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Sammanfattning  

Det finns flera studier som har undersökt om lärare förmedlar lärandemål till sina elever i 

ämnet idrott och hälsa, men färre har undersökt hur de förmedlas. Denna undersökning 

fokuserar därför på att ta reda på hur lärandemålen förmedlas till eleverna i ämnet. Detta 

genomfördes med en observationsstudie av lärare som visade att den vanligaste metoden 

lärare använder för att förmedlar lärandemål på var via auditiv kommunikation, det vill säga 

att läraren pratar till eleverna. I denna studie undersöktes även hur eleverna föredrar att ta 

emot information, det vill säga deras preferenser och hur de fördelar sig. Detta genomfördes 

genom en enkätstudie på elever som visade att elever i störst utsträckning föredrar att motta 

information auditivt. Därefter jämfördes resultatet från observationsstudien av lärarna med 

resultatet från enkätundersökningen av eleverna. Det visade sig att den vanligaste metoden 

som lärare förmedlade lärandemålen på, överensstämde med den sinnesintryckpreferens som 

elevernas i störst grad föredrog att mot ta information med. Studien visar även att det är 

vanligt att elever har en visuell preferens som i mindre utsträckning tillgodoses av lärare. 

 

Nyckelord: Lärandemål, inlärningsstil, sinnespreferens 

 

  



 

 

INNEHÅLL 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

2.1 Målens roll i pedagogiska modeller ........................................................................................ 1 

2.1.1 Syfte i modellen ............................................................................................................... 1 

2.1.2 Innehåll i modellen .......................................................................................................... 1 

2.1.3 Metod i modellen ............................................................................................................. 2 

2.1.4 Mål i modellen ................................................................................................................. 2 

2.2 Skolans mål ............................................................................................................................. 2 

2.3 Klargörande av lärandemål...................................................................................................... 3 

2.4 Argument mot att förmedla lärandemål .................................................................................. 5 

2.5 Innehållsbeskrivning eller lärandemålsförmedling ................................................................. 6 

2.6 Lärandemål inom idrott och hälsa ........................................................................................... 6 

2.7 Tidigare forskning om lärandemål inom drott och hälsa ......................................................... 7 

2.7.1 Elevers syn på lärandemål i idrott och hälsa ................................................................... 7 

2.7.2 Lärares syn på lärandemål i idrott och hälsa ................................................................... 8 

2.7.3 Lärares förmedling av lärandemålen till eleverna ........................................................... 9 

3 Teori .............................................................................................................................................. 10 

3.1 Inlärningstilar ........................................................................................................................ 10 

3.1.1 Visuell preferens ............................................................................................................ 11 

3.1.2 Auditiv preferens ........................................................................................................... 11 

3.1.3 Läs/skriv preferens ........................................................................................................ 12 

3.1.4 Kinestetisk preferens ..................................................................................................... 12 

3.2 Tester av inlärningstil ............................................................................................................ 12 

3.3 Kritik mot teorin om inlärningstilar ...................................................................................... 14 

3.3.1 Kritik mot tester som mäter inlärandestilar ................................................................... 14 

3.3.2 Ytterligare kritik ............................................................................................................ 14 

3.3.3 Alternativ teori .............................................................................................................. 15 

3.3.4 Brukande av lärostils teorin ........................................................................................... 15 

4 Syfte och frågeställningarna .......................................................................................................... 16 

4.1 Syfte ...................................................................................................................................... 16 

4.2 Frågeställning ........................................................................................................................ 16 

5 Metod............................................................................................................................................. 17 

5.1 Första frågeställningen .......................................................................................................... 17 

5.2 Andra frågeställningen .......................................................................................................... 17 

5.3 Tredje frågeställningen .......................................................................................................... 17 

5.4 Urval av respondenter ........................................................................................................... 18 



 

 

5.5 Genomförande av observationsstudie .................................................................................... 18 

5.5.1 Observationsstudiens struktur ....................................................................................... 18 

5.5.2 Filmning ........................................................................................................................ 19 

5.5.3 Följebrev ........................................................................................................................ 19 

5.5.4 Intervju i observationsstudien ........................................................................................ 20 

5.5.5 Analys av observation ................................................................................................... 20 

5.6 Genomförande av enkätstudie ............................................................................................... 21 

5.6.1 Analys av enkät ............................................................................................................. 21 

5.7 Reliabilitet och Validitet........................................................................................................ 22 

5.7.1 Observationsstudien ...................................................................................................... 22 

5.7.2 Enkätstudien .................................................................................................................. 23 

5.8 Etik ........................................................................................................................................ 24 

5.8.1 Informationskravet ........................................................................................................ 24 

5.8.2 Samtyckeskravet ............................................................................................................ 24 

5.8.3 Konfidentialitetskravet .................................................................................................. 24 

5.8.4 Nyttjandekravet ............................................................................................................. 25 

6 Resultat .......................................................................................................................................... 25 

6.1 Metoder idrottslärare använder för att förmedla lärandemål ................................................. 25 

6.1.1 Lärare A ......................................................................................................................... 26 

6.1.2 Lärare B ......................................................................................................................... 27 

6.1.3 Lärare C ......................................................................................................................... 28 

6.1.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 29 

6.2 Elevernas sinnesintryckspreferenser ..................................................................................... 29 

6.3 Lärandemålen och sinnesintryckspreferenser ........................................................................ 31 

6.4 Sammanfattning av resultatet ................................................................................................ 32 

7 Diskussion ..................................................................................................................................... 33 

7.1 Hur lärandemål förmedlas ..................................................................................................... 33 

7.2 Hur lärandemål mot tas ......................................................................................................... 34 

7.3 Lärandemålens matchning ..................................................................................................... 36 

7.4 Metod diskussion ................................................................................................................... 37 

7.4.1 Felkällor till observationsstudien .................................................................................. 37 

7.4.2 Felkällor till enkätstudien .............................................................................................. 38 

7.5 Slutsats................................................................................................................................... 38 

7.6 Fortsatt forskning .................................................................................................................. 38 

8 Litteratur ........................................................................................................................................ 40 



1 

 

1 INLEDNING 

“Om man inte vet mot vilken hamn man seglar så är ingen vind gynnsam”  

Lär den romerska filosofen Seneca sagt, och syftar på att om en person ej har ett mål att sträva 

mot kan den inte värdera om faktorer för en närmare målet. Att det är viktigt att känna till 

vilket mål man strävar mot, är också sant i undervisningssammanhang beskriver Wiliam och 

Leahy (2015). Men hur vet eleverna vilka mål de skall jobba mot i ämnet idrott och hälsa? 

Delger lärarna dessa mål för eleverna och i sådana fall på vilket sätt? Och vilket sätt att delge 

målen på, är eleverna mest mottagliga för? 

2 BAKGRUND 

Detta kapitel kommer inledningsvis att behandla olika aspekter av mål i skolan, för att 

därefter beskriva lärandemål och hur lärare använder dem. Även vad tidigare forskning 

kommer fram till om lärandemål kommer att beskrivas.  

2.1 MÅLENS ROLL I PEDAGOGISKA MODELLER  

Lindström och Pennlert (2016) beskriver flera modeller som 

illustrerar och ämnar förklara pedagogiska processer. En av 

dessa är modellen som dom benämner undervisningens 

dimensioner (Figur 1). Undervisningens dimensioner beskriva 

de faktorer som är centrala i undervisning enligt Lindström och 

Pennlert (2016). Modellen består av de fyra dimensionerna; 

syfte, innehåll, metoder och mål.  

2.1.1 Syfte i modellen  

Syftedimensionen ställer frågan varför, varför just det valda 

innehållet och metoden? Vad finns det för anledning att eleverna 

skall lära sig något skriver Lindström och Pennlert (2016) 

2.1.2 Innehåll i modellen 

Innehållsdimensionen omfattar det stoff som kommer vara i fokus under 

undervisningstillfället. Dvs, vad kommer lektionen att handla om. Innehållsdimensionen i 

undervisning sker utifrån lektionens målsättning skriver Lindström och Pennlert (2016), som 

även menar att det är läraren som bär det huvudsakliga ansvaret för val av innehåll.  

Figur 1 – Undervisningens dimensioner  

(Lindström & Pennlert 2006, s.27). 
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2.1.3 Metod i modellen  

Lindström och Pennlert (2016) beskriver att metoddimensionen innefattar hur innehållet 

bearbetas i undervisningen, samt att metoden är starkt kopplat till målsättningen med 

undervisningen.  

2.1.4 Mål i modellen  

Den sista dimensionen utgörs av mål vilket skall fokusera på de kunskaper och personlig 

utveckling som lärandet skall leda till menar Lindström och Pennlert (2016). Precis som i 

denna modell, så kommer just mål att vara i centrum i denna undersökning. Begreppet mål är 

ett väldigt omfattande ord, och en av flera definitioner som nationalencyklopedin ger av ordet 

mål är ”avsett resultat av verksamhet”. Denna undersökning kommer att fokusera på just mål 

avseende lärande. I fortsättningen så kommer begreppet lärandemål att användas och syftar då 

på de mål beträffande kunskap och färdigheter, som läraren ställer på eleverna. 

2.2 SKOLANS MÅL 

Lindström och Pennlert (2016) skriver att de målsättningar som styr skolan bestäms av 

Sveriges riksdag och regering. Dessa styrningar har juridiskt stöd i skollagen. Enligt 1 kap 

11§ i Skollagen (2010:800) framgår det: För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla 

en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens 

värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 

 

Olika skolformer som exempel gymnasieskolan och grundskolan har egna läroplaner där 

respektive skolforms mål framgår. Svenska skolans läroplaner utdelas av Skolverket. Dessa 

läroplaner skiljer sig åt mellan olika skolformer, men gemensamt för både läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) och läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) är att de innehåller 

övergripande mål och riktlinjer för skolan som verksamhet. I gymnasieskolans läroplan 

(Lgy11) är de övergripande mål och riktlinjerna indelande i fem områden; kunskaper, normer 

och värden, elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval - arbete och samhällsliv samt 

bedömning och betyg. Gymnasieskolans läroplan består även av styrningar för enskilda 

ämnen. Dessa ämnesstyrningar består inledningsvis av ämnets syfte, följt av de olika kurser 

som finns inom ämnet. Respektive kurs har ett centralt innehåll som styr vilket innehåll som 

ska ingå i undervisningen, samt kunskapskrav som styr vilka kunskaper eleverna skall uppvisa 

för att erhålla ett visst betyg i ämnet. Kunskapskraven är de övergripande målen för en hel 

kurs. Det är upp till respektive lärare att dela upp och konkretisera dessa övergripande 
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kursmål till mindre lärandemål menar Lindström och Pennlert (2016). Redelius, Fagrell och 

Larsson (2009) skriver att en stor förändring inom den svenska skolan var när Sverige 

övergick från ett normdrivet system där individernas prestation värderas i jämförelse med 

varandra, till att övergå till ett måldrivet utbildningsystem. I detta system bedöms eleverna 

utifrån hur väl de nått ett lärandemål, oberoende av hur deras klasskamrater presterarar. De 

olika ämnenas lärandemål skall styra verksamheten men vägen till målen är inte utskrivna 

utan det är upp till enskild lärare att finna och strukturera innehåll som leder till målet.  

 

Inom skolan existerar inte bara lärandemål, utan många olika sorters mål. Mål behöver inte 

alltid leda till någonting, utan ibland kan målsättningen vara att undvika eller leda bort från 

någonting. Alla målsättningar i skolan syftar inte att förändra eleverna i planerad riktning, 

utan somliga syftar till att leda dem bort från andra beteenden så som till exempel droger 

menar Wiliam och Leahy (2015).  

 

2.3 KLARGÖRANDE AV LÄRANDEMÅL  

Att formulera bra lärandemål är enligt Wiliam och Leahy (2015) någonting som många lärare 

upplever som svårt. De menar att många lärare börjar använda lärandemål då de arbetar med 

formativ bedömning. Formativ bedömning är ett utryck som funnits i femtio år och som ofta 

uppkommer i dagens diskussion om undervisning. Ett av många exempel på att formativ 

bedömning används i dagens skola skriver Jonsson (2019) i tidningen Skolvärlden, är att 

lärare använder det i sin matematikutbildning. Men det råder oenighet vad begreppet riktigt 

betyder och vad som räknas som formativ bedömning enligt Wiliam och Leahy (2015). 

Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) beskriver formativ bedömning som en korsning 

mellan tre processer och tre aktörer. De tre processerna är: vart eleven är på väg, var eleven 

befinner sig just nu och hur eleven ska komma dit. De tre aktörerna är läraren, kamraten och 

eleven. Wiliam och Leahy (2015) ställer dessa processer och aktörer mot varandra i en tabell 

(se Tabell 1) 
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Tabell 1 – De 5 nyckel strategierna för formativ bedömning (Wiliam & Leahy 2015 s.25) 

 

Denna modell ger fem nyckelstrategier inom formativ bedömning. En av dessa 

nyckelstrategier lyder: att aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande. Denna strategi 

går ut på att eleverna känner mer och mer ansvar och successivt övertar ansvaret över sitt 

lärande från lärare, under utbildningens gång. Detta involverar både inlärningsinnehållet men 

också att eleverna sätter upp egna inlärningsmål. En annan nyckelstrategi lyder: aktivera 

eleverna som läranderesurser för varandra. Denna strategi går ut på att lära elever att ge 

varandra feedback, och på så viss använder de varandra för inlärning. Nästa nyckelstrategi är: 

ge feedback som för lärandet framåt. Wiliam och Leahy (2015) beskriver att det finns många 

olika sätt som lärare väljer att delge feedback till eleverna på. Somliga av dessa har 

konstruktiva effekter på elevernas lärande och somliga destruktiva. Ytterligare en 

nyckelstrategi lyder: skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som 

lockar fram belägg för lärande. Denna nyckelstrategi innefattar att involvera alla elever i 

lektionen och inte bara de studie starkaste samt hur man som lärare kan bilda sig en 

uppfattning om eleverna hänger med på det lektionen handlar om.  

 

Den nyckelstrategi som Wiliam och Leahy (2015) benämner som den första, är den som berör 

just lärandemålens roll i undervisning och lyder: klargöra, dela och förstå lärandemål och 

framgångskriterier. Denna strategi understryker att det inte bara är läraren som skall känna till 

lärandemålen för undervisningen utan dessa mål måste förmedlas till eleverna. Hattie (2013) 

menar att tydlighet i lärandemål är nödvändigt, och att denna tydlighet måste ses från 

elevernas synvinkel. Wiliam och Leahy (2015) skriver att om eleverna genomför de 

aktiviteter som läraren instruerat om, men utan någon uppfattning om vad målsättningen är, 

finns det stor risk att eleverna inte lär sig det som är meningen. Hattie (2012) menar att om 

lärare inte är tydlig vad som är lärandemålet, kommer de ha svårigheter att bedöma hur 

elevernas progression mot målet går.   

 Vart eleven är på väg  Vart eleven befinner sig just nu Hur eleven ska Komma dit  

Läraren  Klargöra, dela och förstå 

lärandemål och 

framgångskriterier. 

Skapa och leda effektiva diskussioner, 

uppgifter och aktiviteter som lockar fram 

belägg för lärande. 

Ge feedback som för 

lärandet framåt.  

Kamrat Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Eleven Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande. 
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Hattie (2012) beskriver det han kallar för målinriktat lärande, vilket består av två delar. Den 

fösta delen består i att förmedla lärandemålen för eleverna. Den andra delen är att ha en metod 

för att avgöra när den önskade inlärningen har skett. Han drar parallellen med att som lärare 

delge ett lärandemål utan att precisera hur måluppfyllande sker, är som att säga till en person 

att kör bilen i en viss riktning och vid en ospecificerad tidpunkt kommer jag att berätta när du 

nått målet. Detta gör att eleven ej kan planera sin färd eller visualisera sig skälv nå målet.    

 

Wiliam och Leahy (2015) menar att det kan verka självklart att förmedla lärandemålen till 

eleverna, men ett hinder är att det är väldigt svårt att formulera bra och tydliga lärandemål. 

Hattie (2013) menar att tydliga lärandemål kan öka förtroendet mellan lärare och elev, och 

leda till att eleven vill investera mer energi för att överkomma utmaningen och nå målet. Han 

menar att bra lärandemål gör så att eleverna kan lägga energi på rätt saker, lägga upp en plan 

för lärandet och kunna skatta sin egen progression mot målet. Hatti (2012) skriver att när han 

frågar människor vilken lärare som påverkade skolgången mest och varför, så är svaret ofta, 

de lärarna som ”brydde sig” eller ”trodde på mig”. Inte bara att de bryr sig om eleverna som 

personer, utan bryr sig och tror på elevernas förmåga att lära sig. Han menar att det finns 

mycket forskning som visar att elever vill känna att eleven och läraren tillsammans jobbar 

mot samma mål i klassrummet.  

 

2.4 ARGUMENT MOT ATT FÖRMEDLA LÄRANDEMÅL  

Wiliam och Leahy (2015) lyfter tre argument mot att delge lektionens lärandemål för 

eleverna. Ett argument är att ibland vet läraren inte vilken riktning lektionen är på väg. Ett 

exempel på sådana lektioner är när klassen skall ha diskussion. Vad eleven lär sig under en 

diskussion är väldigt beroende på deltagarna och därför väldigt svårt att förutse. Ett annat 

argument är att ibland så är upplevelsen av att finna lösningen och utforska det okända viktigt, 

vilket kan bli lidande om eleverna får reda på målet i början av lektionen. Det tredje 

argumentet som Wiliam och Leahy (2015) anger, är att även om läraren gör det tydligt vilken 

väg de skall gå, så är det inte alla elever som är intresserade av att hänga med på resan. Alla 

elever är inte motiverade till att lära sig. På grund av detta är första intrycket viktigt för hur 

lektionen blir, och ibland så kan det vara bättre att prioritera att försöka väcka nyfikenhet och 

intresse i början av lektionen, än att förmedla lärandemål.  
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2.5 INNEHÅLLSBESKRIVNING ELLER LÄRANDEMÅLSFÖRMEDLING   

Hattie (2013) menar att lärandemålskriterier som enbart går ut på att genomföra en aktivitet, 

eller att målet är att eleverna tyckte att det var roligt och intressant, inte skall användas. En 

lektionsuppstart kan och bör innehålla aktivitetsinstruktioner, men Hattie (2012) menar att det 

är viktigt att lektionsuppstarten också innehåller aktivitetens målsättning och vad i aktiviteten 

som leder till målsättningen. Det är dock inte alltid så tydligt vad som är beskrivning av en 

aktivitet och vad som är beskrivning av lärandemål. Wiliam och Leahy (2015) skriver att 

många lärare berättar om vilken verksamhet eleverna skall ägna sig åt under lektionen, då de 

får frågor om lektionens lärandemål. Wiliam och Leahy (2015) beskriver för att få eleverna att 

lära sig något så måste läraren engagera eleverna i en aktivitet av något slag. Dom menar att 

det är därför inte så konstigt att lärare förklarar lektionens aktivitet för eleverna. Men alla 

möjliga lärdomar som en elev kan erhålla sig genom en aktivitet, leder inte till läromålen. Det 

är därför viktigt att eleverna både förstår vad de skall göra, och vad det är tänkt att de skall 

lära sig av det.  

 

Wiliam och Leahy (2015) beskriver att en vanlig metod som lärare använder för att förmedla 

sina lärandemål är att skriva upp dem på tavlan i början av lektionen, som eleverna i sin tur 

skriver av i sina anteckningar. Lärarna i det fall Wiliam och Leahy (2015) beskriver gjorde 

inte någon återkoppling till lärandemålen under lektionens fortgång. När elever som var vana 

vid denna metod fick frågan om vilka lärandemålen var för lektionen, så svarade de att 

lärandemålen är det som vi skriver ner i boken i början av lektionen. 

 

2.6 LÄRANDEMÅL INOM IDROTT OCH HÄLSA  

Ekberg (2009) skriver att det är skillnad i målsättning mellan föreningsidrott och skolidrott. I 

föreningsidrotten så ligger målsättningen inom den egna aktiviteten exempel att öva höjdhopp 

för att kunna hoppa högre medan i ämnet idrott och hälsa så ligger ofta målsättningen utanför 

aktiviteten och det är det Ekberg (2009) benämnt som eftervinster som är målet. Till exempel 

att eleverna spelar fotboll under skolidrotten, inte för att bli bättre på fotboll utan för att röra 

på sig och på så vis dra nytta av de hälsofrämjande fördelar som finns av att röra på sig.  

 

Larsson och Meckbach (2007) skriver att både många elever och lärare har svårt att sätta ord 

på vad det är eleverna förväntar sig att lära sig i ämnet idrott och hälsa. I de fallen som lärare 
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kan presentera i ord vad eleverna bedöms på i ämnet, så skiljer sig svaren väldigt mycket åt 

lärare emellan. De hävdar att ämnet idrott och hälsa istället ofta beskrivs genom att man 

förklarar vad ämnet inte är, till exempel att det inte är ett teoretiskt ämne. De menar att denna 

svårighet att sätta ord på målsättningen för ämnet, så att elever och föräldrar förstår 

målsättningarna, är problematiskt. Hur kan en lärare rättfärdiga att ge en elev ett visst 

omdöme, om läraren inte kan beskriva den målsättning som eleven strävade mot.  

 

Larsson och Meckbach (2007) skriver att det är vanligt att momenten i ämnet planeras runt 

aktiviteten till exempel fotboll, gymnastik och dansblock. Detta menar de skapar problem vid 

bedömning då det är svårt att säga vad i till exempel fotboll som skall bedömas. De skriver att 

nationella utvärderingar har kommit fram till att lärare ofta sätter väldigt låga målsättningar 

för eleverna i idrott och hälsa ämnet. De beskriver även att det är vanligt att lärare har närvaro 

som ett godkänt kriterium. Andra vanliga målsättningar var aktivt deltagande, positiv attityd 

och hjälpsamhet mot sina klasskamrater. De beskriver också att de stött på idrott- och hälsa 

lärare som haft målsättningar på eleverna, att de skall ha gott humör under lektionerna. Detta 

ifrågasätter även Larsson och Meckbach (2007) då de ställer sig frågan varför dåligt humör 

skulle sänka betyget. Ytterligare en målsättning som författarna stöt på och beskriver som 

märklig, är att eleverna skall hjälpa till att plocka ihop materielen vid lektioners slut. 

 

2.7 TIDIGARE FORSKNING OM LÄRANDEMÅL INOM DROTT OCH HÄLSA 

Denna del kommer inledningsvis att redogöra för vad tidigare forskning säger om elevernas 

syn på lärandemål i idrott- och hälsa ämnet, och där efter lärarnas syn på det. Slutligen 

förmedlandet av lärandemål mellan lärare och elever.  

2.7.1 Elevers syn på lärandemål i idrott och hälsa  

Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) som studerat lärandemålen inom idrott och hälsa i 

den svenska skolan skriver att det finns en otydlighet vad syfte och målet med ämnet som 

helhet är. Idrott och hälsa har länge ansetts inte vara ett kunskapsorienterat ämne, utan det 

handlar mer om att genomföra aktiviteter. Attityden att ämnet idrott och hälsa inte handlar om 

att lära sig saker utan att röra på sig, illustreras av författarna då de berättar om en 13-årig 

flicka som fått frågor om vad hon lärt sig under dagen i de olika skolämnena. På frågan om 

vad hon lärt sig på lektionerna i idrott och hälsa, svarade flickan att där lär man sig inte saker, 

man gör saker.  
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Denna trend observerade även Larsson och Redelius (2008) då de intervjuade svenska elever 

där huvuddelen berättade att idrott och hälsa är det mest omtyckta ämnet. Men enbart en 

handfull av dem kunde ge något svar på vad som var meningen att de skulle lära sig under 

lektionerna. Enbart ett fåtal av de intervjuade eleverna kunde med någorlunda precision 

förklara vad det är deras lärare bedömer dem på i ämnet. Öhman och Quennerstedt (2008) 

skriver att det huvudsakliga budskapet som förmedlas till eleverna är att de skall vara aktiva 

och bli svettiga under lektionerna i idrott och hälsa  

 

Enligt Yli-Piipari, Barkoukis, Jaakkola och Liukkonen (2012) studie så avtar elevernas 

uppskattning av ämnet under början av tonåren. De skriver att detta inte är unikt för ämnet 

idrott och hälsa utan trenden verkar vanlig för många andra ämnen under denna ålder. De 

menar att denna nedåt gång minimeras genom att ha meningsfulla målsättningar med 

utbildningen, och värdera elevernas bemästrande av färdigheter. Stället för att värdera 

elevernas konkurrans emellan varandra.  

 

2.7.2 Lärares syn på lärandemål i idrott och hälsa  

Redelius, Fagrell och Larsson (2009) skriver att i intervjuer med flera lärare i idrott och hälsa 

så framkommer det att de har väldigt olika syn på vad som är målsättningen med ämnet. En 

sak var dock återkommande hos alla de intervjuade lärarna, är att ämnet ska upplevas som 

roligt av eleverna. Det var också vanligt att många av lärarna tyckte det var viktigt att 

eleverna fick testa på många olika sorters aktiviteter så att de förhoppningsvis fortsätter med 

fysisk träning då det blir vuxna. Lärarna hade mycket svårare att beskriva vilken kunskap som 

eleverna skall lära sig i ämnet idrott och hälsa.  

 

Baserat på intervjuer menar Redelius, Fagrell och Larsson (2009) att det inte verkar finnas 

någon korrelation mellan målsättningar, vad som anses vara viktiga kunskaper i ämnet och 

vad som betygsbedömningen baseras på. Med andra ord kan läraren förmedla ett lärandemål 

till eleverna, uppmuntra och värdesätta andra kunskaper och färdigheter, och ge eleverna 

betyg på någonting annat. På liknande sätt beskriver O'Sullivan (2013) det hon kallar en 

”utbildningsstol” där de tre benen består av läroplan, instruktioner och bedömning. Av dessa 

menar hon att det är just bedömning som är den största utmaningen för lärare. Detta för att det 
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tvingar lärare att adressera ett område där det råder mycket osäkerhet. Hur ser kunskap och 

kompetens i idrott och hälsa egentligen ut?  

