella stadiet och de konkreta 

operationernas stadium). 

3) De formella operationernas stadium (Säljö, 2012). 

Dessa stadier innebär de kognitiva utvecklingsprocesser som en individ genomgår i åldrarna 

0-12 år. Bland annat handlar denna utveckling om att genom ekvilibrium skapa en förståelse 

för hur man ska agera i förhållande till sin omgivning. Ekvilibrium kan endast uppnås med 

hjälp av adaption, det vill säga kognitiv anpassning. Adaptionen består av två grenar, å ena 

sidan assimilation och å andra sidan ackommmodation (Säljö, 2012). Båda dessa begrepp 

innebär individens ansamlande av omgivande information som används för att bygga vidare 

på sina tidigare erfarenheter. Piagets teori är en av de psykologiska inriktningar som haft stor 

betydelse för pedagogikens formande och utveckling (Säljö, 2012).  

Nästa och en något banbrytande inriktning, pragmatismen, utvecklades av John Dewey 

under 1900-talet och kom att inspirera pedagogiken hela århundradet (Säljö, 2012). Till 

skillnad från de ovan nämnda vetenskapsmännen menade Dewey att lärande inte kan ske 

genom enbart psykologiska eller kognitiva metoder. Säljö (2012) förklarar att Dewey istället 

förespråkade för ett samspel mellan teori och praktik, där lärandet sker genom att i praktiken 

pröva teorin. Genom att analysera och reflektera kan individen skapa en förståelse för varför 

någonting är som det är.  

Det teoretiska perspektiv som idag är av stor betydelse inom den svenska skolan är det 

sociokulturella perspektivet. Liksom pragmatismen kom detta perspektiv, som från början 

utvecklades av Vygotskij, att utmana de psykologiskt inriktade perspektiven genom dess 

fokus på språkets och materiella faktorers påverkan på lärande (Säljö, 2012). Vygotskij 

menade att lärandeprocessen är beroende av individens kommunikativa förmåga där samtalet 

är av särskild vikt.  

I denna studie kommer de ovanförklarade teoretiska perspektiven att diskuteras. 

Specialidrott som ämne handlar om att kunna applicera idrottspsykologiska teorier i praktiken 

samtidigt som kommunikationen mellan lärare och elev är av stor betydelse för elevens 
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kunskapsutveckling. Studien ämnar undersöka hur dessa perspektiv står i samspel med 

varandra i specialidrottsundervisningen och hur detta samspel kan skönjas i elevernas 

beskrivning av undervisningen om idrottspsykologiska teorier.  

 

3.3 Idrottspsykologiska teorier 
 
Nedan kommer kortare förklaringar till olika idrottspsykologiska teorier. Eftersom studien 

delvis syftar till att se olika elevers uppfattning om begreppet idrottspsykologiska teorier, är 

det av vikt att förklara olika teorier som finns inom idrottspsykologi. De olika 

idrottspsykologiska teorierna kommer sedan att sättas i relation till elevernas utsagor och 

avslutningsvis i diskussionen att sättas i relation till elevernas uppfattning om 

idrottspsykologiska teorier. 

Motivation och målsättning 
 
Johnson, Carlsson, Fallby, Hinic, Lindwall, Ryberg och Wetterstrand (1999) beskriver 

begreppet motivation inledningsvis i boken tankens kraft – idrottspsykologi i teori och praktik 

med innebörden att vi människor sannolikt beskriver det olika.  

Johnson m.fl (1999) förklarar många olika begrepp, som både forskning och sunt förnuft 

har visat på, som bidrar till motivation. Några begrepp är följande, ha roligt, kompetens, 

delaktighet och lagkänsla, tävlingsmomentet, hälsa och form, belöningar och social status, 

inre motivation, yttre motivation, resultatmål, prestationsmål m.m (Johnson, m.fl, 1999). De 

begrepp som beskrevs ovan har en koppling till motivationen hos en individ, men de fyra 

sistnämnda, inre- och yttre motivation, resultatmål och prestationsmål leder oss in på 

målsättningar. 

De mål som individen satt upp för sig själv sker i någon möjlig riktning och intensiteten 

bidrar till hur pass ”viktiga de tycker målen är” som Johnson m.fl. (1999) förklarar det. 

Däremot finns det andra delar inom målsättning som har en bidragande roll och det är inre- 

och yttre motivation, resultatmål och prestationsmål. Den inre- och yttre motivationen 

påverkar utvecklingen av inre och yttre mål vilket i sin tur bidrar till individens resultat- och 

prestationsmål. Hassmén, Hassmén & Plate (2013) beskriver den inre motivationen på ett 

annat sätt genom att den styrs av uppgiftsstyrd målinriktning och hur pass hög den är för 

individen. Resultatmålet innebär individens strävan efter att jämföra och vara bättre i 

någonting än andra och prestationsmål innebär att den mer individuella prestationen är av 

viktigare tyngd utefter hur tidigare resultat och prestationer sett ut (Johnson m.fl, 1999). 
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Självförtroende 
 
Johnson m.fl (1999) förklarar att självförtroende handlar om att individen har en realistisk syn 

på vad hen kan i förhållande till det som ska utföras. Mer ingående kan självförtroendet 

förklaras på ett liknande sätt som motivation och målsättning. självförtroende kan beskrivas 

genom två olika begrepp, grundläggande självförtroende och situationsspecifika 

självförtroendet. Den förstnämnda innebär att idrottaren i någon form av förväntning på att 

kunna lyckas i sin idrott och den sistnämnda innebär att idrottaren har en övertygelse att 

kunna klara av någonting i en specifik situation (Johnson m.fl, 1999).  

Visualisering 
 
Johnson m.fl. (1999) beskriver visualisering där idrottare går in i en alternativ inre verklighet 

som hen själv har kontrollen över. Visualisering handlar om att en individ skapar ett moment 

eller en upplevelse genom bilder, tankar eller andra föreställningar (Johnson, m.fl. 1999). 

Visualisering går att träna upp med hjälp av olika moment. Det viktigaste är att kunna se en 

”verklighet” som speglar det momentet idrottaren ska göra. Johnson m.fl. (1999) menar att 

individen, genom bilder i huvudet, kan se sig själv från ett annat perspektiv. att bild i huvudet 

av ett moment eller upplevelse, kan individen se sig själv från ett perspektiv uppifrån. Inom 

visualisering används också lukt och ljud. Samtliga faktorer är viktiga för att lyckas med 

visualisering.  

Stress och anspänning 
 
Inom idrottspsykologi finns stress och anspänning som två viktiga faktorer när det gäller alla 

idrottssituationer (Johnson m.fl., 1999). Dessa två begrepp har olika innebörd. Stress kan ses 

som en obalans hos individen när vi blir pressade att klara av någonting i förhållande till vår 

förmåga inom det specifika området som ska klaras. Kortfattat kan det förklaras som en krock 

mellan kraven som ställs och vår uppfattade förmåga (Johnson, m.fl, 1999). 

När vi upplever stress och den krocken som ovan beskrivits, reagerar kroppen på olika 

fysiologiska aspekter och det är dessa som kan kallas anspänning. Individer kan även uppleva 

tankemässig anspänning eller kognitiv anspänning som Johnson m.fl. (1999) beskriver. Det 

innebär att kroppen snappar upp olika negativa tankar som kan resultera i sämre beslut vilket 

även kan beskrivas som situationer där individen inte kan tänka helt klart eller har tankarna 

någon annanstans (Johnson m.fl, 1999). 
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Idrottsskador 
 
Idrottspsykologi handlar även om hur individer reagerar i kroppen tankemässigt och fysiskt 

vid skador. Johnson m.fl (1999) tar upp olika faktorer som kan dyka upp när en individ är 

skadad och några av dem är, emotionell och känslomässiga påverkan, aktiv mental 

bearbetning, positiva förväntningar, rädsla och oro samt lågt självförtroende. Alla de olika 

faktorerna har en påverkan på individen vid en skada och hur hen ska bearbeta sin 

skadeperiod tankemässigt och fysiskt (Johnson m.fl, 1999). 

Koncentration 
 
En som kan tyckas vara en viktig faktor inom idrottspsykologiska teorier är koncentration. 

Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar att koncentration är en viktig opponent och 

redskap att vara bra på inom prestationssammanhang. Genom att kunna hålla ett fokus under 

exempelvis en tävling, är det viktigt att ha kunskaper om koncentration inom 

idrottspsykologin eftersom det kan vara lätt att tappa fokus. När du tappar fokus efter något 

visst störningsmoment, finns koncentrationen som ett redskap för att kunna refokusera på den 

viktiga uppgiften (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

Prestation 
 
Begreppet prestation kan uppfattas och förklaras olika från person till person (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). Däremot för att kunna prestera måste individen i någon form eller 

beskrivning utföra ett moment (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Innan en individ presterar 

skulle begreppet även kunna förstås genom att individen utför några olika ”moment” på 

vägen. Exempelvis förklarar Hassmén m.fl. (2003) att prestation handlar om motivation. För 

att kunna prestera måste individen sätta det i relation till något slags mål och för att sedan 

kunna lyckas måste individen ha motivationen till att kunna utföra sitt uppsatta mål och för att 

kunna prestera. 

