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Sammanfattning: 

Denna studie har som syfte att se om specialidrottslärare vid svenska skidgymnasier uppfattar 

att de planerar sin undervisning utifrån elevens olika lärstilar. Data insamlades genom en 

kvalitativ semistrukturerad intervjuform, där fem lärare vid två skidgymnasium deltog. 

Lärarna blev intervjuade om hur de bedrev sin undervisning och om deras kunskaper inom 

olika lärstilar. Resultaten analyserades med stöd av en tematisk innehållsanalys. Resultaten 

visade att alla lärare hade en auditiv lärstil som dominerade undervisningen, och att lärarna 

inte planerade sin undervisning utifrån elevens olika sätt att lära. Undervisningen planerades 

utifrån ett sportsligt perspektiv och anpassningen till elevens lärstil skedde omedvetet eller i 

stunden. Detta kan vara ett resultat av utbildningsnivån på lärarna, då lärarna hade en hög 

tränarutbildning men bara två av dem hade en lärarutbildning innan de började arbeta på sina 

respektive skolor. En annan orsak kan vara att undervisningen i ämnet specialidrott är mycket 

inspirerad från idrottsrörelsen och lärarna är tryggare i att undervisa ut ifrån ett sportsligt 

perspektiv, samt att det saknas en egen idrottsdidaktik som skiljer sig från idrotten. Att alla 

lärare visar att de anpassar sin undervisning när de ser ett behov visar att lärarna har en 

motivation och en vilja att nå ut till alla sina elever. En högre kunskap om elevens sätt att lära 

bör ge lärarna flera verktyg till att planera sin undervisning utifrån elevernas olika lärstilar 

och på det sättet nå ut till flera elever. Detta kan gynna eleven båda utifrån skolans krav men 

också utifrån den egna idrottsprestationen. 

 

Nyckelord: lärstil, skidgymnasium, anpassning av undervisning, specialidrottslärare  
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1.0 Inledning 

1972 öppnade Sveriges första skidgymnasium, Järpen Skidgymnasium, och elitidrottssatsning 

gemensamt med skola var ett faktum. I dag finns det 6 riksskidgymnasium (RIG) och 19 

nationellt idrottsutbildning (NIO) runt om i Sverige inom idrotterna alpint, skicross, 

freeskiing, snowboard och puckel (Svenska skidförbundet, 2019). Även om idrottssatsningen 

har varit med länge, är det först de senaste åren som undervisande lärare kallas för 

specialidrottslärare istället för tränare. Magnus Ferry och Eva Olofsson (2009) skriver i sin 

rapport om ämnet specialidrott att enbart 45 % av lärarna som undervisar är legitimerade 

lärare, men i stort sett alla hade en idrottslig utbildning, då framförallt från idrottens egna 

utbildningssystem. Det finns därför stora skillnader i kunskaper om pedagogik, lärstil och 

didaktik, och utförandet av undervisningen skiljer sig åt på de olika skolorna. Detta kommer 

också fram i rapporten från 2009, där Ferry och Olofsson påpekar att det görs lokala 

anpassningar på de nationella kursplanerna. Undervisningens likvärdighet påverkas av detta, 

vilket kan bero på lärarnas utbildningsnivå (Ferry & Olofsson, 2009). I läroplanen står det att 

alla elever har rätt till en undervisning som är anpassad utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Det finns olika vägar till att nå målen och därför kan undervisningen skilja sig 

åt mellan individer (Skolverket, 2011). Våra sinnen är våra direkta inlärningskanaler och de är 

individuella. Några elever har synen som sin bästa inlärningskanal, andra använder hörseln 

medan ytterligare några andra lär sig bäst via kroppen. Som lärare gäller det att vara medveten 

om hur eleven lär sig bäst, så att undervisningen kan anpassas utifrån det (Boström & 

Svantesson, 2007).  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på om specialidrottslärare på svenska skidgymnasier 

uppfattar att de planerar sin undervisning utifrån elevers olika lärstilar. Detta görs med hjälp 

av följande frågeställningar:  

x Vilka lärstilar anser lärarna att de använder sig mest av?  

x Anser lärarna att de planerar sin undervisning ut i från elevers olika lärstilar, i så fall 

på vilka sätt?  
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1.2 Disposition  

Studien startar med ett litteraturkapitel, som har som syfte att beskriva teori som är relaterad 

till syftet. I litteraturkapitlet är det fokus på lärandeteorier, de olika lärstilarna och tidigare 

forskning. Vidare följer en metoddel som beskriver hur resultatet blev insamlat och behandlat, 

en presentation av resultaten och en tillhörande analys och diskussion av resultaten. Till slut 

kommer en sammanfattning om vad studien kom fram till och några tanker om hur vidare 

forskning kan se ut. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

I denna studie definieras hur elever kan ta till sig kunskap på olika sätt, så kallade olika 

lärstilar. Begreppet lärstilar innefattar hur eleven koncentrerar sig och hur den tar in, 

bearbetar och minns det den lär sig (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). Boström och 

Svantesson (2007) benämner de olika lärstilarna enligt följande; visuella – lär sig bäst via 

synen, auditiv – lär sig bäst via hörseln, taktil – lär sig bäst när händerna är involverade och 

kinestetisk – lär sig bäst via kroppen och känslorna.  

 

I studien kommer det att diskuteras om lärarna planerar sin undervisning utifrån et sportlig 

eller pedagogisk perspektiv. Med sportsligt perspektiv avses i detta arbete att planeringen 

utgår från hur eleven ska utvecklas i sin idrott där fokus ligger i vad som ska tränas (teknik, 

fysik). Med ett pedagogiskt perspektiv avses i detta arbete att undervisningen är planerad efter 

vad som står i läroplanen och vilka kunskapskrav eleven ska uppnå.  

 

Ramfaktorerna för en eleven som går på skidgymnasium är: Små mentorsgrupper (ofta 6-10 

elever), men undervisningen är samkörd med flera årskullar så under varje lektion är de ca 15 

elever. Tjejer och killar tränar tillsammans i mentorsgrupperna. Undervisningstiden i 

specialidrott är schemalagd antingen hela förmiddagar eller eftermiddagar, så tid för ett 

lektionspass är i genomsnitt 3 timmar. Merparten av undervisningen sker praktisk, med fokus 

på barmarksträning eller skidträning, men med inslag av teori där fokus ligger på kost, mental 

träning, träningsplanering, anatomi och ledarskap. Huvudmålet med undervisningen är att 

höja elevernas prestationer inom sin valda idrott.  
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2.0 Litteraturgenomgång  

I detta kapitel kommer det att presenteras olika teorier som är relevanta för frågeställningen. 

 

2.1 Läroplanen  

I läroplanen för gymnasieskolan står det att skolväsendet vilar på en demokratisk grund. 

Skolan skall främja elevens lärande och utveckling och med detta bidra till en livslång lust till 

att lära. Varje elev har rätt till att finna sin unika egenart, och undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen, och som lärare är 

man skyldig att hjälpa eleven att finna sitt sätt att nå målen. I förhållande till kunskap står det 

att kunskap inte är ett entydigt begrepp, och den kommer till uttryck i olika former. 

Undervisningen får inte ensidigt betona en form av kunskap. Elevens kunskapsutveckling är 

beroende av möjligheten att se ett samband, och detta är skolan skyldig att ge eleven genom 

att få överblick och sammanhang (Skolverket, 2011).  

 

I läroplanen finns det riktlinjer som en lärare ska följa. Bland annat står det att läraren ska 

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samt stärka 

varje elevs självförtroende, vilja och förmåga att lära. Det ska också råda en balans mellan 

praktisk och teoretisk lärande, där eleverna ska låtas prova olika arbetssätt och arbetsformer 

(Skolverket, 2011).  

 

Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en 

utvald idrott. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin idrottsliga förmåga, men 

också ge eleverna möjlighet till att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning och 

tävling. Kurser som ingår i ämnet är idrottsledarskap, idrottsspecialisering och träning och 

tävlingslära. Undervisningen ska ge eleverna vissa förutsättningarna: förmåga att utöva en 

specifik idrott på elitnivå, kunskaper om hur kroppen fungerar utifrån biomekaniska, 

idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier, använda och 

utvärdera träningsmetoder, kunskap om idrotts- och träningsmiljöers betydelse, kunskap om 

skador och ohälsa, ledarskap och idrottsrörelsens organisation, kunskap om etiska normer och 
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regler inom idrotten och hur man kan leda, kommunicera samt samarbete och samverkan 

inom tränings- och tävlingssammanhang (Skolverket, 2011).  

 

2.2 Lärandeteorier  

När man undervisar i skolan måste man ha en plan för vilken kunskap eleven ska få med sig 

efter lektionen, hur man presenterar innehållet och hur kunskaperna ska utvärderas (Hansén & 

Forsman, 2017). Det finns olika teorier om lärande, de mest kända teorierna är; den 

behavioristiska, den konstruktivistiska, den sociokulturella och pragmatismen. Begreppet 

lärande blir i Gunn Imsens bok från 2013 definierad som: 

 

Lärande är en relativt bestående beteendeförändring som uppstår på grundval av erfarenhet" 

(Hilgard och Atkinson 1967) och "Lärande omfattar alla förändringar i den mänskliga 

personlighetens liv som inte direkt eller indirekt kan återföras på vissa ärftligt bestämda 

faktorer (Harbo och Myhre 1963, citerat efter Enerstvedt 1986) (s. 206).  