 

Rønholt (2002) argumenterar också att det finns mer än det uttalande lärandemålet som styr 

vad som förmedlas till eleverna i ämnet. Hon har observerat att utöver den offentliga 

läroplanen, finns också det som hon kallas den dolda läroplanen. Doldläroplan menar hon är 

de kunskaper, värden, normer, attityder och slutsatser som eleverna lär sig under lektionerna 

som inte är de tänkta läromålen för lektionerna, och därför ej kopplade till läroplanen. Hon 

beskriver även att det inte är avsiktligt av lärarna att kommunicera detta till eleverna, men det 

är inte heller möjligt att låta bli. Öhman och Quennerstedt (2008) menar att budskapet som 

lärare signalerar är att eleverna skall få bra attityd och inställning till fysisk träning. Denna 

önskade inställning beskriver de som att eleverna är aktiva och villiga till träning.   

 

2.7.3 Lärares förmedling av lärandemålen till eleverna  

Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) har genomfört en observationsstudie där de 

studerar lärares lärandemål och hur de kommuniceras till eleverna under idrott- och hälsa 

lektionerna. De delar in sina resultat av studien i tre kategorier.  

 

I den första kategorin var lärandemålen ej definierade och förklarades inte till eleverna. När 

eleverna blir utfrågade vad lärandemålen för lektionen var så berättar de om 

lektionsaktiviteten. Resultaten visade att många av dessa elever inte kunde svara på vad de 

tror att de förväntades lära sig under dessa lektioner. I den andra kategorin så var 

lärandemålen definierade av läraren, men förklarades ej dem till eleverna. Somliga av de 

studerade lärarna kunde innan lektionen redogöra för kommande lektions lärandemål, men 

under lektionen så nämndes knappt dessa mål. Intervjuerna med eleverna gav liknande 

resultat som föregående kategori. I den sista kategorin så var lärandemålen både förklarade 

och förmedlade till eleverna. De elever som hade lärare som förmedlade lärandemålen i 

början av lektionen förklarade att det var lätt att hänga med eftersom läraren förklarade vad de 

förväntades lära sig.  

 

Hur tydligt lärandemålen förklarades beror inte bara på olika lärare utan även på vilken 

aktivitet som utfördes. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) skriver att det verkar som 

att lärarna har svårare att förmedla lärandemål för exempel bollspel, än dans och fitness 
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träning. De beskriver att en anledning till att somliga lärare formulerar lärandemål och sedan 

inte förmedlar dem till eleverna, var på grund av att läraren var orolig att eleverna skulle tycka 

att det var tråkigt, och att eleverna förväntar sig att röra på sig, och inte stå och prata.  

 

3 TEORI 

Detta kapitel består av tre delar. Först skildras teorin om inlärningsstilar, därefter beskrivs hur 

detta mäts genom tester. Slutligen redogörs för några argument mot teorin.  

3.1 INLÄRNINGSTILAR  

Det finns alltså fler argument för att delge lektionens lärandemål till eleverna har positiva 

effekter på elevernas inlärning. Men påverkar hur läraren presenterar lärandemålen, elevernas 

förståelse för dem? En teori som försöker förklara detta heter inlärningsstilar, och enligt 

Felder och Spurlin (2005) formulerades denna teori 1988 av Richard M Felder och Linda K 

Silverman. Felder och Silverman (1988) menar att det finns många olika faktorer som 

påverkar vår inlärningsförmåga, så som elevens talang och förkunskaper. Det som Felder och 

Silverman (1988) argumenterar för, är dock att alla människor har olika inlärningsstilar, och 

på grund av detta lär sig bättre om de blir undervisade med en matchande lärostil. De 

argumenterade för att det finns fem dimensioner av lärostilar: uppfattning, inmatning, 

organisation, bearbetning och förståelse. I alla dessa dimensioner finns två motpoler, exempel 

inom bearbetningsdimensionen kan en elev vara mer åt det aktiva eller reflekterande hållet. 

Detta gör att det finns 32 olika lärostilar i den ursprungliga modellen. Den ena av författarna, 

Felder (2002) skriver dock en korrigering till modellen där han argumenterade för att ta bort 

uppfattningsdimensionen och förändra andra dimensioner. Han skriver också att de blev 

förvånade över hur populär deras teori om olika lärostilar blev och att teorin tycks ha fått ett 

eget liv, som gett upphov till många olika varianter och perspektiv att se på teorin om 

inlärningsstilar.  

 

Dunn (2001) skriver också om inlärningsstilar och delar också in dem i fem grupper, men 

Dunn benämner sina som fem faktorer, till skillnad från Felder och Silvermans (1988) fem 

dimensioner. Dunns (2001) fem faktorer som påverkar en persons inlärningsstil är de: 

psykologiska, miljömässiga, emotionella, sociala och fysiska faktorerna. De psykologiska 

faktorerna involverar exempelvis om en person är impulsiv eller mer reflekterande. 
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Miljömässiga faktorer är hur yttre faktorers påverkan på en persons förmåga att lära, 

exempelvis om en person föredrar att ha det tyst eller lyssna på musik medan personen 

försöker lära sig någonting nytt. Emotionella faktorer är exempelvis hur en person kan lyckas 

motivera sig själv att studera. Sociala faktorer involverar om en person lär sig effektivast 

ensam eller i interaktion med andra människor. De fysiska faktorerna, innefattar vilken 

sinnesintryckpreferens en person föredrar att ta till sig information på.  

 

Vi människor kan inhämta information om vår omvärld genom våra sinnen; syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel. Till vartdera sinnet finns det flera olika metoder som lärare kan presentera 

information till eleverna på, exempel med sinnet syn kan de både läsa skrift eller se det 

läraren presenterar. I och med att de olika sinnena också kan användas tillsammans, 

exempelvis se och lyssna, finns det väldigt många olika metoder som en lärare kan förmedla 

kunskap på. Dunn (2001) skriver att variationen av föredragen inlärandestil är stor, och det 

som fungerar bra för en människa, fungerar sämre för en annan. Hon beskriver att detta inte 

betyder att personer inte kan lära sig saker med andra metoder än sin egen inlärningsstil.  

 

Två källor som skriver om inlärningsstilteorin är Dunn (2001) och VARK (2019) och båda 

delar in just sinnesintryckpreferenserna i fyra kategorier. VARK (2019) är ett företag som 

erbjuder ett test vid namn VARK som är baserat på inlärningsteorin. Dock så skiljer namnet 

på kategorierna åt mellan Dunn (2001) och VARK (2019), och till viss del innehållet. 

Nedanstående begrepp och innebörd på de fyra kategorierna kommer att användas.  

 

3.1.1 Visuell preferens  

Visuell är förmågan att ta till sig information genom att se med ögonen. Dunn (2001) skriver 

att de människor som har en starkare visuell preferens än de andra sinnena, bör välja en 

studieteknik som involverar bilder och filmer vid inlärning. VARK (2019) skriver på sin 

hemsida att diagram och grafer ofta är ett bra hjälpmedel för de med visuell preferens.  

 

3.1.2 Auditiv preferens  

Med auditiv menas förmågan att lära genom att höra. Inte bara genom att höra på andra 

människor, utan även när man själv talar högt. VARK (2019) och Dunn (2001) menar att de 
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som har stark auditiv preferens gynnas av föreläsningar, diskussioner med andra och att läsa 

högt.  

 

3.1.3 Läs/skriv preferens  

VARK (2019) skriver att de personer som använder det skrivna ordet som sin primära källa 

till inlärning, har en läs-/skrivpreferens. Precis som den visuella kategorin, så använde läs-

/skrivkategorin synen till att ta in information, men de är olika kategorier. Detta på grund av 

att visuell information och verbal information lagras och bearbetas i olika delar av hjärnan 

(Ariza, 2019). Att lära genom att läsa och skriva är något som visa elever har svårigheter med, 

och Svenska dyslexiföreningen (2018) skriver att uppskattnings viss 5-8 procent av alla 

människor har någon grad av dyslexi.   

 

3.1.4 Kinestetisk preferens   

Dunn (2001) beskriver att kinestetisk innebär inlärning genom att en person rör på sig. Hon 

ger tipset att dessa människor ofta har en fördel av att gå och röra på sig medan de lär sig 

genom andra medium exempelvis gå medan man läser en bok. VARK (2019) skriver att 

människor med kinestetisk preferens ofta har ett praktiskt tillvägagångssätt och tillämpar ” 

trial and error” vid inlärning.  

 

3.2 TESTER AV INLÄRNINGSTIL 

Det finns flera tester som hävdar att de mäter en respondents inlärningsstil. Dunn (2001) 

beskriver flera tester som mäter de tidigare nämnda faktorerna inom inlärningsstilar. Till 

vardera testen finns en svarsnyckel som visar åt vilken preferens respondent lutar åt. Exempel 

om man har en större preferens av att ta till sig information visuellt än auditivt.  

 

Cuevas och Dawson (2018) hävdar att ett av de vanligaste testen av inlärningsstilar är det så 

kallas VARK-testet. VARK är en förkortning på engelska och står för visual, aural, read/write 

och kinestetic processing. Den svenska översättningen av dessa begrepp kommer att användas 

i denna studie. Detta test mäter, precis som Dunns (2001) fysiska faktorer, respondentens 

sinnesintryckpreferens utifrån de fyra kategorierna visuell, auditiv, läs-/skriv och kinestetisk. 

VARK testet administreras och är patenterat av VARK (2019). På deras hemsida så 
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kategoriserar de respondentens svar i en av 25 kategorier. En person kan ha mild, stark eller 

väldigt stark preferens av ett av de olika sinnena visual, aural, läsa/skriv och kinesthetic. En 

person kan också ha det VARK (2019) kallar för bi-modal eller tri-modal preferens, det 

innebär att en person har kombinerad preferens av två eller tre sinnen. Ett exempel på bi-

modal preferens är att se och lyssna, dvs visuell och auditiv preferens. Den sista kategorin är 

den så kallade VARK kategorin vilket innebär att en person inte har en preferens, utan har 

väldigt flexibel inlärnings preferens. 

 

På VARK (2019) hemsida publicerar de statistik från de som genomfört VARK-testet, i de 

fyra huvudkategorierna visuell, auditiv, läs/skriv och kinestetisk. Enligt hemsidan så är 

statistiken de publicerar från juni 2017. För två av grupperna: en under 18 år och en går på 

High school, där eleverna är mellan 14 till 18 år gamla, ser fördelningen ut enligt Figur 2.   

 

 

Figur 2 – Fördelning av svar på VARK-test. n = antal respondenter. (VARK, 2019). 

 

Fitkov-Norris och Yeghiazarian (2015) genomförde en studie och fann att deltagarnas resultat 

på VARK -testet, matchade deltagarnas föredragna lärostil. De menar därför att VARK-testet 

kan användas för att finna en persons lärostilspreferens av de fyra kategorierna visuell, 

auditiv, läs/skriv och kinestetisk. Studien genomfördes med en signifikansnivå på 5 procent, 

vilket är normalt enligt Spurlin (2005). Han fortsätter att beskriva att det aldrig går att uttala 

sig med 100 procents säkerhet i en studie. Därför så måste en forskare sätta en signifikansnivå 

för studien. Vilket betyder den felrisk man som forskare är beredd att ta.  
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3.3 KRITIK MOT TEORIN OM INLÄRNINGSTILAR 

Cuevas och Dawson (2018) skriver att teorin om att människor har olika inlärningsstilar och 

därför lär sig bäst om innehållet kan bearbetas efter den individuella elevens lärarstil, är 

väldigt vanligt förekommande inom skolvärden, trots att den saknar vetenskaplig grund. 

Enligt Kirschner (2016) har många studier försökt bekräfta lärstilssteorin, men mer eller 

mindre alla visar på det motsatta, det vill säga att teorin inte håller. Med andra ord, om en elev 

som har en auditiv preferens, och blir undervisad på ett auditiv vis, presterar eleven ej bättre. 

Felder och Spurlin (2005) beskriver att lärostilarna inte skall ses som absoluta egenskaper 

utan mer som ett spektrum. Lärare bör inte se elevernas olika inlärningsstilar som etiketter 

som alla måste tillgodoses, utan mer som en barometer så att lärare lättare kan välja en metod 

att delge information på som ger bra resultat. 

 

3.3.1 Kritik mot tester som mäter inlärandestilar  

Kirschner (2016) menar också att många inlärningsstilstester har låg validitet och reliabilitet. 

Det framgår dock inte om VARK- testet är inkluderat i denna grupp.  Fitkov-Norris och 

Yeghiazarians (2015) genomförde en studie där de menar att VARK-testet är ett verktyg med 

hög validitet. Men de skriver även de att detta resultat var baserad på en minder än önskvärd 

population, och det gör att det finns anledning att vara skeptisk till resultatet. 