 
Sammanfattning idrottspsykologiska teorier 

Sammanfattningsvis finns det många olika idrottspsykologiska teorier. Flera av dem kanske 

påverkar individer mer än andra, men vad de olika teorierna har gemensamt är att de alla 

egentligen går in i varandra och har en påverkande roll tillsammans på individen. 
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4. Tidigare forskning 
Ferry & Olofsson (2009) En utvärdering av ämnet specialidrott I gymnasieskolan. 

 

Denna studie fokuserar på 5 RIG-skolor i Sverige och hur undervisningen inom specialidrott i 

dessa skolor bedrivs. För att få en bild av synen på undervisningen har de genom en 

enkätundersökning frågat både elever och lärare i vilken utsträckning de upplever att ämnet 

specialidrott förhåller sig till kursplanen. Enkäten har vidare fokuserat på 6 olika aspekter som 

på olika sätt kan påverka undervisningen, vara 5 nedan kommer att presenteras med en 

ytterligare ingående kategori, kursens mål.  

Organisation av undervisningen: Majoriteten av de elever som tillfrågades ansåg att 

undervisningen skedde både under skoldagen samt under kvälls- och fritid. Majoriteten av 

eleverna medgav dessutom att de tre lärare som de ansåg vara ansvariga för undervisningen 

på något sätt var tränare eller coach.  

Undervisningens innehåll: Vad enkätundersökningen visade gällande undervisningen var att 

många elever upplevde att idrottspsykologiska teorier utgjorde en väldigt liten del av 

undervisningen medan kost och träningslära och ledarskap var de delar som undervisningen 

fokuserade mest på. Eleverna medgav fortsättningsvis att de moment som de gavs lite 

praktiska lektioner inom var just idrottspsykologi, avslappningsövningar och andra tester som 

är av betydelse inom idrottspsykologin.   

Undervisningen som helhet: Vad majoriteten av de tillfrågade eleverna upplevde som mest 

positivt inom specialidrottsundervisningen var möjligheten att utveckla idrottsliga 

kompetenser som för deras specifika idrott varit viktiga. Vad resterande av de tillfrågade 

eleverna upplevde mest centralt i undervisningen är teoretiska kunskaper.   

När eleverna fick frågan vad som skulle kunna förändras inom specialidrotten menade 

majoriteten att de önskade mer teoriinriktad undervisning, där idrottspsykologi nämns som ett 

nyckelområde i undersökningen. 

Undervisningens genomförande: I frågan om hur undervisningen genomfördes fick eleverna 

ett antal påståenden att ta ställning till. Dessa påståenden gav exempel på hur undervisningen 

gick till och hur samspelet mellan lärare och elev såg ut utifrån samtalssituationer. Vem 

pratade mest? Genomfördes teoretiska övningar i grupp eller enskilt? Ställer läraren frågor för 

att uppmuntra gemensam diskussion? Var det endast fåtal elever som deltog i diskussion? Etc.  

Vad undersökningen kunnat visa i detta avseende är att undervisningen med teoretisk 

inriktning förekommer samtliga påståenden i likvärdig utsträckning. När det gällde den 

praktiska undervisningen var det ett påstående som förekom mer frekvent än de andra, 
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gemensam diskussion mellan lärare och elever. Dock förekom de andra påstående, men inte 

lika tydligt som inom den teoretiska undervisningen.  

Lärandet i ämnet specialidrott: I frågan om vad eleverna i ämnet hade lärt sig menar 

majoriteten att de utvecklat viktiga kunskaper inom sina specifika idrotter. När de sedan fick 

frågan om vilket kunskapsområdet de ansåg viktigast, hamnade idrottspsykologin relativt 

långt ned på listan. Dock kunde eleverna ge exempel på färdigheter som de utifrån 

idrottspsykologin kan ha nytta av i sitt vardagliga liv. I huvudsak ansåg de att den mentala 

aspekten, så som psykologiskt tänkande, var särskilt intressant.  

Kursens mål: När de tillfrågade eleverna fick fundera över vilket som varit det huvudsakliga 

målet i Specialidrotten, hävdade majoriteten att deras enskilda utveckling som idrottare varit 

mest central. En liten del av eleverna hävdade dock att de teoretiska kunskaperna hade större 

betydelse än de praktiska. Vad studien kunnat visa är att de mål som eleverna i ämnet ska 

uppfylla prioriteras väldigt olika och idrottspsykologin, som faktiskt är ett konkret mål som 

genomsyrar alla delar som specialidrotten ska behandla.  

 
Sammanfattning tidigare forskning 
 
Det som går att utläsa från Ferry och Olofssons utvärdering är att idrottspsykologi tycks få en 

liten plats i undervisningen på dem olika RIG-gymnasium som blev utvärderade. Elever tycks 

anse att de även vill ha mer idrottspsykologi och teori i deras undervisning. Delar som 

mentalitet, psyke och teoretiska kunskaper om metoder till träning är några faktorer som 

eleverna anser de vill ha mer kunskap inom. 

 
4.1 Forskningsluckor 
 
Ett problem inom specialidrotten, som både gymnasieelever och RIG-elever läser, är att det 

inte finns mycket forskning inom området. På så vis har inte specialidrotten som ämne 

analyserats på djupet inom något specifikt område. Specialidrotten finns som ett ämne i 

dagens skolor och därför blir det en forskningslucka om idrottspsykologiska teorier i form av 

att det finns specifika inriktningar som elever läser inom specialidrott. Idrottspsykologi är ett 

teoretiskt och praktiskt moment inom specialidrotten som elever läser och eftersom det inte 

finns speciellt mycket tidigare forskning inom ramen för idrottspsykologi och skolan, finns 

det stor potential att undersöka hur elever uppfattar området i förhållande till undervisningen.    
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5. Metod 
Följande avsnitt kommer att presentera studiens datainsamlingsmetod, urval, etiska aspekter 

samt analysmodell.  

 

5.1. Datainsamlingsmetod 
För en fördjupad kunskap och information behövs en datainsamlingsmetod som förhåller sig 

till syftet och den övergripande frågeställning som studien har. Eftersom studien syftar till en 

mer djupgående förståelse om elevers uppfattning av idrottspsykologi, är en intervju ett bra 

redskap (Jones, 2015). Genom att undersöka en mindre grupp individer kan forskaren 

fokusera på mindre delar inom ett utvalt område (Jones, 2015). I denna studie är det området 

idrottspsykologiska teorier. Inom intervju finns det olika grenar att använda sig av och den 

här studien har använt sig av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju bidrar 

till flexibilitet när deltagarna får svara på frågor menar Jones (2015) där intervjuguiden inte 

behöver följas till punkt och pricka. När intervjuer genomförs kan en intervjuguide med 

frågor och olika teman användas som följs upp av följdfrågor som exempelvis ”Utveckla lite 

vad du menar”. Genom att ställda följdfrågor kan insamlingen av information bli djupare 

(Dahlgren och Johansson, 2009). Genom olika ställda följdfrågor kan intervjuformen skapa 

underfrågor och mer utvecklande frågor som deltagarna får svara på och det förklarar Armour 

och Macdonald (2012) också genom att den skrivna intervjuguiden inte behövs följas fullt ut.  

 

5.2 Urval 
 
Val av RIG-gymnasium 
RIG-gymnasium som även kan kallas Riksidrottsgymnasium, är den skolform i Sverige som 

är till för elever som vill elitsatsa på sin idrott (Hedberg, 2014). Vilka kommuner och idrotter 

som får bedriva en RIG-verksamhet bestämmer RF (Riksidrottsförbundet), men även 

skolverket, kommunen samt ”aktuella idrottens specialförbund” (Hedman, 2014). Elever som 

går på ett RIG-gymnasium läser 700 p specialidrott, vilket motsvarar en stor del av poängen 

som elever läser i ett gymnasieprogram.  

Bekvämlighetsurval har varit grunden för val av RIG-gymnasium. I Sverige finns det 4 

olika RIG-gymnasium inom den elitidrott som studien förhåller sig till och studien fokuserar 

endast på ett av dem RIG-gymnasium som finns vilket, även har varit en faktor i urvalet av 

gymnasium. Eftersom studien är tidsbegränsad och skedde genom intervjuform skulle det inte 
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finnas tid till att besöka mer än ett RIG-gymnasium eller ansöka om att få intervjua genom 

telefon med elever.  