 

Nedanför följer en introduktion av de mest kända teorierna om lärande.  

 

2.2.1 Den behavioristiska teorin 

Den behavioristiska synen är rotad i en objektivistisk grundsyn. Man ser världen och 

människan som ett objekt och något som kan observeras så som de verkligen är (Imsen, 

2013). Behaviorister för termer av hur människor tar till sig kunskap (Hansén och Forsman, 

2017). Vetenskapen byggs på de observationer som man fysisk kan se och människan kan ses 

som en biologisk mekanism utan självständig vilja (Imsen, 2013). Behaviorismens 

kunskapssyn är atomistisk, vilket betyder att all kunskap och färdighet är uppbyggd steg för 

steg, där helheten blir summan av alla delarna. Tanken är att man kan bryta ned komplexa 

beteenden i enkla delbeteenden för att på så sätt lära ut till eleverna (Hansén och Forsman, 

2017). Teorin bygger på att eleven lär sig genom enkla former för inlärning. Några exempel är 

enkla rörelser och elementär begreppsinlärning (tal, färg, form, storlek etc.). Belöning och 

straff är viktiga medel i den behavioristiska kunskapssynen. Detta grundas i att människan 

strävar efter det som är behaglig och undviker det som är obehaglig. Med en behavioristisk 
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kunskapssyn ses människa som passiv, där kunskap överförs till individen (Imsen, 2013).  

Eleven ses som ett tomt blad, där läraren bestämmer vad som ska skrivas. Hur 

skolundervisningen genomförs blir centralt avseende elevens lärande (Strandberg, 2006).  

 

2.2.2 Den konstruktivistiska teorin  

Konstruktivismen har sin utgångspunkt i kunskapsteorin och fokuserar på vad det innebär att 

tillägna sig kunskap. Eleven tar till sig kunskap genom att vara aktiv i sitt lärande, och 

konstruerar sin egen kunskap genom att observera, reflektera och dra slutsatser (Hansén och 

Forsman, 2017). Inre motivation ses som drivkraften till inlärning, där nyfikenhet är centralt 

(Imsen, 2013).  Denna process är en kognitiv process, och fokus är individens tänkande 

(Claesson, 2011). Jean Piaget var en viktig forskare inom den kognitiva konstruktivistiska 

miljön. Hans teori var att elevens utveckling skedde genom olika stadier, och att det 

avgörande för att eleven ska lyckas i sitt lärande var att läraren undervisade på rätt 

utvecklingsnivå. Andra forskare inom konstruktivismen har fokuserat på att lärare ska lyssna 

noga till elevers resonemang för att förstå hur eleven tänker. Först när läraren har förstått hur 

eleven tänker, kan läraren utmana eleven. Det gäller för läraren att skapa möjligheter för 

eleverna att utveckla en vetenskapligt korrekt bild av det som ska läras (Claesson, 2011). 

Teorin om elevens olika stadier får också en del kritik. Framförallt kritiserades vikten av 

lärarens roll för elevens utvecklingsnivå och att elevens kultur och bakgrund istället kan 

påverka vilket stadie eleven befinner sig i (Hansén & Forsman, 2017). Andra menar att man 

inte kan dela in tänkandet i stadier direkt kopplat till barns ålder eller allmän utveckling. De 

menar att utvecklingen knyts till ett specifikt ämneskunnande som barnet möter (Claesson, 

2011).  

 

2.2.3 Den sociokulturella teorin 

Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande är en aspekt av alla social sammanhang. 

Vi lär oss genom kommunikation och redskap (dator, skrivbok, penna etc.) i vår omgivning 

(Linde, 2012).  Detta synsätt beskriver barns kognitiva utveckling och hur eleven integreras i 

den kontext den växer upp i. Med detta menas att en elev som växer upp i Afrika har en annan 

kultur och kunskaper än en elev som växer upp i en arktisk miljö (Claesson, 2011).  Språk är 

ett av de viktigaste verktygen för lärande och fungerar som ett redskap för kommunikation, 



9 
 

tänkande och medvetande. Kulturens roll kommer till uttryck genom språket, och kunskapen 

är en del av kulturen som har vuxit fram genom århundradena (Imsen, 2013). Det är inget 

direkt fokus på hur elever uppfatta något, det är den omgivande kulturen, kommunikationen 

och sammanhangen som står för inlärnings- och utvecklingsprocessen. Det är elevens 

perspektiv som ska vara i fokus, och man betonar vikten av att eleven får aktivt undersöka 

och handla när den lär sig något nytt. I den sociokulturella teorin är kommunikationen central, 

och i ett undervisningssammanhang är dialog och smågrupper viktiga begrepp. Lärarens roll 

är att hjälpa elever att föra dessa samtal, genom av att vara en god lyssnare. Läraren måste 

också skapa en kultur som präglas av ömsesidig respekt, både mellan lärare/elev och 

elev/medelev (Claesson, 2011).  

 

2.2.4 Pragmatismen 

Pragmatismen visar på hur lärandeprocesser inte skiljer sig från samhällets identitet eller 

uppgift. Man måste se fostran, utbildning och bildning som en naturlig del i det sociala, och 

skolan skall stötta eleven i att delta i samhällsprocessen. John Dewey är en känd pedagog 

inom pragmatismen. Han menar att när eleven ser sammanhangen mellan skolan och 

samhället, ger detta eleven mening och en större motivation för sitt skolarbete. Den sociala 

miljön och aktiviteter runt skolan är viktiga komponenter för att eleven skall kunna utveckla 

sina individuella förutsättningar. Lärarens uppgift blir att leda verksamheten och uppmuntra 

aktiviteter som hjälper varje enskild individ framåt. Det är aktiviteten som har betydelse för 

elevens lärande och är bakgrunden för Deweys berömda slagord ”learning by inquiry”, som 

innebär att lärande sker genom egenupplevda, praktiska erfarenheter (Kroksmark, 2003).  

 

2.3 Lärstilar  

Rita och Kenneth Dunn (1995) har skapat en modell som beskriver olika behov som olika 

elever har vid inlärning. Begreppet inlärningsstil beskriver de som miljöbetingade, 

känslomässiga, sociala, fysiologiska samt globala eller analytiska preferenser eleven har när 

det gäller sin inlärning. De beskriver att elever ofta lär sig på två olika sätt, analytisk eller 

globalt. Analytiska elever lär sig lättast när informationen presenteras steg för steg, medan 

globala lär sig bäst via berättelser, illustrationer, symboler och bilder. Analytiska elever 

tycker om att ha det tyst, stark belysning, formella sittplatser och arbetar gärna klart en 
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uppgift innan hen startar på en ny. Globala elever tycker åt andra sidan att ha ljud omkring 

sig, dämpad belysning, informella sittplatser och arbetar gärna med flera uppgifter samtidigt. 

Hur en elev lär sig beror på hur väl lärarens undervisningsstil matchar elevens inlärningsstil. 

När det kommer till hur elever lär sig, uppger Dunn, Dunn och Treffinger fyra perceptuella 

egenskaper: hörsel, syn, beröring eller upplevelser. Dessa är medfödda egenskaper, men allt 

eftersom man blir äldre ökar och vidgas de perceptuella förmågorna. Flickor tenderar vara 

mer auditiva än pojkar, och man har också sett att kvinnor ofta minns saker de hör bäst, 

medan män verkar minnas saker de ser bäst. De beskriver vidare att i skolålder lär ungefär 40 

% bäst via synen, och att många barn lär sig bäst via beröring och upplevelser genom hela 

grundskolan, men också upp genom gymnasiet. En del elever har flera perceptuella förmågor, 

och dessa elever blir ofta sedda som studiebegåvade. Detta på grund av att eleven lär sig bra i 

flera olika situationer. För de elever som lär sig bäst via en perceptuell kanal, är det viktig att 

läraren vet hur eleven lär sig bäst så den kan anpassa undervisningen (Dunn, Dunn & 

Treffinger, 1995).  

 

Mona Boström och Ingemar Svantesson (2007) tar också upp de fyra olika lärstilarna och hur 

elever har olika sätt att lära in. De har sin utgångspunkt i Dunns lärstilsmodell. De benämner 

de olika lärstilarna enligt följande:   

x Visuella – lär sig bäst via synen  

x Auditiv – lär sig bäst via hörseln 

x Taktil – lär sig bäst när händerna är involverade 

x Kinestetisk – lär sig bäst via kroppen och känslorna  

Individer har vanligtvis inte bara ett starkt sinne, utan ofta har individen ett sinne som är 

starkare och ett som är svagare. Som lärare gäller det att hitta olika sätt för eleverna att ta in 

kunskap för att ge alla elever möjlighet att utforska sina lärstilar. En lärare måste vara 

medveten om hur denne lägger upp undervisningen och ha en insikt i lärandeprocessen och 

vilken nivå lärandet sker på. Enligt Boström är lärande både genetisk betingat och socialt 

inlärd. Detta innebär att alla elever har en grundstruktur, men att man kan utveckla sina 

svagare sidor om man är medveten om dem. Många skolor främjar elever som lär sig bäst via 

hörseln, då man utgår från att elever klarar av att lyssna och ta in kunskap. Målet med 

undervisningen tycker Boström & Svantesson bör vara att individualisera den till den grad att 

undervisningen blir så bra och effektiv som möjligt. Som lärare måste man ha en helhetssyn 
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på elevens inlärning, främja lusten att lära, identifiera elevens styrkor, hjälpa eleven skapa 

egna lärandestrategier och utveckla elevens svagare delar av inlärningsprocessen. Det innebär 

att man måste vara medveten om hur eleven lär sig, så man kan hitta de rätta metoderna i 

lärandesituationen. (Boström & Svantesson, 2007).  

