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Förord  
 
Detta examensarbete på tio poäng handlar om lärstilar och är en beskrivning av elevers 
uppfattningar om sina miljöpreferenser, fysiologiska och psykologiska preferenser. För att 
kunna individualisera undervisningen i skolan krävs kunskaper om hur barn lär sig. Det är av 
stor vikt att vi pedagoger gör eleverna medvetna om sitt eget lärande, det vill säga utvecklar 
deras metakognitiva medvetenhet. Genom att utgå ifrån hur barn lär sig och anpassa 
undervisningen efter varje elevs unika lärstil kan vi som pedagoger ge alla elever en 
förutsättning för att lyckas och nå målen i skolan. 
 
Vi vill i första hand tacka vår vetenskaplige handledare Steffan Lind, som genom sin 
erfarenhet och stora kunskap gett oss handledning på ett berömvärt och humoristiskt sätt.  
 
I andra hand vill vi tacka de elever som medverkade i vår studie och tålmodigt svarade på det 
stora antalet frågor, som ingick i vår undersökning. 
 
Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som bistått med god markservice under denna 
intensiva men lärorika period.  
 
Även stort tack till oss själva för ett gott samarbete! 
 
TACK!  
 
 
Kalix, december 2005 
 
 
 
Annica Bergström  Marina Johansson  
 
 



    
 

Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning var att göra en beskrivning av elevers uppfattningar om sina 
lärstilar, inom de utvalda preferensområdena ljus, ljud, möblering, rörelsebehov, olika sinnen 
samt om eleverna var analytiska eller globala inlärare. Vi utgick från en stilenkät om lärstilar, 
som vi omarbetade till att bli en kvalitativ intervju. Vår studie genomfördes i år ett på en 
grundskola i Kalix kommun. Vi kom fram till att eleverna har olika uppfattningar om hur de 
lär sig på bästa sätt och att de kanske inte alltid är medvetna om hur denna process går till, det 
vill säga att deras metakognitiva medvetenhet inte är färdigutvecklad.  
 
 
Nyckelord: Lärstilar, inlärningsstilar, metakognition, metakognitiv medvetenhet 
inlärningspreferenser 
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1. Inledning 
 
Under vår utbildning har vi blivit medvetna om hur viktigt det är att individualisera 
undervisningen, så att varje elevs förutsättning för lärande optimeras. ”Undervisning måste 
individualiseras med hänsyn till inlärningsstilar för att vara effektiv” (Ladberg, 2000, s.46). 
Vid våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att eleverna i klassrummet 
är väldigt olika samt tar till sig information på olika sätt. Genom vår kurslitteratur kom vi i 
kontakt med olika inlärningsstilar och hur olika elever lär sig, vilket engagerade och 
inspirerade oss väldigt mycket. Vi sökte information om detta och kom i kontakt med olika 
perspektiv på inlärningsstilar. Vi valde att fördjupa oss i det amerikanska forskarparets Dunn 
& Dunn´s lärstilsmodell, vilken hade bäst validitet och högst reliabilitet 
(http://www.larstilscenter.se). Detta i sin tur ledde oss till forskaren Lena Boström, som 
praktiserar densamma i Sverige. Genom att ta fasta på att varje individ har sin unika 
inlärningsstil kan vi bygga på elevers styrkor istället för att utgå från deras brister. Vi menar 
på att detta är en förutsättning för att elevers självkänsla skall stärkas och att detta i sin tur 
främjar ett gott lärande. Om pedagoger och elever har kunskaper om elevers olika personliga 
inlärningspreferenser, kan vi lättare skapa ett positivt lärandeklimat och inställning till skolan 
och lärande. För att kunna undervisa eleverna måste vi pedagoger ha kunskap om att elever 
lär olika samt hur varje elev lär sig bäst. Vi måste göra eleverna uppmärksamma och 
medvetna om sitt eget bästa sätt att lära, vi måste lära eleverna att lära.  
 

2. Syfte och avgränsningar 
 
Vårt syfte är att göra en beskrivning av elevers uppfattning om sina lärstilar.  
 
Vår studie avgränsar sig till att omfatta åtta elever i år 1. Beskrivningen av lärstilar fokuserar 
på miljöpreferenserna ljus, ljud, möblering, de fysiologiska preferenserna rörelsebehov och 
olika sinnen samt den psykologiska preferensen analytisk/global.  
 