 

Urval av elever 
Att välja ut deltagare till studie kan ske på olika sätt. I studien valdes deltagarna genom ett så 

kallat målstyrt urval, vilket innebär att de deltagare som är med i studien har en nära koppling 

till de forskningsfrågor som studien ämnar besvara (Bryman, 2011). Den här studiens urval av 

deltagare skedde genom att fråga ifall hela populationen av eleverna i årskurs 3 ville delta. 

Utöver de deltagare på gymnasiet som har studerat i 2,5 år behövdes det komplement för det 

sista halvåret och därför blev det ett urval av elever som tog studenten 2016.  

Studien använde sig av åtta stycken elever som går i trean på ett idrottsgymnasium i 

Mellansverige samt två individer som tog studenten 2016. Anledning till att undersökningen 

riktar sig till elever som går i trean på gymnasiet är för att eleverna redan har läst specialidrott 

1 och 2 under de två första åren och läser specialidrott 3 nu under det sista året. För att få 

information för det sista halvåret som gymnasieeleverna inte har läst, behövde studien därför 

kompletteras med deltagare som tog studenten 2016. Eleverna behövde inte heller någon 

målsmans underskrift för att vara med i studien eftersom samtliga deltagare var över 15 år 

(Bryman, 2011).  

 
5.3 Etiska aspekter 
 
Innan studien genomfördes en pilotstudie. De övervägande etiska aspekterna som betraktades 

i pilotstudien var de fyra olika kraven som finns och dessa kommer att presenteras nedan. Det 

fanns inga specifika delar inom etik som användes under pilotstudien eftersom det viktigaste 

var att testa möjliga intervjufrågor samt träna på att intervjua. Däremot när insamlingen av 

data till den här studien skulle genomföras behövde etiska aspekter vara i åtanke.  

Till att börja med innan inspelningen av intervju med varje elev skedde, förklarades syftet 

med studien samt vilka frågeställningar som studien använde sig av och det kallas även för 

informationskravet. Därefter fick eleverna godkänna att intervjun kunde bli inspelad. När 

inspelningen av intervjun startade, fick eleverna styrka att de fått information angående syftet 

med studien. Efter att eleverna samtyckt att vara med i studien fick de även information om 

att de när som helst fick avbryta studien utan konsekvenser och det kallas för 

samtyckeskravet. När eleverna hade godkänt samtyckeskravet fick de ta del av 

konfidentialitetskravet. Kravet innebär att deltagarna får reda på att all inspelad data lagras 
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utan omständigheter där ingen utomstående kan få tag i det. Eleverna fick även reda på att 

intervjun var anonym. Avslutningsvis innan andra etiska överväganden förklarades var att 

eleverna fick ta del av nyttjandekravet. Eleverna fick då reda på att all data som skulle bli 

inspelat under intervjun endast kommer att användas till forskningssyfte och inte kommer att 

säljas till exempelvis något kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Andra överväganden som var av vikt att tänka på, var att förklara att vissa frågor som de 

skulle få svara på kunde kännas upprepande, men att det endast kunde bli så för att stärka och 

få ett större djup till studiens frågeställningar och syfte. Vidare fick deltagarna även reda på 

att intervjun och frågorna inte var ett prov där jag skulle testa dem. I vidare perspektiv inom 

elevernas rätt till att få välja när de blev intervjuade tog jag reda på innan vilka tider som 

passade eleverna mest och när intervjuerna väl skulle ta plats fick eleverna själv välja vilka 

tider de ville starta intervjuerna. 

 
5.4 Analysmodell 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning är det rimligt att anta inspiration från en kvalitativ 

innehållsanalys eftersom den formen av analys kan vara till hjälp när forskaren vill tolka 

texter som exempelvis utskrivna intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012). Kvalitativ 

innehållsanalys är även ett verktyg som hjälper till att förstå sig på olika variationer.  

Variationerna kan identifieras genom att titta på skillnader och likheter, exempelvis i 

utskrivna intervjuer. För att förklara de olika variationerna hjälper en innehållsanalys 

forskaren att förklara dess skillnader och likheter i olika kategorier och teman (Lundman & 

Graneheim, 2012). Innan kategorisering sker behöver delar av intervjutextens innehåll läsas 

igenom noggrant och genomgå steg. De olika stegen är analysenhet, meningsenhet, 

kondensering, kodning och kategorisering Lundman & Graneheim (2012). Noterbart är att 

analysen som används i denna studie har inspirerats av beskrivningen av en kvalitativ 

innehålls analys. Därför har inslag av egen tolkning och analys tillförts för att anpassa 

analysen efter de data som studien utgått ifrån. Nedan kommer en redogörelse för de olika 

stegen som genomfördes för att få fram kategorier. 

Det första steget som genomfördes var en analysenhet. Lundman & Graneheim (2012) 

förklarar att under steget läser forskaren igenom det empiriska insamlade materialet och 

noggrant bekantar sig med det. När de olika transkriberade intervjutexterna kändes bekant och 

noteringar i texten hade genomförts, kunde analysprocessen fortsätta. I steg två genomfördes 

det som Lundman & Graneheim (2012) kallar meningsenhet. Det innebar att delar från texten 
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som hörde ihop med sitt innehåll lades samman. Intervjutexten som jag hade bekantat mig 

med, lästes återigen igenom för att kunna ta fram delar som hade likheter och skillnader. Efter 

meningsenhet kunde en kondensering genomföras. Lundman & Graneheim (2012) redogör att 

kondensering hjälper forskaren att förminska de utvalda och utplockade texterna från tidigare 

steg. Lundman & Graneheim (2012) förklarar även att det är i kondensering som det centrala 

innehållet kan tolkas mer och besvaras. När steget kondensering var genomfört, kunde en 

etikett i form av kod, sättas på de olika meningsenheterna. Lundman & Graneheim (2012) 

beskriver att det är i det här området som forskaren kan skapa en ny förståelse och reflektion 

kring sitt empiriska material. De olika utsorterade materialet lästes noggrant igenom igen för 

att kunna påbörja en kategorisering. I det sista steget genomfördes en kategorisering. Det är i 

det här steget som de olika koderna sätts samman till en kategori. De olika koderna lästes 

noggrant igenom för att sedan bli indelade i en kategori. Flera olika kategorier skapades då. 

Lundman & Graneheim (2012) förklarar att inga koder ska hamna utanför någon kategori, 

mellan eller finnas i en annan kategori. Det kan även vara svårt för forskaren att applicera en 

kod i en kategori och inte fler, när det handlar om upplevelser av något förklarar Lundman & 

Graneheim (2012). 
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6. Resultat 

 
Under denna rubrik redovisas vad som framkommit vid analys av intervjudata. För att 

underlätta för läsaren redovisas resultatet under de didaktiska frågeställningarna som har varit 

utgångspunkt för att besvara studiens övergripande syftet och frågeställning. Vissa ord eller 

hela meningar kan även vara i kursiv text och det är för att styrka det mest relevanta i citatet i 

relation till frågeställningen. För att underlätta förståelsen för vilken deltagare som säger vad, 

har varje deltagare fått en bokstav. Exempelvis Elev A, Elev B, Elev C osv. Slutligen 

presenteras de teman som har identifierats i löpande text vilka även verifieras med lämpliga 

citat.  

 

6.1 Hur uppfattar eleverna innehållet i undervisningsmomentet 
idrottspsykologiska teorier? 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka kvalitativt skilda variationer som förekommer 

bland ett antal riksidrottsgymnasieelevers uppfattningar om undervisningsmomentet 

idrottspsykologiska teorier och det inom ämnet specialidrott. För att ta reda på det syfte som 

studien hade behövdes en stor frågeställning följt av underfrågeställningar som tillsammans 

kunde svara på det öppna syftet. Den första frågan handlade om vilka möjliga uppfattande 

variationer som elever har om innehållet i idrottspsykologiska teorier. En del olika utsagor där 

eleverna beskrev olika teorier som delvis handlade om idrottspsykologi förekom.  
  

Innehåll som är relaterade till mentala träningstekniker 
  

En vanligt förekommande uppfattning bland eleverna är att idrottspsykologiska teorier består 

av ett antal metoder för att hantera den stress som den aktive kan uppleva i samband med 

prestationer/tävlingar.  

 

Målsättning 

En av de mentala träningstekniker som eleverna omnämner är förmågan att kunna sätta mål 

som skapar drivkraft och motivation.  
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Jaa det är ju mest ja fokus att förstå sig på fokus och förstå på mål och ha 

prestationsmål på lång sikt… (Elev D) 

 

Elev D beskriver egentligen två olika delar inom idrottspsykologi, fokusering och mål, men 

lägger största vikten vid att ha en förståelse för mål och att kunna ha prestationsmål är de två 

delar som idrottspsykologiska teorier handlar om. 

 

Visualisering 

En annan mental träningsteknik som framkommer i analysen av intervjudata är förmågan att 

visualisera och genom målbildsträning förbättra den egna prestationen. 

