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Förord 
 
Denna uppsats på tio poäng är resultatet av ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet. 
Uppsatsen handlar om att elever har olika sätt att lära sig på bästa sätt. Lärare måste anpassa 
undervisningen så att den passar alla  elevers olika sätt att ta till sig och bearbeta information  
för att alla elever skall få möjlighet att lära sig så effektivt som möjligt. Genom att eleverna 
får kännedom om sina lärstilar kan de  utveckla individuella strategier för att lära. 
Lärstilsanpassad undervisning är en möjlig väg till bättre individualisering och bör  öka 
möjligheten att tillgodose alla elevers individuella behov i skolan. 
 
Vi vill i första hand tacka vår handledare Maj-Lis Hörnqvist som gett oss bra handledning 
vilket har underlättat vårt arbete.  
 
Vi vill även tacka de elever som har ställt upp i testen och vid intervjuer vilket gjort det 
möjligt för oss att genomföra denna uppsats.  
 
Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som har haft stor empati under dessa veckor. 
 
Tack än en gång, utan er hjälp hade detta varit betydligt svårare att genomföra. 
 
TACK! 
 
 
 
Luleå, juni 2005 
 
 
 
Jan Nilsson    Fredrik Morin   Gunnel Hallöf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att kartlägga elevers lärstilar samt att ta reda på elevers 
upplevelse av att ha fått veta sin lärstil. Vi har använt oss av en lärstilsanalys för att kartlägga 
lärstilarna och kvalitativa intervjuer för att ta reda på elevernas upplevelser. Undersökningen 
genomfördes vårterminen 2005 i en gymnasieklass och i en grundskoleklass i Luleå kommun. 
I vår undersökning kom vi fram till att elever har olika sätt för att lära sig på bästa sätt. Vi 
måste därför som lärare anpassa vår undervisning så att den passar alla elevers olika sätt att ta 
till sig och bearbeta information. Vi kan konstatera att eleverna genom att de får kännedom 
om sina lärstilar kan utveckla individuella strategier för att lära. Vår slutsats är att 
lärstilsanpassad undervisning är en möjlig väg till bättre individualisering i skolan och genom 
detta ökar möjligheten att tillgodose alla elevers behov. 
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1. Inledning, syfte och avgränsningar  
 
1.1 Inledning 
 
Som blivande lärare tycker vi att det är viktigt att känna att det som vi undervisar i ska vara 
intressant och lärorikt och att eleverna verkligen tar till sig stoffet. Att få lära in saker på sitt 
eget sätt och att bli medveten om sin egen inlärningsstil bör öka motivationen och leda till ett 
mer lustfyllt lärande. Om vi som lärare märker att eleverna upplever undervisningen 
meningsfull och intressant ger det oss feedback på vårt sätt att undervisa. Elevernas respons 
ger oss information om hur vi ska utveckla, förbättra och göra vår undervisning mer flexibel. 
Ett flexibelt lärande tar tillvara elevernas erfarenheter och intressen och elevens lärande 
stimuleras.  
 
Genom att reflektera över sitt sätt att lära ut, och att bli medveten om elevernas olika 
inlärningsstilar utvecklas vi i vår lärarroll. En lärare som reflekterar över sitt sätt att arbeta 
borde ha ökade möjligheter att underlätta inlärningen hos eleverna. (Imsen, 1998) 
En lärare som inte känner till elevernas olika sätt att lära och utformar undervisningen efter 
detta är inte effektiv. Skolverket konstaterade i rapporten Utan fullständiga betyg (2001) att 
det fanns brister i hur arbetssätt anpassas till elevers förutsättningar och behov. I Läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står följande ”Undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov (…)Därför kan undervisningen aldrig göras lika för 
alla” (Lpo 94, 1994, s. 20). Några viktiga mål att sträva emot är att varje elev: 
 

Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen 
förmåga, (...) lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
(…) tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få 
beredskap för livet. (Lpo 94, 1994, s. 24-25) 

 
Det är av största vikt att fundera över de individer som finns i klassrummet, deras olika sätt att 
lära samt deras styrkor och behov. Vi tycker att det finns anledning att se om det finns andra 
metoder än den traditionella förmedlingspedagogiken att använda sig av som möter de 
individuella behoven på ett bättre sätt.  
 
Alla människor är unika enligt Dunn (2001) och föredrar att lära sig på olika sätt för att lära 
sig någonting som är nytt och svårt. De föredrar också att lära sig vid olika tider på dygnet 
eller vid olika platser med mera. När de individuella stildragen kombineras kallas detta för 
lärstil. I undervisningen gäller det enligt Dunn att finna individuella preferenser och utforma 
metoder för lärandet efter detta. Varje elev har en personlig lärstil, därför är det angeläget att 
alla lärare har en förståelse för vad som troligen gör det lättare för eleven att koncentrera sig 
och bättre komma ihåg. Läraren bör därför försöka möta elevens naturliga sätt att bearbeta 
information.  
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1.2 Syfte och avgränsningar  
 
Syftet är att kartlägga elevernas lärstilar samt att beskriva elevernas upplevelser efter att de 
uppmärksammats om sin lärstil. 
 
Denna studie är avgränsad till att omfatta elever i två klasser, den ena vid en gymnasieskola 
och den andra vid en högstadieskola. Studien genomfördes under vår verksamhetsförlagda 
utbildning.   
 

2. Bakgrund 
 
2.1 Inlärning blir lärande 
 
Inlärning är en aktivitet i form av lärande som äger rum hos den enskilde individen enligt 
Kroksmark (1997). Han anser att undervisning också är en aktivitet som oftast 
sammankopplas till den undervisade individen. Dessa är två infallsvinklar av en företeelse 
som inte är utbytbara eftersom undervisning och inlärning sinsemellan påverkar varandra. 
Inlärning beskrivs av Ericsson (1989) som en företeelse vilken inte kan observeras direkt. Det 
är en aktiv inre process hos individen som kan resultera i ett förändrat beteende.  
 
Enligt Arfwedson & Arfwedson (2000) var synen på begreppet inlärning under 1970-talet ett 
behavioristiskt synsätt med betingning, vilken innebar att en viss handling eller beteende leder 
till en belöning. Beteendet stärks av upprepade belöningar och reduceras av oangenäma 
händelser. En individ kommer därmed att göra det som lönar sig bäst. Detta synsätt har 
förskjutits från individers beteende till att omfatta ett synsätt baserat på kunskap, tankar och 
begrepp, vilken benämns för kognitiv inlärning i Piagets anda (Piaget, 1976). 
Den sociala inlärningen handlar om att anskaffa beteenden genom imitation och 
omgivningens reaktioner på individens uppföranden (ibid). Kognitivismen innebär att en 
totalsyn på människan måste ske för att förstå inlärning som en process. I denna bild ingår att 
barns perception, uppmärksamhet, minne, inlärning, tänkande och språk ändras med tiden. 
Allt detta speglar enligt Arfwedson & Arfwedson (2000) hur barn utvecklas kognitivt. 
 
Det finns ytterligare perspektiv på begreppet inlärning, det fenomenologiska och det 
neurologiska. Enligt Kroksmark (1997) går den fenomenologiska åskådningen ut på att 
världen bestämmer sig själv gemensamt hos individen och i verkligheten. Individens egna 
erfarenheter är utgångspunkt för lärandet inom fenomenologin. Viktiga faktorer är innebörden 
av fenomen och hur de framträder för våra medvetanden samt hur våra upplevelser påverkar 
våra beteenden. Enligt Stensmo (1994) deklarerar den lärande individen själv med 
utgångspunkt från sin erfarenhet av vad inlärning är. Han anser att inlärningen kan 
kategoriseras på en mängd olika sätt och att upplevelser är individuella vilka gör dem svåra att 
förenkla. 
 
Det neurologiska perspektivet avser en förändring av nervsystemet där aktivitet ses som en 
betydelsefull komponent enligt Bechara, Damasio, A., Damasio, H.& Gregory (1999). Här ses 
inlärningen som en aktiv process som leder till att den neurologiska strukturen ändras i varje 
inlärningssituation. Det leder till att nerverna genom sin egen aktivitet skapar nya strukturer i 
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hjärnan. När nerverna förbinds med varandra i nätverk kan de föra över information som leder 
till bildandet av meningsfulla helheter. Av den aktiviteten bildas i hjärnan många komplexa 
nätverk som gör det möjligt för människan att på ett effektivt sätt lagra det vi lärt oss. De 
anser att undervisning bör ta hänsyn till hur hjärnan lär sig på bästa sätt eftersom det leder till 
att hjärnan bildar dessa komplexa nätverk.  
 
Ytterligare ett perspektiv, det sociokulturella, beskrivs av Säljö (2000). Enligt honom bör 
inlärning uppmärksammas ur ett kommunikativt och sociohistoriskt synsätt, där inlärningen 
sker genom samspel mellan olika människor. Av det följer att de sätt vi lär oss är beroende av 
vår kulturella miljö. Inom vår kultur föreställs inlärning som en individuell aktivitet som sker 
i hjärnan hos varje individ, vilken kan liknas vid en medveten process. Hörnstenarna för att 
begripa lärandet är interaktion och kommunikation både på kollektiv samt individnivå. Inom 
vår kultur kommer vi genom socialt samspel i kontakt med världen utanför och delges olika 
sätt att tänka och handla. Genom detta menar Säljö (2000 att vi skapar vår egen subjektiva 
världsbild. Han menar vidare att med inlärning avses i de flesta fall en traditionell skolmiljö 
med elever, lärare och ett givet innehåll som skall behandlas. Denna inlärning kan ses som en 
individuell process, som äger rum i varje enskild persons hjärna. Ovanstående perspektiv på 
inlärning menar han kan bli för snäv och leda till en biologisk syn på lärandeprocesser 
eftersom det endast handlar om att inöva, instudera och inhämta kunskaper. Enligt detta 
synsätt handlar det om att något kommer utifrån och sedan in i människor. Han anser vidare 
att detta perspektiv historiskt har präglat undervisningen under mycket lång tid och oftast lett 
till envägskommunikation i form av att läraren lär ut och eleverna lär in. 
 
Forskningen om inlärning har tidigare fokuserat på kognitiva, övergripande kunskaper. Under 
90-talet har synsättet om inlärning utökats att omfatta lärande i vilket också mänskliga sociala 
och praktiska situationer ingår. Istället för att lägga tyngden på inlärningens ”ta in något 
utifrån” uppmärksammas den mänskliga handlingen i detta lärande (Skolverket, 2003). 
 
Begreppet lärande kan enligt Kroksmark (1997) ses som innefattande genom att det tar 
hänsyn till de båda aktiviteterna undervisning och inlärning. Alerby (2000) ser begreppet 
lärande på ett likartat sätt. Hon frågar sig vilka dimensioner det finns inom begreppet lärande. 
Till sin hjälp tar hon det engelska begreppet ”Teaching- and-learning”. Utifrån detta ses 
lärande som något mer än bara inlärning ”learning”. Som en del i lärandet finns också den 
undervisande delen ”teaching”. En följd av detta blir att …”lärande även inrymmer de 
situationer och sammanhang där någon försöker lära ut något till någon annan”(Alerby, 2000, 
s. 18). 
 
Alerby (2000) visar att undervisning och inlärning bör ses som en nödvändig enhet. Att anta 
att undervisning och inlärning inte inverkar på varandra vore ett orimligt antagande eftersom 
det i undervisningssituationen är inlärning som eftersträvas, men någon garanti för att så sker 
finns inte. Oavsett var undervisningen äger rum och som en följd av detta förhoppningsvis 
också inlärningen, så är det som sker styrt av varierande mål. Vad som bör tas med i 
sammanhanget är, att det är inte alltid som målet med utbildningen överensstämmer med det 
mål som eleven har. Lärande sker enligt henne också utanför den organiserade verksamheten 
som exempelvis skolan utgör. 
 
Enligt Säljö (2000) kan lärandet ske i vilken miljö som helst och ses som en del av all 
mänsklig verksamhet som kan ske på olika platser i form av diskussioner, händelser och 
handlingar. Detta lärande sker inte enbart i skolan, även om skolan är en stor och betydelsefull 
del i människors lärprocesser.  
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Han anser också att lärandet kan ske både på individ- och kollektivnivå.  
 
Lärande handlar enligt Marton (2000) om förmågan att erfara världen eller olika perspektiv av 
den på olika sätt.  Ett perspektiv ser lärandet som en process som startar med inlärning av 
fakta och sedan fortskrider genom att ytterligare kunskap läggs till. En annan synvinkel 
betraktar lärande som en integration av helheter och beståndsdelar. Huvudsakligen går 
lärandet från helheter till delar och från helhet till helhet till skillnad gentemot att först starta 
lärprocessen med delar som sedan leder till helhet. Kort sagt handlar lärandet om ”för att lära 
sig någonting måste man ha en aning om vad det är man lär sig.” (Marton: 2000, s. 10).   
 