3. Bakgrund 
 
Att skapa en förutsättning för lärande kräver kunskap: lärarens kunskap om elevers olika sätt 
att lära, lärarens kunskap om sitt eget sätt att lära och slutligen elevers kunskap om sitt 
personliga sätt att lära. I denna bakgrund kommer vi att ta upp olika forskare och författares 
syn på kunskapsbegreppet, de fyra kunskapsformerna, en förändrad syn på inlärning, 
metakognition, elevers olika sätt att lära, lärstilar-inlärningsstilar samt vad styrdokumenten 
säger kring detta. Fokus kommer att ligga på elevers uppfattning om sitt eget lärande.  
 

3.1 Vad är kunskap? 
 
En av de evigt filosofiska frågorna är frågan om kunskapens natur. Filosofernas svar kan 
grovt sett indelas i rationalistiska, där kunskap är ett resultat av det mänskliga tänkandet, 
empiristiska, där kunskap är en återspegling av verkligheten och konstruktivistiska, där 
kunskap är en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga. 
 

http://www.larstilscenter.se
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I Bildning och kunskap, ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande, Skola för bildning, 
SOU 1992: 94, vilken ligger till grund för läroplanen, står att läsa om kunskapens former och 
vad som räknas som kunskap samt att detta varierar över tid och mellan olika områden. ”Det 
som räknas som kunskap i dag är inte desamma som var kunskap i går eller som kommer att 
vara kunskap i framtiden – och det som är kunskap på ett ställe är inte självklart kunskap på 
andra ställen” (Skolverket, 1994, s.30). 
 
Det måste finnas ett tänkande om den ordning, i vilken elevernas kunskapsutveckling följer, 
det vill säga ett progressionstänkande. Tidigare teoriers syn på kunskapsutveckling har 
omdanats från att vänta på elevernas mognad till att lärare aktivt skall bidraga till denna. 
Författarna menar på att individen inte lär sig genom att ta in, utan genom att integrera med 
omgivningen. Skolverket skriver vidare att vi måste ta hänsyn till elevernas harmoniska 
utveckling i den framåtskridande planeringen. En balans måste finnas mellan den 
intellektuella, emotionella, motoriska, fysiska och sociala utvecklingen. Under de första 
skolåren är det av särskilt stor vikt att utveckla elevens egenvärde och tilltro till sin egen 
förmåga att kunna prestera. Självtilliten är avgörande för att eleverna skall känna att de duger 
och kan lära sig saker (Skolverket, 1994). 
 
I Skolverket (1994) står att läsa om kunskapssamhället, i vilket skolan står inför en uppgift att 
förmedla kunskaper i vidare mening än tidigare. På så sätt verkar skolan inte i en stabil 
situation. Kunskapens form och innehåll är olika beroende på vilken typ av samhälle man 
tillhör. Enligt författarna finns det tre aspekter av kunskap som har blivit allt mer 
uppmärksammade: 

 
För det första kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte en avbildning av världen, 
utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man 
vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. För det andra kunskapens kontextuella aspekt. Kunskap är 
beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den (tysta) grund mot vilken kunskapen blir 
begriplig. För det tredje, kunskapens funktionella (instrumentella) aspekt, kunskap som 
redskap (Skolverket, 1994, s.26). 
 

För att förstå hur dagens utbildningsväsen vilar på tidigare epokers fragment behöver vi 
enligt författarna gå tillbaka i tiden. Gammal förmedlingspedagogik och trossatser lever 
fortfarande kvar i skolan trots att lärare och elever i dag har fått en större frihet och 
ansvar över kunskapsinnehåll och organisation för lärande. Detta talar för att 
bildningsfrågan återigen blir aktuell. Ett bildningsarbete skall bygga på tidigare epokers 
samlade erfarenheter utan att för den skull bli som dåtidens skola (Skolverket, 1994). 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, utbildningsdepartementet, 2000, (LPO 94) 
hävdar att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med mycket ny 
information och snabba förändringar. Därför blir det viktigt att eleverna kan tillägna sig 
och använda ny kunskap genom olika studiefärdigheter och metoder. Vidare tar LPO 94 
upp att en förutsättning för att främja lärande, kräver aktiva diskussioner om 
kunskapsbegreppet, hur kunskapsutveckling sker samt vad som är viktig kunskap idag 
och i framtiden. Utgångspunkterna i dessa diskussioner är att det finns olika aspekter på 
kunskap och lärande. 
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3.2  De fyra kunskapsformerna 
 