 

2.4 Idrotten  

Elever som går på ett idrottsgymnasium med inriktning mot skidåkning genomför normalt 

gymnasiet under fyra år. Detta för att eleven ska få sin obligatoriska undervisning som den 

har rätt till, samtidig som den kan vara borta mycket på läger och tävling. Skolåret är uppdelat 

i olika faser med olika fokus under lektionerna. Hösten kallas för för-säsong, som innebär att 

träningen fungerar som en förberedelse inför tävlingssäsongen som startar i november. Här 

ligger fokus mycket skidåkning kombinerat med barmarksträning med hög intensitet. 

Eleverna är ofta borta från skolan på olika skidläger där snön finns. November – januari kallas 

tävlingsperiod 1, en period med både hög träningsfrekvens och uppstart av tävlingar, medan 

nästa period, tävlingsperiod 2, sträcker sig från februari till mars och innehåller mer tävlingar 

och något mindre träningar. Också tävlingssäsongen innebär mycket frånvaro från skolan för 

eleven, då den måste åka dit tävlingarna är och tävlingarna ofta är under en veckodag. När 

tävlingssäsongen är slut, följer en restitutionsperioden, april-maj, som är en lugn period 

hemma med färre antal träningstimmar. Sista perioden pågår från juni – skolstart, och blir 

kallas för barmarksperioden. Denna period innehåller mycket styrketräning och 

uthållighetsträning. Mestaparten av undervisningen är praktisk, med fokus på skidträning eller 

barmarksträning. Under hösten och våren när eleverna är hemma på skolan, finns det också 

utrymme för teoretisk undervisning, ungefär en timme varje vecka.  

 

Sveriges skidförbund har skrivit ”Den blågula vägen”, som är ett ramverk med syfte att 

förstärka vikten av långsiktig utveckling från barn till senior och från bredd till elit. Perioden 

då man går på skidgymnasiet, där elever har åldern 15 – 18 år, kallas uppbyggnadsstadiet och 

från 19 år prestationsstadiet. Det framkommer att utifrån ett långsiktigt perspektiv är det 

viktig med allsidighet både i skid- och fysträningen för att skapa en bred rörelseförmåga.  

Man måste åka mycket skidor i varierande terräng, bansättning och snöförhållanden (Svenska 

skidförbundet, 2016). Men ändå ser man att de flesta som blir uttagna till juniorlandslag blir 

det då de är 15 – 18 år. Detta kan gå ut över den långsiktiga utvecklingen och påverka hur 
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man tränar. Vet man att skidförbundet ofta tar ut elever som presterar bra i åk 1 och 2, 

prioriteras ofta tävlingslik träning för att prestera bra på kommande träningar. För skolorna är 

det också viktig med elever som representerar landslagen, då det blir et kvitto utåt på att det är 

en bra skola. Desto bättre rykte skolan har, ju lättare är rekryteringen av nya elever. Ser man i 

ett långsiktigt perspektiv så kan denna typ av träning dock missgynna bredden i 

rörelseförmågan och påverka hur bra eleven blir i slutändan. Detta kan också gå ut över hur 

undervisningen sker och skapa ett mer sportsligt fokus på undervisningen än ett pedagogiskt 

fokus (personlig kommunikation med kolleger vid Åre skidgymnasium, mars 2019).  

 

2.5 Tidigare forskning   

Det har gjorts olika studier på hur lärare använder sig av lärstilar i sin undervisning. Maria 

Carlsson skrev i 2008 en artikel som blev publicerad i Skolporten artikelserie om hur lärare 

kan anpassa sin undervisning utefter elevernas lärstil, där hon såg en stor vinning i anpassning 

av undervisningen, med resultat att eleverna upplevdes som gladare och mer motiverade. 

Detta på grund av att alla eleverna fick bättre möjlighet till att lyckas i sin inlärning. 

Framförallt såg hon en större glädje och motivation hos elever som lärde sig bäst med taktil 

och kinestetisk lärstil. Genom att uppmärksamma elever om att det finns olika sätt att lära, 

upplevde hon också en större acceptans i klassen och ett mer tillåtande klimat. Den största 

fördelen med att anpassa undervisningen såg hon var att de nådde fler elever, eleverna var 

mer motiverade och tog ett större ansvar för sin egen utveckling (Carlsson, 2008).  

 

Et opublicerat examensarbete från 2016 undersökte hur slöjdlärare planerade sin undervisning 

utifrån elevers olika behov. I denna studie framkom det att slöjdlärare var flexibla i sin 

undervisning, och att alla lärare i studien tog hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. 

De använde sig av olika lärstilar för att lära in kunskaper via muntliga och skriftliga 

instruktioner, bilder och ord, filmer, bloggar och läsplattor. Också här upplevde författarna en 

ökad motivation och glädje hos eleverna när elevens lärstil blev tagen hänsyn till (Wendt, 

2016).  

 

En rapport som Ferry och Olofsson (2009) gjorde om ämnet specialidrott i gymnasieskolan på 

uppdrag av Skolverket i samråd med Riksidrottsförbundet (RF), visar att det är stora 
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variationer på hur specialidrottslärare bedriver sin undervisning och att det är många varianter 

av kursplaner. Kursplanerna har ofta blivit lokalt antagna eller att de nationella kursplanerna 

har blivit omarbetade och givits lokal anpassning. Anpassningen anser författarna hindrar en 

likvärdighet i undervisningen. De såg också att lärarna i ämnet specialidrott oftast kallas 

tränare, instruktör eller coach, och att över hälften av lärarna saknar lärarutbildning. 

Gemensamt var dock att nästan alla lärare hade utbildningar från den idrotten som de 

undervisade i. Undervisningen domineras av praktisk färdighetsträning, och både lärare och 

elever hade en uppfattning att det viktigaste för ämnet var elevernas praktiska färdigheter och 

inställning. Därför hade många av eleverna Ferry och Olofsson rapporterade om inte nog 

kunskaper om allt som kursplanen innehåller. Detta tror författarna kommer av att både lärare 

och elever rangordnar andra kriterier som väsentliga för elevens betyg än vad som står i 

kursplanerna (Ferry & Olofsson, 2009).  

 

Magnus Ferry (2014) har också skrivit en avhandling om ämnet specialidrott, som beskriver 

och analyserar idrottsprofilerande utbildningar. Här framkommer det att lärare som undervisar 

i de idrottsprofilerade utbildningarna utgörs av en homogen grupp som skiljer sig från övriga 

lärargrupper. Majoriteten är män som har svenskt ursprung. Få har utbildning inom läraryrket, 

men nästan alla har en tränarutbildning inom sin idrott. Ferry tar upp orsaker som att det har 

saknats en utbildning med inriktning mot specialidrott före 2011, det har inte funnits något 

behov av att utbilda sig till idrottslärare då det inte har krävts en utbildning för att bli anställd 

och att kravet från idrottsrörelsen främst har varit en tränarutbildning. Detta på grund av det 

nätverk som tränarna har haft utanför skolan har setts som värdefullt och användbart för 

skolorna. Ferry såg också att mycket av undervisningen som sker i ämnet styrs av 

idrottsrörelsen och att kraven från idrotten inte går hand i hand med kraven från skolan. Bland 

annat tas det upp att pedagogiken och ledarskapet som sker inom skolan skiljer sig från vad 

som normalt förekommer inom idrotten. Konsekvensen av detta blir att man har 

tränare/undervisande lärare som har bra idrottsliga kunskaper, men saknar verktyg och 

förkunskaper för att arbeta i skolan med undervisning (Ferry, 2014).  

 

I en annan doktorsavhandling skriven av Katarina Schenker (2011) i ämnet idrott och hälsa, 

framkommer det att det saknas idrottsdidaktik som beskriver teori för undervisning i idrott 

och hälsa. Hon beskriver problemet som att i merparten av texterna i de idrottsdidaktiska 
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teorier för undervisning i ämnet Idrott och hälsa är objektet den fysiska aktiviteten snarare än 

eleven och elevens lärande, och att eleverna och lärarna ofta blir beskrivet som spelare och 

tränare. Hon säger att det finns ett behov av idrottsdidaktik som skiljer sig från 

tävlingsidrottens språk och som reflekterar över undervisningen i ämnet. Hon beskriver också 

att det inte tycks finnas en koppling mellan hur lärarna förstår ämnesmålen och vad som 

fokuseras på som viktiga ämnesmål och att det är en skillnad på hur lärare bedömer sina 

elever utifrån ämnesmålen. 

 

 

3.0 Metod 

För att undersöka om specialidrottslärare på skidgymnasium uppfattar att de tar hänsyn till 

elevers olika sätt att lära, har semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts med fem 

lärare på två skolor. Lärarna undervisar i tre olika idrotter. Intervjuerna har sedan analyserats 

med stöd av tematisk innehållsanalys. Nedan följer mer detaljerad information om studiens 

design och metod.  