Definitionen av lärande är avhängig av ens teoretiska utgångspunkter enligt Säljö (2000). Han 
anser att frågan hur människor lär och utvecklas är förknippad med hur vi tänker och handlar. 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att människan är både en biologisk och 
sociokulturell varelse. Enligt detta perspektiv sker lärandet i samspel mellan biologiska 
förutsättningar (psykiska och fysiska) och medierande redskap så som det skrivna ordet, 
sammanhang och tänkande. Enligt Uljens (1997) har det de senaste årtiondena förts 
diskussioner om lärandet är en social, aktiv process i samspel med omgivningen genom 
språket (sociokulturellt perspektiv) eller om lärandet är en inre kognitiv process, vilken sker 
genom tänkande (kognitivistiskt perspektiv). Enligt Uljens kvarstår frågan om och i så fall hur 
dessa processer inbördes påverkar varandra. De båda synsätten behöver enligt Tornberg 
(2000) inte utesluta varandra utan kan snarare sägas komplettera teorierna om lärande.     
 
Samtalet mellan eleven och läraren ses enligt Tornberg (2000) ur ett sociokulturellt perspektiv 
som det mest betydelsefulla därför att kunskapen om de studerandes referensramar blir 
tydligare. Martons fenomenografiska synsätt hör hemma inom kognitivismen och berör 
forskning om elevers tänkande samt förståelse av begrepp. Detta perspektiv ser 
lärandeprocessen som något primärt som sker inom individen och framhåller i första hand 
reflektionen samt sinnenas betydelse (Marton, 2000).  
 
2.2 Individuellt lärande 
 
Lärprocesser handlar enligt Scherp (2004) om att upptäcka och namnge mönster som hittas 
och begripa varför vissa saker ser ut på ett visst sätt. Detta kan ge nya lärdomar som kan 
nyttjas i skolans vardagsarbete. Mönster i skolan är inte lätta att anträffa och det krävs mer 
medvetenhet för att de skall vara möjliga att upptäcka. Arbetssätt baserat på förståelse innebär 
att skapa sådana lärprocesser inom skolan. Vidare påverkas kvaliteten av hur denna lärprocess 
arrangeras på den enskilda skolan och av dess lärare. Lärare som uppnått goda resultat med 
nya sätt att undervisa delger ofta sina positiva erfarenheter till kollegorna. Det kan medföra 
spridningseffekter ifall dessa kollegor uppnår samma goda resultat med det nya arbetssättet 
vilket i slutänden kan gälla hela skolan. Förståelseinriktat lärande begränsas inte till en 
specifik situation enligt honom utan istället fokuserar det på fördjupad förståelse om 
anledningar till ett uppstående problem eller lösningar som visat sig vara framgångsrika. 
 
Vid en undersökning om vilka lärdomar som lärare erfarit om lärprocessen under en 
femårstid, betonades lyhördhet, ömsesidighet och att elever lär på olika sätt. Viktigt var ett 
elevaktivt arbetssätt i lärprocessen där eleverna har inflytande redan vid planeringsstadiet, 
långsiktighet och gott om tid är andra viktiga aspekter. När det gällde synen på kunskap sågs 
det som värdefullt att lärarna kunde hjälpa eleverna att se helheten samt att sovra i stoffet 
enligt Scherp (2004). 
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Lärande och kunskap blir betydelsefull enligt Hård af Segerstad (1999) när eleven sätts i 
centrum. Den lärande formar aktivt sin egen kunskap, så kallad förståelse för omvärlden och 
utvecklar strategier för agerande i olika situationer. Den som lär behöver hänge sig åt 
processer i form av aktiviteter för detta lärande vilka namnges som lärprocesser. Det vi möter 
tolkas och sorteras med utgångspunkt från vår förförståelse. När vi lär oss förändrar vi med 
detta synsätt vårt sätt att förstå eller handla.  
 
För att lära oss måste vi bli medvetna om vad vi utgår ifrån (förförståelse) och reflektera, 
diskutera samt ta ställning till information som vi ställs inför så kallad reflektion över våra 
egna tankar (metakognitiv process), vilket blir en förutsättning för det livslånga lärandet. 
Avgörande blir då lärarens förhållningssätt till undervisningen. Det är viktigt att läraren 
utformar undervisningen så att eleverna upplever mening och sammanhang samt får tillfälle 
att använda sin kreativitet och nyfikenhet (Hård af Segerstad, 1999).                                                       
 
Gemensamt för alla människor är att de är olika trots liknande skapelse och det avspeglar sig i 
att människor gör saker på olika sätt anser Marton (2000). Han menar vidare att för de flesta 
eleverna fungerar undervisningen tillfredsställande, men inte för alla. En del elever har 
svårigheter i sin lärandeprocess beroende på att det kan finnas en diskrepans mellan lärares 
undervisningsstil och elevers inlärningsstil. För att hitta lösningar måste vi nyttja olika 
metoder för att underlätta lärandet. Marton anser också att det inte bara finns en lösning 
beträffande lärandeprocessen.  För att ge alla elever stöd måste enligt Ahlberg (2001) läraren 
ha en bild av vad och hur eleven förstår och vilken kunskap eleven är på väg att uppnå.  
 
I samtal kring teorier om hur barn lär framkom det som viktigt på vilka sätt undervisningen 
kan vidgas för att ge eleverna tillfällen att nyttja alla sina förmågor att lära. För att uppnå 
optimala möjligheter till lärande för eleverna krävs att läraren har kunskap, medvetenhet om 
didaktik och förståelse för hur människor lär (ibid).  ”Eleverna skall bli medvetna om hur de 
lär och få tillfälle att reflektera över sitt eget lärande.” (Ahlberg, 2001, s. 46). 
 
2.3 De åtta intelligenserna 
 
Enligt Boström (2004) har Gardners teorier om multipla intelligenser likheter med teorier om 
lärstilar. De tydligaste likheterna är att startpunkten ska utgå från den individuella aspekten 
och de styrkor som eleven har.  Hon menar att Gardners teorier om intelligenser handlar om 
individuell inlärning som utgår från olika begåvningsprofiler med ett starkt samband till 
ämnets innehåll som ska läras in. Gardner (2000) menar, att människor inte bara har en 
intelligens, utan flera olika. Gardner definierar intelligens som ”förmågan att lösa problem 
eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang.” 
(Gardner, 2000, s. 208). Hans teori om de åtta intelligenserna bygger på denna definition. När 
Gardner gör sin avgränsning av intelligenser använder han sig av bestämda kriterier som 
exempelvis att en intelligens ska vara kopplad till en speciell del av hjärnan. 
 
 Nedan följer en presentation av Gardners åtta intelligenser: 
 
Språklig intelligens: Personer som har en god språklig intelligens har som sina starka sidor att 
lyssna, läsa och skriva. 
 
Logisk-matematisk intelligens: Människor som besitter logisk-matematisk intelligens ser 
logiska mönster och samband. De tycker om matematik och problemlösning. 
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Visuell-rumslig intelligens: Dessa personer har lätt för att tänka i bilder. De ser också hur 
saker och ting hänger samman. Det är inte enbart en förmåga som är visuell utan den är också 
rumslig. 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens: Innebär att ha god förmåga att göra svåra kroppsrörelser och 
att ha gott handlag. Lär sig bäst när de känner på och handskas med olika föremål. 
 
Musikalisk intelligens: De som har denna läggning är duktiga på att både framställa och 
uppfatta musik och rytmer. 
 
Social intelligens: Personer som innehar denna intelligens har lätt för att leva sig in i andra 
människors tankar och känslor och vilka motiv som styr olika beteenden. De har empatisk 
förmåga och är bra lyssnare. 
 
Intrapersonell intelligens: En intelligens som är ritad inåt den egna personen. Förmåga till 
självkännedom kännetecknar denna intelligens. 
 
Naturalistisk intelligens: Personer med denna intelligens är bra på att känna igen inordna i 
olika klasser arterna i vår flora och fauna och företeelse i vår natur. Den naturalistiska 
intelligensen har tidigare inordnats under logisk-matematisk och visuell-rumslig intelligens. 
 
Alla kan genom stimulans och bra undervisning utveckla de olika intelligenserna enligt 
Gardner (2000). Han menar att vi alla har en förmåga att utöka och förbättra vår intelligens. 
Den är inte fast en gång för alla. Han anser att vi alla har individuella profiler när det gäller 
vårt sätt att ta in information, ordna och bearbeta den. I stor utsträckning handlar därför 
undervisning enligt Gardner om att finna individens inlärningsstil. Forskare och experter inom 
området multipla intelligenser visar i sin forskning enligt Thomsen (2004) att 
individanpassning i skolan är viktig för att kunskapserövringen hos barn- och ungdomar ska 
bli optimal. 
 
2.4 Lärstilar  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för några teorier om lärstilar, vilka är relevanta för 
syftet med vår studie. Hjärnbaserat lärande och individers olika sätt att tänka kommer också 
behandlas i kapitlet.  
 
Vad innebär begreppet lärstil? Varje individ som skall lära sig något nytt eller svårt gör det på 
väldigt olika sätt enligt Dunn & Dunn (1978). De definierar lärstil som det sätt som vi 
människor börjar med att koncentrera oss på, hur vi absorberar ny information samt hur vi 
bearbetar och bibehåller ny och svår information. 
 
Mats Ekholm, tidigare skolverkschef, har i en insändare i pedagogiska magasinet (Ekholm, 
1999) samt i en intervju i Skolvärlden (Persson, 1999) påpekat betydelsen av att lärarna 
anpassar sitt arbetssätt för att gynna den enskilde eleven bättre. Han konstaterar att 
arbetssättet i skolan inte har genomgått några stora förändringar under ett kvarts sekel. Vidare 
menar Ekholm att lärarna behöver bättre analysmetoder för att kunna möta eleverna i deras 
lärande. Stensmo (1997) visar på många möjliga vägar till att göra skolan mer 
individanpassad och framhåller lärstilar som en möjlig väg till detta.  
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Dryden och Vos (2001) anser följande: 
  

För lärare och utbildare, vi hoppas läxan är lika självklar: analysera varje elevs inlärningsstil och 
tillgodose den. Du kommer givetvis inte att kunna göra det för alla hela tiden. Men du kan förvissa 
dig om att varje stil tillgodoses på något sätt under varje inlärningstillfälle. Om du gör det 
kommer du att bli mycket förvånad över hur lätt människor kan lära sig – och hur mycket mindre 
motstånd du möter. ( Dryden och Vos, 2001, s.361). 

 
Prashnig (2001) anser att undervisningen i dagens skola använder traditionella 
undervisningsmetoder med en kraftig inriktning mot matematiska och lingvistiska förmågor 
på ett formellt sätt. Hon anser också att skolan i huvudsak använder sig av analytiska 
undervisningsmetoder vilket leder till att eleverna inte utvecklar kunskaper om livet självt och 
om sina egna inlärningsförmågor. Nyckeln till framgångsrikt lärande är att känna till sin egen 
inlärningsstil och använda sina starka sidor i lärandet. Tyvärr har västvärldens 
utbildningssystem varit och är fortfarande i hög grad inriktat på enhetlighet, 
informationsspridning, värdering och registrering av resultat. Mål och lärresultat är enligt 
henne fortfarande viktigare än lärprocessen. Dagens skola ser enligt Dryden och Vos (2001) 
mer till vad som krävs vid högre utbildning än vad som behövs i en värld som är föränderlig. 
 
Inlärningssystem som är enkla är också de bästa och dessutom är de lustfyllda anser Dryden 
och Vos (2001). Bästa inlärningsmetoderna liknar enligt dem de metoder som vi använde när 
vi var små barn. Dryden och Vos anser vidare att det sätt som vi lär oss på är viktigare än vad 
vi lär oss, men att vi alla behöver en kärna av kunskap som är gemensam och att denna kärna 
kanske är föränderlig. 
 
Varje enskild person tar till sig ny och svår information på väldigt olika sätt. Att ta reda på det 
bästa sättet att lära sig handlar om att ta reda på den egna lärstilen enligt Dunn och Dunn 
(1978). Alla människor kan i det närmaste lära sig hur mycket som helst bara de får göra det 
genom att använda sin egen unika lärstil med hjälp av sina starka sidor. När 
instruktionsmetoderna tar hänsyn till den mänskliga mångfalden och anpassas till den enskilde 
individens lärstil blir resultaten positiva. Den som lär sig får då enligt dem uppleva glädje och 
framgång och upplever ökad motivation samtidigt som individen känner att denne har kontroll 
över inlärningsprocessen. Ytterst handlar lärstilsanalyser enligt Prashnig (2001) om att se till 
att elever får grundläggande och djupt liggande behov tillgodosedda och att bli bekräftade för 
den de är, att de får uttrycka sig på sitt sätt och att de bli respekterade för sin egenart. Det 
tillsammans skapar en sund självkänsla som alla elever mår bra av och då infinner sig också 
lusten att lära.  
 