En åtskillnad mellan de fyra kunskapsformerna finns att ta del av i Bildning och kunskap 
(Skolverket, 1994). De fyra kunskapsformerna är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
I betänkandet definieras dessa fyra former, vilka samverkar och förutsätter varandra. 
Formerna täcker inte kunskapens alla aspekter och framhäver inte den ena formen före den 
andra. Fakta är information som vi vet att vi har eller inte har. Faktakunskap av kvantitativ 
karaktär som kan mätas i mer eller mindre. Förståelse är att förstå, begripa, att uppfatta 
meningen eller innebörden i ett fenomen. Vi kan förstå på olika sätt. Förståelsen används för 
att se en mening med faktakunskapen. Färdighet är när vi vet när någonting skall göras och 
kan göra det. Denna praktiska kunskapsform betonar kunskap som utförande. Förtrogenhet är 
en bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension, vårt omdöme och denna är ofta 
förenad med sinnliga upplevelser exempelvis att man kan använda tidigare erfarenheter i nya 
situationer.   
 

Syftet med att skilja ut olika kunskapsformer är främst att visa på mångfalden när det gäller 
hur kunskaper kommer till uttryck och förhindra ensidiga reduktioner av 
kunskapsfenomenet. (…) Alla fyra formerna finns inom alla kunskapsområden, men 
betoningen av de olika formerna kan se olika ut inom olika områden och mellan olika 
personer (Skolverket, 1994, s.33). 
 

I LPO 94 står att läsa att begreppet kunskap inte är entydigt. ”Kunskaper kommer till uttryck i 
olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. (…) Skolans arbete måste 
inrikta på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet” (LPO 94, s.12). 
 

3.3 En förändrad syn på inlärning 
 
Skolverket (1994) menar att bildning inte är något entydigt begrepp. Bildning har getts olika 
innebörder beroende på vilken tid det har varit. Svaren på frågan om vad bildning är och hur 
det sker måste avgöras av vilken tid det är.  Enligt Skolverket så utvecklas samhället hela 
tiden och internationella förändringar ställer nya krav på färdigheter och kunskaper. Berg och 
Scherp (2003) nämner att det är viktigt att upptäcka mönster och regelbundenheter i 
variationen av kunskapsbildningar som finns i vardagsverksamheten. Vidare skriver 
författarna att de mönster man upptäcker skall benämnas samt att man skall förstå varför de 
ser ut som de gör. Lärprocessen utgör basen för skolutveckling och det livslånga lärandet. 
Skolverket (1994) tar upp fyra aspekter som förslag till framtidens utbildning. Författarna har 
fritt tolkat ett franskt diskussionsinlägg, utarbetat för modern bildning. Dessa fyra förslag 
ligger bland annat till grund för reflektion kring vår senaste läroplan.  
 

Lärarna och eleverna skall utveckla en historisk förståelse för kunskapernas utveckling. (…) 
Skolan skall erbjuda en mångfald i fråga om utbildningsvägar och framgångsmått. (…) 
Skolan är inte den enda plats där man lär sig. (…) Lärarna skall så långt som möjligt 
förhindra att socialt konstituerade hierarkier av kunskapsformer och kunskapsområden blir 
till ett hinder för kunskapens växt (Skolverket, 1994, s.18-20). 
 

Författarna tycker att de olika skolämnena skall förenas genom det historiska perspektivet av 
kunskapernas utveckling. De menar att varje ämne skall få en historisk bakgrund. Genom 
olika utbildningsvägar och framgångsmått kan misslyckandets onda cirkel brytas. Vidare 
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säger Skolverket att eleverna också lär sig utanför skolan och att skolan bör göra det den är 
bra på. Skolan behöver även ge eleverna det de behöver, men har svårt för att få utanför 
skolan eller senare i livet. Slutligen skriver författarna att det existerar rangskalor mellan olika 
typer av kunskaper, exempelvis mellan den praktiska och teoretiska. De tror inte att den 
enskilda läraren kan göra någonting åt den ibland modebetonade rangordningen av 
kunskapsformerna, men lärarna kan förhindra att hierarkin står i vägen för lärandet. De menar 
på att eleverna skall få arbeta med det de är bäst på. ”En elev som har lättare att lära genom 
praktiskt handhavande än genom bokliga studier, skall inte bromsas av att boklig lärdom 
åtnjuter högre prestige” (Skolverket, 1994, s.20). 
 

Människor som klarar sig bra i traditionella skolor har inlärningsstilar som skiljer sig 
markant från dem som inte klarar sig så bra. En stil är varken bättre eller sämre än någon 
annan, men traditionella skolor undervisar på ett sådant sätt som bara passar ett fåtal 
inlärare, och inte den stora majoriteten (Dunn, 2001, s.13).  