 

3.3.2 Ytterligare kritik  

Kirschner (2016) varnar till och med för att lärstilsteorin kan vara skadlig att jobba med i 

skolan. Ett argument är att om läraren lägger tid och energi på att tillgodose alla elevers olika 

lärarstilar, trots att det inte ger något bättre lärande, så är det resursslöseri. Att en lärare skall 

anpassa sin undervisning till samtliga sina elevers individuella lärarstilar, var inte heller 

någonting som Felder och Silverman (1988) hade för avsikt med då de introducerade idéerna. 

Felder och Spurlin (2005) menar att elevernas inlärningsstil påverkas av deras egna 

erfarenheter, och därför argumentera även de att läraren inte skall göra anpassningar i sin 

undervisning. Då det skulle resultera i att eleverna inte blir exponerade för andra 

inlärningsstilar och på så vis inte utvecklas. 

 

Ytterligare ett argument är att om man informerar en elev att den har en viss inlärningsstil, så 

kan en konsekvens bli att eleven sätter denna inlärningsstil på sig som en etikett. Barry och 
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Egan (2017) skriver att dessa etiketter kan ha stora konsekvenser. Exempel om en elev tror sig 

bara kunna lära sig genom visuell undervisning, så kan eleven låta bli att försöka lära sig då 

material presenteras på annat viss.  

 

Barry och Egan (2017) håller med kritiken mot lärandestilar, och skriver även att det inte 

finns något samband mellan en viss inlärningsstil och inlärning. De har undersökt 

inlärningsstilar och studier bland människor över 25 års ålder, och menar dock att idén med 

att identifiera sin inlärningsstil inte är helt obrukbar. De menar genom att känna till sin 

inlärningsstil så kan individen värdera sina styrkor och svagheter, vilket kan vara en faktor att 

ta hänsyn till i de val inom utbildning en person gör. Barry och Egan (2017) betonar dock att 

inlärningsstilar är en av flera faktorer och att en person aldrig bör begränsa sina val på grund 

av sin inlärningsstil. 

 

3.3.3 Alternativ teori  

Det finns flera teorier än inlärningsstils teorin som menar att vilket sinne som information 

mottas på påverkar inlärningsresultatet. En sådan teori heter dual coding, och enligt Cuevas 

och Dawson (2018) är den grundläggande premissen att det finns två olika vägar som 

information tas in och proceseras till minnet i hjärnan, en auditiv och en visuell väg. Dessa 

vägar är sammankopplade men processar och lagrar information oberoende av varandra. Om 

ett överflöd av auditiv information mottas samtidigt kan ej hjärnan koda allt till minne, och en 

del av informationen dumpas. Genom att kombinera så att information mottas både auditivt 

och visuellt samtidigt så ökar inlärningsförmågan genom att två representationer av 

informationen lagras i långtidsminnet i hjärnan. Dual coding teorin hävdar på så vis att all 

inlärning gynnas av att visuell information kompletteras med auditiv information. På så vis 

kan inte både dual coding och inlärningsstilteorin stämma och enligt Cuevas och Dawson 

(2018) så finns det flera andra studier som styrker dual coding teorin.  

 

3.3.4 Brukande av lärostils teori 

Marshik (2015) menar att teorin är väldigt utsprid bland skolor, och även lärs ut till 

lärarstuderande på somliga universitet. Hon beskriver också att det finns en industri i denna 

teori, där personer kan testa och få reda på sin inlärningsstil. Hon menar dock att människor 

har olika preferenser, med vilket sinne de föredrar att motta information på. 
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Sammanfattningsvis så finns det argument för och emot att inlärningsstilsteori skulle leda till 

bättre inlärning. Men denna studie syftar inte till att ta reda på hur eleverna lär, utan att ta reda 

på elevernas sinnesintryckpreferens i mottagandet av information. Att elevernas 

sinnesintryckpreferens skiljer sig åt, säger även de som är skeptiska till inlärningsstilsteorin, 

så som Marshik (2015). På grund av detta så kan teorin och de tester som bygger på 

lärostilsteorin användas i denna undersökning för att ta reda på elevernas 

sinnesintryckpreferenser.   

 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGARNA 

4.1 SYFTE 

Syftet med denna studie är att ta reda på om de metoder som lärare förmedlar lärandemålen 

på, matchar elevers sinnesintryckpreferenser att motta information på.  

4.2 FRÅGESTÄLLNING 

1. Vilka metoder använder idrott och hälsa lärare för att förmedla lärandemål till 

eleverna? 

2. Vilka sinnesintrycks preferenser har eleverna?  

3. Hur förhåller sig de metoder som läraren presenterar lärandemålen på mot elevernas 

sinnesintryckpreferenser? 
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5 METOD 

För att kunna besvara denna undersöknings frågeställningar har en mix av metoder används. 

Detta kapitel kommer inledningsvis beskriva vilka metoder som valdes och varför. Därefter 

redogörs hur dessa metoder används, för att slutligen beskriva de etiska aspekterna av 

undersökningen.  

5.1 FÖRSTA FRÅGESTÄLLNINGEN  

Eliasson (2018) skriver att kvalitativa metoder passar bra när det är nödvändigt att tränga in 

på djupet i ett område, vilket bedömdes nödvändigt för att få svar på den första 

frågeställningen i denna undersökning. Eliasson (2018) skriver också att de två vanligaste 

kvalitativa metoderna är intervju och observation. För att undvika att lärarna som deltog i 

undersökningen inte gör någon skillnad mellan lärandemål och lektionsinnehåll, så valdes 

observation som huvudsaklig datainhämtningsmetod. Dock så genomfördes även mindre och 

enklare intervjuer i anslutning till lektionerna. Detta för att kunna jämföra den tänkta planen 

med det som genomfördes och på så vis lättare kunna identifiera lektionens lärandemål. 

Slutligen kvantifierades resultatet från observationerna, för att få fram hur fördelningen av de 

metoder som läraren kommunicerar lärandemål på matchar mot elevernas 

sinnesintryckpreferenser. 

 

5.2 ANDRA FRÅGESTÄLLNINGEN  

För att kunna bedöma hur någonting fördelar sig så underlättas det om det går att kvantifiera. 

Eliasson (2018) skriver att kvantitativa metoder fungerar bäst när undersökningen involverar 

siffror. Metoden enkätundersökning valdes för att besvara denna frågeställning. Denna 

enkätundersökning genomförs på de observerade lärarnas elever, i syfte att inhämta data med 

hjälp av VARK- instrumentet om deras sinnesintryckspreferenser kopplat till inlärning.   

 

5.3 TREDJE FRÅGESTÄLLNINGEN  

Eliasson (2018) skriver att det går att använda flera olika data insamlings metoder i en 

undersökning, för att få flera infallsvinklar. Detta kan leda till en mer fullständig bild av det 

som undersöks, än data från enbart en metod. Hon benämner detta som triangulering. 
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Triangulering användes i denna undersökning då data från observationsundersökningen 

jämförs med data från enkätundersökningen för att kunna besvara den tredje frågeställningen.  

5.4 URVAL AV RESPONDENTER  

Urvalet av lärare i denna undersökning skede via lämplighetsurval genom att endast personer 

som uppfyllde kriterium kontaktades och tilläts delta i studien, dessa kriteriekrav var att de 

skulle:  

 vara lärare i idrott och hälsa  

 undervisa i idrott och hälsa på gymnasieskola när undersökningen genomfördes 

 godkänna att både läraren själv och dennes elever deltar i studien   

 

Urvalet av elever till enkätstudien var direkt kopplat till observationsstudiens deltagare 

eftersom att det var de observerade lärarnas elever som deltog i enkätstudien. Kontakt togs 

med idrottslärare inledningsvis via mejl. På grund av detta så har inte alla som uppfyller detta 

urvalskriterium samma chans att bli frågad om att delta vilket innebär att undersökningen blir 

vad Eliasson (2018) benämner som ett icke-sannolikhetsurval.  

 

Mailadresser till lärare eller skolor erhölls antingen genom olika skolors hemsidor eller via 

tips från redan etablerad kontakt med en lärare. Totalt kontaktades 12 lärare och skolor via 

mejl, vilket dock inte resulterade i att någon lärare svarade att de kunde delta i studien. Därför 

togs därefter kontakt via telefon där de blev tillfrågade om de kunde ställa upp på att 

medverka i observationsstudien samt genomförande av enkätstudie av deras elever.  

 

5.5 GENOMFÖRANDE AV OBSERVATIONSSTUDIE  

Denna del kommer att beskriva hur observationsstudien var strukturerad, filmning som 

hjälpmedel i studien och om följebrevets utformning. Avslutningsvis beskrivs hur intervju 

delen i observationsstudien genomförts och hur analysen har gjorts.  

5.5.1 Observationsstudiens struktur 

Einarsson och Chiric (2002) beskriver att observationsstudier antingen kan vara 

hypotesprövande eller teorigenererande. Eftersom observationen genomförs för att ta reda på 

vilka metoder lärare använder för att förmedla lärandemål på, så är den därför teoriskapande 
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till sin natur. Studien skedde genom direkt observation, vilket innebär att forskaren gör 

observationer med sina egna ögon. Observationsstudien genomfördes i form av öppen 

observation, det vill säja att de som observerats är medvetna om det och syftet med studien. 

Observatören deltog inte i undervisningens aktiviteter. 

 

En observationsstudie kan ha olika grader av struktur. I denna studie var det i förväg klart 

vilket fenomen som skall observeras, vilket är ett argument för att undersökningen är vad 

Einarsson och Chiric (2002) benämner som hög grad av struktur. Ett steg i att besvara vilka 

metoder som lärare i idrott och hälsa använder för att förmedla lärandemål till eleverna, är att 

urskilja vad som är lärandemål från resterande del av lektionsuppstarten. Att indela vad som 

är lärandemål och inte, kräver tolkning. På grund av att data kräver tolkning så är det ej så 

tydligt att observationen i förväg kan ske med ett skapat observationsprotokoll. Istället 

filmades lektionsuppstarten så att tolkning kan ske vid senare tillfälle. Observationsstudien 

har därför hög grad av struktur. Filmning skedde från att läraren började prata med eleverna 

till dess att läraren slutat prata och eleverna började med lektionsaktiviteten.  

 

5.5.2 Filmning 

Som hjälpmedel användes en mobiltelefon som filmkamera för insamling av data. Att 

använda tekniska hjälpmedel som filmkamera, kan underlätta efterarbetet med tolkning och 

analys enligt Einarsson och Chiric (2002). De varnar även för att användandet av kamera kan 

medföra negativa konsekvenser då kameran kan göra att personer beter sig annorlunda än de 

annars hade gjort.  

 

5.5.3 Följebrev 

De lärare som skulle observeras informerades skriftligt om studiens syfte i form av ett 

följebrev (bilaga 2). På grund av att inga elever filmades så behövdes inget tillstånd 

efterfrågas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2017). I förfrågan om lärare var villig att 

delta i undersökningen där de blir filmade framgick det enligt Vetenskapsrådets (2017) 

rekommendationer att:  

 Filmerna kommer att överföras till en dator och ett USB minne för överföring till 

dator, så att analys kan ske. Utöver detta kommer filmerna inte att kopieras till något 

annat medium.  
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 Filmerna kommer inte att användas i något annat syfte än det uttalade i följebrevet. 

(Bilaga 2)  

 Samband mellan övrig persondata och filmerna sker via kodning.  

 Information om att filmerna sparas på dator tills dess att de har analyserats och 

undersökningen i sin helhet har inlämnats och blivit godkänt. Så fort undersökningen 

är godkänd så raderas filmerna.  

 

5.5.4 Intervju i observationsstudien   

De intervjuer som genomfördes i denna undersökning skedde i form av ett samtal med några 

få frågor, i nära anslutning till lektionen där observationen ägde rum. Som nämnts i 

bakgrunden så är det vanligt att idrottslärare beskriver verksamheten då de får frågor om 

lärandemål, då det inte alltid är så enkelt att skilja dessa åt. För att det skulle bli tydligare när 

läraren förmedlar lärandemål till eleverna så intervjuades lärarna, innan observationstillfället, 

om vad lektionens lärandemål var. Detta gjorde det lättare att urskilja när läraren hade för 

avsikt att förmedla lärandemål till eleverna. Intervjun skedde i den form som Justesen och 

Mik-meyer (2011) benämner som mycket löst strukturerad.   

 

5.5.5 Analys av observation 

De inspelade observationerna från lärarnas lektionsuppstarter, överfördes till en dator. Analys 

av filmerna skedde genom att filmerna spelas upp och observeras. En tabell upprättades med 

lärare, klass och lektion samt de fyra kategorierna visuell, auditiv, läs-/skriv och kinestetisk. 