 

3.1 Hur metoden bidrog till mina frågeställningar  

För att belysa hur lärare på svenska skidgymnasium anpassar sin undervisning till elevers 

olika sätt att lära, valdes metoden kvalitativa intervjuer. I denna typ av intervju är man 

intresserad av vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt inom ett område. Själva 

intervjun var en semistrukturerad intervjuform, där man utgår från en intervjuguide med 

frågor som man vill ha besvarade (Bryman, 2008). Fem lärare blev utvalda för intervju med 

syfte att undersöka hur de genomför och planerar sin undervisning. Metoden valdes för att 

kunna gå på djupet i hur specialidrottslärare undervisar, och för att få en större förståelse hur 

de planerar sin undervisning.  Om man skulle göra en enkätundersökning och inkludera fler 

lärare, riskerar man att inte få tillräcklig fördjupad kunskap i planering och utförande av 

undervisningen. Detta på grund av att det då kunde vara svårt att ställa frågor som är 

tillräcklig klara och tydliga, samt att det inte hade gått att hjälpa respondenterna i en enkät 

med att ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor. Båda metoderna hade kunnat väljas, men i 

och med att perioden som examensarbetet genomfördes på var i en intensiv tävlingsperiod, 

var sannolikheten för ett stort bortfall i enkäterna hög. Därför blev enbart intervjuer 

genomförda (Bryman, 2008).   
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3.2 Urval och avgränsningar 

I studien ingick fem lärare (35 - 60 år, en kvinna och fyra män). Det var ett målinriktat urval, 

då studien kräver att urvalet är relevant för de forskningsfrågor som ska besvaras. Bryman 

(2008) beskriver vikten av att få fram ett urval som kan säkerställa ett stort mått av variation, 

och påpekar att det är viktig att respondenterna skiljer sig från varandra när det gäller viktiga 

och relevanta egenskaper (Bryman, 2008). Lärarna som blev intervjuade arbetar på två olika 

skidgymnasium i Jämtland. De undervisar i tre olika idrotter, och har olika bakgrunder 

avseende utbildning. Tre av lärarna har en lärarutbildning, medan övriga två är under 

utbildning inom pedagogik. Gemensamt för alla är att de har de högsta tränarutbildningarna 

från idrottssidan. Arbetserfarenheten är från 9 – 30 år inom skolan, så alla har lång erfarenhet 

av undervisning. Olika bakgrunder, både inom utbildning och idrott var den största orsaken 

till att dessa fem blev utvalda. Intervjuerna genomfördes under tävlingssäsong och det var 

därför svårt att få till flera intervjuer, då många av lärarna var ute på resa eller hade ont om 

tid. I studien kommer respondenterna att bli omtalad som Anders, Mikael, Erik, Jonas och 

Anna.  

x Anders: 60 år, man. Har arbetat inom skolan i 30 år. Han utbildat sig som idrottslärare 

på Gymnastik-och idrottshögskolan (GIH) mellan 1986 – 1989. Har högsta 

instruktörutbildning inom golf. Undervisar i puckelpist årskurs 1-4 på 

gymnasieskolan.  

x Mikael: 48 år, man. Har arbetat inom skolan i 16 år. Han har ingen lärarutbildning, 

men går nu en vidareutbildning för lärare utan lärarexamen (VAL) som han är klar 

med januari 2020. Han har högsta tränarutbildningen i alpint och är examinerad 

skidlärare. Undervisar i alpint årskurs 1-4 på gymnasieskolan. 

x Erik: 35 år, man. Har arbetat inom skolan i 9 år. Han har ingen lärarutbildning, men 

går nu en vidareutbildning för lärare utan lärarexamen (VAL) som han är klar med 

januari 2021. Han har högsta tränarutbildningen i alpint, samt två kurser inom 

träningslära och nutrition från högskola. Undervisar i alpint årskurs 1-4 på 

gymnasieskolan. 

x Jonas: 40 år, man. Har arbetat inom skolan i 17 år. Har 3 årig idrottslärare utbildning 

från 1999-2002. Han har högsta tränarutbildningen i alpint och är examinerad 

skidlärare. Undervisar i alpint årskurs 1-4 på gymnasieskolan.  
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x Anna: 48 år, kvinna. Har arbetat inom skolan i 16 år. Hon är legitimerad lärare efter 

att ha genomfört vidareutbildning för lärare utan lärarexman (VAL) som hon slutförde 

våren 2018. Hon har högsta tränarutbildningen i längd, och har också gått 

elittränautbildningen (ETU) som genomförs av Skidförbundet. Undervisar i längd 

årskurs 1-4 på gymnasieskolan.  

 

3.3 Datainsamling  

Semistrukturerad intervju blev vald som metod. Detta på grund av att området som skulle 

undersökas hade ett tydligt fokus och krävde specifika frågeställningar. Innan intervjuerna 

genomfördes, utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Viktig var att formulera frågorna på 

ett sätt som inte var för specifikt, då detta skulle kunna hindra alternativa idéer och synsätt 

från respondenterna. Respondenterna skulle kunna svara på vad de anser är viktig utifrån sitt 

perspektiv (Bryman, 2008). Respondenterna blev kontaktade via telefon och tillfrågades om 

de ville vara med i studien, och de som tackade ja fick ett mejl med informationsbrev. I 

informationsbrevet var det beskrivit hur data skulle insamlas och behandlas och vilka 

rättigheter respondenterna hade (se bilaga 2). Fyra av intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats. Detta för att underlätta för respondenten för att de skulle känna 

sig trygga i omgivningarna och att de kunde genomföra intervjuerna när det passade deras 

arbetstider. Den sista respondenten intervjuades via telefon, då det inte fanns en tid som 

passade båda respondenten och intervjuaren. Intervjun skedde under en vecka som passade 

alla respondenterna. Varje intervju tog ca 20 - 30 minuter. Alla intervjuerna spelades in via en 

App (Diktafon) på en surfplatta, så man kunde vara 100 % fokuserad på samtalen under 

intervjun. Bryman (2008) beskriver vikten av att spela in intervjun så att man är uppmärksam 

på det som sägs, kunna följa upp intressanta synpunkter och inte behöver använda energi på 

att föra anteckningar. 

  

3.4 Databehandling  

Efteråt transkriberades varje intervju för att lättare kunna gå in och analysera det som blev 

sagt. Intervjuerna blev nerskrivna dagen efter varje intervju, och lyssnade på flera gånger för 

att få med allt. Efter att transkriptionen var klar, analyseras intervjuerna via en tematisk 

innehållsanalys. Syftet med denne analysen är att identifiera mönster, samband, skillnader 
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eller gemensamma drag för datamaterialet. Kodning är en viktig process i denna analysmetod. 

Vid kodning sätter man namn eller etiketter på de delar som verkar vara av betydelse för de 

personer som intervjuades. Sen klassificeras koderna i olika teman eller kategorier och 

sorterar datamaterialet enligt dessa kategorier. Man letar efter meningsfulla mönster och 

identifierar viktiga kärnkategorier som står i samband med studiens syfte (Larsen, 2007). 

Först jämfördes alla svaren för att se vad respondenterna hade svarat. Därefter sorterades 

svaren efter vad som var betydelsefullt för studien. Sedan blev svaren kategoriserade i olika 

kategorier utifrån vad som var gemensamt. Här söktes efter vilka svar som liknade varandra 

och samlade de i olika kategorier. När alla kategorier var samlade, valdes det ut 

kärnkategorier för att presentera svaren på ett tydligt sätt. Kärnkategorierna representerar 

också de viktigaste svaren i förhållande till studiens syfte. Två av kärnkategorierna har också 

underkategorier.  I denna studie blev det fyra kärnkategorier. Första kärnkategori var lärarens 

syn på lärstilar. Här blev det beskrivet lärarens egen lärstil, vilken lärstil som var dominerande 

i undervisningen och om läraren såg någon skillnader på lärstilar hos sina elever. Andra 

kärnkategori handlade om hur undervisningen anpassades utifrån ett pedagogiskt eller 

sportsligt fokus och om anpassningen var medveten eller gjordes just i stunden. Tredje 

kärnkategori handlar om lärarens kunskap om lärstilar och den sista kärnkategorin beskriver 

hur läraren skulle önska bedriva sin undervisning.  