 
Enligt Boström och Wallenberg (1997) sker en ständig förändring i samhället. Forskning om 
hur inlärning går till har framskridit och vi vet mer än förut. För att skolan skall kunna följa 
med i denna utveckling krävs en annan syn på inlärning, än den som har varit. Skolan måste 
följa denna utveckling genom att våga tänka nytt och kritiskt utan att förkasta gamla metoder.  
 

Nu menar vi inte att de gamla metoderna är helt misslyckade – tvärtom har de passat 
alldeles ypperligt för vissa elever. Faktum kvarstår dock att vi misslyckats att undervisa 
uppskattningsvis 25 % av våra elever. Vi kommer att nå många fler elever om vi vågar 
blanda de traditionella metoderna med kreativa, accelererande inlärningsmetoder. Då 
kommer vi också att förstärka inlärningen hos de redan duktiga eleverna. Vi måste acceptera 
den individuella mångfalden och undervisa varje elev på dennes villkor (Boström & 
Wallenberg, 1997, s.104).  

 
”För att nå en full förståelse av upplevelsen av inlärning är det också nödvändigt att beakta 
det sammanhang i vilket inlärningen äger rum” (Marton, Hounsell & Entwistle, 1986, s.277). 
Marton m.fl. (1986) vill ändra den för givet tagna synen på inlärning, från en adekvat 
återgivning av kunskap på pedagogens villkor, till en syn på inlärning som en förändring i den 
lärandes förståelse. Författarna hävdar att en bra undervisning (särskilt hjälp med studierna) 
starkt förknippas med mening och förståelse. Fortsättningsvis säger de att kvalitén i 
inlärningen kan höjas av att lära sig lära. De menar på att pedagoger först måste se inlärning i 
relation till den enskilde eleven och därefter överväga vilka metoder man skall använda samt 
sedan arbeta aktivt med att lära eleverna lära. 
 

”’Du uppmuntras också till att se hur du lär dig informellt och bygga på denna 
självkännedom i din formella inlärning. I denna inriktning ligger tron på att det inte finns ett 
sätt att lära som passar alla och det är din rättighet och ditt ansvar att skapa din egen 
inlärning… Det är meningen att boken skall handla om dig och hjälpa dig upptäcka dina 
egna syften och metoder för att lära dig’” Marshal och Rowland (Marton m.fl., 1986, 
s.272). 

 
Vid kritisk reflektion utgår man ifrån att nuvarande undervisningsmönster och pedagogiska 
ideal är ett av flera möjliga alternativ för att organisera undervisning och lärande samt att 
dessa grundläggande mönster kan behöva förändras, beroende på vilka elever eller vilken 
typ av kunskap, som man har intresse av att gynna (Berg & Scherp, 2003, s.52). 
 

Elever måste lära sig att lära, säger Boström (1998). Hon menar vidare på att eleverna måste 
ta ett eget ansvar över sitt eget lärande. De måste lära sig att bedöma och värdera sitt lärande 
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och då är det essentiellt att de har kännedom om sitt eget bästa sätt att lära sig. För att få ett 
effektivt lärande måste eleverna känna till och kunna arbeta utifrån sina inlärningsstilar.  
 

3.4 Metakognition 
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras metakognition som ”en medvetenhet om eller 
förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom 
effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den” 
(http://www.nationalencyklopedin). 
 
Definitionen av metakognitiv funktion är, enligt Pramling (1986), att barn kan tänka och 
reflektera över sitt tänkande. Vidare skriver hon att inlärning borde vara inriktad mot att 
förändra barns omvärldsuppfattning hellre än att de passivt ska komma ihåg fakta. 
Författarinnan menar att följande områden är betydelsefulla inom den metakognitiva 
domänen: ”att veta när man vet, veta vad man vet samt veta vad man behöver veta” 
(Pramling, 1986, s.15). 
 