Dryden och Vos (2001) talar inte bara om undervisning i akademisk mening utan tillfogar 
personlig utveckling (som inrymmer självförtroende). Utmaningen ligger i att göra så att 
eleverna fylls av lust att lära, vilket innebär att varje studerande bör uppmuntras till att 
utveckla och bygga upp sitt självförtroende. Efter att ha studerat vad som kännetecknar 
framgångsrika inlärningssystem runt om i världen har Dryden och Vos funnit att självaktning 
bedöms som viktigare än ämnesinnehållet. Utifrån detta anser de att en fyrdelad läroplan 
behövs som lägger tonvikten på: Självaktning, livskunskap, lära sig lära och att i 
kunskapsämnena bygga upp baskunskaper. Artistiska och kroppsliga färdigheter är också 
viktiga att bygga upp. Dessa aspekter kan blandas för att förstärka varandra. De menar att vi 
kan lära oss att förbättra inlärningen när vi vet hur vi ska lära oss. 
 
Utifrån sina studier menar Dunn (2001) att det är viktigt för en lärare att förstå att eleverna har 
olika lärstilar och att det därför är angeläget att anpassa undervisningen för att bli effektiva 
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och att se till att alla elever får den undervisning som de har rätt till. Prashnig (2001) menar att 
kunskap om lärstilar alltid borde ligga till grund för interaktionen mellan lärare och elever för 
att förstå och hjälpa eleverna med deras lärande.  
  
2.5 Hur människor gör för att ta till sig information 
 
Dryden och Vos (2001) sammanfattar forskning från ett flertal områden och sammanställer 
den till en ny teori om ett lärande samhälle samt om inlärning. Enligt Dryden och Vos finns 
minst tre huvudsakliga inlärningsstilar och hur vi gör för att ta till oss information. 
Kinestetiska/Kännande inlärare, dessa människor lär sig bäst när de rör sig, experimenterar, 
upplever och är delaktiga. Oftast kallas dessa inlärare kinestetiskt- taktila. Visuella inlärare 
lär sig bäst när de ser bilder på det som de studerar. I denna grupp finns ett mindre antal så 
kallade ”skriftorienterade” som lär in genom att läsa. Auditiva/Hörselinlärare vilka lär bäst 
genom ljud, samtal och musik. 
 
Dunn (2001) anser att människor tar till sig information på ett likartat sätt och använder sig 
också av uppdelningen i auditiva och visuella inlärare. Däremot gör Dunn ytterligare en 
uppdelning av kinestetiska/kännande inlärare i två olika grupper. Taktila inlärare som lär sig 
bäst genom att använda sina händer samtidigt som de lär sig nya saker. Kinestetiska inlärare 
som lär sig bäst genom upplevelser och känslomässigt engagemang samt genom att även 
använda och involvera hela kroppen i lärsituationen.   
 
Utöver dessa faktorer har Dunn (2001) identifierat en rad fysiska faktorer som har betydelse 
för människors sätt att lära, till exempel hur människor sitter, vilken belysning som finns och 
vilken tid på dygnet som lärandet sker spelar en stor roll i hur människor kan ta till sig 
information och bearbeta den. 
 
Både Dunn (2001) och Dryden & Vos (2001) är överens om att människor tar till sig 
information på olika sätt och därför lär sig bäst på olika sätt. De har också en samsyn på att 
undervisningen måste anpassas så att alla människor får möjlighet att ta till sig informationen 
genom sin starkaste sinnespreferens. Vidare anser de också att det är viktigt att stimulera flera 
sinnen för att erhålla bästa resultat i lärandet. 
 
En slutsats av detta är att alla människor har olika sätt att ta till sig information och att 
undervisningen därför måste anpassas för att alla människor ska få möjlighet att ta till sig 
informationen på bästa sätt. Om undervisningen bara sker på ett sätt som appellerar till en 
sinnespreferens kommer många personer, som inte har den preferensen eller att den 
preferensen inte är stark, att ha svårt att ta till sig informationen.  
 
2.6 Hur människor bearbetar information 
 
Dunn och Dunn (2001) framhåller att det är viktigt att förstå att människor bearbetar, lagrar 
och behåller information mentalt på olika sätt. En del människor tänker analytiskt och vill 
därför få ny och svår information sekventiellt. Dessa personer vill få fakta efter fakta och 
detaljerad information som sedan leder dem till en förståelse av helheten. Analytiska personer 
föredrar oftast att arbeta ensamma och att lära sig av en lärare eller expert. Andra personer 
tänker holistiskt och har därför svårt att lära sig på det sättet. De måste i stället bli 
känslomässigt involverade av ett ämne genom humor och anekdoter. Lärandet sker bäst 
genom att de blir intresserade av ämnet och ser en mening i den information de får eller att de 
blir medvetna om hur ämnet påverkar dem själva. Holistiska personer föredrar oftast att 
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studera tillsammans med kamrater eller i grupp. Det finns också människor som är både 
analytiska och holistiska och som kan anpassa sig till olika situationer och lärare (Dunn och 
Dunn, 2001) 
  
Kolb (1984) menar i likhet med Dunn (2001) och Dryden & Vos (2001) att det finns två 
aspekter på hur människor lär sig. En handlar om vårt sätt att ta till oss information. Sättet 
som vi tar in information på kan se ut på många olika sätt allt ifrån abstrakt tänkande till 
konkreta upplevelser. Andra aspekten berättar om hur vi använder den information som vi 
hämtar in och hur vi bearbetar den. Denna bearbetning kan se ut på olika sätt, från reflektion, 
observation till att aktivt experimentera. Kolb (1984) gör däremot en annan indelning och 
definierar fyra lärstilsprofiler utifrån dessa aspekter. 
 
Divergeraren (idégivaren). Behöver ha en känslomässig och personlig koppling till det som 
ska läras in. Varför ska jag lära mig det här är nyckelfrågan. Lär genom upplevelser som är 
konkreta och genom reflekterande observation. Genom att diskutera med dem som har samma 
lärstil lär sig divergeraren bäst. 
 
Assimileraren (förklararen). Lär genom föreläsningar, processgenomgångar, experter och 
egen forskning. Vad, är nyckelfrågan för assimileraren. Arbete på egen hand föredras av 
assimileraren. 
 
 Konvergeraren (sammanställaren). Logiskt tänkande, analyser och rationella sätt att lösa 
uppgifter kännetecknar konvergeraren. Lär genom styrd inlärningsmetod och struktur. Hur är 
nyckelfrågan för konvergeraren. Att aktivt söka kunskap i form av självstudier passar 
konvergeraren. 
 
 Ackommoderaren (prövaren). Det som kännetecknar ackommoderaren är aktivitet och 
inriktning på handling.  Praktiskt arbete och att aktivt arbeta med konkreta uppgifter passar 
ackommoderaren, och han/hon styr själv sitt lärande. Lär sig bäst genom att arbeta i projekt 
eller i liten grupp. Vanlig stil hos de som behöver se helheter från olika perspektiv. 
 
Kolb(1984) har gjort sin indelning på människors lärstil utifrån fyra olika typer av sätt att lära 
i stället för som Dunn (2001) som har delat upp lärstilar i sätt att ta in information och sätt att 
bearbeta information. Kolb har gjort sin indelning av lärstilar utifrån båda dessa aspekter. 
Sammantaget finns det stora likheter mellan det som Dunn benämner holistiskt tänkande och 
Kolbs divergeraren och ackommoderaren. Stora likheter finns också mellan de som Dunn ser 
som analytiska personer och Kolbs assimileraren och konvergeraren. 
 
Utifrån Dunn (2001) och Kolb (1984) sätt att se på hur människor bearbetar information 
framkommer det att det är stora skillnader i på vilket sätt människor gör för att lära sig. 
En jämförelse mellan analytiska och holistiska personer visar att de inte har några likheter i att 
bearbeta informationen. Till exempel har den holistiske behov av att bli känslomässigt 
involverad, något som för den analytiske inte är viktigt. Den holistiske vill arbeta tillsammans 
med kamrater och i grupp medan däremot den analytiske föredrar att arbeta ensam. Av dessa 
skillnader i sättet att bearbeta information kan vi dra slutsatsen att holistiska och analytiska 
personer behöver olika sätt att arbeta och olika undervisning för att uppnå ett bra resultat i sitt 
lärande. 
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2.7 Hur vi lär oss 
 
Dryden och Vos (2001) anser att när vi utnyttjar många av hjärnans olika förmågor samtidigt 
lär vi oss snabbast och bäst. Vid inlärning är det framförallt tre aspekter som är speciellt 
viktiga. Förmågan att lagra och ta fram information på ett så noggrant, snabbt och effektivt 
sätt som möjligt och hur informationen kan användas vid problemlösning samt hur 
informationen kan användas för att skapa nya idéer. 
 
Kolb (1984) ser det på ett lite annorlunda sätt. Enligt honom använder vi i de flesta 
inlärningssituationer samtliga sätt men vi växlar mellan sätten, konkret upplevelse, reflektion 
och observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. För optimalt lärande bör 
enligt honom utbildningsplanerare tänka på att ha alla fyra lärstilarna representerade i de 
kursavsnitt som planeras. Hela inlärningssituationen ses som en process av Kolb, där 
inlärningen inleds med den konkreta upplevelsen. Den fortsätter med reflekterande 
observation. Efter detta följer abstrakta tänkandet som får sin praktiska tillämpning i aktivt 
experimenterande. I inlärningssituationen bör hela denna process vara med. 
 
Dunn (2001) framhåller att det som är avgörande för hur människor lär är sättet som de tar till 
sig informationen på och hur de gör för att bearbeta och behålla informationen. Därför menar 
hon att det är av största vikt att människor behöver få information presenterad så att den 
överensstämmer med personens starkaste perceptuella sida (visuell, auditiv, taktil eller 
kinestetisk), men undervisningen måste också ske så att flera sinnen aktiveras samtidigt. 
Vidare behöver informationen anpassas till personens sätt att bearbeta information (analytiskt 
eller holistiskt). 
 
Sammanfattningsvis är inhämtandet och bearbetningen av information något ytterst 
personligt. Alla människor har ett eget sätt att göra detta, därför måste skolan och läraren 
anpassa sitt sätt att arbeta för att kunna möta alla elevers specifika behov. 
 
2.8 Hur vi tänker och hjärnbaserat lärande 
 
Alla människor bearbetar inte den information de får på samma sätt enligt Prashnig (2001). 
Därför är det viktigt att veta om hur olika sätt att tänka påverkar sättet att lära. Det senaste 
årtiondet har enligt henne en mängd kunskap om skillnaderna mellan höger och vänster 
hjärnhalva redovisats. Dunn (2001) menar att personer som har en dominerande vänster 
hjärnhalva, den analytiska stilen, föredrar att lära i en miljö som är lugn, med god belysning 
och som har formell utformning. De har inte något behov av att äta eller dricka när de lär. De 
lär sig bäst ensamma eller med stöd av en lärare. De personer som har en dominerande höger 
hjärnhalva, den holistiska stilen, föredrar en studiemiljö där det förkommer bakgrundsljud 
eller musik. De föredrar en svag belysning i rummet och äter och dricker gärna samtidigt som 
de studerar och studerar gärna tillsammans med andra. Många människor har enligt henne 
också en blandning av dessa stilar vilket gör att de föredrar en blandning av de två olika 
miljöerna. 
 
Idén om människors mångfald och möjligheter att lära sig saker har sitt ursprung i färska 
forskningsresultat om hjärnan. Kunskaperna om hjärnan kommer att leda till förändringar i 
sättet att undervisa och lära enligt Prashnig (2001). Hon menar att det för lärare kommer att 
innebära att de måste förstå lärprocessen och acceptera att alla människor är olika. Det 
kommer då att leda till bättre undervisning och bättre metoder. Enligt henne kommer det att 
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betyda att om eleverna förstår sin egen hjärnfunktion och sitt unika sätt att lära så kommer det 
att leda till ett bättre självförtroende och framgång i studierna. 
 
Enligt Jensen (1997) har hjärnan olika inlärningsmönster. När människor lär sig nya saker ska 
de först rapporteras till hjärnan och sedan ska kunskapen konsolideras i hjärnan. Varje individ 
har enligt honom ett unikt mönster för inlärning och skillnaden beror på vilka erfarenheter 
personen har sedan tidigare. Ny information kopplas ihop i olika mönster i hjärnan som bildar 
nya nätverk som i sin tur leder till att ny kunskap bildas hos individen. Vidare menar han att 
all inlärning kräver uppmärksamhet och pekar på tre olika nervsystem som påverkar 
människors uppmärksamhet. Nyhetsbehovet i hjärnbarken, mellanhjärnans jakt på njutning 
och nedre hjärnans önskan att undvika skada. Han framhåller också vikten av att inte 
överanvända något av dessa system eftersom effekterna då inte får någon verkan. Han anser 
även att människor behöver tid för eftertanke och reflektion för att kunna ta till sig kunskap, 
sätta kunskapen i ett sammanhang och bygga upp ett minne. 
 
Det finns tre faktorer som är avgörande för att skapa mening åt inlärningen enligt Jensen 
(1997). Det måste vara relevant. Det är när de befintliga kontakterna mellan hjärncellerna 
reagerar på sådant som är bekant som nya mönster kan skapas. Det måste finnas känslor. När 
människor engageras känslomässigt frigörs kemikalier i hjärnan som sorterar och märker 
händelsen som betydelsefull. Det måste också finnas ett mönster. Sammanhangen hjälper 
människor att bilda mönster ungefär på samma sätt som ett pussel byggs. 
 