 

[…] jag brukar oftast visualisera mig själv inför ett lopp… (Elev B) 

 

[…] öh tankeställningar och så, få bilder i huvudet när man står där överst på 

prispallen, lite så mentala föreställningar, typ är mest det jag håller på med…( Elev 

F) 

  

[…] Mentala föreställningar om att man ska förbereda sig och tänka igenom en 

tävling innan loppet, att jag då sitter innan och går igenom hur det ska gå till, hur jag 

ska springa och vad jag ska tänka på innan jag springer, ser loppet framför mig… 

(Elev I) 

 

Elev B beskriver att visualisering som ett innehåll i idrottspsykologiska teorier och att 

det är något som är vanligt förekommande moment inför ett lopp som ska utföras. 

Elev I beskriver innehållet i idrottspsykologi på ett liknande sätt. Elev F förklarar 

innehållet på ett annat sätt, men som kan förstås som visualisering där hen får bilder i 

huvudet innan någon uppgift. 
 

[…] föreställa sig hur det kommer att se ut på tävlingsplatsen, hur terrängen kommer 

se ut, hur det kommer alltså känslan vid start alltså känslan i kroppen och både 

stämningen runtom kring… sen kanske förbereda sig på ett scenario som faktiskt 

skulle kunna hända och hur man vill agera vid ett sånt en sån situation… ( Elev E) 

 

[…] jobba med mentala föreställningar, att man kanske på kvällen tänkte… liksom 

kvällen före en träning tänkte hur jag skulle genomföra träningen dagen efter och då 
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var jag ju lite inne i det tänket på träningen liksom och jag visste hur jag skulle 

genomföra den. (Elev J) 

  

De olika eleverna verkar vara överens om att idrottspsykologi handlar om att föreställa sig 

och tänka igenom ett lopp innan det utspelar sig. Faktorer som vilken känsla som finns, ett 

scenario som kan utspela sig under tävlingen eller bilder i huvudet verkar vara vanligt för 

vissa elever. Andra beskriver det som att de även använder det för att analysera en genomförd 

prestation. 
 

Idrottspsykologi… Ja det är väl mest mental typ alltså genom förberedelser och även 

under liksom, hur man ska tänka och agera sånt och även analysera efteråt typ.  

(Elev B) 

 

Att förbereda sig verkar vara en nyckel inom idrottspsykologi, men även att kunna analysera 

ett lopp efteråt hänger ihop med begreppet idrottspsykologi. 

 

Koncentration 

Många elever diskuterar om mentala föreställningar som ett verktyg för att kunna fokusera på 

deras uppgift och inte sväva iväg med sitt fokus.  

 

Jaa alltså man har ju lite det tänket att försöka få fokus och när man väl, när jag väl 

är på tävlingen ska jag försöka undvika och tänka på här är den här personen säkert 

bättre och försöka få fokus på en själv när jag är på tävlingar och försöka få in 

idrottspsykologi och försöka med mentala föreställningar före stora tävlingar…  

     ( Elev D) 

 

Jaa för mig är det väl mycket vad man gör innan, under och efter tävlingen eh med 

huvudet och speciellt innan och under att man kan gå in i sin bubbla… ( Elev F) 

 

Idrottspsykologi är mycket med hur man ja tänker typ under tävlingssituationer, 

alltså psyket, stress såna faktorer som inte riktigt har med hur vältränad man är 

liksom, alltså inte hur fysiskt stark man är, utan mer psykiskt… (Elev C) 

 

Att kunna hamna i fokus och inte bli påverkad av andra löpare verkar vara en del av 

idrottspsykologi enligt några elever. Idrottspsykologi handlar inte bara om att tänka på vad 
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man gör innan tävlingen, utan det kan även handla om innan, under och efter för att inte sväva 

iväg med sitt fokus. 

 

Spänningsreglering 

Ehm ja men hur man hanterar stress och press och ja men såna mentala saker i 

tävlingssituationer… Det är oftast stress och ja prestationsångest typ att man vill mer 

än vad man kan typ eller inte vill, mer än man kan men att man vill så mycket sen 

går det dåligt och då blir man sämre, alltså psykiskt. (Elev H) 

 

Ja det är ju stor mental påfrestning på den idrottare att de är ju en viss dag du ska va 

bäst… utan du måste när det väl gäller måste du kunna hålla ihop huvudet och inte 

falla för pressen. (Elev D) 

 

Sammanfattning 

 

Resultatet visar på att det finns skilda uppfattningar om begreppet idrottspsykologi. Att ha 

förståelse för mål, skapa bilder i huvudet, gå in i sin egen bubbla eller att kunna hantera stress 

och press tycks vara det viktigaste inom idrottspsykologi enligt eleverna.  

 

6.2 Hur uppfattar eleverna motiven till varför idrottspsykologiska 
teorier ingår i ämnet specialidrott?  
 

Under avsnitt och frågeställning nummer två i resultatet kommer tre olika teman att 

presenteras utifrån elevers utsagor, motiv som är relaterade till prestation, motiv som är 

relaterade till hälsa och välbefinnande samt motiv som är relaterade till olika mentala 

träningstekniker. Det sistnämnda temat kommer även att innehålla små termer som finns inom 

begreppet idrottspsykologi. 

 

Motiv som är relaterade till prestation 

Enligt eleverna är prestationsmotivet en vanlig uppfattning till varför idrottspsykologiska 

teorier ingår i ämnet specialidrott. 
  

  

För att prestera bättre bli mer bekväm i situationer… Ofta begränsar ju den mentala 

kapaciteten också precis som om man inte varit tillräckligt tränad… Så det är en del 

av hela prestationen. (Elev H) 
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[…] Ja alltså hur man tänker under framför allt tävlingssituationen… vilket gör att 

jag insett att det är en väldigt stor del i en elitidrottares prestation…  

(Elev G) 
 

[…] mer kunskap och förståelse för vad som händer i kroppen och vad som krävs för 

att utöva en idrott på en maximal nivå och prestera på topp. Det handlar väldigt 

mycket om det. (Elev E) 

 

Att kunna bli bekväm i situationer och att prestera bättre tycks vara en av flera motiv till att 

idrottspsykologi finns som undervisningsmoment inom specialidrott. Återigen relateras den 

mentala delen med idrottspsykologi och elev H, som tidigare ansåg att idrottspsykologi 

handlar om stress, press och prestationsångest, lyfter även in prestation som ett motiv. 

Ytterligare motiv till idrottspsykologi i specialidrotten tycks vara det som elev E säger, att 

veta vad som krävs för att utöva en idrott på en maximal nivå och prestera på topp.  

 
Motiv som är relaterade till hälsa och välbefinnande 

Ett annat motiv till varför idrottspsykologiska teorier ska ingå i ämnet specialidrott är att de 

även är viktiga för hälsa och välbefinnande. 

 

Mental träning är ett sätt för mig att må bra också… (Elev I)  

 

Jag tror att det främst används för att man ska skapa en stabil idrottsutövare. Eh har 

du inget stabilt ja eller är du inte stabil och så kan du ju inte prestera på en så pass 

hög nivå så att du ska vara bland toppen. (Elev A) 

 

Vi är ju inte bara maskiner tänker jag liksom alltså vi är ju mer än så liksom man ska 

orka och man ska kunna göra det som man ska liksom och då är det ju viktigt att 

skallen hänger med också. (Elev C) 

 

Fler motiv till att läsa idrottspsykologi som område i specialidrotten skönjas från 

eleverna. Elev I sätter mental träning och att må bra ihop med varandra och relaterar 

dess betydelse till en stabil idrottsutövare. Återigen relaterar elever prestationen som 

motiv när elev A förklarar att en icke stabil idrottsutövare inte kan prestera. I vidare 
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perspektiv om hälsa förklarar även elev C vikten i motivet till idrottspsykologi, genom 

att förklara att skallen också ska hänga med. 
 

Motiv som är relaterade till olika mentala träningstekniker 

Det förekommer även motiv som är kopplade till att det är viktigt att få kunskap om olika 

idrottspsykologiska teorier och specifika mentala tekniker. Exempelvis tycks elev I finnas 

inom temat om mentala träningstekniker. Elev I förklarar nedan hur viktigt det är för 

motivationen. 

 

Motivation 

Idrottspsykologi är jätteviktigt för att du ska kunna hålla ditt fokus och nå dit du vill 

och inte tröttna tror jag. Så jag säger att den är A och O… (Elev I) 

 

Självförtroende och pressade situationer 

Det är ju en viktig del tycker jag för att, om man inte hantera pressade situationer… 

till exempel som vi utsätts för då eh då kommer man inte kunna  komma någonstans 

på det sättet för du kan vara jättebra på att springa… och allt sånt där, men du kan 

också ha jättedåligt psyke… du kan utsättas för situationer… som gör att du får en 

dipp liksom i självförtroendet och sådär och det påverkar ju rätt mycket…. (Elev G) 

 

Vidare motiv till idrottspsykologi tycks vara att det blir viktigt för att kunna hantera stressade 

situationer och för att motverka sämre psyke. Idrottspsykologi verkar vara bra för att kunna 

påverka självförtroendet då elev G även förklarar att en dipp i självförtroendet kan uppstå och 

att idrottspsykologi är viktigt för att motverka det. I citatet nedan beskrivs ytterligare ett motiv 

som handlar om press och fokus.  
 