Varje gång en lärare på något sätt förmedlade lärandemål till sina elever så bedömdes det 

vilket eller vilka sinnen förmedlingen skedde med, och kategoriserades i tabellen. Exempelvis 

om en lärare stod still och berättade ett lärandemål så räknades det som en observation av 

auditiv metod, och då infördes en auditiv observation i tabellen. Om läraren både berättade 

och visade lärandemålen nedskrivna så infördes både en auditiv och en visuell observation i 

tabellen. Data överfördes därefter till ett Excel dokument där fördelningen mellan de olika 

kategorierna omvandlades till procent.  
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5.6 GENOMFÖRANDE AV ENKÄTSTUDIE  

Enkäten (bilaga 3) består av det validerade VARK-testet som hämtades från VARK (2019). 

Testet är version 7.1 enligt hemsidan och en svensk version användes i denna undersökning. 

Utöver VARK- testet så innehöll enkäten även ett följebrev (Bilaga 1) som förklarade 

undersökningen för eleverna. Den första frågan i enkäten var vilken klass eleverna går i, för 

att lättare kunna urskilja vilka elever som hade vilken lärare. På grund av att 

enkätundersökningen genomförs i anslutning till idrottslektionerna, då eleverna ofta inte har 

med sig sina mobiltelefoner eller datorer, så fanns det två metoder att fylla i enkäten på. 

Antingen på ett utskrivet papper med penna eller via Google formulär, som eleverna fick tag i 

via en QR-kod.      

 

Det var totalt 144 elever som svarade på enkäten. En av dessa missförstod att det fanns flera 

frågor på baksidan av pappersversionen och därför togs elevens svar bort. En av de 

observerade lärarna delgav inga lärandemål till eleverna och därför så har dessa elevers svar 

räknas bort. Det slutgiltiga antalet respondenter blev därför 135st.  

5.6.1 Analys av enkät  

VARK (2019) kategoriserar resultatet från VARK-testet i en av 25 olika kategorier. Precis 

som i Dunns (2001) test så kommer denna studie däremot att använda de fyra 

huvudkategorierna visuell, auditiv, läs-/skriv och kinestetisk. Anledningen varför resultatet 

kategoriseras i fyra istället för 25 kategorier, var på grund av att resultatet från enkäten skulle 

kunna jämföras med resultatet från observationsstudien.  

 

Till VARK- testet finns även en svarsnyckel från VARK (2019), där det framgår vilket av de 

fyra svarsalternativen som motsvarar vilket av visuell, auditiv, läs-/skriv och kinestetisk, på 

vardera frågan. VARK- testet är utformat så att respondenten får ange ett eller flera av 

svarsalternativ. Denna möjlighet har även respondenterna som deltar i denna 

enkätundersökning. Svarsnyckeln användes för att kategorisera elevernas svar till de fyra 

kategorierna visuell, auditiv, läs-/skriv och kinestetisk. Med hjälp av Excel räknades 

fördelningen i respektive kategori ut i procent. 

 

Med hjälp av Excel räknades även korrelationen mellan de fyra olika kategorierna ut, för att 

undersöka om det fanns ett samband mellan dem. För att få en uppfattning om vad som är att 
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betrakta som högt respektive lågt samband så anger Stukat (1993) att en 

korrelationskoefficient på 0.76 eller högre är mycket starkt, 0,51 - 0,75 ganska starkt 0,26 - 

0,5 ganska svagt och 0 - 0,25 inget eller mycket svagt. Stukat (1993) betonar dock att dessa 

gränser är generella och beror på vad det är man mäter för någonting.  

 

5.7 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Eliasson (2018) beskriver att en undersöknings reliabilitet handlar om hur pålitligt resultatet 

är. Undersökningens pålitlighet beror på om undersökningen kan upprepas och ger samma 

resultat vid flera studier. Hon ger exempel att en våg som visar olika resultat vid flera 

vägningar av samma objekt har låg reliabilitet, till skillnad från en som visar samma resultat 

vid alla vägningar. Validitet innebär enligt Eliasson (2018) huruvida en undersökning 

verkligen mäter det den avser att mäta. Hon ger exempel att om en person har för avsikt att 

mäta vikt så har metoden att väga hög validitet, till skillnad från att mäta längd med ett 

måttband. I denna del kommer metodernas reliabilitet och validitet att beskrivas, inledningsvis 

observationsstudien och därefter enkätstudien.  

 

5.7.1 Observationsstudien  

Reliabilitet 

Einarsson och Chiric (2002) skriver att en av de största faktorerna som påverkar reliabiliteten 

vid observation med hög grad av struktur, är uthålligheten av den som genomför 

observationen. Om koncentrationen förändras mycket under datainsamlingen kan det påverka 

resultatet och på så vis reliabiliteten. I denna studie motverkas detta genom att filmkamera 

användes vid observationerna. Detta gör att det var främst hur noggrant och konsekvent 

analysarbetet skede, som påverkar reliabiliteten. På grund av detta så genomfördes allt 

analysarbete av filmerna under ett och samma tillfälle, vilken gör att olika dagsform ej var en 

faktor som inverkade.  

 

Validitet 

För att få reda på hur lärare förmedlar lärandemål till eleverna, användes flera metoder: enkät, 

intervju och observation. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) beskriver att det är 

vanligt att lärare beskriver lektionens innehåll då de får frågor om lektionens lärandemål. Om 
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data hade insamlats med enbart intervju eller enkät fanns det därför risk att lärare, på frågor 

om lärandemål skulle beskriva att dessa förmedlas, men egentligen handlar det om 

lektionsinnehåll. Einarsson och Chiric (2002) menar att en fördel med observation som metod 

är att studien inte är beroende av personernas förmåga att delge information, i detta fall att 

skilja mellan lektionsinnehåll och lärandemål. På grund av detta så har observation högre 

validitet än intervju eller enkät.  

 

5.7.2 Enkätstudien  

Reliabilitet 

Resultatet från enkätundersökningen jämfördes med statistiken från andra VARK-test från 

VARK (2019). Det exakta resultatet skiljer sig åt, men trenderna om vilken preferens som är 

störst och minst förblir konstant. Vilket stärker enkätens reliabilitet. Alla klasser fyllde inte i 

enkäten under lika förhållanden. Somliga genomförde den i början av lektionen och andra i 

slutet av lektionen. Vissa gånger hade eleverna tränat hårt och var till synes trötta medan 

andra gånger var de knappt ansträngda. Att alla elever inte kunde fylla i enkäten under 

liknande former sänker studiens reliabilitet något.  

 

Validitet 

Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur elevernas sinnesintryckpreferens såg 

ut. Enligt Cuevas och Dawson (2018) så är VARK-testet ett av de vanligaste testen att mäta 

just sinnesintryckpreferens. Enligt Fitkov-Norris och Yeghiazarian (2015) så visar deras 

studie att VARK-testet i sin helhet är ett validerat test för att mäta en persons 

sinnesintryckpreferens. De upptäckte dock att validiteten skiljde sig frågorna emellan. I 

Fitkov-Norris och Yeghiazarian (2015) studie upptäckte de att på fråga åtta som handlade om 

hur respondenten föredrar att mot ta information från lärare, så matchade två av alternativen 

väldigt dåligt mot respondenternas sinnesintryckpreferenser. Detta trodde forskarna berodde 

på att respondenten svarar så som de har erfarenhet av och är trygga med att motta 

information på, istället för hur de skulle föredra att få information. Ytterligare faktorer som 

inverkade var när respondenten tolkade att vissa svarsalternativ skulle påverka dem 

ekonomiskt mer än andra. Somliga valde det ekonomiskt gynnsammaste alternativet. 

Exempelvis då ett alternativ i teorin innebar en kostnad och de andra alternativen inte gjorde 
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det. Detta påverkade valet mer än hur de föredrog att mot ta information på. Men överlag så 

menar Fitkov-Norris och Yeghiazarian (2015) att VARK-tester är ett kvalitativt test.  

 

5.8 ETIK  

Vetenskapsrådet (2001) skriver att forskning är viktigt för både samhället och den 

individuella medborgaren, men att forskning kan drabba de som deltar i studien negativt. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att en av de viktigaste etiska aspekterna kring forskning är hur 

man förhindrar att försökspersonerna utsätts för kränkning eller skada. Därför måste all 

forskning ta hänsyn till det som Vetenskapsrådet (2001) benämner individskyddskravet. För 

att forskningen skall tillfredsställa individskyddet så ska den uppfylla fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

5.8.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att de som deltar i en undersökning skall få information innan 

studien påbörjas om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet 2001). Detta innefattar även 

personens roll i undersökningen, forskningsprojektet i grova drag, vinster med den nya 

kunskapen samt att deltagande är frivilligt. I denna undersökning uppfylls detta i form av 

följebrev till både observationsstudiedeltagarna (Bilaga 2) och enkätstudiedeltagarna (Bilaga 

1).  

5.8.2 Samtyckeskravet 

Kravet innebär att den som genomför en undersökning frågar och får tillåtelse att använda den 

data som insamlas från/genom de som är med i undersökningen. Vetenskapsrådet (2001) 

menar att vid stora enkätundersökningar behövs inte att godkännande ska erhållas i förväg, 

utan att det kan ske i samband med distribution av enkäten vilket även gäller i denna 

undersökning. Det framgick i följebrevet till enkäten att deltagandet är frivilligt. Samtycke till 

observation och intervju skedde via ett separat följebrev. Vetenskapsrådet (2017) betonar att 

samtycke är av särskild vikt när filmning av personer ingår i studien. I båda följebreven 

framstår det att undersökningspersonen när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien.  

 

5.8.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2001) skriver att alla uppgifter om undersökningsdeltagare skall presenteras 

på ett sådant sätt att det ej går att identifiera personen för utomstående. Vetenskapsrådet 
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(2017) skriver att det förekommer att forskare lovar sådant som de egentligen inte har 

möjlighet att lova, på grund av okunskap om begreppen. Sekretess kan bara utlovas om de 

faller under paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen. Däremot kan forskaren utlova 

anonymitet om personernas identitet ej är relevant för studien (Vetenskapsrådet 2017). Detta 

skedde i denna studie genom att de uppgifter som framkommer i undersökningen kodades och 

avidentifierades.  

 

5.8.4 Nyttjandekravet  

Det sista kravet är nyttjandekravet och hänvisar till att de uppgifter som samlats in under 

undersökningen endast får användas till undersökningens syfte och inte något annat 

(Vetenskapsrådet, 2001). Undersökningens syfte fick undersökningspersonerna reda på i 

följebrevet där det även förtydligades att deras uppgifter ej skall användas till något annat än 

undersökningens syfte.    

 

6 RESULTAT  

Inledningsvis i denna del beskrivs resultatet av observationsstudien av lärarna, för att därefter 

följas upp med resultat från enkätstudien av eleverna. Avslutningsvis förs dessa två resultat 

samman för att besvara studiens tredje frågeställning.  

 

6.1 METODER IDROTTSLÄRARE ANVÄNDER FÖR ATT FÖRMEDLA 

LÄRANDEMÅL  

Fyra lärare samtyckte till att medverka i studien. En av lärarna förmedlade dock inte några 

lärandemål under observationsstudien, vilket resulterade i att det blev totalt 3 lärare med i 

studien. Nedan presenteras resultatet av intervju och observation av respektive av lärarna A, B 

och C. Avslutningsvis presenteras resultatet av samtliga observationer sammanslaget.  
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6.1.1 Lärare A 

Läraren förklarar under intervjun att under de lektionerna som observationsstudien skedde så 

skulle de starta upp ett nytt block inom idrott och hälsa. Detta block går ut på att eleverna ska 

skapa sin egen träningsplan, samt genomföra och utvärdera den. Lärarens lektioner 

observerades vid tre olika tillfällen. Vid varje observationstillfälle hade läraren olika klasser, 

vilket gjorde att enkätundersökningen genomfördes i slutet av lektionen vid varje tillfälle. 

Lektionerna ägde rum i klassrum, där eleverna satt vid bänkar och läraren stod längst fram 

och presenterade. Till sin hjälp använde läraren ett digitalt presentationshjälpmedel i form av 

en Google presentation. Denna presentation bestod i huvudsak av text med inslag av några 

bilder emellanåt. Huvuddelen av bilderna bedömdes vara med av estetiskt syfte och gav 

egentligen inte någon information till eleverna. Exempelvis ett par hantlar bredvid en text som 

handlar om hur man styrketränar. De bilder som bedömdes ha estetiskt syfte räknades därför 

ej som någon visuell förmedling i observationsstudien. En av bilderna däremot, var en modell 

som användes för att förklara målsättningen, och räknades därför som att visuellt förmedla 

lärandemål.  

 

Lektionerna var en teoretisk uppstart på ett större block, och därför förmedlades lärandemål 

återkommande vid flera tillfällen under lektionerna. Under de tre lektionerna användes samma 

Google presentation och i grova drag var innehållet lika under de tre lektionerna. Dock så 

fanns det små skillnader lektionerna emellan. Vid somliga tillfällen under vissa lektioner kom 

läraren in på sidospår med eleverna, som läraren inte gjorde under andra. Detta resulterar i att 

trots att innehållet och syftet var lika för lektionerna, så skiljde sig utfallet av observationerna. 