Pramling, Samuelsson och Mårdsjö (1997) tar upp barns uppfattning om hur de skaffar sig 
kunskap. ”Exempelvis kan det vara en hjälp för läraren, när hon försöker utveckla barns 
medvetenhet om sitt eget lärande, att veta att detta vanligtvis differentieras ut från att handla 
om att göra något, till att veta något och slutligen till att förstå något” (Pramling Samuelsson 
& mårdsjö, 1997, s.30). Enligt Pramlings studie (1988) har pedagogernas medvetna arbetssätt 
kring att lära barn lära resulterat i att barn utvecklat en ökad medvetenhet om sin egen 
inlärning. I forskningsprojektet arbetade pedagogerna med att få barn att reflektera över sin 
inlärning i form av vad, hur och varför. Den metakognitiva forskningen har uppmärksammats 
alltmer under senare år på grund av att man antar att ett barns metakognitiva medvetenhet är 
avgörande för deras förmåga att lära sig (Pramling, 1988). Skolverket (1994) skriver om 
inlärningsforskningen och att barn har olika metakognitioner, vilka har visat sig ha betydelse 
för elevernas lärande. Hargreaves (Berg & Scherp, 2003) tar upp att läroplanerna under den 
senaste tiden gått mot en ökad fokusering av bland annat: kognitiva färdigheter, reflexion och 
metakognition. 
 

3.5 Elevers olika sätt att lära 
 
Ladberg (2000) hävdar att motivation och intresse är personligt samt att alla människor verkar 
ha ett unikt sätt att lära. Hon säger att var och en har sin egen inlärningsstil.  
 
LPO 94 pekar på vikten av att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättning och behov.  

 
Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (…) Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (LPO 94, s.10). 
 
I de flesta klassrum i de flesta skolor världen över ges undervisning med metoder som 
förutsätter att vi alla lär oss på samma sätt. Nu vet vi att det inte fungerar så i verkligheten. 
Inlärningsstilarna visar på många olika faktorer som har betydelse för vårt sätt att lära 

http://www.nationalencyklopedin
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effektivt. Som pedagoger måste vi helt enkelt veta hur personerna i klassrummet lär sig för 
att kunna undervisa dem (Boström, 1998, s.23). 
 

3.6  Lärstilar-inlärningstilar  
 
Inlärningsstilar definieras enligt Ladberg som ”en individs unika sätt att fokusera på, ta in, 
integrera och behålla ny kunskap” (Ladberg, 2000, s.44). Författarinnan skriver att 
inlärningsstilar handlar om vad en person föredrar eller ibland behöver, för att på bästa sätt 
lära sig och lyckas i skolan, alltså elevens personliga preferenser. Ladberg använder sig av det 
gamla begreppet inlärningsstilar som grundar sig på en gammal kunskapssyn, där eleven ses 
som en passiv mottagare av information. Inlärningsstilar är i detta fall kongruent med det 
nyare begreppet lärstilar, där eleven ses som en aktiv skapare av sin kunskap.  
 

Begreppet inlärningsstilar är ingen ny term, men den har fått förnyad aktualitet när vi 
skiftar perspektiv från undervisning till lärande. Att utgå från elevernas inlärningsstilar 
innebär att lärarna bygger lärandet på elevernas styrkor och därmed skapas en positiv 
inställning till skolan och till lärande. Därefter kan man successivt bearbeta svagheterna. Det 
motsatta synsättet att först hitta bristerna hos eleverna och där skapa plattformen för lärande, 
har för många elever varit förödande. Ett ännu sämre självförtroende, en starkare känsla av 
misslyckande och avsky för skolan har ofta blivit konsekvenserna av den utgångspunkten. 
Att utgå från våra inlärningsstilar innebär med andra ord att man ser varje individs unika 
möjligheter utifrån ett progressivt utvecklingsperspektiv (Boström, 1998, s.17). 
 

Enligt Boström (1998) handlar inlärningsstilar om våra livsstilar, hur olika vi är och ett 
erkännande av dessa olikheters lika värde. Hon menar att vi alla har vårt individuella sätt att 
lära oss och att olika preferenser tillsammans avgör hur vi tar in ny och svår fakta. Dessa 
preferenser bildar tillsammans våra unika inlärningsstilar. Författaren anser att alla bör känna 
till inlärningsstilar och menar att insikten om hur vi lär oss är av största betydelse. Korp 
(2003) pekar på att olika studier har visat att faktorer hos eleven, exempelvis inlärningsstil, 
har betydelse för hur bra eleverna presterar på ett prov. Fortsättningsvis menar hon att om 
eleverna testas utifrån de sätt som passar dem bäst så minskar risken för felkällor.  
 