 

3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har till syfte att reglera förhållandet 

mellan forskare och de som ska delta i studien. Det finns fyra allmänna huvudkrav som 

forskaren måste följa. Dessa krav innebär informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man ska informera 

deltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet informerar om att deltagaren har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och att man när som helst kan avbryta sin medverkan utan någon negativa följder. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska känna sig anonymiserade och att ingen 

känslig information ska kunna hänvisas till en av deltagarna och nyttjandekravet säger att 

informationen som insamlas bara får nyttjas inom forskningsområdet. Inför denna studie fick 

alla deltagare ett informationsbrev där de fick information om vad syftet med studien var, 

deras uppgift i studien och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Här fick de 

information om att studien var frivillig, och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. 
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De blev också informerade om att de skulle bli anonymiserade, och att den information som 

blev insamlad bara skulle nyttjas i denna studie. Se bilaga 2 för hela informationsbrevet.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Man valde i studien att göra en semistrukturerad intervju där frågorna var bestämda på 

förhand. Man kunde ha valt en mer öppen intervjumetod, men då är sannolikheten för att 

respondenten svarar på andra saker än vad som är syftet med studien. Nu var frågorna 

systematiserade och lika för alla, men man kan riskera att man styr respondenten mot det man 

vill ha svar på. Det är därför viktigt att den som intervjuar inte lägger personlig värdering i 

respondentens svar, utan låter denne svara utifrån sina erfarenheter (Bryman, 2008). En annan 

risk med denna intervjumetod är att man styr respondenten så mycket att den bara svarar på 

själva frågan, och därför missar värdefull information som den kanske kunde kommit med om 

den hade fått svara helt fritt (Bryman, 2008).  Frågorna i studien var strukturerad utefter 

studiens syfte och var skrivna så att respondenten hade fritt ord innanför givna ramar. Om det 

var något som intervjuaren inte förstod, ställdes det följdfrågor så att man fick reda ut 

eventuella missförstånd. Detta styrker studiens validitet, som handlar om att man får de svar 

från respondenterna som är viktiga utifrån studiens frågeställningar (Larsen, 2007). Man fick 

också liknade svar från alla respondenter och man kan därför tänka sig alla förstod frågorna 

och att frågorna hade god precision. Detta säger något om studiens tillförlitlighet, då samma 

resultat påvisar en hög reliabilitet. Man kunde ha testat reliabiliteten ännu noggrannare genom 

att låta respondenterna bli intervjuade av olika personer, men det fanns inte tid för detta i 

denne studien. Nu finns det risk att respondenterna hade gett att annat svar om det var en 

annan person som genomförde intervjuerna och som gör att reliabiliteten minskar (Larsen, 

2007).    

 

Det valdes i studien att bara intervjua lärarna om deras sätt att planera undervisningen. Man 

kunde ha intervjuat elever för att få en kunskap om hur väl lärarnas undervisning stämmer 

överens med deras olika sätt för inlärning. Nu finns bara synpunkten från ett håll och 

resultaten måste självklart tolkas utifrån det. Studiens validitet kan påverkas av detta, då 

resultaten kunde ha sett annorlunda ut om elevernas synpunkter hade varit med. Orsaken till 

att eleverna inte blev inkluderade var flera, bland annat var tidsperioden som examensarbetet 

genomfördes på under elevernas viktigaste tävlingsperiod, vilket innebar att de flesta av 
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eleverna var borta på tävlingsresor. När eleverna var i skolan hade de mycket att ta igen med 

hänsyn till sitt skolarbete, så en intervju kunde ta tid som eleverna behövde för sitt 

studiearbete. Jag kunde ha valt att intervjuad äldre elever som tidigare har gått på 

skidgymnasier, men det blev inte gjort i denna studie. En orsak till detta är att de som 

fortfarande är aktiva också tävlar i denna period.   

 

Lärarna som blev intervjuade arbetar på två olika skolor inom samma gymnasieförbund. 

Svaren beskriver därför bara hur lärare inom detta förbund arbetar med sin undervisning, och 

gör att man inte kan generalisera resultaten. Hade man inkluderat flera skolor eller andra 

lärare skulle svaren kanske sett annorlunda ut. Orsaken till att det inte var inkluderat andra 

lärare var i första hand för att kunna göra intervjuerna direkt ansikte till ansikte. Detta för att 

utesluta så många missförstånd med frågorna som möjligt (Bryman, 2008). Det kan vara 

lättare att tolka om respondenten förstår frågorna när man sitter i samma rum än när man gör 

en intervju via telefon. En av intervjuerna gjordes via telefon då det inte fanns någon annan 

möjlighet. Den intervjun var den sista som genomfördes, så då fanns en förståelse från 

intervjuaren om vilka frågor respondenterna tyckte var svåra att förstå och man kunde anpassa 

frågorna efter det. Att noggrannhet präglar förloppet ökar precisionen och därmed ger högre 

reliabilitet (Larsen, 2007). 

 

I urvalet var det också enbart en kvinnlig respondent. Detta är en annan faktor som kan 

påverka reliabiliteten, då det kan tänkas att svaren skulle sett annorlunda ut om det hade varit 

fler kvinnor med i studien. Att det bara är en kvinnlig respondent kommer av dagens 

situation, då det är enbart är två kvinnor som arbetar som specialidrottslärare på skolorna som 

blev utvalda. Svaren från studien representerar därför dagens situation. Ferry (2014) påpekar 

också att majoriteten av specialidrottslärarna är män i sin avhandling. 
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4.0 Resultat 
4.1  Lärarens syn på lärstilar 

Tabell 4.1 visar hur läraren lär sig nya saker bäst 

Lärarens bästa 
lärostil:  

Auditiv Visuellt Kinestetisk 

Anders X X  
Mikael  X  

Erik  X X 
Jonas   X 
Anna  X X 

 

På frågan om hur lärarna själv lärde sig bäst, kom det fram olika lärstilar. Fyra av lärarna 

tyckte om att se och sedan prova, medan Erik uppgav att han tyckte om att läsa innan han 

provade. Lärarna fick en fråga om de trodde att deras erfarenheter påverkade hur de bedriver 

sin undervisning. Här svarade alla respondenterna att de trodde deras tidigare erfarenheter 

påverkade deras lärstil och att de trodde det kom omedvetet. Erik säger att han i sin 

undervisning utgår från det som fungerar bäst för honom och att det har han med sig som 

grund i hur han sedan lär ut. Mikael tar upp att han efter sin utbildning har blivit mer 

medveten om olika lärstilar och att han provar att ha det i åtanke när han undervisar. Han 

berättar också att han gillar att prata och att det påverkar hans undervisning. Anders och Erik 

pratar om att de har en medvetenhet om att elever lär sig olika, men att de undervisar på det 

sätt som de känner sig tryggast i. Jonas och Anna tar upp att se på andra och att prova på är en 

del av hur idrotten ser ut och att det därför faller sig naturlig att undervisa på det sättet.  

 

Tabell 4.2 visar vilken lärstil lärarna uppger dominerar i deras sätt att undervisa  

Dominerande 
lärostil i 
undervisningen: 

Auditiv Visuellt Kinestetisk  

Anders X  X 
Mikael X   

Erik X   
Jonas X  X 
Anna X X  

 

Senare i intervjun tillfrågades lärarna om de upplevde att de hade en dominerande lärstil. På 

den frågan svarade samtliga respondenter att muntliga instruktioner var dominerande. Anders 
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och Jonas menade att de kombinerade auditivt och kinestetisk i och med att de frågar eleverna 

hur de känner. Anders förklarar det på detta sätt: 

 

 Jag kan ju ge instruktion, den hör dom ju, men i instruktionen så ligger det mycket känna. 

Auditivt och kinestetisk. Ungefär lika mycket. Kan du känna att du. Känn så här i stället. Känner 

du si? Så det blir lyssna och känna.  

 

Anna uppger att hon kombinerar auditivt och visuellt oftast med att hon visar eleven hur hon 

menar och samtidig ger muntliga instruktioner.  

 

Tabell 4.3 visar om läraren upplever att deras elever lär sig på olika sätt 

Upplever lärare en 
skillnad hos sina elever? 

Ja Nej 

Anders X  
Mikael X  

Erik X  
Jonas X  
Anna X  

 

På frågan om respondenterna upplevde en skillnad i hur elever lär sig, hade alla erfarenheter 

av det. I sina grupper med elever så hade alla respondenter elever med olika typ av lärstilar. 

En del elever upplevde lärarna att de genom att prata kunde ge instruktioner, medan andra 

elever lärde sig bäst när de fick se en video på hur man skulle utföra ett tekniskt moment. 

Andra elever, upplevde lärarna, tyckte om att läsa och sedan prova, medan en sista elevgrupp 

ville bare åka skidor och känna själv. Mikael tar upp att han upplever elever som blir 

frustrerade när de inte förstår muntliga instruktioner och att han då måste visa dessa elever så 

de får se hur det ska utföras. Erik tar upp att han genom erfarenhet som lärare insett att elever 

lär sig olika, och att han nu når fler elever genom att undervisa på olika sätt. Anders tar upp 

att han upplever att vissa elever är väldigt beroende av feedback, medan andra elever vill 

prova på själv och känna efter. Han berättar att han brukar filma sina elever och sedan visa för 

dem hur de utför ett hopp eller åkning, och här upplever han en stor skillnad på hur 

intresserade de är av att se resultatet. Han upplever detta som ett omedvetet val av eleven, och 

att den som inte lär sig via synen inte heller bryr sig om denna undervisning. Jonas tar upp 

skillnaden i hur eleverna lär sig och anser att den ofta är könsrelaterad. Han upplever att 



22 
 

killarna vill prova sig fram, medan tjejerna vill prata om hur de ska utföra saker. Han 

diskuterar om detta beror på mognad. Anna upplever detta med sina elever:  

 

Nån kanske också tycker det är bra att bli filmade, medan nån andra, kanske det är bättre att 

man åker bredvid och liksom säger saker och en tredje liksom kanske liksom är mer det här att 

läsa sig till själv då och testar lite.  

 

Det framkom tydligt i intervjuerna med lärarna att de är medveten om att eleverna har olika 

lärstilar och att alla lärarna försöker att på olika sätt nå ut till sina elever.  