Det finns tre olika resurser som hjärnan utvecklar olika mycket beroende på hur mycket 
stimulans de olika resurserna får enligt Bergström (1997). Kraften avspeglas i musklerna i 
form av energi och i sinnet som medvetande och är den första resursen som utvecklas. 
Kunskapen eller informationen är nästa resurs och den mognar relativt sent. För att en 
människa ska kunna skapa vetande krävs att denna resurs samarbetar med 
kraften/medvetandet. Värdet är den resurs som gör att människor kan göra ett urval av vilken 
information som behövs just nu, i vilken mängd och av vilken typ. 
 
Bergström (1997) är mycket kritisk till dagens samhälle, skolor och universitet som han 
menar försöker maximera kunskapsmängden i barns- och ungas hjärnor. Genom att göra det 
menar Bergström att den tredje resursen, urvalsförmågan det vill säga värdekapaciteten 
försummas. 
 
Prashnig (2001) anser att lärare som arbetar ”hjärnvänligt” arbetar genom att ge eleverna råd 
om hur de ska använda sina starka sidor när de studerar och ger visuell, auditiva, taktila samt 
kinestetiska förslag till aktiviteter. Lärarna anpassar undervisningen för att passa både 
analytiska och holistiska elever och använder sig av ett sätt att undervisa för att stimulera alla 
sinnen och känslor. De hjälper också sina elever att förstå sin lärstil och att alla sätt att lära sig 
är normala samt att det inte finns något sätt som är rätt eller fel utan att det bara är olika sätt 
att lära. Lärarna uppskattar också det som är annorlunda hos andra och det unika i varje 
människa.  
 

Om du arbetar som lärare eller handledare, eller på något annat sätt med 
inlärningsprocesser, bör du tänka på att din egen tankestil förmodligen 
dominerar din inställning till undervisning, kanske i större grad än du tror. Vi 
tenderar att undervisa på samma sätt som vi tycker om att lära. (Prashnig, 2001, 
s. 46). 
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Det som vi tagit fasta på är att alla människor är unika och har ett unikt sätt att lära. För att 
alla människor ska få möjlighet att lära sig på ett optimalt sätt måste undervisning och 
arbetssätt anpassas till den enskilde individen. En förutsättning för att kunna anpassa 
undervisningen är att den enskilde elevens lärstil först kartläggas genom en lärstilsanalys. Vi 
har också tagit fasta på ovanstående citat, att vi som lärare måste vara observanta på vilket sätt 
vi undervisar. 
 

3. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken undersökningsgrupp som har deltagit i studien och 
de undersökningsmetoder vi använt oss av. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att använda oss av två olika metoder, både en kvantitativ 
metod (lärstilsanalys) och en kvalitativ metod (intervju). Enligt Stensmo (1994) ger den 
kvantitativa metoden en generell och översiktlig bild som bygger på systematiskt insamlade 
uppgifter som är mätbara. Den kvalitativa metoden menar han går mera på djupet och bygger 
på verbala formuleringar. 
 
3.1 Undersökningsgrupp 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av 49 elever. Av dessa kom 24 elever, 15 flickor och 9 
pojkar, från år nio i en grundskola i Luleå kommun och en gymnasieklass årskurs 2 med 25 
elever, varav 13 flickor och 12 pojkar från en gymnasieskola i Luleå kommun. Eleverna som 
har deltagit i analysen är elever från de klasser där vi gjort vår fem veckor långa 
verksamhetsförlagda utbildning under vårterminen 2005. 
 
3.2 Lärstilsanalys som metod 
 
Vi har valt att använda oss av Dunn & Dunn´s lärstilanalys (se bilaga 1). (The Dunn & Dunn 
Learning Styles Modell). Analysen är utarbetad av Rita Dunn, professor vid St. John´s 
University i New York och Kenneth Dunn, professor vid Queen´s College i New York (Dunn 
2001). De har under trettio år bedrivit forskning inom området lärstilar. Forskningen har 
bedrivits på drygt hundra högskolor och universitet (Prashnig, 2001). 
 
Modellen använder sig av tjugoen olika ”element” uppdelat i fem grupper som tar hänsyn till 
olika miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer som 
påverkar lärprocessen (Dunn 2001). Analysen är uppbyggd som ett formulär, där den 
svarande har att ta ställning till en rad påståenden. Den svarande skall till varje påstående 
svara med att ange om påståendet är sant eller falskt. Den svarande skall svara på frågorna 
med utgångspunkt från hur hon/han själv skulle vilja arbeta om hon/han var tvungen att lära 
sig något nytt eller svårt.  
 
Analysen är uppdelad i olika avdelningar och till varje avdelning finns det en resultatnyckel 
(Dunn, 2001) för att tolka svaren på de olika påståendena. Svaren sammanställs sedan till en 
individuell lärprofil (se bilaga 2). Lärprofilen visar den enskilde individens behov av 
studiemiljö, behov av struktur, hur motiverad personen är, personens uthållighet och hur 
ansvarstagande personen är. Lärprofilen visar också om personen vill studera ensam eller 
föredrar att studera med kamrater eller lärare. Vidare visar den på vilken eller vilka som är 
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personens starka sinnesförmågor uppdelade på auditiv, visuell, taktil och kinestetisk förmåga. 
Utöver det visar analysen också på om personen har något behov av mat och dryck under 
lärprocessen, vilken tid på dygnet personen förmodligen lär sig bäst på och behovet av rörelse 
under studierna (ibid). 
 
3.3 Genomförande av analysen 
 
Syftet med lärstilsanalysen var att kartlägga elevernas lärstilar. Innan analysen påbörjades 
informerades eleverna om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990). Eleverna 
informerades om vad analysen gick ut på, att analysen var frivillig och att de hade rätt att 
avbryta analysen om de så önskade (se bilaga 3). Eleverna fick varsitt exemplar av 
frågeformuläret för lärstilsanalysen. Analysen genomfördes enskilt av varje elev i ett 
klassrum. Eleverna fick använda så lång tid de behövde för att fylla i frågeformuläret och de 
hade även möjlighet att ställa frågor. Några av eleverna ställde frågor om vad som menades 
med vissa av påståenden och om det var möjligt att man kunde svara sant på flera påståenden 
i varje moment. Efter att eleverna fått ett förtydligande av informationen som lämnades inför 
analysen förstod de hur de skulle gå tillväga med att besvara påståendena. 
 
Efter att eleverna som deltagit i analysen fyllt i formuläret användes resultatnycklarna till att 
sammanställa en individuell lärprofil. Några dagar efter att analysen genomförts redovisades 
lärprofilerna individuellt till varje elev i ett avskilt rum. Tillsammans med sin lärprofil fick 
eleverna råd om hur de kunde förändra sitt sätt att lära. 
 
3.4 Urval för intervjun 
 
Utifrån de elever som genomfört lärstilsanalysen gjordes ett slumpmässigt urval av 16 elever, 
8 elever från varje klass, till intervjun. 
 
3.5 Intervjun som metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi har avsett att ta reda på 
elevernas upplevelser av att ha fått veta sin lärprofil. Trost (1997) menar att det genom att 
använda en kvalitativ metod går att skapa en bättre förståelse inom det område som 
undersöks. Trost anser också att det genom en kvalitativ metod går att få en bild av människor 
och deras sätt att tänka. 
 
Intervjun som vi gjort byggde på fem frågor som vi skrivit ner för att ha som utgångsmall. 
Frågorna hade vi utformat för att kunna nå syftet med vår undersökning samtidigt som vi 
försökt att göra frågorna korta och lätta att förstå för eleverna. En halvstrukturerad intervju 
ska enlig Kvale (1997) förberedas genom att skriva en intervjuguide. Den ska innehålla 
intervjufrågor för de ämnen som står i fokus och vara relevanta för syftet med 
undersökningen, samtidigt som de ska vara utformade så att respondenten uppfattar frågorna 
som korta och lättförståliga. Enligt Kylén (2004) bör en intervjuguide innehålla fyra till sex 
punkter. 
 
Under intervjuns gång följde vi upp frågorna med kompletterande frågor för att fånga in 
elevernas upplevelse och för att vara säkra på vad eleverna verkligen menat. Vi genomförde 
intervjuerna som ett samtal för att vi ville att eleverna skulle känna sig komfortabla i 
intervjusituationen så att vi skulle få eleverna att känna att de kunde framföra sina tankar, 
känslor och upplevelser. Samtidigt ville vi styra intervjun så att vi kunde uppnå vårt syfte med 
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intervjun. Hartman (1997) menar att en kvalitativ metod använder sig av en halvstrukturerad 
intervju. Han menar att intervjun ska genomföras som ett personligt samtal där intervjuaren 
leder respondenten med frågor som styr mot intervjuns syfte, samtidigt som respondenten kan 
styra vad som diskuteras. Tanken enligt Hartman är att få fram vad respondenten tycker är 
viktigt. Holme och Solvang (1997) ser också den kvalitativa metoden som ett samtal mellan 
intervjuaren och respondenten, där intervjuaren styr samtalet samtidigt som denne försöker att 
låta respondenten påverka samtalet. 
  
Enligt Kvale (1997) resulterar en intervju i en stor mängd information som är ostrukturerad 
och komplicerad samtidigt som den är motsägelsefull. Analysen av informationen ska enligt 
Kvale påbörjas redan under tiden som intervjun pågår, genom att låta respondenten själv 
analysera det som sagts. Under intervjun beskriver respondenten spontant vad de upplever. 
Intervjuaren gör under den delen av intervjun inga tolkningar eller förklaringar. När intervjun 
fortskrider menar Kvale att respondenten själv upptäcker nya tolkningar och innebörder i det 
som sagts och det leder respondenten till eftertanke. I denna del av intervjun tolkar och 
koncentrerar intervjuaren meningen i det som respondenten berättat. Detta görs genom att 
intervjuaren ställer kompletterande motfrågor av typen ”Du menar att…..”. Det gör det 
möjligt för respondenten att komplettera eller korrigera sina svar. Intervjun fortsätter sedan på 
detta vis för att säkerställa att intervjuaren har tolkat respondentens svar precis på det sätt 
respondenten menat. 
 
Intervjuerna ska sedan enligt Kvale (1997) skrivas ned ordagrant och sedan bearbetas de 
genom att ta bort ovidkommande material, avvikelser och upprepningar samt att 
väsentligheter urskiljdes från oväsentligheter. Efter detta sker enligt Kvale själva analysen 
som kan ske på olika sätt. Vi har valt att använda oss av de analysmetoder som Kvale 
benämner meningskoncentrering som innebär att intervjutexten delas upp i naturliga 
meningsenheter som koncentreras och bildar huvudteman samt meningskategorisering vilket 
innebär att intervjumaterialet kodas och delas in i kategorier.  
 
3.6 Genomförande av intervjun 
 
I samband med att eleverna fick sin individuella lärprofil gjordes en intervju (se bilaga 4) med 
syftet att ta reda på elevernas upplevelser av att ha fått reda på sin lärstil. 
 
De slumpmässigt utvalda eleverna tillfrågades om de var villiga att delta i en intervju. 
Eleverna fick också veta syftet med intervjun och att de skulle delta anonymt samt att vi 
skulle använda bandspelare för dokumentation vilket enligt Kvale (1997) gör att de som 
intervjuar har lättare att koncentrera sig på ämnet. Samtliga av de tillfrågade eleverna ställde 
sig positiva till att medverka i intervjun.  
 
Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju som byggde på en intervjuguide med fasta 
frågor som sedan följdes upp med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och 
dokumenterades med bandspelare samtidigt som vi förde minnes anteckningar. Under 
intervjuns gång ställde vi motfrågor så som, du menar, du tycker, känns det, för att säkerställa 
att vi uppfattat elevernas svar på ett riktigt sätt. Intervjuerna fortsatte sedan tills vi ansåg att 
ingen ny eller ytterligare information erhölls av eleverna. 
 
Med stöd i Kvale (1997) skrevs sedan intervjuerna ut ordagrant och sedan bearbetades de 
genom meningskoncentration. Vi koncentrerade de svar vi fått av eleverna genom att ta bort 
ovidkommande information och upprepningar. Därefter använde vi oss av Kvales 
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analysmetod meningskategorisering genom att strukturera upp elevernas svar och placera in 
svaren i kategorier. Från dessa data kunde vi sedan skapa oss en bild av elevernas olika 
upplevelser och uppfattningar av att ha fått veta sin lärstil. De kategorier som vi kom fram till 
var igenkännande/bekräftelse, förändrat/oförändrat arbetssätt och framtida nytta i lärande.    

4. Resultat 
 
Vi kommer i detta kapitel ta upp resultatet från våra empiriska studier, lärstilsanalys och 
intervju. Resultaten kommer att redovisas under respektive metod. Vår lärstilsanalys syftar till 
att kartlägga elevernas lärstilar och intervjuerna till att ta reda på elevernas upplevelse av att 
ha fått veta sin lärstil. 
 

4.1 Lärstilsanalys 
 
Resultatet från lärstilsanalysen redovisar vi i samma ordning som den som finns på elevernas 
inlärningsprofil. Elevernas preferenser har tagits fram med hjälp av de resultatnycklar som 
finns i anslutning till varje del i analysen och som bygger på elevernas svar i form av sant 
eller falskt på de olika påståendena.   
 