Fokus på uppgiften 

Det är mest mycket förstå att för är du bra idrottare kommer det ju komma press 

utifrån och de är ju idrottspsykologi och hålla bort lyckas få bort det och ha fokus på 

idrotten när det behövs. (Elev D) 

 

Motivation, självförtroende och press verkar vara tre motiv till idrottspsykologi i 

undervisningen som även är relaterade till mentala träningstekniker inom idrottspsykologiska 

teorier. Eleverna verkar ha en liknande uppfattning, samtidigt som de förklarar deras motiv på 

olika sätt genom tre mentala träningstekniker. 
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Sammanfattning 

 

Som presenterat ovan går det att urskilja tre olika teman. Det som går att läsa ut av elevernas 

utsagor kring motiv är att prestation verkar vara en del av ett motiv till idrottspsykologi i 

undervisningen. Hälsan och välbefinnande tycks också vara ett motiv då det bidrar till stabil 

idrottsutövare och en bättre hälsa genom att kunna hänga med i huvudet. Slutligen är mentala 

träningstekniker en del av motiven där det är viktigt för att inte tröttna, få en dipp i 

självförtroendet eller att ha fokus för att lyckas. 

 

6.3 Hur uppfattar eleverna att undervisningen i idrottspsykologiska 
teorier har bedrivits? 
 

Avslutande tema och sista frågeställning kommer att presentera elevernas utsagor kring 

undervisningens tillvägagångssätt. Två olika teman kommer att redovisas och det är 

undervisningens form samt undervisningens omfattning. 

 

Undervisningens form 
 

Undervisning som teori  

När eleverna fick svara på hur idrottspsykologi bedrivits i undervisningen, diskuterade nästan 

alla att undervisningen bestått av såväl teoretiska som praktiska moment. De teoretiska 

momenten har bland annat inneburit att eleverna fått uppdrag att analysera något 

idrottspsykologiskt moment under en vecka. 

 

Ett vanligt förekommande teoretiskt moment: 

  

Nej vi har inte tränat på det på det med flit… vi har inte gjort det med flit praktiskt, 

antagligen då för att tränarna vet att det händer så ofta bara att vi pratar om det och 

man får en hint om det att hur man tänker så tror eller så vet dem att vi liksom tänker 

på det mer och då är vi förberedda för det, men vi har aldrig gjort det praktiskt. 

     (Elev G) 

 

Elev G förklarar att undervisningen om idrottspsykologi enbart har skett genom teoretiska 

moment och inte i praktiken. Det som går att utläsa är att de möjligtvis har gjort det i 
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praktiken som eleven inte vet, men att idrottspsykologi inte har skett med flit i kombination 

med praktiken. Citatet nedan presenterar en utsaga som kan uppfattas som motsatsen till elev 

g:s utsaga. 

 

Undervisning som praktik 

Ytterligare en uppfattning som framkom vid analysen av intervjudata var att de 

idrottspsykologiska teorierna även genomfördes praktiskt. 

 
Ehm mycket dold undervisningen tror jag och jag vet inte om våra tränare vet om det 

om hur mycket dom lär oss utanför klassrummet eller vad jag ska säga. Dom följer ju 

upp på träningar också och då talar vi ju inte bara efteråt hur jag sprang. (Elev I) 

 

Elev I beskriver att undervisningen om idrottspsykologi kan ske dolt under praktiska moment. 

Deras tränare följer upp under träningarna och att det förs ett samtal inte enbart efter passet, 

utan under också. 
 

Undervisning som kombination av teori och praktik 

Slutligen tycks det finnas elever som ser en kombination mellan teori och praktik när det 

gäller idrottspsykologi. 

  

Vi har väl haft genomgångar, vi gör analyser av typ SM lopp och sånt, diskuterar 

med  varandra och får vi, har väl haft redovisningar lite sånt också om olika sätt som 

vi kan påverka typ då. (Elev C) 

 

[…] vi liksom dels fått analyserat och det här gjorde vi ja men man hade liksom 

eller  om det var under en vecka någonting man skulle tänka på hur man ja men 

tänkte under träningarna och tävlingarna så under en vecka. (Elev E) 

 

Både elev C och elev E förklarar att det handlar om analyser efter vissa lopp eller under både 

träning och tävling. Det kunde även handla om redovisning efter ett utfört lopp. 

 

Omfattning av undervisning 
I frågan om hur elever uppfattade deras undervisningsmängd inom idrottspsykologi, förekom 

det en del varierande utsagor. Mer än hälften av eleverna ansåg att det inte undervisades 
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speciellt mycket inom idrottspsykologi, samtidigt som en del av dem eleverna inte såg det 

som något problem. 

 

Inte tillräckligt med undervisning i idrottspsykologiska teorier 
Fyra elever ansåg att det var för lite undervisning om idrottspsykologiska teorier och att de 

hade velat ha mer.  

 
För lite, jag vet inte alltså det är inte så mycket. Vi har inte så vi har en teorilektion 

en gång i veckan och då är det ju idrott eller vad heter det, tävlings- och träningslära 

och idrottsspecialisering eller vad det hette och sen är det bara den lektionen vi har 

teoretiskt och det är båda dom kurserna och sen en gång i veckan så det blir inte 

mycket tid till varje moment, men ah jag tycker att det är lite för lite. (Elev H). 

 

Asså jag kan tänka att jag hade nästan velat haft mer…(Elev J) 

 

Elev H förklarar att det är teorilektion en gång i veckan och lektionerna handlar om tävlings- 

och träningslära. Eleven anser även att det inte finns mycket tid till varje moment, men att hen 

fortfarande hade velat ha mer undervisning om idrottspsykologiska teorier. Elev J förklarar 

kort och koncist att hen hade velat ha mer. Nedan presenteras fler styrkande argument om att 

det inte är mycket idrottspsykologiska teorier i undervisningen. 

 
Mm inte jättemycket, det har ju varit vi har ju haft lite men inte tycker inte det är 

jättemycket undervisning om idrottspsykologi… (Elev D) 

 

Ahh kanske, i den här hela kursen är det väl inte jättemycket, jag vi har väl haft några 

block liksom vi kanske har haft två block med det här och det kanske är då 8 

lektioner… (Elev C) 

 

Ett flertal olika argument för att det är lite undervisning om idrottspsykologiska teorier 

förekommer bland ett antal elever. Någon förklarar att det inte finns tid till varje moment, 

medan någon annan förklarar att det funnits lite undervisning i momentet, men att det inte är 

jättemycket.  

 

Tillräckligt med undervisning i idrottspsykologiska teorier 
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Resterande elever ansåg att de fick den undervisning om idrottspsykologi som det tyckte att 

de behövde och att det var lagom mycket.  

 

Ja, jag känner att jag, så att jag är förberedd och vet tillräckligt mycket om det så att 

jag känner att det är jag klarar av det på den nivån jag är liksom och så, så det är 

tillräckligt om man säger så. (Elev B) 

 

Jag tycker det är ganska lagom mycket. Vi kanske har haft totalt 10 lektioner om det 

ungefär på dom här åren då… så jag tycker det är lagom mycket för det är mycket 

annat vi behöver också få undervisning i… (Elev G) 

 

Flertal elever ansåg att det var tillräckligt med undervisning om idrottspsykologi och att det 

inte behöver något mer. Elev B förklarar att hen är förberedd och vet tillräckligt mycket om 

idrottspsykologi och elev G förklarar att det är lagom mycket undervisning och att det finns 

annat viktigt som de behöver bli undervisade i. 

 

Sammanfattning 

Det finns skilda meningar huruvida undervisningen går till. Idrottspsykologi sker enligt 

eleverna genom teori, praktik samt en kombination av de båda. När det gäller omfattningen av 

undervisning kring idrottspsykologi fanns det även en skild mening. En del av eleverna ansåg 

att de ville ha fler lektionstillfällen med idrottspsykologi samtidigt som en del av eleverna 

ansåg att det var lagom mycket undervisningstillfällen. 
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7. Diskussion 
Diskussionen kommer vara uppdelad i de tre olika frågeställningarna som studien hade. För 

att underlätta för läsaren kommer frågeställningarna att presenteras i samma ordning som i 

resultatet. 