 

4.2 Anpassning av undervisning  
 

Tabell 4.4 visar om planeringen av upplägget är pedagogiskt tillrättalagd eller har ett mer 
sportsligt innehåll 

Hur 
planeringen 
ser ut: 

Anders Mikael Erik Jonas Anna 

Sportsligt 
innehåll 

X X X X X 

Pedagogiskt 
innehåll 

     

 

Alla lärare svarade att när de planerade sin undervisning stod det sportsliga i fokus. Fokuset 

ligger på vad som ska tränas, vilken nivå eleven är på och hur utvecklingen sker för att bli 

bättre. Mikael säger: ”Anpassningar sker på det sportsliga och på vilken nivå, alltså om de är 

skadade, hur duktiga de är”. Erik förklarar: ”Det är mer det sportsliga, alltså nu ska vi träna 

på det här och kanske den här övningen liksom. Men det blir på ett generellt plan”. Alla 

respondenterna har en grundplan för olika perioder över året, men alla svarar att grundplanen 

inte innehåller någon form av pedagogisk plan. Jonas menar att det pedagogiska sker mer 

omedvetet. Han säger: ”Jag tror att jag gör det mer på försäsong, då jag är mer en aktiv 

åkande tränare, även fysen. Visar, pratar, ritar. Men inte när jag kommer in i tävlingssäsong, 

då är det mer bara prova och auditivt”. Jonas tar också upp att det lätt blir att man gör 

upprepade saker. Han har i perioder försökt att ha ett mer pedagogiskt fokus på sin 

undervisning, där han bland annat har olika bansättning och olika teman för veckan. Han 
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upplever detta som mycket bra, men något som blir nedprioriterat. Han upplever också ett 

motstånd från sina elever och säger så här:  

 

Men tyvärr, den här traditionen med två åk, den är också svår här (på hans skola, författarens 

anm.). Så har vi dom här stresspellarna som, då tappar vi lite motivationen till att göra det. Man 

kan ju inte låta gruppen styra innehållet, men samtidig vill man att det ska komma från dom 

också.  

 

Anders säger att han inte medveten styr inlärningen efter elevens sätt att lära, men att han 

märker på resans gång om han måste ändra undervisningen.  

 

Tabell 4.5 visar om undervisningen är planerad ut efter elevers behov eller om anpassningen 
sker just i den stunden med olika elever.  

 Anders Mikael Erik Jonas Anna 
Medveten 
planering 

     

Just i den 
stunden ut 
efter olika 
situationer  

X X X X X 

 

 

Alla respondenterna upplever att de anpassar undervisningen efter sina elevers behov, men att 

det oftast sker omedvetet eller just i stunden när de upplever att de inte når fram till en elev. 

Ett exempel är när Erik säger: ”Och ser jag att det inte går fram, eller att dom inte förstår vad 

jag menar, men då kan man ju göra det rent praktisk då man visar och testar i friåkning och 

övningar”. Mikael tar också upp att det är när han upplever att eleven står still i sin utveckling 

eller inte förstår att han försöker ett annat sätt. Erik säger: 

 

 Det blir mer ut ifrån olika situationer just i den stunden, det är det ju. Framförallt i det 

praktiska, sen teoretisk kanske man kan tänka lite annorlunda då när man har teori och så. Men, 

i det praktiska så känns det som att, det är inte så mycket plan på att nu ska det liksom funka 

bättre för den, det är nog mer situationen som avgör. 
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Anders nämner också att rent generellt så anpassar han undervisningen efter det som sker i 

backen, men att det har hänt att han har planerat och styrt upp hur han agerar i backen. Detta 

för att komma bort ifrån att det blir det samma vecka för vecka och för att utveckla båda sig 

själv och sina elever.  

 

4.3 Kunskap om lärstilar  

Fyra av fem lärare svarar nej på frågan om de känner till några lärstilar. Jonas, som också har 

en legitimerad lärarutbildning nämner auditivt, visuellt, taktilt och kinestetisk, och förklarar 

också vad som menas med de olika stilarna. De andra lärarna svarar att de inte känner till 

någon rent vetenskapligt, men att de vet att det finns olika sätt. Erik säger: ”Jag vet att man är 

mer praktisk lagd och vissa är bra på att lär sig via att läsa en text och utföra det och vissa 

har en blandning och vissa vill känna liksom”.  Vidare säger han att det var när han gick 

tränarutbildningen som han blev medveten om detta, och att han tycker att det är väldigt 

intressant, men att han inte har nog med kunskaper om stilarna. Anders säger att han inte vet, 

men att han upplever elever som vill lära via att göra, andra med att få tydliga instruktioner 

och andra som vill prata känslor. Så även om lärarna inte är medvetna rent vetenskapligt om 

hur lärstilar fungerar, så upplever alla lärarna i sin undervisning med olika elever att de lär in 

olika.  

 

4.4 Hur läraren önskar att bedriva undervisning  

Efter en genomgång av de olika lärstilar och där respondenterna hade fått Lena Boströms teori 

presenterad för sig, tillfrågades respondenterna om de skulle ha gjort några ändringar i sin 

undervisning när de var medveten om elevers olika inlärningssätt. Det svarar alla ja till. Erik 

säger:  

 

Jag tror egentligen så skulle jag nog kanske för att nå ut till flera vara mer, alltså visa det 

visuellt. Till exempel med text innan träning. Med att det här ska man träna på i dag, ingångar 

eller vad det är, balans, för att kanske nå dom eleverna som är bättre på att snappa upp det, att 

det står i samlingsrummet liksom. Och syftet och allting. 
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Mikael nämner också att han skulle önska att få in mer visuellt på samlingen innan träningen i 

backen. Han tror att om eleverna får se en video med en specifik uppgift som de senare ska 

testa ute i backen, skulle hjälpa de elever som inte tar till sig muntliga instruktioner. Han tror 

också att införa flera pedagogiska banor och övningar skulle hjälpa honom att nå ut till fler 

elever. Anna nämner att hon önskar att få in mer kinestetisk fokus på träningen, och låta 

eleverna samarbeta mer med olika övningar. Hon har testat detta förut, men upplever 

motstånd i elevgruppen mot att göra något annat än traditionell träning. Hon tror elevgruppen 

skulle utvecklas mer med detta upplägg, men att hon ännu inte har lyckats få eleverna att 

förstå det. Anders tar upp att han önskar mer tid med alla eleverna för att optimera träningen. 

Han tar upp att han inte ger det visuella så mycket tid under lektionen, men att han tror att 

eleverna själva ser på video efter lektionen.  Jonas tar upp problemet med att resurserna under 

träningen är begränsade, och på grund av detta måste ett upplägg köras med hel gruppen. Han 

vill gärna anpassa undervisningen mer efter hur han ser eleverna lär sig, men att han oftast 

hamnar i tävlingslik träning.  

 

5.0 Analys och diskussion 
5.1 Lärarnas syn på lärstilar  

När man ser på resultatet angående lärarnas syn på lärstilar, kommer det fram att lärarna är 

medvetna om sitt eget sätt att lära ut och att de tror att undervisningen påverkas av detta. Det 

framkommer också att det är de senaste åren lärarna har blivit medvetna om sin egen lärstil. 

Alla lärarna uppger att de använder alla lärstilar, men i olika hög grad. I bland kombineras 

lärstilarna med att läraren ger en muntlig instruktion (auditiv) samtidig som de ber eleven 

känna efter (kinestetisk).  Då frågan om vilken lärstil som dominerar undervisningen 

analyserades, så framkommer det att nästan alla respondenterna uppger att det är den auditiva 

lärstilen som dominerar, men det är bara en lärare som uppger att han själv lär sig bäst via 

auditiv lärstil. Detta kan bero på flera orsaker. Boström skriver i sin bok att det är normalt på 

många skolor att främja elever som lär sig bäst via hörsel, och att många lärare utgår från att 

eleven klarar av att lyssna och ta in kunskap (Boström & Svantesson, 2007). Något som kan 

bli fel om man läser i Dunn, Dunns och Treffingers (1995) bok, som beskriver att ungefär 40 

% av skolungdom lär sig bäst via synen. Respondenterna uppger att de upplever en skillnad i 

hur elever lär in, och samtliga har elever med olika typer av lärstilar i sin elevgrupp. Mikael 

tar upp att han upplever en frustration när eleven inte förstår muntliga instruktioner.  Att 
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lärarna uppger att de använder flera lärstilar, gör att man kan spekulera i om att lärarna 

indirekt använder sig mer av de olika lärstilarna än vad de är medvetna om. Kanske upplever 

lärarna att det är den muntliga instruktionen som dominerar, men genom att de frågar eleverna 

hur det känns och kanske styr eleverna med händerna medan de förklarar, gör att flera lärstilar 

används.  

 

En annan orsak till den ensidiga lärstilen kan vara utbildningsnivån hos lärarna. Även om alla 

intervjuade lärare nu har en lärarutbildning, är det bara två av lärarna som hade en utbildning 

innan de startade som lärare, resten har vidareutbildat sig på de senaste åren. I 

doktorsavhandlingen av Schenker (2011) framkommer det att i ämnet idrott och hälsa saknas 

en idrottsdidaktik. Hon påpekar att man måste få in en didaktik som skiljer sig från idrottens 

språk. Man kan tänka sig att samma problem gäller ämnet specialidrott som ligger ännu 

närmare idrotten i sitt utförande. Ferry (2014) tar i sin doktorsavhandling upp att det har 

saknats en utbildning med inriktning mot specialidrott innan 2011 och det inte har krävts en 

lärarutbildning för att bli anställd, enbart tränarutbildning inom idrotten har varit nog. Detta 

ser man även på lärarna i studien. De har samtliga högsta tränarutbildning och man kan då 

tänka att undervisningen blir påverkad av detta. Ferry (2014) tar också i samma avhandling 

upp att ämnet specialidrott är mycket inspirerad av idrottsrörelsen och i idrotten är normalen 

muntliga instruktioner. Inlärningen sker ofta via tal och diskussioner och att man delar med 

sig av sina erfarenheter.  