Fördelningen av de metoder som lärare A förmedlade lärandemål på framgår i Tabell 2. 

Lektionerna varade mellan 25 – 45 minuter.  

Tabell 2 - Fördelningen av de observerade metoderna lärare A använder för att förmedla lärandemålen på  

   Förmedlande av lärandemål (n)  Fördelning 

Lärare Klass Lektion Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk  Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk 

A A1 1 1 10 6 0  6% 59% 35% 0 

A A2 2 1 15 9 0  4% 60% 36% 0 

A A3 3 1 12 8 0  5% 57% 38% 0 

Totalt 3 37 23 0  5% 59% 37% 0 
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6.1.2 Lärare B 

Läraren observerades under tre tillfällen. Under dessa observationstillfällen så undervisade 

läraren två olika klasser. Uppstarterna på lektionerna varierade mellan 3-6 minuter. 

Enkätundersökningen genomfördes i början av lektionen med båda klasserna. Fördelningen av 

lärare B:s metoder att förmedla lärandemål på finns i Tabell 3.  

6.1.2.1 Lektion 1  

Den första lektionen som observerades var med klass B1. Läraren förklarade under intervjun, 

innan lektionen startade, att denna lektion var den sista lektionen i ett bollspelsblock. På 

frågan om vad lektionens lärandemål var så förklarar läraren att det var att testa olika sporter, 

ha kul och även lära sig lite om kost. Under uppstarten av lektionen gick lektionens innehåll 

igenom, men inget lärandemål observerades som förmedlades till eleverna.  

6.1.2.2 Lektion 2  

Den andra lektionen var också avslutningslektionen på bollmoment, men med klass B2. På 

frågan om lärandemål så förklarar läraren, precis som föregående lektion, att syftet var att de 

skall få prova på olika bollsporter. Ett annat mål var att eleverna skall lära sig reglerna och 

denna lektion var ett övningstillfälle till detta. Under denna lektionsuppstart förmedlades 

lärandemål vid ett tillfälle till eleverna. 

6.1.2.3 Lektion 3 

Tredje observationstillfället ägde rum med klass B1 igen. Läraren förklarar innan lektionen att 

denna lektion var den första lektionen på ett nytt block som skulle handla om grundmotoriska 

rörelser. På grund av detta så skulle lärandemålen inte bara gälla denna lektion utan i flera 

lektioner framöver. Lärandemålen för lektionen var att de skall känna till vilka de 

grundmotoriska rörelserna är och kunna genomföra dem. Dessa lärandemål förmedlades 

också till eleverna.  

Tabell 3 - Fördelningen av de observerade metoderna lärare B använder för att förmedla lärandemålen på 

   Förmedlande av lärandemål (n)  Fördelning 

Lärare Klass Lektion Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk  Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk 

B B1 1 0 0 0 0  0% 0% 0% 0% 

B B2 2 0 1 0 0  0% 100% 0% 0% 

B B1 3 0 2 0 0  0% 100% 0% 0% 

Totalt 0 3 0 0  0% 100% 0% 0% 
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6.1.3 Lärare C 

Lärare C observerades vid tre tillfällen, varje gång med olika klasser och därför genomfördes 

enkätstudien vid vartdera tillfället. Enkäten ifylldes i slutet av varje observationstillfälle. 

Resultatet av observationerna av lärare C redogörs för i Tabell 4.  

6.1.3.1 Lektion 1 

Läraren förklarar under intervjun innan lektionen att de sysslade med ett eget 

träningsplaneringsblock. Målet var att eleverna skulle planera, genomföra och utvärdera egen 

träning med handledning av idrottsläraren. Under lektionen skulle eleverna genomföra den 

verksamhet som under tidigare lektioner planerats för. Läraren hade ingen gemensam uppstart 

utan frågar alla elever vad de hade planerat att genomföra för träning under lektionen och 

sedan satt eleverna igång. I detta skede förmedlas inga lärandemål till eleverna. Efter att alla 

elever kommit igång så går läraren runt och observerar och samtalar med eleverna. Samtalen 

med eleverna varierade mellan 1-3 minuter per samtal där lärandemål kommunicerades med 

eleverna.  

6.1.3.2 Lektion 2  

Den andra lektionen med lärare C var strukturerad enligt modellen att läraren samlade alla 

elever i början av lektionen och gick igenom var de skulle lära sig och ägna sig åt för 

verksamhet. Läraren berättar innan lektionen att detta var en rörlighetslektion och 

målsättningen var att eleverna skulle lära sig varför det är viktigt med rörlighet, samt upptäcka 

om de har några rörelseinskränkningar. Läraren förmedlar detta lärandemål på två sätt. Dels 

genom att stå still och berätta, och dels genom att berätta samtidigt som läraren visar med sin 

egen kropp. Lektionsuppstarten varade i ungefär 5 minuter. 

6.1.3.3 Lektion 3  

Den tredje lektionen som observerades med lärare C genomfördes på samma sätt som lektion 

1, men med klass C3. Precis som lektion 1 så kommunicerades lärandemål i dialog med 

eleverna enskilt under 1-3 minuter medan de tränar, och inte i helklass.  

Tabell 4 - Fördelningen av de observerade metoderna lärare C använder för att förmedla lärandemålen på 

   Förmedlande av lärandemål (n)  Fördelning 

Lärare Klass Lektion Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk  Visuell Auditiv Läs/skriv Kinestetisk 

C C1 1 0 3 0 0  0% 100% 0% 0% 

C C2 2 1 4 0 0  20% 80% 0% 0% 

C C3 3 0 3 0 0  0% 100% 0% 0% 

Totalt 1 10 0 0  9% 91% 0% 0% 
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6.1.4 Sammanfattning  

När samtliga observationer sammanfattats visar resultaten att den vanligaste metoden att 

kommunicera lärandemål på är genom någon form av auditivt sätt (Tabell 5). Exempel att 

läraren beskriver genom att prata med eleverna. Näst vanligaste formen är genom att låta 

eleverna läsa målen. I denna studie har inte tagits hänsyn till om kombinationer av olika 

sinnen används. Exempel genom att visa och berätta samtidigt. Samtliga tillfällen där 

lärandemål observerades förmedlas till eleverna, så skedde det genom någon variant av 

auditivt vis, ensamt eller i kombination med andra sinnen.  

Tabell 5 –Metoderna de observerade lärarna förmedlar lärandemål  fördelade sig. 

 

 

 

6.2 ELEVERNAS SINNESINTRYCKSPREFERENSER  

Variationen mellan elevernas sinnesintryckpreferens var stor. Till exempel, den elev som fick 

starkast auditiv preferens på enkäten, hade 61 procent av sina svar i den auditiva kategorin. 

Den elev som valde lägst andel auditiva svar låg på 11 procent. Sammanräknat så är 

fördelningen relativt jämn (Figur 3). Auditiv sinnespreferens är lite vanligare med 29 procent 

jämfört med de övriga. Den sinnespreferens som eleverna minst föredrar att inhämta 

information genom är läsa/skriv med enbart 20 procent.  

 

Figur 3 Genomsnittlig fördelning mellan Visual, Aural, Läsa/skriv och Kinestetisk sinnesintryckpreferens från samtliga 

elever.   
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Figur 4- Elevernas fördelning av sinnesintryckpreferenser enligt kategorierna V, A, R och K.  

Figur 4 visar alla 135 elevers svar från enkätundersökningen. Svarsfördelningen är översatt 

till procentuell fördelning för de fyra olika sinneskategorierna. Underst i figuren är den 

visuella svarsfördelningen, därefter auditiv, läsa/skriva och slutligen kinestetisk överst. 

Eftersom att figuren beskriver hur svaren fördelar sig i de fyra kategorierna så blir summan 

för alla elever 100 procent. Eleverna är sorterade efter hur stark visuell preferens de 

uppvisade, eleverna med lägst visuell preferens längst till vänster och högst preferens längst 

till höger.  

 

Längst till vänster i Figur 4 finns de elever som har lägst visuell preferens. Dessa elever har 

också låg kinestetisk preferens. När fokus flyttas från vänster till höger i figuren, ökar både 

visuell och kinestetisk preferens i gemensam takt. Resultatet visar en trend där de elever som 

har lågt på visuell preferens också får lågt på kinestetisk preferens, och de med högre visuell 

preferens har också hög kinestetisk preferens.  
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Tabell 6 – Korrelationskoefficienten mellan de olika kategorierna visuell, auditiv, läs/skriv och kinestetisk preferens 

 

Tabell 6 visar att korrelationskoefficienten mellan visuell och kinestetisk preferens är 0.99, 

vilket enligt Stukat (1993) är väldigt högt. Detta styrker argumentet att det verkar finnas ett 

starkt samband mellan att elever som har en stark visuell preferens ofta också har stark 

kinestetisk preferens. Visuell-läs/skriv och läs/skriv-kinestetisk är de preferenser som har 

lägst korrelationskoefficienten på bara 0,26. Därför har de ett mycket svagt till icke 

existerande samband. Övriga preferenser, auditiv-visuell, auditiv-läs/skriv och auditiv-

kinestetiskpreferens ligger samtliga inom det område som Stukat (1993) benämner som 

ganska svagt.  

 

6.3 LÄRANDEMÅLEN OCH SINNESINTRYCKSPREFERENSER 

 

Figur 5 – Jämförelse av vilka sinnen lärarna presenterar lärandemål på och vilka sinnesintryckpreferenser eleverna har.  
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Figur 5 visar att den sinnesintryckpreferens som var näst vanligast bland eleverna var den 

visuella. Bortsett från den kinestetiska så var visuella metoder de minst använda under denna 

studie. Detta tyder på att det är just i det visuella, som den största skillnaden mellan lärarnas 

förmedlingsmetoder och elevernas preferenser finns.  

 

Auditiv är den sinnesintryckpreferens som både eleverna i störst grad föredrog att ta till sig 

information på och som lärarna oftast använder (figur 5). Detta visar att de primära metoderna 

som lärarna i studien använt, generellt sett matchar elevernas sinnesintryckpreferens.   

 

Läsa/skriv var det minst populära sättet att mot ta information bland eleverna, endast 20% 

föredrog detta. Att förmedla lärandemålen genom att låta eleverna läsadem, var samtidigt den 

näst vanligaste formen i denna undersökning.  

 

Resultatet från denna studie visar att det är ganska vanligt att eleverna upplever att de lär sig 

bra genom att röra på sig, kinetisk sinnesintryckpreferens. Resultatet från observationerna 

visar att inga lärare använder sig av kinestetisk metod för att förmedla lärandemål på. Att 

förmedla lärandemål på ett kinestetiskt vis är problematiskt, och till viss del paradoxalt. Om 

läraren kunde förmedla ett mål genom att få eleverna att genomföra de rörelser som är 

målsättningen, så är det måluppfyllnad och inte målförmedling. Det går inte att exempel en 

lärare låter eleverna simma i syfte att förmedla att målsättningen med lektionen är att kunna 

simma, på grund av att eleverna då genomför redan målsättningen med lektionen. Detta gör 

att det finns fyra sinnesintryckpreferenser som eleverna potentiellt kan ha, men i princip bara 

tre av dem kan användas i praktiken till att förmedla lärandemål.  

 

6.4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET  

Sammanfattningsvis så överensstämmer elevernas sinnesintryckpreferenser och lärarnas 

metoder att förmedla lärandemål på till viss del, och till viss del inte. Där de överensstämmer 

är auditiv preferens och förmedlande. Där har både eleverna högst preferens och är den metod 

som är överlägset vanligast bland lärare att förmedla lärandemål på. På andra plats skiljde sig 

lärare och elever åt däremot. Lärarnas näst vanligaste metod var att eleverna fick läsa 

lärandemålen. Denna metod matchar dåligt mot eleverna, eftersom läs/skriv är det sinne som 

har lägst preferens bland eleverna. Eleverna å andra sidan hade näst högst preferens att motta 
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information visuellt. Visuell förmedling av lärandemål från lärarna till eleverna har enbart 

observerats vid enstaka tillfällen under denna studie, och matchar därför dåligt med elevernas 

preferenser.   

7 DISKUSSION  

7.1 HUR LÄRANDEMÅL FÖRMEDLAS 

Totalt så var det åtta av de elva observerade lektionerna där lärandemål var formulerade innan 

lektionen och förmedlades till eleverna under lektionen. En lärare hade inga lärandemål 

formulerade eller förmedlade för några för enskilda lektioner, och bidrog därför ej med något 

resultat till denna studie. Vid ett tillfälle så fanns det lärandemål som ej förmedlades. Dessa 

tre olika scenarion stämmer överens med Redelius, Quennerstedt och Öhmans (2015) 

observationer, gällande idrottslärares formulering och förmedlande av lärandemål. I en av 

intervjuerna i denna studie, så berättade en lärare om sina planerade lärandemål. På 

följdfrågan om läraren brukar berätta dessa för eleverna så förklarade han att eleverna ofta har 

förväntningar på att komma igång och röra sig. För att inte tappa elevernas motivation så 

händer det att lärandemål bortprioriteras över att komma igång med verksamheten. Detta 

stämmer med Wiliams (2015) tredje argument mot att förmedla lärandemål då det kan vara 

högre prioriterat att försöka väcka nyfikenhet och intresse i början av lektionen, än att 

förmedla lärandemål. Under observationerna och intervjuerna var det ingen lärare som på 

något vis meddelat att de tycker lärandemål och att förmedla dem till eleverna, är oviktigt. 