 
7.1 Elevers uppfattning om innehållet i idrottspsykologiska teorier? 
 
Frågeställningen som handlar om hur elever uppfattar idrottspsykologiska teorier, visade ett 

skilt resultat mellan deltagarna. En faktor som vissa elever satte i relation till 

idrottspsykologiska teorier var målsättning. En av eleverna förklarade som beskrivet i 

resultatet att det handlar om att förstå sig på mål och ha prestationsmål på lång sikt. Genom 

att sätta upp ett mål och ett långsiktigt mål kan eleverna skapa någon slags drivkraft och 

motivation. I förhållande till mål och prestationsmål kan den beskrivna elevens utsaga även 

sättas i relation till det som Johnson m.fl. beskrev om motivation och målsättning. Eleven i 

fallet förklarar att det gäller att förstå sig på mål och prestationsmål på lång sikt. Johnson m.fl. 

(1999) beskriver att det finns skillnader på olika mål som exempelvis resultatmål och 

prestationsmål. Eleven framhäver i fallet att det är viktigt att förstå sig på mål och det speglar 

Johnsons m.fl. förklaring till att det finns skillnader på mål. Genom att idrottspsykologi 

handlar om att kunna förstå sig på mål, hur man sätter upp ett mål och att det finns skillnad 

mellan mål, är det som sagt viktigt att kunna ha en förståelse för hur ett mål blir uppsatt. 

Andra elever uppfattar idrottspsykologi som ett innehåll där individen visualiserar för att 

exempelvis kunna prestera. Johnson m.fl. (1999) beskrev visualisering som något där 

individen gör ett besök i en inre verklighet och att det är där som individen själv kan 

kontrollera vad som händer. Genom att visualisera ett visst moment eller handling genom 

exempelvis bilder, tankar eller föreställningar kan individen möjligtvis påverka sin prestation 

bättre i ett liknande scenario i verkligheten. På ett liknande sätt beskriver en av eleverna 

visualisering utan att behöva nämnda begreppet. Elev E förklarade en teknik som går att 

relatera till idrottspsykologiska teorier. Eleven beskrev att en förberedelse kan ske genom ett 

scenario som skulle kunna hända och hur man vill agera vid tillfället. Johnson m.fl. (1999) 

beskriver just visualisering likt elevens utsaga: att individen ska försöka att visualisera något 

som är tillräckligt likt den verkliga händelse som skulle kunna uppstå. En annan elev 

förklarade också visualisering på ett liknande sätt som Johnson m.fl. (1999), ”att förberedelser 

i tanken, hur loppet ska genomföras och hur det ska gå till vilket går att uppfatta som 

visualisering”.  
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Koncentration är ett begrepp som egentligen inte dök upp från elevernas utsagor, men för 

många handlade idrottspsykologi om att kunna fokusera och refokusera på eller under någon 

uppgift. En av eleverna förklarade att idrottspsykologi handlade om vad man gör innan, under 

och efter tävling och att det hela handlade om hur viktigt det är att kunna gå in i sin bubbla 

innan och under exempelvis något moment. Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar att 

koncentration är ett viktigt redskap vid prestationssammanhang och att det är lätt att tappa 

fokus under tävlingsmoment. Därför finns koncentration som redskap för att kunna återta 

fokus vid vissa störningsmoment och kunna fortsätta med sin uppgift. Eleven beskriver 

fortsättningsvis att det är viktigt att kunna gå in i sin bubbla och att det är innan, under och 

efter tävlingar det handlar om. Jag anser att det är en liknelse eftersom eleven kopplar ihop 

den viktiga delen med att kunna gå in i fokus (bubblan) innan och under för att inte kunna bli 

störd. Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar att fokus är lätt att tappa, vilket eleven ger 

en förklaring till med avseende på vikten av att kunna gå in i sin bubbla. En annan liknelse 

som också kan ses i relation till Hassmén, Hassmén & Plate är elev D som förklarade att 

idrottspsykologi är något där man försöker få fokus väl på tävlingen och ifall ett 

störningsmoment uppstår, är det viktigt att idrottspsykologi finns där för att kunna få fokus på 

sig själv vid tävling. Hassmén, Hassmén & Plate (2003) pratade också om refokusering vid ett 

uppstått störningsmoment och det är precis det som eleven menar med att få tillbaka fokus på 

sig själv vid störningsmoment. 

Spänningsreglering som är en kategori i resultatet beskriver hur två elever uppfattar 

idrottspsykologiska teorier som något där stress och press är viktiga faktorer. En av eleverna 

beskriver att det handlar om hur man hanterar stress och press vid tävlingssituationer, att man 

vill mer än vad man kan samt prestationsångest. Den andra eleven beskriver att 

idrottspsykologi handlar om att kunna hålla ihop huvudet och inte falla för press vid vissa 

situationer. Johnson m.fl. (1999) förklarar att stress och anspänning är två skilda faktorer där 

stress är det som kan ses som en obalans hos individen vid pressade situationer. Anspänning 

är det som kommer när kroppen reagerar på stress och de fysiologiska aspekterna. Relationen 

mellan elevernas utsagor om stress och press kan delvis ses i liknelse med hur Johnson m.fl. 

förklarar det. Att hantera stress och press vid tävlingssituationer, så som eleverna formulerar 

det, skulle kunna ses som i liknelse till det som Johnson m.fl. (1999) kring den stress och 

press som uppstår när vi individer ska klara av någonting. Att inte falla till press vid vissa 

situationer, handlar om spänningsreglering eftersom eleven talar om att individen egentligen 

måste hålla borta stress och anspänning vid pressade situationer. 
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7.2 Elevers uppfattning om motiv till att ha idrottspsykologiska 
teorier som undervisningsmoment? 
 
Prestation som motiv var ett område som dök upp när eleverna pratade om motiv till 

idrottspsykologi. Eleverna som hamnat inom kategorin ”motiv som är relaterade till 

prestation”, har de beskrivit att prestation är ett vanligt motiv till varför idrottspsykologiska 

teorier ingår i ämnet specialidrott. Exempelvis förklarar en elev att ”ofta begränsar den 

mentala kapaciteten, så det är en del av hela prestationen” och det anser jag kan sättas i 

relation till det som Johnson m.fl. (1999) beskriver om stress och anspänning. Det Johnson 

m.fl. (1999) tar upp är kognitiv anspänning som handlar om att negativa tankar spärrar 

tankarna, vilket kan resultera i sämre beslut för individen. Ungefär som en kognitiv 

anspänning skulle elevens utsaga ovan kunna relateras till en sådan anspänning där den 

mentala kapaciteten kan begränsa. 

Andra motiv som exempelvis hälsa och välbefinnande kunde utläsas som en variation till 

motiv varför idrottspsykologi används. En elev beskriver det nästan som något psykologiskt 

som är relaterat till hälsan genom att beskriva hur viktigt det är att vara stabil. Motivet att ha 

idrottspsykologi kanske inte bara handlar om att eleverna ska kunna få kunskaper om hur man 

kan träna, utan det kanske också handlar om hur hälsan är och hur individen kan må bra. En 

elev förklarar att vi inte är maskiner och att det handlar om att vi ska orka. Att orka skulle 

kunna sättas i relation till hur hälsan är och kanske vilken motivation individen har till något. 

Ytterligare en del inom motiven till idrottspsykologi är olika mentala träningstekniker. 

Det finns variationer från eleverna som handlar om att motivet riktar mer mot motivationen, 

självförtroendet, pressade situationer, eller enbart att kunna ha fokus på uppgiften. Ett motiv, 

som jag anser handlar om motivationen, är det citatet där en elev beskriver att 

idrottspsykologi är viktigt för att inte tröttna och för att kunna komma dit man vill. Johnson 

m.fl. (1999) tar upp flertal olika delar som påverkar motivationen som exempelvis ha roligt, 

tävlingsmomentet, kompetens – som skulle kunna vara hur duktig individen har blivit och 

förbättrat sig i, exempelvis klarat av att uppnå någon form av mål. Därför skulle utsagan om 

att inte tröttna och komma dit man vill, kunna sättas i relation till Johnsons m.fl. (1999) 

förklaring om motivation och dess ingående motiv till motivation och kompetens.  

Självförtroende är även något som finns inom idrottspsykologiska teorier och det är även ett 

begrepp som Johnson m.fl. beskriver. Självförtroende och pressade situationer är ett motiv 

som kan utläsas från resultatet. Den beskrivning som kan utläsas är hur motivet handlar om 
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hur viktig idrottspsykologi är för att kunna hantera pressade situationer eller att en individ kan 

få en dipp i självförtroendet. Motivet från resultatet går att sätta i relation till de 

idrottspsykologiska teorier som finns eftersom självförtroende är en del inom området. 

Johnson m.fl. (1999) förklarar att självförtroende handlar om att ha en realistisk syn på vad en 

individ kan utföra i relation till vad som ska utföras. Det går att sätta i relation till det som en 

elev beskrev om motivet till idrottspsykologi i undervisningen, att området finns för att inte få 

en dipp i självförtroendet. Genom att läsa idrottspsykologi och ha koll på den teorin, 

självförtroende, kan eleven utföra sin uppgift med ett bra självförtroende.  