När vi sammanställt lärstilsanalysen fördelade sig svaren från de 49 eleverna enligt 
nedanstående. 
 
Vad  eleverna tycker om miljön omkring sig: 
 
Ljud. 18 av eleverna vill ha en miljö med dämpad musik, 16 av eleverna föredrar att studera i 
en tyst miljö och 15 föredrar att lyssna på musik på hög volym när de ska studera. 
 
Ljus. 27 elever ville helst ha en dämpad belysning i rummet och en lampa på sitt arbetsbord, 
18 elever önskade att belysningen i rummet skulle vara stark när de studerar och 5 elever 
föredrog att inte ha någon eller mycket svag belysning 
 
Temperatur. 39 av eleverna vill att det ska vara en normal rumstemperatur för att de ska 
kunna arbeta bra, 6 elever fördrar att ha det varmt och 5 elever vill ha det svalt. 
 
Sittplats. 23 av eleverna vill ha en formell sittplats som arbetsbord och arbetsstol, 18 elever 
tycker att de i stället arbetar bättre om de får använda sig av en mer informell sittplats som till 
exempel att sitta i en soffa och 12 elever ser helst att de får ligga i en soffa när de ska studera. 
 
Vi kan se att de flesta eleverna föredrar att studera i en miljö med musik och dämpad 
belysning, normal rumstemperatur och studera i en informell studiemiljö. Den skillnad vi 
kunde upptäcka inom undersökningsgruppen var att eleverna på gymnasiet i högre 
utsträckning föredrog en svagare belysning än eleverna i år nio. 
 
Känslomässiga faktorer 
 
Motivation. 26 av eleverna är mycket motiverade, 21 elever är motiverade och 2 elever är inte 
motiverade till teoretiska studier. 48 av eleverna motiverar sig själva i första hand och 1 elev 
motiverades i första hand av kamrater. I andra hand motiveras eleverna till största delen av 
vuxna och lärare och en liten del av eleverna motiveras av kamrater. 
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Uthållighet. 24 av eleverna är uthålliga med sina arbetsuppgifter, 13 elever har däremot svårt 
att hålla koncentrationen och har svårt med att avsluta uppgifter och 12 är mycket uthålliga i 
sitt arbete.  
 
Ansvar. 40 av eleverna är ansvarskännande och målinriktade i sitt arbete, 6 elever är mindre 
ansvarskännande och har svårt att anpassa sig och 3 elever är mycket ansvarskännande. 
 
Struktur. 36 av de studerande föredrar en arbetssituation där de får arbeta självständigt med 
bara lite handledning från läraren, 13 elever ser helst att deras arbete är strukturerat och att 
deras arbete kontrolleras. 
 
När det gäller de känslomässiga faktorerna kan vi konstatera att nästan alla elever är 
motiverade eller mycket motiverade och att de flesta är uthålliga i sina studier. Nästan alla är 
också ansvarstagande och har inget behov av handledning, utan föredrar att arbeta 
självständigt. Det finns en skillnad mellan gymnasieeleverna och eleverna i år nio. Eleverna i 
år nio ville i mycket högre grad arbeta självständigt med bara lite handledning från läraren än 
gymnasieeleverna som i högre utsträckning föredrog mer struktur i sina studier. 
 
 
Sociala faktorer 
 
Eleverna lär sig bäst genom. 21 av eleverna föredrar att lära sig ensam när de skall lära sig 
någonting nytt eller svårt, 17 föredrar att lära sig tillsammans med en kamrat, 6 vill helst 
studera tillsammans med två kamrater, 3 föredrar att göra det tillsammans med läraren och 2 
vill göra det i en grupp med flera kamrater. 
 
Här kan vi se att en majoritet av eleverna föredrar att studera tillsammans med en eller flera 
kamrater men att en stor del föredrar att studera ensam. 
 
Fysiska faktorer 
 
Sinnesförmågor.  Den sinnesförmåga som var starkast (1: a preferens) hos eleverna fördelade 
sig på följande sätt: 27 av eleverna är auditiva, 20 är visuella och  2 är taktila i första hand. 
Den sinnesförmåga som var näst starkast (2:a preferens)  hos eleverna fördelade sig enligt 
följande: 23 av eleverna är visuella, 17 är auditiva, 6 kinestetiska och 3 taktila. 
 
Behov av mat och dryck. 25 elever har ett litet behov av att äta och dricka samtidigt som de 
studerar, 14 har inget behov av detta medan 10 av eleverna har ett stort behov av att ha 
någonting att äta och dricka när de studerar. 
 
Bästa studietid på dygnet. Av eleverna så föredrar 29 att studera på kvällen, 19 föredrar att 
göra det på dagtid och 1 elev vill helst studera på morgonen. 
 
Behov av rörelse. En stor majoritet, 35 elever kan sitta stilla ganska länge och studera men har 
ett behov av att röra sig, 7 elever har inget behov av att röra sig när de studerar. Lika många 
har däremot ett stort behov av att röra sig när de studerar. 
 
När det gäller elevernas sinnesförmågor ser vi av resultatet att de flesta av eleverna i första 
hand är auditiva eller visuella men att det även fanns elever som i första hand var taktila. Tar 
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vi hänsyn till näst starkaste sinnesförmåga ökar antalet taktila och kinestetiska elever. Här ser 
vi en markant skillnad i undersökningsgruppen mellan pojkar och flickor, nästan alla elever 
som har starka kinestetiska och taktila sinnesförmågor är pojkar. Vi ser också av resultatet att 
de flesta eleverna har ett behov av att äta och dricka när de studerar samt har behov av att röra 
sig när de studerar. De flesta eleverna fördrar att studera på kvällen. 
 
Elevernas sätt att tänka 
 
Av undersökningsgruppen har 26 elever ett holistiskt sätt att tänka och bearbeta information 
och 23 elever har ett analytiskt sätt. 2 av de holistiska eleverna har ett mycket starkt utpräglat 
holistiskt sätt att tänka och 2 av de analytiska eleverna har ett starkt utpräglat analytiskt sätt 
att tänka. 
 
När det gäller elevernas sätt att tänka kan vi se en liten övervikt av elever som tänker 
holistiskt än elever som tänker analytiskt. 
 
 
4.2 Elevernas upplevelser 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av 16 slumpvis utvalda elever, 8 elever från grundskolans år 
nio och 8 elever från gymnasiet. Alla eleverna som deltog i intervjun var positiva och tyckte 
att det var bra att få göra analysen och få veta hur den egna lärprofilen såg ut. ”det var bra” 
menade en av eleverna, en annan elev framförde att ”det var lärorikt att se sin egen profil”.  
Vi har avidentifierat personerna som deltagit i intervjun genom att inte ange deras namn. 
Intervjuerna ger oss en förståelse om vad eleverna upplevt när de fått veta sin lärprofil. 
Resultatet av intervjuerna redovisas under de kategorier som framkommit under 
analysprocessen. 
 
De kategorier som vi kom fram till var följande: 

 
• igenkännande och bekräftelse 
• förändrat eller oförändrat arbetssätt 
• framtida nytta i lärande 

 
Igenkännande och bekräftelse 
  
Av de elever vi intervjuat anser de flesta att det som lärprofilen visade stämmer överens 
väldigt bra med deras egen uppfattning om hur de lär sig. Eleverna fick bekräftelse på vilket 
sätt de lär sig bäst. En elev framförde det i form av ”stämmer väldigt bra, det är jag” medan en 
annan elev utryckte det som ”stämmer ganska bra det är jag”. 
 
Det framkommer också att många elever känner igen sig på vilket sätt som de lär sig bäst. En 
elev som tyckte att hon visste hur hon lärde sig utryckte följande ”det är sån som jag är”. 
Ytterligare en elev framförde sin uppfattning att han känner igen sig ”att det låter som jag”. 
 
Förändrat eller oförändrat arbetssätt 
 
Hälften av eleverna som vi intervjuat framför att de kommer att göra förändringar i sitt sätt att 
studera och anpassa sitt sätt att lära utifrån det som framkommit i analysen. De elever som 
avsåg att göra förändringar i sitt sätt att studera var i huvudsak de elever som i sin 
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lärstilsanalys hade taktila och kinestetisk sinnesförmågor. De förändringar som var aktuella 
var att anpassa studiemiljön och det egna sättet att studera. En elev med starka taktila och 
kinestetiska drag skulle förändra sitt arbetssätt efter resultatet i lärstilsanalysen och menade att 
”jag lär mig bra med bild, ljud och övningar. Jag kommer att variera miljön och använda mig 
av dator och ta korta pauser i fortsättningen”. 
 
En annan elev med starka taktila drag avsåg att förändra sitt sätt att studera genom att använda 
sig mer av övningar. Han framförde att ”det kan bli lättare sen att plugga”. 
 
Några elever framförde att de hade haft funderingar om hur de skulle göra för att lära sig och 
fick en aha-upplevelse att det kanske är så jag ska göra när jag studerar. En elev med visuella 
och taktila sinnesförmågor uttryckte det som ”att det kanske är lättare att lära sig så där”. En 
annan elev med taktil sinnesförmåga framförde det med att säga ”jag har sett hur man lär sig”. 
Han skulle börja med att använda sig av ett arbetssätt i vilket händerna involverades mer i 
hans sätt att lära. 
 
Den andra hälften av eleverna kommer att fortsätta studera som de gjort tidigare. De elever 
som inte avsåg att förändra sitt sätt att lära var till största delen elever med starka auditiva och 
visuella sinnesförmågor. En elev med både auditiva och visuella sinnesförmågor sade följande 
”jag tror inte att det kommer att påverka så mycket, det är ungefär som jag gör nu”. 
  
Framtida nytta i lärande 
 
En del av eleverna vet i dag inte om de kommer att ha någon nytta av att veta sin lärprofil i de 
fortsatta studierna. Den största delen av de elever som inte visste om de skulle ha nytta av att 
veta sin lärprofil var elever i grundskolan. En elev i grundskolan framförde det som ” inte vet 
jag vad jag kommer att ha för nytta”. 
 
Eleverna i gymnasiet ansåg i högre grad att de kommer att få nytta av att veta sin lärprofil i 
sina fortsatta studier. En elev i gymnasiet som hade för avsikt att fortsätta att studera på 
universitetsnivå påpekade att ”genom att man kommer förmodligen vid vidare studier 
kommer att ställa högre krav”. Då är det bra att veta sin lärprofil”.  
 
De elever som ansåg sig ha nytta av att veta sin lärprofil framförde att de kommer att kunna 
studera effektivare. En av dessa elever menade att  ”det kommer att underlätta när jag ska 
plugga. Jag blir effektivare”. En annan elev ansåg att han kommer att ha nytta av att veta sin 
lärprofil i framtiden för att kunna lära sig mest effektivt inför prov i skolan. Han påpekade 
vikten av att ”veta hur man lär bäst”. Ytterligare en elev insåg nyttan av att veta sin lärprofil 
och sade följande ”intressant, användbart när jag ska studera i framtiden.” 
  

5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet från våra undersökningar. Vi kommer att diskutera 
resultaten under respektive metod. Syftet med vår undersökning var att kartlägga elevernas 
lärstilar samt att ta reda på elevernas upplevelser av att ha fått veta sin lärstil. Resultatet av 
lärstilsanalysen stämmer till stor del överens med tidigare forskning. Vårt resultat från 
undersökningen av elevers upplevelser efter att de uppmärksammats om sin lärstil kan inte 
jämföras med tidigare forskning. Trots ansträngningar har vi inte lyckats finna någon sådan.  
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5.1 Validitet och reliabilitet  
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av Dunn & Dunns lärstilsanalys. DeBello 
(1990) anser att den ger en hög tillförlitlighet eftersom det är den modell som har mest  
grundforskning och vetenskapliga undersökningar som stöd. Eftersom modellen har ett starkt 
stöd i grundforskning och vetenskap anser vi att analysen borde ha en hög validitet, det vill 
säga den mäter det som avses att mätas. För att öka tillförlitligheten i vår empiriska 
undersökning fick respondenterna skriftlig information om undersökningen. I informationen 
var vi extra tydliga med att betona konfidentialiteten för att öka validiteten.  
 
Med reliabilitet avser Kvale (1997) att avgöra om mätinstrumentet ger ett tillförlitligt resultat. 
Avgörande vid kvantitativ metod är att frågorna är väl utformade och att instruktionerna är 
tydliga samt mätinstrumentets förmåga att stå emot slumpens inflytande (ibid). Vid 
undersökningstillfället hade vi muntlig genomgång om det praktiska tillvägagångssättet. 
Innan eleverna började fylla i frågeformulären förtydligades vikten av att eleverna svarade 
uppriktigt på frågorna samt att det inte fanns något ”rätt” eller ”fel” svar för att undvika 
förväntanseffekter.   
 