Dock så verkar trenden vara att lärandemålen ofta förmedlas för block av sammanhängande 

lektioner, snarare än för enskilda lektioner. Genom att bara ha lärandemål för det 

övergripande blocket, och inte för enskilda lektioner, finns det nog en stor risk att eleverna 

glömmer bort lärandemålen mellan lektionerna.  

 

Förmedling av lärandemål till eleverna har observerats under denna studie, däremot så har 

ingen metod för eleverna att avgöra när de nått lärandemålen observerats. Det är möjligt att 

eleverna i vissa fall själva kan avgöra när de nått ett mål på egen hand, exempelvis målet att 

kunna skapa sin egen träningsplanering, men detta tycks vara mer slump än av design av 

lärarna. Hattie (2013) förklarar begreppet målinriktat lärande, då eleverna både har ett 

lärandemål och en metod att veta när de nått målet. Målinriktat lärande har ej observerats 

under denna studie. I idrott och hälsa är det förmodligen särskilt svårt att designa 
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målsättningar inom aktiviteter där eleverna själva kan avgöra när de nått målet. I ett ämne 

som matematik, kan läraren upprätta mål som exempelvis att eleven skall kunna lösa ett visst 

sorts tal. Eleven försöker lösa talet och kan enskilt bedöma om den bemästrar det genom att se 

i facit. Men i ämnet idrott och hälsa står det exempelvis i kunskapskraven att eleverna skall 

lära sig att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer (Lgy 11). Det är svårt att 

själv som utövare bedöma och kräver att en lärare ser på och meddelar när måluppfyllnad 

uppnåtts.  

 

Denna studie visar att den överlägset vanligaste metoden lärare använder att förmedla 

lärandemål på till sina elever, var i auditiv form. Det finns flera studier som undersökt 

lärandemålen i ämnet idrott och hälsa, men få av dessa beskriver hur dessa förmedlas till 

eleverna. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) beskriver att i deras studie så förmedlar 

läraren lärandemålen till eleverna auditivt. Det framgår dock inte i studien om det sker enbart 

auditivt, eller i kombination med andra sinnen. All form av förmedling av lärandemål som 

observerats i denna undersökning har antingen skett på enbart auditivt vis eller auditivt i 

kombination med något annat sinne. Ingen tidigare forskning har funnits att jämföra detta 

med, men en gissning är att auditiv kommunikation är den vanligaste kommunikationsformen 

mellan lärare och elever.  

 

Det är problematiskt att använda kinestetiska metoder för att förmedla lärandemål. Inlärning 

genom att använda det kinestetiska sinnet är en stor del i ämnet idrott och hälsa då både 

verksamheten och kunskapskraven (Lgy 11) betonar rörelse. Resultatet från denna studie visar 

att den genomsnittliga preferensen till kinestetisk inlärning var 25 procent. Variationen av 

elevernas kinestetiska preferens var stor, och somliga hade väldigt hög och somliga väldigt 

låg kinestetisk preferens. Oavsett om man har hög eller låg preferens till att lära sig genom ett 

sinne så menar Dunn (2001) att personer också lär sig genom andra metoder än sin egen 

inlärningsstil. Med stor sannolikhet är kinestetiska sinnet det dominanta när det kommer till 

inlärning i ämnet idrott och hälsa, dock ej i just förmedlandet av lärandemålsdelen. 

 

7.2 HUR LÄRANDEMÅL MOT TAS 

Resultatet från denna studie visar att eleverna generellt är mest mottagliga för information 

som presenteras med auditiv sinnespreferens, då den genomsnittliga fördelningen av detta 
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sinne fick 29 procent i undersökningen. Detta skiljer sig något från statistiken från VARK 

(2019) av grupperna: under 18 år, och går på High school (figur 2) där auditivt hade 25 

respektive 26 procent. Även visuell preferens var högre i denna studie med 26 procent jämfört 

med 23 och 22 procent. Kinestetisk preferens blev lägre i denna studie med 23 procent, 

jämfört med 29 procent i både jämförelse grupperna. Resultatet i denna studie är att läs/skriv 

preferens blev 20 procent jämfört med 23 procent från VARK (2019). Sammanfattningsvis 

skiljer sig resultatet från denna studie med statistiken från VARK (2019), genom att visuell 

och auditiv sinnespreferens ligger ca 3-4 procentenheter högre, och läs/skriv och kinestetisk 

preferens ca 3-4 procentenheter lägre.  

 

Enligt Svenska Dyslexiföreningen (2018) så har ungefär var femte barn någon form av läs- 

och skrivsvårigheter och de menar att de flesta forskarna uppskattar att mellan 5-8 procent av 

alla personer är dyslexiker. En tänkbar teori är att elever med dyslexi, generellt har lägre 

preferens att lära sig nya saker genom att läsa och skriva jämfört med resterande elever, och 

därför generellt får ett läger resultat på läsa/skriva i VARK-testet. Denna studie genomfördes 

med 135 elever, och båda de jämförande grupperna från VARK (2019) har över 100 000 svar. 

Dyslexi är inte ett exklusivt svenskt fenomen och det finns med största sannolikhet dyslexi 

bland de 100 000 svarande, precis som det är troligt att det finns dyslexiker i denna studie. 

Men eftersom denna studie enbart har 135 elevsvar så kan resultatet skilja sig mycket om det 

råkade vara 10 elever med dyslexi, mot om det var 5 elever. Det är en tänkbar anledning 

varför läs/skriv fick lägre i denna undersökning än de från VARK 

 (2019).  

 

En faktor som kan ha påverkat varför kinestetisk preferens är lägre i denna studie än i 

statistiken från VARK (2019) är att den är nyare. Enligt hemsidan så är data från 2017, men 

hemsidan och möjligheten att fylla i VARK testet har funnits sedan 2001, Data har på så vis 

ackumulerats under åren. Det är nog inte direkt kontroversiellt att hävda att dagens elever rör 

sig mindre än eleverna för 16 år sedan, då många sitter framför telefonen istället för att gå ut 

under rasterna. Man blir bra på det man övar på, som uttrycket säger och om eleverna rör sig i 

mindre utsträckning finns det nog risk att de också har lägre preferens att lära sig genom att 

röra på sig.  
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Ytterligare faktorer till att resultaten skiljer sig åt kan ha att göra med att den största delen av 

statistiken från VARK (2019), kommer från USA. En persons inlärningsstil påverkas av hur 

man är van att ta in information och att det finns kulturella skolskillnader mellan Sverige och 

USA, kan påverka resultatet. Detta är några tänkbara anledningar varför läs-/skriv och 

kinestetisk preferens är lägre i denna studie än VARK (2019) statistik.  

 

7.3 LÄRANDEMÅLENS MATCHNING  

Den sinnesintryckpreferens som fick högst resultat i enkätstudien är också det sinne som 

lärarna ofta förmedlar lärandemål på, nämligen auditivt. Att kommunikation sker genom att 

lärare talar till eleverna och eleverna lyssnar är fundamentalt i skolan. Det är inte heller något 

exklusivt för skolan, då mycket av den viktigaste kommunikationen så som diskussion, 

utbildning och förhandling ofta sker verbalt. Dock visar resultatet att det finns ett glapp 

mellan lärarnas benägenhet att förklara visuellt och elevernas preferens till det visuella sinnet.  

 

Det finns flera argument till att lärare borde använda mer visuella metoder för att 

kommunicera till eleverna. Ett argument är att denna studie visar att det är vanligt med stark 

visuell preferens bland eleverna. Ett annat argument är att resultatet visar att korrelationen 

mellan visuell och auditiv är ganska låg, dvs at det finns många elever som har stark preferens 

av den ena men inte den andra. Därför finns det nog många elever som skulle gynnas av att 

muntliga instruktioner förstärks visuellt, då det ökar oddsen att läraren presenterar 

information som matchar fler elevers inlärningsstil. Dunn (2001) skriver att de människor som 

har en stark visuell preferens gynnas av bilder och filmer. Historiskt sett har det varit 

krångligt att få in bilder och filmer i undervisningen, då lärare var bundna till bilder i böcker, 

planscher eller att rita själv framför eleverna. Dagens teknologi med datorer och 

bildprojektorer gör det mycket lättare för lärare i alla ämnen att komplettera auditiv 

kommunikation med visuell kommunikation. För lärare i ämnet idrott och hälsa, som ofta 

involverar rörelser, är det idag lätt att visa en film på det som skall undervisas.  

 

Denna undersökning har visat att det finns många elever som skulle föredra att information 

också förmedlades visuellt. Enligt dual coding teorin så är det inte bara de elever som har en 

visuell sinnesintryckspreferens som drar fördel av att information kompletteras visuellt, utan 

alla att alla elever alltid lär sig bättre då.  
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Ytterligare fördelar med att komplettera auditiv information med visuell är att det kan öka 

tillgängligheten för eleverna, om en elev inte hör vad läraren säger så kan eleven ha ett annat 

medium att uppfatta informationen på. Men det finns en visuell metod som är lika viktig i 

dag, som den med största sannolikhet var för 1000-tals år sedan, att läraren förevisar för 

eleven. Att kombinera flera kommunikationsmetoder är inte unikt för auditiva- och 

visuellametoder, utan kan ske med de andra två också. Enligt VARK (2019) är det vanligt att 

människor har mer än en huvudsaklig sinnesintryckpreferens. En förutsättning är dock att det 

är samma information som förmedlas så att inte läraren visar en text med ett innehåll, säger 

något annat, och visar en bild på det tredje.  

 

7.4 METOD DISKUSSION  

Genom att undersöka både mottagare och förmedlare av lärandemål i idrott- och 

hälsaundervisning, så visar denna undersökning en mer heltäckande bild av hur lärandemålen 

kommuniceras. Att bara undersöka hur lärare förmedlar utan att undersöka mottagaren vore 

som att undersöka endast den ena sidan av ett mynt. På grund av att två perspektiv av 

lärandemål undersöktes så användes två olika metoder i denna undersökning för data 

insamling, det Eliasson (2018) benämner som triangulering. Eliasson (2018) beskriver att 

triangulering kan ge en mer heltäckande bild av ett ämne, och att det är vanligare i större 

undersökningar. Denna studie är en liten undersökning, och det finns därför risk att de olika 

delundersökningarna blivit så små att generaliserbarheten blir lidande.  

 

7.4.1 Felkällor till observationsstudien 

En faktor som påverkar varför läsa/skriv blev hela 30 procent, trots att det bara var en lärare 

som använde sig av den metoden, var vilken typ av lektion som läraren hade då observationen 

genomfördes. Alla lärare berättar att de ofta förmedlar lärandemålen under uppstarten av ett 

block som sträcker sig över flera lektioner. Lärare A hade tre blockuppstartslektioner som 

varade mellan 25-40 minuter. Till skillnad från de andra lärarna som ofta förmedlade 

lärandemål någon eller några gånger under en ca fem minuter lång lektionsuppstart. Detta 

resulterade i att lärare A förmedlade lärandemål många fler gånger än de andra lärarna 

sammanlagt. Detta i kombination med det faktum att det enbart var åtta av 

observationstillfällena som någon form av lärandemål förmedlades, gör att resultatet från 



38 

 

observationen av lärare A nästan överskuggar resultatet från övriga observationer. Ett sätt att 

undvika detta hade varit att särskilja på blockuppstartslektioner och vanliga lektioner i varsin 

grupp, och på så vis enbart genomfört observationer på den ena av de två grupperna.  

 

7.4.2 Felkällor till enkätstudien  

Under lärare A:s lektioner så kunde enkäten genomföras i slutet av lektionen, men under 

lektionstid. Eleverna hade då haft teorigenomgång vilket resulterade i att eleverna upplevdes 

pigga, vilket gav intrycket att eleverna i lugn och ro kunde fylla i enkäten. Under lärare B:s 

lektioner ifylldes enkäten också under lektionstid men i början av lektionen direkt efter att 

läraren haft sin genomgång. Under lärare C:s lektioner genomfördes å andra sidan kunde 

enkäten ifyllas i nära anslutning till lektionens slut och efter att eleverna tränat. Detta kan ha 

påverkat hur noga eleverna läste frågorna och svarsalternativen. Hur stor påverkan detta har 

går ej att säga.  

 

7.5 SLUTSATS  

Sammanfattningsvis har denna undersökning visat att både lärare och elever i första hand 

föredrar auditiv kommunikation med varandra. När det kommer till vilket sätt man kan 

komplettera auditiv information med så skiljer de sig åt. Studien visar att lärare i större 

utsträckning använder text som komplement till auditiv information, medan eleverna föredrar 

att auditiv information kompletteras visuellt. Lärare kanske skulle ha lättare att förmedla 

lärandemål till eleverna om de använde mindre skrivet material och mer visuella hjälpmedel 

till sina instruktioner.  