Slutligen kunde ytterligare ett motiv utläsas som går att sätta i relation till hur Hassmén, 

Hassmén & Plate (2003) beskriver koncentration. Motivet till idrottspsykologi handlar om hur 

viktigt det är att det kommer press utifrån och att det viktiga därför blir att lyckas hålla borta 

pressen och ha fokus när det behövs. Att det är viktigt att lyckas hålla borta press och hålla 

fokus när det behövs skulle kunna ses som en liknelse till den förklaring som diskuterades 

tidigare, hur viktigt det var att gå in i sin bubbla och på ett liknande sätt kan motivet även 

sättas i relation till hur Hassmén, Hassmén & Plate (2003) beskriver koncentration. 

Koncentrationen är viktigt vid prestationssammanhang och att det är användbart för att återfå 

fokus.  

 
7.3 Hur uppfattar eleverna att undervisningen om idrottspsykologi 
gått till? 
 
När det gäller frågan om hur elever och tidigare elever uppfattade mängden om undervisning 

av idrottspsykologi eller hur undervisningen gick till, blev det en mängd variationer av svar. 

Undervisningen om idrottspsykologi sker genom teori, praktik eller en kombination av dem. 

Det var alltså tre olika variationer som gick att utläsa från elevers utsagor om hur 

idrottspsykologi gick till i undervisningen. Frågan blir därför varför eleverna på RIG-

gymnasiet anser att undervisningen antingen sker genom teori, praktik eller teori och praktik i 

samspel. Kan det bero på att vissa elever får mer hjälp än andra med att kombinera teori och 

praktik eller finns det elever som anser att de får idrottspsykologi genom praktiken? En elev 

förklarar att det förekommer mycket dold undervisning där tränarna lär eleverna utanför 

klassrummet och att de följer upp under träningar och diskuterar under och efter träning. I fall 

vi sätter det i kontrast till Ferrys och Olofssons (2009) utvärdering av specialidrott 2009, 

anser en stor del av RIG-elever att undervisningen i specialidrott utgår från elevernas egna 

förutsättningar. Däremot var det en låg andel som valde att kryssa i övrigt, där en kategori var 
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att de bästa alltid får mest uppmärksamhet. Kanske är det här det blir en krock bland 

elevernas uppfattning i min studie om hur undervisningen går till eftersom det finns tre olika 

variationer på hur undervisningen går till. Under en variation förklarar en elev att de aldrig 

har tränat på idrottspsykologi praktiskt med flit. Den utsagan i förhållande till det som Ferry 

och Olofssons (2009) utvärdering beskrev, att de bästa får mest uppmärksamhet, kan vara en 

liknelse till hur eleven i denna studie känner eftersom den enbart anser att undervisningen 

sker genom teori. 

Vidare ansåg som sagt elever att det fanns en kombination mellan teori och praktik och 

det kan istället sättas mot eller i relation till Ferrys och Olofssons (2009) utvärdering och den 

stora andel elever som ansåg att undervisningen har utgått efter deras förutsättningar. 

Elevernas utsagor kan även synas i olika lärandeteorier och de lärandeteorier som framhävs 

utifrån elevernas utsagor om en undervisning med kombination av teori och praktik är 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Säljö (2012) beskriver Deweys förklaring 

om hur pragmatismen förespråkar ett samspel mellan teori och praktik samt att ett lärande 

sker genom analys och reflektion för att individen ska förstå varför någonting som skett är 

som det är. Däremot slutar inte elevernas utsagor vid ett pragmatiskt synsätt. Det 

sociokulturella perspektivet, som har haft och har stor betydelse för den svenska skolan, 

speglar även elevernas utsagor om kombinationen mellan teori och praktik. Säljö (2012) 

förklarar Vygotskijs perspektiv där lärandeprocessen är beroende av individers 

kommunikativa förmåga och att samtalet har en stor betydelse för lärande. Exempelvis 

förklarade en elev, som ansåg att det var en kombination av teori och praktik, att klassen 

tillsammans analyserade och diskuterade med varandra olika lopp som de hade sprungit. 

Därför kan elevernas utsagor om teori och praktik i kombination sättas i relation till 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. I Ferry och Olofssons (2009) utvärdering 

handlade en kategori om att eleverna har en bra dialog med tränarna och det speglar även det 

sociokulturella perspektivet där samtal och diskussion skapar en lärandeprocess. 

När det handlar om mängden av idrottspsykologiska teorier i undervisningen visar även 

det variationer. En del av eleverna och tidigare elever ansåg att det inte var tillräckligt med 

idrottspsykologiska teorier i undervisningen samtidigt som en del elever ansåg att det var 

tillräckligt med det i undervisningen. ”För lite… teorilektion en gång i veckan och då är det ju 

idrott… tävlings- och träningslära och idrottsspecialicering… Jag tycker det är för lite… Asså 

jag kan tänka att jag hade nästan velat ha mer… Mm inte jättemycket… i den här hela kursen 

är det väl inte jättemycket…” Här förekommer olika uttalande från elever som tydligt 

beskriver att de antingen anser att det är för lite och vill ha mer eller tycker att det är ganska 
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lite. Jämför vi då Ferry och Olofssons (2009) utvärdering med de elever som jag intervjuat, 

finns det en likhet. Ferry och Olofsson (2009) tar fram ett medelvärde på hur mycket eleverna 

ansåg att de blev undervisade i alla specialidrottskurser och vad detta medelvärde visade var 

att idrottspsykologi/mental träning som undervisningsmoment var lågt. Relationen mellan 

deltagarna i denna studie och Ferrys och Olofssons (2009) utvärdering visar ett jämlikt 

resultat i frågan om hur mycket idrottspsykologi som förekommer i undervisningen. Fler av 

de elever som var med i den här studien beskrev, som även förklarats ovan, tyckte att de ville 

ha mer undervisning i idrottspsykologi. Ferry och Olofssons (2009) utvärdering visar även att 

en relativt stor andel av eleverna i deras undersökning ansåg att de ville öka mängden 

undervisning om idrottspsykologi. En stor andel av eleverna på RIG från Ferry och Olofssons 

(2009) utvärdering önskade även att det skulle ske förändring i form av mer teori i 

specialidrotten och ett innehåll som var önskvärt att förändra och få mer av var 

idrottspsykologi/mental träning.  

Likheten är delvis stor gällande hur vissa eleverna i den här studien anser att de vill ha 

mer undervisning om idrottspsykologi, medan andra inte gör det. Intressant nog fanns det som 

sagt elever som ansåg att de var tillräckligt med idrottspsykologiska teorier i undervisningen. 

Ferry och Olofssons (2009) utvärdering visar inte heller bara på elever som ansåg att de ville 

ha en förändring, utan det fanns även elever där som ansåg att det var bra som det var. ”Jag är 

förberedd och vet tillräckligt om det… Jag tycker det är ganska lagom mycket…”, beskriver 

två elever i den här studien och deras uttalande i förhållande till Ferry och Olofssons 

utvärdering är ändå inte alltför olik. I utvärderingen kan vi utläsa att en större andel av 

eleverna ansåg att de varken ville minska eller öka undervisningen om 

idrottspsykologi/mental träning kontra den mindre andelen som inte ansåg alls att det behövde 

ske någon förändring. Det går alltså inte säga att alla elever tycket det är bra, utan det finns 

skillnader.  

 
7.4 Metoddiskussion 
 
Min studie syftade till att undersöka och försöka se olika variationer mellan elevers utsagor 

om idrottspsykologiska teorier. Tre olika frågeställningar till studien fanns som en 

grundpelare för att kunna ta reda på olika delar av variationer av idrottspsykologi i 

undervisningen. För att ta reda på det behövde jag först och främst veta vart någonstans jag 

skulle genomföra min studie och det blev som jag beskrev i metodavsnittet, i Mellansverige 

på grund av bekvämlighetsurval samt tidsbegränsningen. Därefter ville jag utifrån mitt syfte 
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och frågeställningar gå mer in på djupet och se vad eleverna egentligen har för uppfattning 

om fenomenet. Därför var en semi-strukturerad intervju ett relativt givet val för mig eftersom 

jag ville få en mer djupgående förståelse från elevernas utsagor (Jones, 2015). Ett problem 

med valet av intervjuer och inte exempelvis en enkät är att jag möjligtvis kan ha påverkat 

resultatet eftersom jag har en relativ närhet och koppling till gymnasiet som eleverna går och 

gick på. Däremot var det år sedan jag gick på den gymnasieskolan samt att jag fick 

uppfattningen att eleverna inte visste vem jag var. De frågor som ställdes under intervjun var 

även förhållandevis öppna och ställda på det sättet att eleverna inte kunde bli påverkade från 

min sida. Ett annat problem med valet av en intervju är att nästan samtliga deltagare som blev 

intervjuade var elever och därför skulle ett problemområde vara att intervjuerna kunde blivit 

korta. Jones (2015) menar att eftersom elever mindre gärna diskuterar saker, blir intervjuer 

med denna målgrupp generellt kortare än om man intervjuar lärare eller vuxna. I mitt fall var 

studien relativt kort och jag ville ta reda på idrottspsykologiska teorier och dess koppling till 

undervisningen. Då intervjuerna gav väldigt mycket intressant information bidrog den korta 

tiden vi hade till förfogande till att studien i flera avseenden behövde begränsas. Ur det 

resultat som framkom syns en tydlig variation som går att läsa av, vilka jag gärna hade 

uppmärksammat i större utsträckning. Intervjuerna varade även i snitt 30 minuter då det 

kortaste var 15 minuter och den längsta dryga en timme. 