Med validitet avses om undersökningen mäter det som den avser att mäta. En intervju kan 
vara ogiltig om de intervjuade inte har svarat ärligt och uppriktigt på frågorna enligt Kvale 
(1997). Vi har i intervjuerna försökt förebygga att eleverna skulle ge oärliga svar genom att 
utföra dessa enskilt i ett avskilt rum för att vara ostörda. Vi har också garanterat eleverna att 
materialet skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna utförde vi den sista veckan av vår 
verksamhetsförlagda utbildning, eftersom vi anser att vi i slutet fick en bättre och närmare 
kontakt med eleverna och att vi därför skulle erhålla ärligare svar när eleverna hade lärt känna 
oss bättre.  
 
För att vi skulle undvika missförstånd eller felaktiga tolkningar har vi återkopplat frågorna till 
eleverna för att få fram vad eleverna menat med sina svar för att öka validiteten. Vi använde 
oss också av följdfrågor för att få ökad validitet. Vi kan dock inte vara helt säkra på att 
eleverna gett oss helt ärliga och uttömmande svar eftersom eleverna kanske inte vill utlämna 
alltför mycket personliga synpunkter till en person som de känt i endast fem veckor. 
Undersökningar av det här slaget, som är mycket personliga, kräver att informanten har ett 
förtroende hos respondenten. En annan osäkerhetsfaktor är de låga antalet intervjuer, vilket 
innebär att det inte är säkert att vi erhållit ett material som är representativt för hela 
undersökningsgruppen.  
 
Reliabilitet innebär enligt Kvale (1997) att avgöra om mätinstrumentet ger ett tillförlitligt 
resultat. Genom att vi använt oss av metoden intervju har vi kunnat förklara frågorna vi ställt 
till eleverna för att undvika missförstånd. Vi har även använt oss av bandspelare för att spela 
in intervjuerna och på så sätt öka tillförlitligheten. 
 
5.2 Resultatdiskussion av lärstilar 
 
Dunn och Dunns lärstilsanalys visar på många olika faktorer som påverkar elevers lärande. I 
analysen ingår följande; miljön, känslomässiga faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och 
olika sätt att tänka.  
 
I vår undersökning kunde vi se att det fanns stora skillnader i hur eleverna vill att deras 
studiemiljö skall vara anpassad. En övervägande del av eleverna föredrog att kunna lyssna på 



20 

musik i sin studiemiljö medan en tredjedel av eleverna föredrog en tyst miljö för sina studier. 
När det gällde belysningen framkom det också stora skillnader mellan eleverna. Den 
övervägande delen av eleverna ville ha dämpad eller svag belysning medan en tredjedel 
föredrog en studiemiljö som tillhandahöll stark belysning. Ytterligare en faktor som visade på 
stora skillnader inom undersökningsgruppen var vilken plats som eleverna föredrog vid sina 
studier. Majoriteten av eleverna föredrog en informell studieplats (sitta eller ligga i soffan) 
medan drygt en tredjedel hade en annan uppfattning och ville studera vid en formell 
studieplats (vid arbetsbord). Vi kunde se tydliga skillnader i hur eleverna ville ha sin 
studiemiljö i skolan utformad och ställer därför frågan om elevernas skolmiljö är utformad för 
att alla elever skall kunna lära och utvecklas? Enligt Lpf 94 (1994) skall skolan sträva efter att 
skapa en god miljö för utveckling och lärande. Prashnig (2001) ställer sig frågan om den 
traditionella klassrumsmiljön är en optimal miljö för alla elevers lärande. Vi anser att det 
traditionella klassrummet inte är en optimal studiemiljö för alla elevers lärande utan borde 
anpassas efter de olika behov som eleverna har. 
 
Bland de känslomässiga faktorerna kunde vi se att de allra flesta elever var motiverade eller 
mycket motiverade för sina studier och dessa elever motiverade sig själva i första hand och i 
andra hand blev de motiverade av läraren. Stensmo (1997) säger att läraren har en avgörande 
roll för elevernas motivation i klassrummet. Vi kunde se att läraren hade stor betydelse för 
elevernas motivation, men inte den största.  
 
I vår undersökningsgrupp såg vi en markant skillnad mellan grundskoleeleverna (år 9) och 
gymnasieeleverna när det gällde deras behov av struktur i lärandet. Vi kunde se att 
grundskoleeleverna i högre grad föredrog en arbetssituation där de fick arbeta självständigt 
med liten handledning från läraren medan gymnasieeleverna i större utsträckning ville ha en 
mer strukturerad arbetssituation. Denna skillnad har vi tolkat som skillnader på vilket sätt som 
eleverna får sin undervisning. Grundskoleeleverna arbetar efter ett PBL (problembaserat 
lärande) arbetssätt med inriktning mot teman och projekt. Dessa elever är förmodligen mer 
vana att arbeta självständigt, i högre utsträckning än gymnasieeleverna. Ett problembaserat 
arbetssätt syftar enligt Lundquist (1999) till att göra lärandet självstyrt och att eleverna skall ta 
ett eget ansvar för sitt lärande.  
 
Beträffande elevernas sociala faktorer ser vi tydligt i vår undersökning att en majoritet av 
eleverna föredrar att lära sig tillsammans med andra människor när de skall lära sig något som 
är nytt och svårt. Säljö (2000) menar att lärandet sker genom samspel mellan olika människor 
där språket utgör en viktig grund. Vi kan konstatera att den sociala aspekten med 
kommunikation och samspel är viktiga faktorer i elevernas lärande. Vi måste även komma 
ihåg att lärandet sker på individnivå. Enligt Säljö är hörnstenarna för att begripa lärande 
interaktion och kommunikation både på kollektiv samt individnivå. 
 
När vi i vår undersökning studerade fysiska faktorer fann vi att de starkaste sinnesförmågorna 
var de auditiva och de visuella hos flertalet av eleverna, men att det även fanns elever som i 
första hand var taktila. Den traditionella undervisningen stimulerar i allmänhet det visuella 
och auditiva sinnena mest enligt Boström (2004). Dunn (2001) har en liknande uppfattning. 
Hon anser att den traditionella undervisningen i skolan i dag sker främst genom två sinnen, 
det auditiva och det visuella Hon menar att utgångspunkten för traditionell undervisning är 
innehållet i läroboken. Eleverna lär främst genom att läsa i läroboken och att lyssna till lärares 
genomgångar samt genom skriftliga övningar och samtal. En sådan undervisning stimulerar 
enligt Dunn de flesta eleverna men inte alla. Hon menar att de taktila och kinestetiska 
eleverna inte får sina behov tillgodosedda. I Lpo 94 står följande att läsa ”Undervisningen 
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skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, 1994, s. 20). 
 (…)”Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (ibid). 
 
Vi såg i vår undersökning att många elever som i första hand var auditiva eller visuella bara 
hade en liten övervikt för dessa sinnesförmågor. De hade även starka drag av taktila och 
kinestetiska sinnesförmågor. Detta kan tyda på att dessa elever skulle bli mer tillgodosedda i 
en undervisningsmiljö som tar mer hänsyn till elevers individuella behov. När vi i vår 
undersökning tar hänsyn till elevernas näst starkaste sinnesförmåga ser vi att antalet elever 
som har taktila och kinestetiska drag ökar markant. Detta styrker oss i vår uppfattning att 
många elever har behov av att undervisningen skall anpassas till deras sätt att lära. Enligt 
Boström (2004) är lärstilsundervisningen individbaserad och stimulerar elevernas auditiva, 
visuella, taktila och kinestetiska sinnen. Alla människor tar till sig ny och svår information på 
väldigt olika sätt. När instruktionsmetoderna tar hänsyn till den enskilde elevens lärstil blir 
enligt Dunn (2001) resultaten positiva.  
 
Vidare såg vi i vår undersökningsgrupp att det föreligger en skillnad mellan pojkars och 
flickors sinnesförmågor. Nästan alla elever som har starka kinestetiska och taktila 
sinnesförmågor är pojkar. Prashnig (2001) anser att många pojkar är taktila och kinestetiska 
genom hela sin skolålder och utvecklar sina visuella och auditiva sinnen högre upp i åldern. 
Vi såg i vår undersökning att skillnaden mellan pojkar och flickor var mera markant bland 
eleverna i år nio. 
 
När vi jämför vårt undersökningsresultat med tidigare studier om sinnesförmågor av Dunn 
(2001) och Prashnig (2001) ser vi att de har en större andel elever som i första hand var taktila 
och kinestetiska jämfört med vår undersökning. Orsaken till att det är så har vi ingen klar bild 
av. Troligen beror det på att deras undersökningar är utförda på yngre elever. Enligt Dunn 
(2001) är yngre barn mer taktila och kinestetiska än äldre barn. Vidare anser hon att skolan 
formar eleverna att använda sina auditiva och visuella förmågor genom det sätt som skolan 
undervisar på. Trots dessa förklaringar kvarstår fortfarande frågan varför vi fått ett resultat i 
vår undersökning som avviker från dessa studier. En anledning kan vara att vår 
undersökningsgrupp är betydligt mindre i jämförelse med ovanstående undersökningar. 
 
Från vårt undersökningsresultat av elevernas sätt att tänka kan vi se att något mer än hälften 
av eleverna i vår undersökningsgrupp är holistiska och den andra hälften är analytiska.  
Enligt Dunn (2001) bearbetar analytiska och holistiska personer informationen på olika sätt. 
Hon menar vidare att de analytiska eleverna föredrar att få fakta presenterad sekventiellt som 
leder till en helhet, de föredrar att arbeta ensam i en formell studiemiljö som är tyst och har en 
stark belysning. De är uthålliga och har inget behov av att äta eller dricka när de studerar. Det 
resultat som vi fick fram i vår undersökning stämmer väl överens med ovanstående 
beskrivning. Prashnig (2001) anser att de analytiska elevernas behov blir väl tillgodosett i den 
traditionella undervisningen. 
 
De holistiska personerna föredrar enligt Dunn (2001) istället att bli känslomässigt engagerade 
av ämnet och se en mening, de föredrar att studera med kamrater eller i grupp i en informell 
studiemiljö där det förekommer musik och diskussioner. De har i större utsträckning behov av 
regelbundna pauser med mat och dryck när de studerar. Resultatet av vår undersökning 
stämmer väl överens med denna beskrivning. Till skillnad från de analytiska eleverna anser 
Prashnig (2001) att de holistiska eleverna inte får sina behov tillgodosedda. En orsak till detta 
är enligt henne att 65 % av lärarna är analytiska och har en tendens att undervisa på samma 
sätt som de tycker om att lära. En del elever har enligt Marton (2000) svårigheter i sin 
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lärprocess beroende på att det kan finnas en diskrepans mellan lärarens undervisningsstil och 
elevens inlärningsstil. 
 
5.3 Resultatdiskussion av intervju 
 
För att kunna använda kunskapen att alla människor har olika stildrag och behov måste dessa 
först kartläggas genom en lärstilsanalys enligt Dunn (2001). Hon anser att kunskapen om 
lärstilar alltid borde ligga till grund för interaktionen mellan lärare och elever. Vidare anser 
hon att det som främst behöver göras är att göra eleverna medvetna om sin lärstil. Utifrån vår 
intervju kunde vi se att eleverna blev medvetna om sina egna sätt att lära. Ahlberg (2001) 
framhåller att ”eleverna skall bli medvetna om hur de lär och få tillfälle att reflektera över sitt 
eget lärande” (Ahlberg, 2001, s.46).  
 
När eleverna reflekterade över sina upplevelser av att ha fått veta sin lärstil var de över lag 
positiva, visade uppskattning samt tyckte att det var lärorikt att ha fått veta sin lärstil. Vi 
önskar att vi hade fått djupare reflektioner av eleverna med mer personliga åsikter om deras 
upplevelser. En trolig orsak till att vi inte erhöll några djupare reflektioner anser vi bero på att 
eleverna inte hade lärt känna oss tillräckligt väl. En annan orsak kan vara att vi hade för kort 
tid på oss att genomföra intervjuerna. Vi fick endast använda oss av lektionstid för att göra 
intervjuerna och eleverna var inte villiga att ställa upp utanför sin skoltid. 
 
Eleverna upplevde att lärprofilen stämde väldigt bra överens med deras egen uppfattning om 
hur de lär sig. Vidare fick de en bekräftelse på hur de lär sig bäst. Detta styrker oss i vårt val 
att använda oss av Dunns lärstilsanalys. Troligen har vi också gjort en korrekt tolkning av 
elevernas svar när vi använt oss av resultatnycklarna för att fastställa elevernas lärprofil. 
  
Av elevernas svar kunde vi se tydliga tecken på att hälften av de intervjuade eleverna avsåg 
att förändra sitt sätt att lära i varierande grad efter att de blivit medvetna hur de lär sig bäst. 
När eleverna blivit medvetna om sitt unika sätt att lära kan de enligt Dunn (2001) också 
lättare styra sin inlärning för att prestera så bra som möjligt. I vår undersökning kunde vi 
tydligt se att de elever som var mest benägna att göra förändringar i sitt sätt att lära var de 
elever som hade taktila och kinestetiska sinnesförmågor. Enligt Prashnig (2001) får de taktila 
och kinestetiske eleverna inte sina behov tillgodosedda i den traditionella undervisningen. Vi 
förmodar att det är av den anledningen som dessa elever har en större benägenhet att förändra 
sitt sätt att lära. Vår uppfattning är att de taktila och kinestetiska eleverna skulle bli mer 
tillgodosedda i en undervisningsmiljö som tar mer hänsyn till elevers individuella behov. 
Viktiga mål att sträva emot i Lpo 94 är att eleverna ”utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar 
tillit till sin egen förmåga” (Lpo 94, 1994, s. 24). 
 