 

7.6 FORTSATT FORSKNING  

Det finns delade meningar om inlärningsstilteorin. Det finns de som exempel Kirschner 

(2016), som menar att teorin och de tester som är byggda på teorin, så som VARK testet, 

saknar vetenskapligt bevis. Andra så som VARK (2019) och Dunn (2001) argumenterar för 

teorin. Fitkov-Norris och Yeghiazarian (2015) menar att VARK-testet är ett validerat test för 

att mätta vilken sinnesintryckpreferens en person har, men det bevisar inte teorin, att om en 

person blir undervisad med sitt föredragna sinne så leder det till bättre inlärning. Dual coding 

teorin har enligt Cuevas och Dawson (2018) vunnit mark över lärostilsteorin på senare tid. 
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Det vore därför intressant att genomföra ytterligare studie om hur lärandemålen förmedlas till 

eleverna baserat på dual coding teorin. Leder visuell komplettering med auditiv information 

att eleverna bättre förstår och minns lärandemålen?  

Verktygen för att presentera saker visuellt blir också bara mer och mer lättillgängligt. Många 

klassrum och även gymnastiksalar har tillgång till bildkanoner och de flesta elever har tillgång 

till skärmar genom sina mobiltelefoner och datorer. Skulle vidare forskning visa att elever lär 

sig bättre och minns mer om material presenteras mer visuellt, i kombination med att tekniska 

verktyg gör det lättare att presentera material visuellt så skulle det kunna ha stora didaktiska 

implikationer och påverka framtiden undervisning och lärande positivt.   
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Bilaga 1 - Följebrev till enkät  

 

Undersökning  

Att formulera vad ni elever skall lära sig är inte alltid lätt, synnerligen inte i ett så praktiskt 

ämne som idrott och hälsa. Men även om er lärare har ett klart och tydligt mål med lektionen 

så är det inte säkert att det förmedlas tydligt till er elever. Därför är det viktigt att undersöka 

Hur lärare förklarar lektionernas mål för er. På grund av detta vill jag undersöka hur idrotts 

lärare förmedlar vad det är tänkt att ni ska lära er under idrott och hälsa lektionerna. Därför 

vill jag även undersöka vilket sinne så som ex syn, hörsel eller känsel, föredrar ni att ta till er 

information på.  

 

Frivillighet 

Er deltagande är väldigt uppskattad men detta är helt frivilligt att delta i undersökningen. Ert 

deltagande i undersökningen är anonymt, och ingen information som inte är av intresse för 

undersökningens resultat kommer att publiceras. Ni har rätt att avbryta enkäten när ni vill.     

 



 

 

Bilaga 2 - Följebrev till observation  
 

Undersökning  

Det är inte alltid lätt att formulera vad dina elever skall lära sig, synnerligen inte i ett så 

praktiskt ämne som idrott och hälsa. Men även om du som lärare formulerar ett klart och 

tydligt mål så finns det ingen garanti att dina elever förstår målet. Därför finns det intresse att 

undersöka just Hur lärare förmedlar lärandemål, samt hur de motas av dina elever.   

 

Observation 

Därför så skulle jag vilja genomföra en observationsstudie under just uppstarts momentet på 3 

av dina idrottslektioner. Denna studie planeras att genomföras på 3-4 olika idrottslärare. För 

att bättre kunna analysera och komma fram till något resultat, skulle det underlätta om jag 

kunde använda filmkamera och filma dig under starten på lektionen. Alltså bara dig och inte 

dina elever.  

 

Om ni godkänner att filma på era lektioner skall ni veta att:  

 Enbart ni och ev. det ni visar ex whiteboard skulle filmas och alltså inte några elever.  

 Filmerna kommer att överföras till en dator och ev. USB minne för överföring till 

dator, för att kunna analyseras. Utöver det kommer filmerna inte att kopieras till något 

annat medium.  

 Ni får ut inspelningen om ni vill 

 Samband mellan övriga persondata och filmen sker via kodning  

 Filmerna sparas på min dator tills des att de har analyserats och undersökningen i sin 

helhet har inlämnats och blivit godkänt. Så fort undersökningen är godkänd så raderas 

filmerna.  

 Filmerna kommer endast att användas till att besvara undersökningen frågeställning 

och inget annat syfte. 

 

 

Intervju 

Om ni vill vara med på studien skulle det vara bra om vi kunde mötas några minuter innan 

lektionerna för några korta frågor om lektionen. Ingen lång intervju, utan mer ett samtal med 



 

 

några snabba frågor om lärandemål, ex medan lektionen dukas i ordning. Ni har rätt att 

avbryta bådeobservation och intervjun när ni vill.  

 

Enkät  

Som komplement till detta skulle jag vilja genomföra en enkätundersökning på dina elever, 

vid ett tillfälle. Denna enkätundersökning sker i form av ett så kallat V.A.R.K. test, (visual, 

aural, reading and writing och kinesthetic). Vilket är ett test för att ta reda på vilken 

inlärningstill som den svarande föredrar att ta in ny information med. Enkäten består av 16 

frågor där den svarande kan välja mellan 4 svars alternativ, och borde ta max 5 min. Svaren 

från enkäten skall dels användas för att ta reda på hur fördelningen av föredragen 

inlärningstill ser ut bland eleverna. För att sedan jämföra fördelningen av inlärningstill bland 

eleverna med vilka metoder ni lärare använder för att presentera lärandemål på.  

 

  



 

 

Bilaga 3 – Enkät 

Enkät - Undersökning om inlärningsstilar 

Undersökning   

Att formulera vad ni elever skall lära sig är inte alltid lätt, synnerligen inte i ett så praktiskt ämne som 

idrott och hälsa. Men även om er lärare har ett klart och tydligt mål med lektionen så är det inte säkert 

att det förmedlas tydligt till er elever. Samtidigt vill jag även undersöka HUR lärare förklarar 

lektionernas mål för er. På grund av detta vill jag undersöka hur idrotts lärare förmedlar vad det är 

tänkt att ni ska lära er under idrott och hälsa lektionerna. Därför vill jag även undersöka vilket sinne så 

som ex syn, hörsel eller känsel, ni föredrar att ta till er information på.  

Frivillighet  

Er deltagande är väldigt uppskattad men detta är helt frivilligt att delta i undersökningen. Ert 

deltagande i undersökningen är anonymt, och ingen information som inte är av intresse för 

undersökningens resultat kommer att publiceras. Ex vilken klass ni går i är bara för att jag skall kunna 

skilja vilka elever som har vilken lärare när jag går igenom resultatet. Varken vilken klass ni går i eller 

vilken skola undersökningen skett på kommer att nämnas i den färdiga undersökningen.   

 

1. vilken klass går ni i? 

 

 

 

 

 



 

 

Regler 

 

Enkäten består av 16 frågor med 4 svarsalternativ till vardera   

  

Det är ok att kryssa i flera svarsalternativ om man vill  

  

låta bli att svara på en fråga om inget alternativ passar 

 

2 Du hjälper någon som vill ta sig till flygplatsen, centrum eller järnvägsstationen. Du skulle: 

Markera alla som gäller. 

 Följa med henne 

 Berätta för henne hur hon ska ta sig dit 

 Skriva ner färdvägen. (utan karta) 

 Rita en vägbeskrivning eller ge personen en karta 

3. Du är inte säker på om ett ord stavas ”hitills” eller ”hittills”. Då vill du: Markera alla som 

gäller. 

 Försöka se orden framför dig och välja utifrån hur de ser ut 

 Tänka på hur orden låter och välja utifrån det 

 Slå upp i en ordbok 

 Skriva orden på ett papper och det som ser bäst ut 

4. Du planerar en semesterresa för en grupp och vill få feedback på din planering. Då vill du: 

Markera alla som gäller. 

 Välja ut några av resans höjdpunkter och berätta om dem 

 Använda en karta eller en webbsida för att visa dem 

 Ge dem en kopia på den utskrivna resplanen    

Ringa. skriva eller e-posta dem 

5. Du ska laga en speciell och fin middag till din familj. Då vill du: Markera alla som gäller. 

 Laga någonting som du kan göra utan att behöva ett recept 

 Fråga dina vänner för att få förslag 

 Titta igenom kokboken för att få idéer från bilderna  

Använda en kokbok som du vet har ett bra recept 

 

 



 

 

 

6. En grupp turister vill veta mer om naturområdena och djurlivet där du bor. Då vill du: 

Markera alla som gäller. 

 Berätta om och beskriva naturområdena och dess djur för dem 

 Visa dem bilder från naturområden i närheten av där du bor 

 Ta dem med på en rundtur i naturen 

 Ge dem en bok eller en broschyr om djurlivet och närliggande naturområden 

7. Du ska köpa en ny digitalkamera eller mobiltelefon. Vad, förutom priset, inverkar mest på 
ditt beslut? 

Markera alla som gäller. 

 Att du har provat att använda den 

 Att du har läst om hur den fungerar 

 Att den ser bra ut och har en modern design  

Att säljaren berättar för dig hur den fungerar  

8 Tänk på ett tillfälle när du skulle lära dig något 

helt nytt (uteslut fysisk aktivitet som att lära sig 

att cykla). Du lärde dig bäst genom att: Markera 

alla som gäller. 

 Titta på när någon visade hur man gjorde eller genom att du fick prova själv 

 Lyssna på någon som förklarade samtidigt som du fick ställa frågor 

 Ta hjälp av diagram. kartor och andra synintryck 

 Läsa instruktioner. en manual eller bruksanvisning 

9. Du har problem med ett knä. Vad föredrar du att läkaren gör för att du ska förstå vad 
problemet är? 

Markera alla som gäller. 

 Ger dig en webbadress eller en broschyr där du själv kan läsa om det 

 Tar fram en modell av ett knä och visar dig 

 Beskriver och förklarar vad som är fel 

 Visar dig vad som är fel med ditt knä med hjälp av en bild 

10. Du vill lära dig ett nytt program eller ett nytt dataspel. Då vill du: Markera alla som gäller. 

 Läsa de skrivna instruktionerna som följde med programmet 

 Prata med personer som kan programmet 

 Prova dig fram genom att använda kontrollerna eller tangentbordet  

Ta hjälp av bilder och grafiska figurer i instruktionsboken 



 

 

 

11. Du gillar webbsidor som har: Markera alla som gäller. 

 Saker som du kan klicka på. förändra eller prova 

 Snygg design och visuella effekter 

 Intressanta skrivna berättelser. skrivna. listor och förklaringar  

Musik. radioprogram och intervjuer 

12. Vad påverkar ditt beslut mest förutom priset när du ska köpa en faktabok om ett ämne 
som intresserar dig? 

Markera alla som gäller. 

 Att den ser tilltalande ut 

 Att du gör en skumläsning av vissa delar 

 Att en vän berättar om den och rekommenderar den 

 Att den innehåller många exempel och berättelser om verkliga händelser 

13. Du använder en bok eller en webbsida för att lära dig hur du ska fotografera med din nya 

digitalkamera. Vad föredrar du: Markera alla som gäller. 

 Möjlighet att ställa frågor till någon om kameran och dess funktioner 

 Tydligt skrivna instruktioner i punktform 

 Bilder som visar kameran och dess funktioner 

 Rikligt med exempel på bra och dåliga foton och hur man blir en bättre fotograf 

14 Du skulle föredra en lärare eller presentatör som använder sig av: Markera 

alla som gäller. 

 Demonstrationer/praktiska exempel/laborationer  

Samtal/gruppdiskussioner/frågestund. 

 Kompendium. läroböcker och/eller läraranvisningar 

 Diagram. kartor/ översikter och grafer 

15. Du har just avslutat en tävling eller ett test och skulle vilja få lite feedback. Hur skulle 

du vilja få den presenterad? Markera alla som gäller. 

 Genom att någon beskriver vad du har gjort utifrån konkreta exempel 

 Genom att få läsa en skriftlig beskrivning av vad du åstadkommit 

 Genom att någon pratar igenom det med dig 

 Genom att se på diagram. översikter och grafer som visar vad du åstadkommit 

 

 



 

 

 

16. Du ska välja och beställa mat på en restaurang eller ett café. Vad föredrar du? Markera 

alla som gäller. 

 Att välja något som du ätit där förut 

 Att höra vad servitören eller vänner rekommenderar 

 Att välja bland alternativen i menyn  

Att se hur maten ser ut 

17. Du ska hålla ett viktigt föredrag eller göra ett inlägg på ett möte. Då vill du: Markera 

alla som gäller. 

 Förklara saker genom att visa översikter. diagram och grafer 

 Skriva stödord och träna på hur du ska framföra talet ”flera gånger” 

 Skriva ner ditt tal och lära dig det genom att läsa igenom texten flera gånger 

 Samla exempel och historier för att göra talet ledigt och naturligt 

Tack så mycket för ditt deltagande 

 