Flera generella problem med intervjuer finns och ett av dem kan vara att deltagarna inte 

ger utförliga svar. För att kunna komplettera med data ifall det skulle förekomma korta svar 

från deltagarna, valde jag att frågade efter att få intervjua hela populationen av de som gick i 

trean. Genom att få intervjua fler och kunna analysera mer data finns det större chans att 

kunna få en tydligare helhetsbild. En annan positiv aspekt av att intervjua hela populationen 

var att jag kunde ha ett syfte som tittade på de möjliga variationer som fanns mellan elevernas 

utsagor.  

I relation till det område jag valde och de idrottspsykologiska teorier som presenterats, 

hittade jag endast två böcker jag kunde använda. Därför är det relevant att fundera över hur 

dessa två, och därmed relativt begränsade perspektiven, kan ha påverkat min analys av det 

empiriska materialet. Eftersom jag endast fick tag i två olika böcker som nämnde de olika 

teorierna, kan det ha fallit bort andra viktiga idrottspsykologiska teorier som kan finnas och 

som eleverna kunde ha nämnt under intervjuerna. Kanske hade resultatet kunnat bli mer 

utförligt och mer trovärdigt ifall fler teorier hade funnits att sätta i relation till elevernas 

uppfattningar om idrottspsykologi.  
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7.5 Vidare forskning 
Denna undersökning har på många sätt varit givande och intressant. Om jag analyserar mitt 

tillvägagångssätt i studien, finns det vissa saker som kan vara viktiga att ta hänsyn till om jag 

vill studera detta område vidare. Med hjälp av en observation skulle jag kunnat vara med 

under en eller fler lektioner och inte behövt ställa eleverna några frågor, utan istället bygga 

min studie på vad jag kunnat se i den faktiska undervisningen. Då skulle insamlingen av data 

samt möjliga diskussioner om idrottspsykologiska teorier även ske i sitt naturliga 

sammanhang (Jones, 2015). Det skulle kunnat bidra till mer information samtidigt som jag 

inte skulle gå miste om all den data jag ville ta reda på. En kombination av intervjuer och 

observation däremot skulle nog vara de två verktygen som skulle ha gett ett rikligt och bra 

resultat. Däremot fanns det ingen tid till att genomföra både intervjuer och observationer.  

 
7.6 Utfall – Yrke  
Området som studien har tittat på kan sättas i relation till skolan och mitt framtida yrke 

eftersom idrottspsykologi inte enbart behöver knytas till specialidrotten. Även fast jag skulle 

kunna bli lärare i specialidrott, finns det i kursplanen för Idrott och Hälsa delar som kan vara 

relevant för idrottspsykologi. På så sätt som resultatet visade sig kan jag i många avseenden 

använda mina erfarenheter inom ämnet och sätta det i relation till min framtida yrkesroll. 

Eftersom majoriteten av de tillfrågade eleverna uppgav att idrottspsykologi ofta saknas i 

undervisningen kan jag i mina pedagogiska val se till så att ämnet berörs i den mån som är 

relevant i olika moment. Enligt min uppfattning är det med tanke på den mentala bitens 

betydelse i alla idrottssammanhang, inte möjligt att utesluta idrottspsykologin och dess 

inverkan på elevers förståelse för sin egen idrott.  

Den ämnesdidaktiska triangeln som jag använde mig av för att formulera mina 

frågeställningar, är även av vikt att sätta i relation till framtida yrke som lärare. Meckbach & 

Lundvall (2007) förklarar att triangeln kan hjälpa till för att förstå hur lärandeprocessen går 

till och precis som Öhman (2014) påstår, kan de yttre faktorerna i triangeln inte uteslutas från 

de inre faktorerna. Detta stämmer nog till största delen. Däremot kan det vara bra att ha med 

sig som lärare att det finns många faktorer som påverkar hur innehållet i undervisningen 

kommer att bli. Eftersom min studie visade att det fanns olika uppfattningar om 

idrottspsykologiska teorier som begrepp, i undervisningen och varför det finns som 

undervisningsmoment, kan det vara av vikt att ha varierande undervisning och tänka på 

tydlighet i instruktioner. Hur möter jag som lärare eleverna för att de ska kunna förstå den 

information och kunskap på ett liknande sätt? Därför anser jag att studien inte bara har ett 
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viktigt syfte inom förståelsen för hur elever uppfattar ett visst fenomen, utan hur stor variation 

det egentligen kan vara. 

 

7.7 Slutsatser 
Det som går att urskilja från resultatet och hur studien gick är att det finnstycks finnas ett 

flertal olika variationer på hur elever uppfattar ett visst fenomen. Vissa tycker att 

undervisningen är positiv och att det inte behöver ändras, medan andra tycker att det behöver 

bli förändringar. Alla människor har olika uppfattningar om saker och ting, men varför det 

kan finnas skilda uppfattningar om ett begrepp, hur undervisningen går till samt motivet till 

att bli undervisade inom idrottspsykologi, kan vara svårt att förklara. Det sociokulturella 

perspektivet om ett lärande som sker genom kommunikation mellan lärare och elev, kanske är 

en bristfällig faktor i dagen skola. 

Utifrån analys av insamlad data och reflektion kring elevers utsagor med hjälp av 

idrottspsykologiska teorier, tidigare forskning samt lärandeteorier, kan jag dra den slutsats att 

individer på det utvalda RIG-gymnasiet har skilda uppfattningar kring ett och samma begrepp 

samt hur undervisning går till. Däremot är jag villig och säga att dagens skola kan ha 

bristfällig kunskap att kommunicera och samtala med elever och den slutsatsen drar jag med 

hjälp av lärandeteorier som pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 
• När tog du studenten? 
• Vilken inriktning/program läste du? 
• Vilken/Vilka sport/er håller du på med? 
• Vad gör du nu för tiden efter studenten? 

 
Vi kommer nu att försöka gå mer in på djupet inom det området som studien syftar till, 
alltså möjliga olika lärprocesser som kan finnas inom idrottspsykologiska teorier som 
det står i kursplanen. Frågorna är indelade i fyra olika teman vilka följer en röd tråd. 
Det innebär att frågorna möjligtvis kommer kunna kännas upprepande, men det är 
enbart för att syftets skulle. 
 
Specialidrott i allmänhet 
1 Hur uppfattar du specialidrott som ämne? 
2 Har du någon koppling mellan specialidrott och din elitidrott? I så fall vilken? 
3 Vad ser du för syfte med specialidrott i skolan? 
 
Idrottspsykologi 
1 Förklara vad idrottspsykologi är för dig? 
2 Hur uppfattar du idrottspsykologi i relation till din elitidrott? 
3 Varför tror du idrottspsykologi används inom idrott? 
4 Påverkar idrottspsykologi dig inom elitidrotten? 
5 Beskriv hur du använder idrottspsykologi? 
 
Idrottspsykologi i undervisningen 
1 Beskriv lite hur idrottspsykologi användes i er undervisning? 
2 Beskriv hur en vanlig lektion såg ut när ni blir undervisade i idrottspsykologi? 
3 Hur undervisar läraren om idrottspsykologi? 
4 Hur mycket anser du att ni undervisades om idrottspsykologi? 
5 På vilket sätt skulle du säga att idrottspsykologi är positivt respektive negativt som 

undervisningsmoment? 
6 Finns det något i undervisningen om idrottspsykologi som du skulle velat ändra på, 

tillägga? 
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7 Undervisades ni mer inom något område i idrottspsykologi i förhållande till din 
elitidrott? Exempelvis visualisering av bilder, avslappningsmoment? 

 
Upplevelse av kunskap från undervisningen 
1 Beskriv hur du tar med dig den kunskap du fått i undervisningen om 

idrottspsykologi efter en lektion? 
2 Hur mycket kunskap anser du att du har fått om idrottspsykologi efter 3 års studier 

om det? 
3 Finns det något specifikt inom idrottspsykologi som du anser du tagit åt dig mer av 

än annat? 
4 Beskriv den viktigaste erfarenheten du tagit med dig från undervisningen inom 

idrottspsykologi? 
 
Övrigt 

• Finns det något du skulle vilja tillägga som du tycker du inte fått svara på? 
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