Hälften av eleverna avsåg inte att förändra sitt sätt att lära efter att de blivit medvetna hur de 
lär sig bäst. Dessa elever framförde synpunkter om att de var nöjda med sitt sätt att lära. En 
bidragande orsak till det är att en stor del av dessa elever hade auditiva och visuella 
sinnesförmågor och genom detta så blev troligen deras behov väl tillgodosedda i 
undervisningen.  
 
När det gäller elevernas tankar om framtida nytta av att ha fått veta sin lärstil kan vi 
konstatera att en del av eleverna inte vet om de kommer att ha någon nytta av att veta sin 
lärstil. Den andra delen av eleverna anger att det tror att de i framtiden kommer att ha nytta av 
att veta sin lärstil. Den största delen av de elever som trodde att de skulle komma att få nytta 
av att veta sin lärstil var eleverna som gick på gymnasiet. En trolig orsak till denna skillnad är 
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att eleverna på gymnasiet gick en teoretisk linje och att de därför är inriktade på vidare 
teoretiska studier på universitetsnivå. Dessa elever framförde att de troligtvis skulle bli 
effektivare i sina studier och att de skulle ha lättare att klara de högre krav som ställs vid 
högre studier när de vet på vilket sätt som de lär bäst. Enligt Dunn (2001) kan alla människor i 
princip lära sig vad som helst bara de får göra det genom att använda sin unika lärstil. Dryden 
och Vos (2001) menar att vi kan lära oss att förbättra inlärningen när vi vet hur vi skall lära 
oss.  
 
5.4 Slutsatser 
 
Efter genomfört och utvärderat examensarbete drar vi följande slutsatser. Vi ser att alla elever 
har olika sätt för att lära sig på bästa sätt. Vi anser att det är av yttersta vikt att fundera över de 
individer som finns i klassrummet, deras sätt att lära, deras styrkor och behov. För att 
uppmärksamma elevernas individuella lärstilar är lärstilsanalysen en bra utgångspunkt för att 
öka förståelsen. Ekholm (1999) anser att det som lärare är viktigt att uppmärksamma 
elevernas styrkor och behov. Lärarna står därför inför en stor utmaning, nämligen att bli bättre 
på att identifiera olika inlärningsstilar hos eleverna och anpassa undervisningen därefter.  
 
Vi kan konstatera att det finns stora skillnader i hur elever lär sig genom det sätt som de tar till 
sig och bearbetar informationen på. Vi måste därför som lärare anpassa vår undervisning så 
att den passar alla elevers olika sätt att ta till sig och bearbeta informationen för att alla elever 
skall få möjlighet att lära sig på ett optimalt sätt. Lärandet i traditionell undervisning matchas 
mest till de auditiva och visuella sinnena. Eftersom hälften av eleverna i vår 
undersökningsgrupp är holistiska anser vi att undervisningen måste anpassas så att den även 
tillgodoser dessa elevers behov. Enligt Hård af Segerstad (1999) är det viktigt att läraren 
anpassar undervisningen så att eleverna upplever mening och sammanhang. 
  
Vi anser att lärstilsanpassad undervisning är en möjlig väg till bättre individualisering i skolan 
och genom det ökar möjligheten att tillgodose alla elevers behov. Lärstilsanpassad 
undervisning stimulerar elever med andra starka sinnen; det visuella, auditiva, taktila och 
kinestetiska sinnet (Boström, 2004). Vi kan konstatera att eleverna genom att de får 
kännedom om sina lärstilar kan utveckla individuella strategier för att lära. Enligt Dunn 
(2001) kan eleverna få kunskaper om individuella studiestrategier när läraren använder sig av 
lärstilsanpassad undervisning.  
 
Vår förhoppning är att vi som blivande lärare kommer att ha nytta av att kunna ta reda på 
elevernas lärstil och anpassa vårat sätt att undervisa för att bemöta alla elevers individuella 
behov. Samtidigt får vi också veta elevernas starka sidor och kan genom det anpassa vår 
undervisning till varje elevs starka sida och bästa förmåga för att lära. Vi anser att de stora 
vinnarna är eleverna eftersom undervisningen anpassas för att varje individ ska kunna lära på 
bästa sätt vilket borde underlätta för eleverna samtidigt som elevernas resultat förbättras. 
Ytterligare en viktig aspekt är att eleverna blir medvetna om sitt eget unika sätt att studera och 
kan anpassa sitt sätt att lära för att nå bästa resultat. 
 
Är lärstilsanalyser och lärstilsanpassad undervisning nödvändiga för att individanpassa 
undervisningen? På den frågan kan vi svara nej. En lärare som är medveten om att människor 
är olika och har olika sätt att lära sig behöver nödvändigtvis inte göra lärstilsanalyser för att 
variera sin undervisning. Vi anser inte att lärstilar är enda möjliga sättet att undervisa efter 
utan det är bara ett av många möjliga sätt där inget sätt utesluter det andra. Den fördel vi kan 
se med lärstilsanalyser är att vi som lärare blir medvetna om varje enskild elevs unika sätt att 
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lära och genom det kan vi bemöta varje enskild elev utifrån den elevens specifika starka sidor 
och behov.  
 
Lärprocesser handlar enligt Scherp (2004) om att upptäcka och namnge mönster som hittas 
samt begripa varför vissa saker ser ut på ett visst sätt. Detta kan ge nya lärdomar som kan 
nyttjas i skolans vardagsarbete. Vi menar att vi har upptäckt elevernas lärprocess och även 
förbättrat denna i viss mån eftersom hälften av de intervjuade eleverna kommer att förändra 
sina sätt att lära. 
  
5.5 Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att göra en undersökning som tar 
vid där vår slutar genom att anpassa undervisningen efter elevernas lärstil. Vårt förslag är att, 
anpassa undervisningen till elevernas lärstil och sedan göra en undersökning som tar reda på 
elevernas upplevelser av att fått undervisningen anpassad till sitt eget sätt att lära. Det skulle 
också vara intressant att i samband med detta undersöka om elevernas lärande förändrats samt 
om eleverna anser att deras lärande förbättrats, i jämförelse med deras tidigare erfarenheter av 
undervisning.  
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             Bilaga 1  
 
Frågeformulär för inlärningsstil 

 
 
 

1. Inlärningsmiljön: var koncentrerar du dig bäst? 
 
A. Ljud     Sant Falskt 
 
1. Jag har lättast för att studera när det är tyst och lugnt. …….. …….. 
 
2. Jag kan arbeta när det är lite ljud omkring mig.  …….. …….. 
 
3. Jag störs inte av samtal när jag läser.   …….. …….. 
 
4. Buller och oljud får mig oftast att tappa koncentrationen. …….. …….. 
 
5. För det mesta studerar jag bäst med lugn musik i bakgrunden. ……... …….. 
 
6. Jag kan studera eller arbeta med de flesta sorters ljud 
     i bakgrunden.    …….. …….. 
 
7. Jag tycker om att studera med en viss typ av musik i bakgrunden …….. …….. 
 
8. Alla sorters ljud stör mig när jag studerar.  …….. …….. 
 
9. Jag kan koncentrera mig om folk talar tyst.  …….. …….. 
 
10. Jag kan studera medan folk talar omkring mig.  …….. …….. 
 
11. Jag kan låta bli att tänka på ljud runt mig 
      när jag koncentrerar mig.   …….. …….. 
 
12. Det är svårt att inte störas av teven när jag arbetar.  …….. …….. 
 
13. Buller och oljud stör mig när jag studerar.  …….. …….. 
 
14. Musik med text hindrar mig från att arbeta.  …….. …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
B. Ljus     Sant Falskt 
 
1.  Jag tycker om att ha det mycket ljust omkring  
      mig när jag  studerar.    …….. …….. 
 
2. Jag studerar bäst i svag belysning.   …….. …….. 
 
3. Jag tycker om att läsa utomhus.   …….. …….. 
 
4. Jag kan bara koncentrera mig en kort stund 
     när belysningen är svag.   …….. …….. 
 
5. När jag ska koncentrera mig tänder jag alla lamporna. …….. …….. 
 
6. Jag läser eller arbetar ofta i svag belysning.  …….. …….. 
 
7. Jag brukar läsa med avskärmad belysning medan 
    resten av rummet är ganska mörkt.   …….. …….. 
 
 
 
C. Temperatur    Sant Falskt 
 
1. Jag kan koncentrera mig när jag är varm  …….. …….. 
 
2. Jag kan koncentrera mig när jag är sval.  …….. …….. 
 
3. Jag fryser mer än de flesta.   …….. …….. 
 
4. Jag brukar känna mig varmare än de flesta.  …….. …….. 
 
5. Jag tycker om att lära mig på sommaren.  …….. …….. 
 
6. När vädret är kallt trivs jag bäst inomhus.  …….. …….. 
 
7. När vädret är varmt trivs jag bäst inomhus.  …….. …….. 
 
8. När vädret är varmt trivs jag bäst utomhus.  …….. …….. 
 
9. När vädret är kallt trivs jag bäst utomhus.  …….. …….. 
 
10. Jag tycker varken om stark värme eller sträng kyla. …….. …….. 
 
11. Jag tycker om att lära mig saker på vintern.  …….. …….. 
 
 



 

D. Sittställning    Sant Falskt 
 
1. När jag studerar tycker jag om att ligga eller sitta på golvet. …….. …….. 
 
2. När jag studerar tycker jag om att sitta i en fåtölj eller soffa. …….. ……… 
 
3. När jag studerar blir jag sömnig om jag inte sitter på en hård stol. …….. ……… 
 
4. Jag tycker att det är svårt att studera i ett bibliotek eller i skolan. …….. …….. 
 
5. Jag studerar bäst hemma där jag kan slappna av.  …….. …….. 
 
6. Jag koncentrerar mig alltid bäst hemma.  …….. …….. 
 
7. Jag föredrar att göra allt tankearbete på skolan.  ........ …….. 
 
8. Jag tycker det är svårt att koncentrera mig eller studera hemma. …….. …….. 
 
9. Jag arbetar och studerar bäst i biblioteksmiljö.  …….. …….. 
 
10. Jag kan studera nästan var som helst.  …….. …….. 
 
11. Jag tycker om att studera i sängen.   …….. …….. 
 
12. Jag tycker om att studera på en mjuk matta på golvet. …….. …….. 
 
13. Jag kan studera på golvet, på en stol, i en fåtölj, 
       i en soffa, eller vid mitt skrivbord.   …….. ……... 
 
14. Jag studerar ofta i badrummet.   …….. …….. 
 
Namn…………………………….. 
 
Klass……………………………... 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du svarat på frågorna ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Känslomässiga faktorer. Hur känner du inför att lära dig saker? 
 A.  Motivation (för att lära in teoretiskt material) 

Sant Falskt 
 
 1. Det känns bra när jag lär mig något nytt och komplicerat. -------- -------- 
 
 2. Jag tycker om att berätta om mina framsteg för 
    mamma eller pappa, en vän eller en nära släkting.  -------- -------- 
 
 3. Mina lärare blir glada när jag gör bra ifrån mig.  -------- -------- 
 
 4. Mina vänner blir glada när jag gör bra ifrån mig.  -------- -------- 
 
 5. Mina klasskamrater blir uppmuntrade av mina framsteg. -------- -------- 
 
 6. Jag tycker om att göra så att någon blir stolt över mig. -------- -------- 
 
 7. Jag skäms när jag får dåliga betyg   -------- -------- 
 
 8. Det är viktigare för mig att göra bra ifrån mig 
    utanför skolan än i skolan.   -------- -------- 
 
 9. Jag tycker om att visa mina lärare att jag klarar av saker. -------- -------- 
 
10. Ingen bryr sig egentligen om hur det går för mig i skolan -------- -------- 
 
11. Mina lärare bryr sig om hur det går för mig.   -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Min mamma bryr sig om min utbildning.  -------- -------- 
 
13. Min pappa bryr sig om min utbildning.  -------- -------- 
 
14. Mina lärare bryr sig om min utbildning.  -------- -------- 
 
15. En person som betyder mycket för mig  bryr sig om 
       hur det går för mig i skolan.   -------- -------- 
 
16. Jag vill få bra betyg för min egen skull.  -------- -------- 
 
17. Det känns bra när det går bra för mig i skolan.  --------- -------- 
 
18. Jag mår dåligt och arbetar sämre när jag får dåliga betyg. -------- -------- 
 
19. Jag är glad och nöjd när jag har bra betyg.  -------- -------- 
 
20. Det finns många saker jag hellre gör än att gå till skolan. -------- -------- 
 
21. Jag tycker om att lära mig nya saker.   -------- -------- 
 
22. En bra utbildning kommer att göra det lättare för mig. -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2B. Uthållighet 
     Sant Falskt 
 