 

I förhållande till lärandeteorier, kan den auditiva dominansen ses från ett behavioristisk 

perspektiv, där vetenskapen bygger på de observationer som man fysisk kan se (Imsen, 2013).  

Lärarens uppgift blir att förmedla de kunskaper och färdigheter som man kan se utifrån 

observationer. I förhållande till belöning och straff, som är viktiga i denna kunskapssyn, kan 

man tänka sig att en muntlig instruktion som gör att eleven utvecklas, kan ses som en 

belöning för eleverna. Men, den auditiva dominansen kan också ses från ett sociokulturellt 

perspektiv. Här är kommunikation central och undervisningen sker genom dialog. Kulturen 

blir i detta sammanhang idrotten och kunskapen som undervisningen bygger på är en del av 

kulturen som har vuxit fram genom tidigare erfarenhet (Claesson, 2011). Med tanke på att alla 

lärarna har en tränarutbildning, kan man tänka sig att de har stor kunskap av idrottskulturen 

och kan ge förklaringen till varför det är muntliga instruktioner som är det normala hos alla 
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fem lärare. Har man då elever som inte lär sig bäst via hörseln eller inte är så duktiga på att 

dela med sig av sina erfarenheter, kan det uppstå problem med inlärningen. Detta kommer 

också fram under intervjuerna, då alla lärarna upplever att de inte får med sig samtliga elever 

via muntliga instruktioner. Jonas lyfter fram att han har elever som tycker om att prova sig 

fram för att lära in ny kunskap. Dessa elever lär sig kanske bättre via en kunskapssyn präglad 

från pragmatismen. Här sker lärande genom aktiviteter som är baserad på elevens individuella 

förutsättningar, och lärarens roll blir att tillrättalägga för aktiviteterna (Kroksmark, 2003). Att 

lärarnas utbildningsnivå höjts blir därför viktig så att lärarna får en större kunskap om de olika 

lärandeteorierna och på så sätt anpassar undervisningen utefter elevernas olika behov.  

 

5.2 Anpassning av undervisning 

På frågan om hur lärarna planerar sin undervisning, svarar samtliga att det är det sportsliga 

innehållet som står i fokus och inte det pedagogiska. De främsta orsakerna till detta kan vara 

utbildningsnivån och en avsaknad av idrottsdidaktik (Ferry 2014; Schenker 2011). Lärarna är 

trygga i hur de ska bedriva sin idrott och fokus blir på hur de ska utveckla en idrottsutövare.  

En annan orsak kan vara den pressen som lärarna kan uppleva från sina respektive 

idrottsförbund. Om man tar alpint som exempel, där ser man en tendens till att elever blir 

uttagna till juniorlandslag så tidig som i årskurs 2. Även om riktningslinjen till förbundet är 

tydliga när det gäller att det ska vara en långsiktig plan (Svenska skidförbundet, 2016), är det 

viktigt för skolorna att ha elever som är uttagna till landslaget. Det blir ett kvitto på att det är 

en bra skola.  Detta kan påverka undervisningen och skapa ett mer sportsligt fokus på 

undervisningen än ett pedagogiskt fokus (personlig kommunikation med kolleger vid Åre 

skidgymnasium, mars 2019). Att landslagsuttagningen sker i ung ålder, påverkar också 

eleven. Både Anna och Jonas tar upp i sina intervjuer att de önskar att bedriva en mer 

pedagogisk verksamhet, men att de upplever motstånd från sina elever. Detta gör att 

motivationen för att bedriva ett annat upplägg minskar, och att de hamnar i ett typiskt 

sportsligt upplägg på undervisningen.  

 

Alla lärarna i studien upplever att de anpassar sin undervisning efter sina elever, men att det 

oftast sker omedvetet eller just i stunden. Erik uppger att det är när eleven inte förstår en 

muntlig instruktion han ändar sin lärstil, och Mikael säger att han anpassar undervisningen när 

han upplever att eleven inte utvecklas. Anders säger att det har hänt att han planerar och styr 
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upp mer för att komma bort ifrån att det blir likadant varje vecka. Boström tar upp vikten av 

att som lärare ha en helhetssyn på elevens inlärning för att främja lusten att lära. Är man 

medveten om hur eleven lär in är det också lättare att hitta de rätta metoderna i 

lärandesituationen (Boström och Svantesson, 2007). Medvetenhet i hur eleven tänker och lär 

sig är också något som står stärkt i den konstruktivistiska teorin, som säger att man som lärare 

måste förstå hur eleven tänker för att kunna utmana eleven på rätt kunskapsnivå (Claesson, 

2011). I läroplanen står det att man som lärare är skyldig att hjälpa eleven att finna sitt sätt att 

nå målen och att undervisningen inte får blir ensidig (Skolverket, 2011). Att alla 

respondenterna uppger att anpassningen sker omedvetet, visar ett behov av en större 

medvetenhet om sin undervisning. Alla lärarna i denna studie har eller har snart en 

lärarlegitimation, något som jag tror är viktigt för att lärare i ämnet specialidrott ska bli mer 

medvetna om hur man kan lägga upp undervisningen utefter olika lärstilar och lärandeteorier. 

I dagens situation är det tydligt att det inte är nog med bara en tränarutbildning, då skolans 

värld kräver att man reflekterar över undervisning i ämnet. Denna problemställning tog också 

Ferry (2014) upp i sin avhandling, där han påpekar att mycket av undervisningen som sker i 

ämnet styrs av idrottsrörelsen och att kraven från idrotten inte går hand i hand med kraven 

från skolan.  

 

5.3 Kunskap om lärstilar 

Bara en av lärarna uppgav att han kände till några lärstilar. De andra svarade att de inte kunde 

något rent vetenskapligt, men att de hade vetskap om att det finns olika sätt att lära in. Mikael 

tar upp att det var via lärarutbildningen han blev klar över olika lärstilar, och att han tycker 

det är mycket intressant och provar att ha det i åtanke när han undervisar. Att bara en av 

lärarna uppger att de känner till olika lärstilar, kan vara en av förklaringarna till att 

undervisningen inte är bättre anpassad. Har man inte nog kunskap om hur man kan bedriva 

undervisning, är det lätt att man gör det på det sätt man är trygg med. Detta kommer också 

fram i intervjuerna, då Erik säger att han utgår från vad som fungerar bäst för honom, och att 

han själv har det som grund i hur han lär ut. Här kommer behovet av en lärarutbildning fram. 

Ferry (2014) tar upp att pedagogiken och ledarskapet som sker inom skolan skiljer sig från 

vad som normalt förekommer inom idrotten. Konsekvensen av detta blir att man har 

undervisande lärare som har bra idrottsliga kunskaper, men saknar verktyg och förkunskaper 

för att arbeta i skolan med undervisning. Studier som är gjorda på anpassning av lärstilar i 

undervisningen, visar att man kan få en stor vinning genom mer motiverande och glada elever 
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(Carlsson 2008; Wendt 2016). Carlsson (2008) påpekade att det framförallt gäller elever som 

lär sig bäst via taktil och kinestetisk lärstil, och att hon upplevde att man nådde ut till flera 

elever och fick elever som tog ett större ansvar över sin egen undervisning. Att prioritera 

viderutbildning hos specialidrottslärare är därför viktigt för att få mer pedagogiskt innehåll på 

undervisningen och på det sättet nå ut till flera elever. Detta tror jag också kommer påverka 

den idrottsliga prestationen på längre sikt, då motivation och eget ansvar är två mycket viktiga 

faktorer i idrottens värld.  

 

5.4 Hur läraren önskar att bedriva undervisning  

När lärarna blev informerade om de olika lärstilarna, såg de nya möjligheter till hur de kunde 

nå ut till fler elever genom att anpassa undervisningen. Framförallt var det den visuelle 

lärstilen som lyfts upp bland lärarna avseende vad de skulle kunna göra annorlunda, både i 

form av videogenomgångar och textgenomgång på tavla innan träningen. Mikael tar upp att 

han kan tänka sig att elever får se et videoklipp med en specifik uppgift i bussen på väg till 

skidbacken, så att de har sätt hur en övning de sen ska utföra har sätt ut. Anna tar också upp 

att hon vill få in mer kinestetisk fokus på undervisningen och låta eleverna samarbeta mer. 

Jonas nämner att få in mer pedagogiska banor och övningar är något han har stor tro på för att 

nå ut till flera elever. En problemställning som kommer upp är tidsbrist och brist på resurser. 

När man undervisar i en skididrott, måsta man i nästan alla fall åka till en skidanläggning för 

att bedriva undervisningen. Hos de intervjuade lärarna har alla ca 30 min bilkörning innan de 

kommer till skidanläggningen. Sedan är det arbete i backen för att förbereda innan träningen 

under tiden eleverna gör sina förberedelser. Allt detta tar tid och kräver resurser och detta tas 

upp bland lärarna till varför framförallt det visuella inlärningssättet blir bortprioriterad.  

 

En annan problemställning som nämndes var stressen, både hos lärare och elever, avseende 

att bedriva traditionell träning för att förbereda eleverna för tävlingar. Anna och Jonas tar upp 

att de har testa ut olika undervisningsupplägg, men får en dålig respons av sina elever då 

eleverna själva vill göra så tävlingslik träning som möjlig. Detta har gått ut över deras 

motivation till att försöka ändra sin undervisning, även om båda två tror att det skulle gynna 

eleven i det långa loppet. Detta kan komma av tidiga uttagningar från skidförbundet och 

vikten av att skolan representeras av duktiga elever som kan prestera. Uttagningar till 

juniorlandslaget sker ofta i åk 2, och dessutom har man sett att nya elever som söker till 
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gymnasiet ofta ser på hur skolans nuvarande elever i åk 1 och 2 presterar på tävlingar och 

söker skola därefter (personlig kommunikation med kolleger vid Åre skidgymnasium, mars 

2019). Detta tror jag kan bidra till att man som lärare inte vågar prova nya saker som inte ger 

direkt resultat. Har man dessutom inte nog kunskaper i hur man kan genomföra olika 

undervisningsupplägg är det lättare att köra ett undervisningsupplägg som man är trygg med. 

Detta tar också Erik upp som varför han undervisar på det sättet som han gör. En pedagogisk 

utbildning är därför viktig att få in hos lärare i ämnet specialidrott. Jag tror att med en 

medveten planering av både resurser och undervisningsupplägg kan man göra de ändringarna 

som kan leda till att fler elever lär in lättare. Desto mer kunskap lärarna får om olika lärstilar, 

desto lättare blir det för lärarna att få elever med på förändringarna. Med flera utbildade lärare 

kommer kunskapen öka och kunna bidra till att man klarar av att få sina elever till att 

motivera sig för ett annat upplägg. Att reflektera över sin undervisning och våga skilja 

didaktiken från idrottsvärlden var också det Schenker (2011) tog upp som viktiga element i 

sin avhandling. 

 

6.0 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att se på om specialidrottslärare vid svenska skidgymnasium 

uppfattar att de planerar sin undervisning utifrån elevernas olika lärstilar. Efter att ha 

intervjuat fem specialidrottslärare vid två svenska skidgymnasium kom jag fram till följande 

svar:  

x Auditiv lärstil är den lärstilen som dominerar undervisningen hos alla lärarna  

x Specialidrottslärarna i studien planerar inte sin undervisning ut efter hur eleven lär sig 

bäst, men alla lärare gör anpassningar om de uppfattar att eleven inte tar till sig eller 

inte visar någon utveckling i sitt lärande  

x Undervisningen är oftast planerad utifrån ett sportsligt perspektiv och inte ur et 

pedagogiskt perspektiv  

 

Att man ser dessa tendenser kan bero av att alla lärare har en hög utbildning från idrotten, 

men bara två av lärarna hade en pedagogisk utbildning innan de startade sitt arbete som lärare. 

Detta kan förklara varför det är det sportsliga fokus som präglar undervisningen. En press från 

idrotten att eleverna ska prestera kan vara en annan orsak. Bara en av lärarna uppgav att den 
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hade kunskap om olika lärstilar, så en avsaknad av kunskap inom didaktik kan vara en tredje 

orsak. Att specialidrotten har mycket likheter med idrottsrörelsen (Ferry 2014) och en 

avsaknad av idrottsutbildning med egen idrottsdidaktik (Schenker 2011) har också 

framkommit i andra studier. Att alla lärare visar att de anpassar sin undervisning när de ser ett 

behov visar att lärarna har motivation och en vilja att nå ut till alla elever. Jag tror att en högre 

kunskap om elevens sätt att lära kommer ge lärarna flera verktyg till att planera sin 

undervisning utifrån elevernas olika lärstil och på det sättet nå ut till flera elever. Detta tror 

jag kommer gynna eleven båda utifrån skolans krav men också utifrån sin egen 

idrottsprestation.  

 

6.1 Vidare forskning  

Efter att ha studerat olika lärstilar och hur man kan anpassa sin undervisning för att nå ut till 

fler elever, har jag blivit medveten om hur viktigt det är att anpassa sin undervisning. Nu har 

jag bara sett på hur undervisningen anpassas på två skolor och jag har enbart intervjuat 

specialidrottslärare inom skididrotter. Det skulle varit intressant att ta med flera skolor med 

andra idrotter för att se hur undervisningen anpassas där. Det skulle också varit intressant att 

intervjua elever för att se hur de uppfattar undervisningen i ämnet specialidrott och om eleven 

själv är medveten om vilken lärstil den lär sig bäst av. En av respondenterna tog också upp att 

han upplevde en skillnad mellan killar och tjejer när det gäller hur de tar till sig kunskap. Det 

skulle varit intressant å se om detta verkligen stämmer och vad det kan bero på. Det finns 

mycket att göra inom ämnet och jag hoppas att jag i framtiden får tid till att jobba mer med 

lärstilar, då jag ser en stor potential med att bedriva denna typ av anpassning i 

undervisningen.  
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Bilaga:  

Bilaga 1. Intervju med lärare  

INTERVJU MED LÄRARE 

 

 
1. Startfrågor 

a. Ålder? 
b. Vilken idrott undervisar du i? 
c. Arbetserfarenhet? 
d. Lärarutbildning? 
e. Annan relevant utbildning?  

 
 

2. Om du tänker tillbaka när du har lärt dig något, hur skulle du beskriva att du lär dig bäst? 
a. Påverkar dina erfarenheter om hur du lär dig ditt sätt att undervisa?   

 
 

3. Upplever du några skillnader i hur dina elever tar till sig kunskap?  
a. Beskriv gärna olika exempel  
b. Upplever du någon skillnad i hur eleven utför sin specialidrott rent praktisk och hur 

kunnig hen är med teorin knutet till specialidrotten?  
i. Finns det elever som har lättare för det praktiska/teoretiska? 

 
 

4. Brukar du anpassa undervisningen till elevers olika sätt att lära? Hur i så fall?   
a. Är anpassningen planerat eller blir det mer på intuition med eleverna ut ifrån olika 

situationer i just den stunden? 
 
 

5. Brukar du samarbeta med andra lärare när du planerar din undervisning?  
a. Vad är era utgångspunkter vid planeringen?  
b. Brukar ni tänka på att eleverna lär på olika sätt?  

 

6. Känner du till några olika lärostilar?  
a. Ge exempel 
b. Om nej, kan du tänka dig hur olika sätt att lära kan se ut? 

 

Lena Boström tar upp 3 sätt att lära ut ifrån våra sinnen. Hon beskriver sinnen som våra direkta 
inlärningskanaler. När det gäller lärstilar så är sinnena indelade i fyra olika undergrupper. Jag har valt 
att ta bort den taktile, som är när elever lär sig via händerna.  Detta på grund av att det sinne utgår 
när vi undervisar i våra idrottar i specialidrott. De 3 resterande är:  

a. Auditive – lär sig bäst via hörseln (diskussioner i backen och muntliga instruktioner) 
b. Visuellt - lär sig bäst via synen (teknikgenomgånger på tavlan, videogenomgånger) 
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c. Kinestetisk – lär sig via kroppen och känslorna (teknikbanor, friåkning )  
 
 

7. Upplever du att du använder dig av undervisningsformer som kan kopplas till de olika 
inlärningsstilarna? Motivera svaret.  

a. Om nej: Skulle du lägga upp undervisningen på et annat sätt om du hade vetat mer 
om olika inlärningsstilar? Hur i så fall? 
 

8. Vilken lärostil vill du säga dominerar i din undervisning?  
a. Är det några förändringar du skulle vilja göra i förhållande till elevers sätt att lära?  

i. Hur skulle du göra eventuella ändringar?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Hej 

 

Jag heter Inger Fritzson och arbetar som specialidrottslärare på en skola i Jämtland. Just nu 
går jag en vidareutbildning för lärare utan lärarexamen och ska nu genomföra ett 
examensarbete. Under utbildningen har jag blivit intresserad av hur elever tar till sig kunskap 
och hur olika lärstilar kan påverka elevens utveckling och lärande.  Jag vill därför göra ett 
examensarbete om hur lärare som undervisar i specialidrott tar hänsyn till elevers sätt att lära. 
Syftet med denna rapport är att ta reda på om specialidrottslärare på svenska skidgymnasier 
anpassar undervisningen utifrån hur elever lär bäst. Jag kommer att intervjua ett antal 
specialidrottslärare med fokus på hur de bedriver sin undervisning. Min fråga till dig är om du 
vill vara med som deltagare i min studie?  

 

Att vara med i studien är frivilligt och du som deltagare kan avbryta när som helst. Resultaten 
som jag får kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att du som deltagare kommer 
bli anonymiserad och ingen annan än jag kommer arbeta med informationen som kommer 
fram i intervjuerna. Det kan hända att jag behöver komplettera intervjun i efterhand om jag 
har missuppfattat en fråga eller glömt en fråga. Du som deltagare kommer då bli kontaktad. 
Resultaten kommer att användas i mitt examensarbete, och du som deltagare får självklart 
tillgång till resultaten när mitt examensarbete är klart.  

 

Har du några frågor innan intervjuat eller efter kan du alltid kontakta mig via telefon: 
0730455541 eller mail: inger.svandal@gmail.com.  

 

Jag bekräftar att jag vill delta i studien och att jag när som helst kan avsluta mitt deltagande:  

 

 

 

_____________   

Namn     

Datum   

 