 1. Jag avslutar alltid det jag påbörjar.   -------- -------- 
 
 2. Jag avslutar oftast det jag påbörjar.   ------- ------- 
 
 3. Ibland förlorar jag intresset för saker jag har påbörjat 
    och lämnar dem så länge.   -------- -------- 
 
 4. Jag avslutar sällan det jag påbörjar på en gång.  -------- -------- 
 
 5. När jag väl börjat på en uppgift fortsätter jag till 
    den är avslutad.    -------- -------- 
 
 6. Jag blir ofta färdig med läxor eller andra uppgifter i sista minuten. ------- -------- 
 
 7. Det händer ofta att jag bestämmer mig för att inte avsluta 
    något jag har påbörjat.    ------- -------- 
 
 8. Jag blir ofta trött på saker jag har påbörjat och vill börja på  
    något nytt istället.    -------- -------- 
 
 9. Jag tycker bäst om att avsluta det jag har börjat på 
    innan jag börjar på något nytt.   -------- -------- 
 
10. Jag får ofta påminna mig själv om att avsluta något  
      jag har påbörjat.    -------- -------- 
 
11. Ibland måste andra påminna mig om att jag ska avsluta  
      mina uppgifter.    -------- ------- 
 
12. Vissa personer i mitt liv påminner mig om att avsluta 
       saker jag har påbörjat.    -------- -------- 
 
13. Det är alltid någon som påminner mig om något 
      jag skall göra.    -------- -------- 
 
14. Jag blir ofta trött på att göra samma saker.  -------- -------- 
 
15. Jag tar gärna emot hjälp med att avsluta saker.  -------- -------- 
 
16. Jag tycker om att få saker gjorda.   -------- -------- 
 
17. Jag tycker om att få saker gjorda så att jag  
      kan börja på något nytt.   -------- -------- 
 
18. Det gör mig verkligen illa till mods att inte avsluta 
      något jag har påbörjat.    -------- -------- 
 



 

2C. Ansvar (Anpassa sig/gå sin egen väg) 
 
     Sant Falskt 
 
1.Jag tycker att jag är en ansvarskännande person.  -------- -------- 
 
2. Folk säger till mig att jag är ansvarskännande.  -------- -------- 
 
3. Jag gör alltid det jag lovar.   -------- -------- 
 
4. Folk säger att jag gör det jag lovat göra.  -------- -------- 
 
5. Jag håller mitt ord för det mesta.   -------- -------- 
 
6. Jag behöver ofta bli påmind om saker man har  
    sagt åt mig att göra.    -------- -------- 
 
7. När jag har en uppgift att göra, så gör jag den.  -------- ------- 
 
8. Jag skjuter ofta upp saker man har sagt åt mig att göra. -------- -------- 
 
9. Jag brukar genomföra saker som jag vet att jag bör göra. -------- -------- 
 
10. Det går bättre om jag blir påmind om saker jag förväntas göra. -------- -------- 
 
11 Det är bättre för mig att göra vad jag ska än att vänta 
     med det till senare.    -------- ------- 
 
12. Jag gör alltid rätt för mig gentemot andra.  -------- -------- 
 
13. Jag tycker illa om när folk säger åt mig vad jag ska göra. -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2D. Struktur (Inre eller yttre) 
 
     Sant Falskt 
 
1. Innan jag börjar med en ny uppgift vill jag alltid helst veta 
    exakt vad som ska göras.   -------- -------- 
 
2. Jag föredrar att göra saker på mitt eget sätt framför att 
     följa någon annans direktiv.   -------- -------- 
 
3. Jag tycker om att få välja mellan olika sätt att 
    göra saker och ting.    -------- -------- 
 
4. Jag tycker om att kunna lösa saker själv.  -------- -------- 
 
5. Jag villa att andra ska säga åt mig hur jag skall göra saker. -------- ------- 
 
6. Jag gör ett bättre arbete om jag vet att det kommer 
    att kontrolleras i efterhand.   -------- -------- 
 
7. Jag gör mitt bästa oavsett om mitt arbete kommer att 
    kontrolleras i efterhand eller ej.   -------- ------- 
 
8. Jag hatar att arbeta hårt med något som inte kommer 
     att kontrolleras.    -------- -------- 
 
9. Jag vill ha klara direktiv när jag börjar  på ett nytt projekt. -------- -------- 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
Namn ………………………….. 
 
Klass …………………………… 
 
 
 
Tack för att du svarat på frågorna! 
 
 
 
 
 
 



 

3. Sociala faktorer. Vem tycker du om att lära dig tillsammans med? 
 
     
 
 
A. När jag har mycket att gå igenom :   Sant Falskt 
 
 
1….tycker jag bäst om att lära mig själv.  -------- -------- 
 
2….tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med en vän -------- -------- 
 
3….tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med 
       ett par, tre vänner.    -------- -------- 
 
4….tycker jag bäst om att lära mig i en grupp med 
       fyra-fem personer.    -------- -------- 
 
5….tycker jag bäst om att lära mig av en lärare.  -------- -------- 
 
6….tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med en 
       vän, samtidigt som det finns en lärare till hands.  -------- -------- 
 
7….tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med ett par, tre 
       vänner och sedan kontrollera arbetet med hjälp av läraren. -------- -------- 
 
8….tycker jag bäst om att lära mig av en lärare för att sedan 
       repetera tillsammans med en vän.   -------- -------- 
 
9….vill jag inte arbeta med en lärare förrän jag eller jag och 
       mina vänner har gjort klart vårt arbete.  --------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3B.  Det som jag tycker bäst om att göra gör jag: 
 
    
     Sant Falskt 
 
10. ensam.     -------- -------- 
 
11. tillsammans med en vän.   --------- -------- 
 
12. tillsammans med två eller tre vänner.  -------- -------- 
 
13. tillsammans med en liten grupp vänner.  --------- -------- 
 
14. tillsammans med en lärare inom ämnet.   --------- --------- 
 
15. tillsammans med flera lärare   -------- --------- 
 
16. tillsammans med vänner och lärare.   -------- -------- 
 
17. tillsammans med en familjemedlem.   -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn……………………………… 
 
Klass………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du svarat på frågorna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Fysiska faktorer 
Sinnesförmågor (Att komma ihåg tre fjärdedelar av vad man lär sig genom att 
lyssna, se, röra eller uppleva) 
 
När jag ska lära mig något nytt, gör jag det bäst genom att först: 

 
     Sant Falskt 
 
1. läsa om det.    -------- -------- 
 
2. höra om det.    -------- -------- 
 
3. lyssna på någon som berättar för mig om det.  -------- -------- 
 
4. se information om det.    -------- -------- 
 
5. se ett teveprogram, videoband, en film eller 
    ett dataprogram om det.    --------           -------- 
 
6. se tecknade serier eller filmer om det.   --------           -------- 
 
7. höra någon berätta om det.   --------           -------- 
 
8. spela spel.     -------- -------- 
 
9. röra mig medan jag lär mig om det.   -------- -------- 
 
10. låta någon visa det för mig.   -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Jag har lättast att minnas de saker som: 
 
     Sant Falskt 
 
11, Någon har berättar för mig.   -------- -------- 
 
12. jag berättar för mig själv.   -------- -------- 
 
13. någon visar mig.    -------- -------- 
 
14. jag lär mig genom att vara aktivt engagerad.  -------- -------- 
 
15. jag läser.     -------- -------- 
 
16. jag hör talas om.    -------- -------- 
 
17. jag lyssnar till.    -------- -------- 
 
18. jag ser.     -------- -------- 
 
19. jag läser om.    -------- ------- 
 
20. jag ser i en film, på tv, video eller i ett dataprogram. -------- -------- 
 
21. jag själv prövar eller arbetar med.   -------- -------- 
 
22. mina vänner och jag talar om.   -------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Jag tycker verkligen om att: 
     Sant Falskt 
 
23. läsa böcker, tidskrifter eller tidningar.  -------- -------- 
 
24. se på film, teve eller video.   -------- -------- 
 
25. lyssna till bandinspelningar, CD-skivor eller andra media. -------- -------- 
 
26. göra egna band, CD-skivor eller andra media.  -------- -------- 
 
27. rita, skissa eller måla.    -------- -------- 
 
28. se på bilder, tecknade serier eller andra visuella media. -------- -------- 
 
29. spela spel.    -------- ------- 
 
30. tala med andra människor.   -------- ------- 
 
31. lyssna på andra som talar med varandra.  -------- ------- 
 
32. lyssna till information.    -------- ------- 
 
33. se på när saker händer.    -------- ------- 
 
34. åka på långa eller korta resor.   -------- -------- 
 
35. skapa med händerna.    -------- -------- 
 
36. diskutera med mina vänner.   -------- -------- 
 
37. bygga saker,    -------- -------- 
 
38. göra experiment.    -------- -------- 
 
39. ta bilder eller spela in filmer eller videokasseetter.  -------- -------- 
 
40. arbeta med en dator, räknedosa, eller tekniska hjälpmedel. -------- -------- 
 
41. arbeta med sand, lera, vispgrädde och andra liknande material. -------- -------- 
 
42. forma saker med händerna.   -------- -------- 
 
Namn………………………….. 
 
Klass…………………………… 
 
 
ETT STORT TACK FÖR ATT DU SVARAT PÅ FRÅGORNA!!!!!!!! 
 



 

 
 

       Bilaga 2 
Din inlärningsprofil 
 
Namn: 
 
Datum:  
 
Ålder: 
 
 
Vad du tycker om miljön omkring dig 

A. Ljud: 
B. Belysning: 
C. Temperatur: 
D. Sittplats: 

 
 
Känslomässiga faktorer 

A. Motivation: 
B. Uthållighet: 
C. Ansvar: 
D. Struktur: 

 
 
Sociala faktorer 
Du verkar lära dig bäst: 

A. Ensam 
B. Tillsammans med en god vän 
C. I en grupp 
D. Med hjälp av läraren 

 
 
Fysiska faktorer 

A. Sinnesförmågor: 
B. Mat och dryck: 
C. Tid på dygnet: 
D. Rörelse: 

 
 
Ditt sätt att tänka 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
  
 
 



 

          Bilaga 3  
 
 

Information före analys 
 

 
De flesta människor är ganska lika, men vi är ändå olika. När vi ska lära oss någonting gör vi 
det på lite olika sätt. Det egna sättet att lära kallas lärstil. Den här analysen är utformad för att 
du skall få reda på ditt sätt att lära. Efter att du gjort analysen kommer du några dagar senare, 
utifrån vad analysen visar, att få veta på vilket/vilka sätt som du förmodligen lär dig bäst på. 
Förhoppningsvis kommer du att ha nytta av det i dina fortsatta studier. Lärstilar är inte något 
som är för evigt  fast, utan människor förändrar sin lärstil under livets gång. 
 
Det är frivilligt att delta i analysen och du kan när som helst avbryta den om du inte tycker att 
det känns bra att fortsätta. Analysen kommer bara att användas för att kartlägga ditt sätt att 
lära. De enda som har tillgång till testen är vi och vi kommer att använda den i vårt 
examensarbete. Det är ingen som kommer att kunna se vad någon enskild har svarat på de 
olika frågorna utan det kommer bara att vara en sammanställning som visar procentuellt utfall 
på varje område som testen behandlar. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Tycker 
ni att ni vill delta i den här analysen?  
 
När du svarar på frågorna i analysen är det viktigt att du tänker på att det inte finns något rätt 
eller fel svar på frågorna. Alla frågorna har ett svar och det är ditt svar. Därför är det viktigt 
att du är ärlig och uppriktig när du svarar. 
 
 
Frågorna i analysen är utformade som påståenden, du ska välja ett av alternativen, sant eller 
falskt på varje fråga. Svara genom att sätta ut ett S på raden för sant och ett F på raden för 
falskt. 
 
 
 
Det är viktigt att du på skriver ditt namn och i vilken klass du går, på analysen, för att du ska 
kunna få ett svar på vad analysen visar.  
 
Svaret kommer bara att lämnas till dig. Analysen kommer inte att lämnas ut till någon annan 
och ingen utomstående kommer att få tillgång till din analys eller vad analysen visar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

             Bilaga 4  
Intervjuguide med öppna svarsalternativ 
 
 
Fråga 1: Hur tänker du nu när du sett resultatet av lärstilsundersökningen? 
 
 
 
 Vilka tankar har du fått om ditt lärande/studerande? 
 

 
Fråga 2: Tycker du att den lärprofil som frågeformuläret om inlärningsstil visade  
   på stämmer överens med din uppfattning om dig själv och hur du lär dig? 
 
      Vad tycker du stämmer? 
       
 
      Vad tycker du inte stämmer? 
 
 

     Vad tycker du om att ha fått göra testen och att få veta din inlärningsstil? 
 
 
 
 
Fråga 3: När du nu vet din lärprofil, hur tror du att det kommer att påverka ditt  
     lärande? 
 
 
  
 

     Kommer du att förändra ditt sätt att studera, och i så fall hur? 
 

  
 
 
Fråga 4: På viket sätt tror du att du i framtiden kommer att ha nytta av att ha fått 

    veta din lärprofil? 
                 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 5: Övrigt. Är det något som du vill påpeka, framföra eller fråga om? 
 
 