Ladberg (2000) hävdar att vi pedagoger skall utgå från att alla olika inlärningsstilar finns i 
klassrummet och variera aktiviteter, presentationssätt samt lägga upp undervisningen efter 
mångfalden. Ladberg förklarar vidare att vi skall tala med eleverna och föräldrarna om den 
enskildes inlärningsstil. Även Boström (1998) framhåller vikten av att känna till 
inlärningsstilarna och säger att alla bör ha kännedom om dessa. Dunn (2001) delar upp 
preferenserna i fem kategorier miljömässiga, fysiologiska, psykologiska, emotionella och 
sociala preferenser (Se bilaga 3). Varje preferens är i sin tur uppdelade i olika 
preferensområden. Olika områden under psykologiska preferenser är om eleven är impulsiv 
respektive reflekterande, hur de bearbetar information samt om eleverna är analytiska eller 
holistiska inlärare. Under emotionell preferenskategorin ingår ”struktur, motivation, samt ett 
motsatspar som benämns ansvar eller ickekonformistisk och ett annat som handlar om 
ihärdighet kontra flexibilitet” (Ladberg, 2000, s.56). Sociala preferenser handlar enligt 
Ladberg om hur eleven helst vill arbeta, ensam, i par, i liten grupp, i team, med en vuxen eller 
varierat. Miljöpreferenserna indelas i ljud, ljus, temperatur och möblering. De fysiologiska 
preferenserna är olika sinnen, intag av vätska, föda, tid på dygnet och rörelsebehov. Ladberg 
tycker att de fem viktigaste preferenserna är: ljus, möblering, sinnespreferenser, tid på dygnet 
samt om man är analytisk/sekventiell eller holistisk/global.  
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Miljöpreferenser 
Under kategorin miljöpreferenser ingår ljus, ljud, temperatur och möblering. Enligt Ladberg 
föredrar vissa människor starkt ljus när de skall lära sig någonting nytt och svårt. De som 
föredrar detta tänder alla lampor när de skall koncentrera sig och blir oskärpta eller till och 
med sömniga om ljuset är dämpat. Dunn (2001) hävdar att vissa av oss tänker bättre i dämpad 
belysning och fluorescerande ljus exempelvis i lysrör, kan orsaka att elever blir hyperaktiva, 
får svårt att koncentrera sig och sitta still. Även Ladberg lägger vikt på att lysrörsbelysning 
med sitt flimrande sken överstimulerar en del människors hjärnor och utsätter deras 
koncentrationsförmåga för orimliga påfrestningar. ”Lärare som har bytt ut klassrummets 
lysrör mot glödlampor har kunnat se att vissa överaktiva barn blivit mycket lugnare bara av 
detta” (Ladberg, 2000, s.46). Ladberg skriver fortsättningsvis att ljus är ett av de drag som 
berör många människor och att det är viktigt att variera ljuset i ett klassrum för att alla elever 
ska bli tillgodosedda. Enligt Boström (1997) så har forskning av elever i yrkesförberedande 
klasser visat att 40 % av eleverna behöver starkt ljus vid inlärning och 40 % behöver svagt 
ljus. För de återstående 20 % spelar belysningen ingen roll, de är flexibla. Jämförelsegruppen 
i Boströms studie, var en studieförberedande klass. Denna studie visade att 48 % föredrar en 
stark belysning och 41 % en svag belysning samt att för 11 % spelar det ingen roll i vilket ljus 
de lär sig.  
 
Ett annat område under miljöpreferenser är ljud. Ladberg framhåller att några människor vill 
ha tyst omkring sig vid koncentration, medan andra kräver bakgrundsljud för att kunna lära 
sig. Det ”finns barn som har mycket lättare att koncentrera sig på skolarbetet om de har 
radion eller teven på” (Ladberg, 2000, s.46). Ladberg noterar att ljuden kan vara av olika 
slag, för en del fungerar musik bäst medan sorl av röster är bättre för andra. Författarinnan 
menar att för de flesta så beror acceptansen av ljud på vad det handlar om, vad det är för slags 
ljud eller hur svårt det man skall lära sig är. Dunns (2001) forskning förstärker ovanstående 
yttrande kring att en del människor knappt kan koncentrera sig i tystnad och istället behöver 
lugn musik eller samtal i bakgrunden. Hon hävdar att avsaknaden av musik eller prat i 
bakgrunden kan göra att eleven störs av andra vanliga ljud i klassrummet, som klasskamrater 
inte ens tänker på. Dunn, Beadry och Klavas (Boström, 1998) skriver om forskning från USA 
som har visat att upp till 40 % av ungdomarna i grundskolan behöver bakgrundsmusik för att 
prestera maximalt. 40 % är flexibla när det gäller bakgrundsmusik och cirka 20 % vill ha 
absolut tystnad.  
 
Möblering hör till miljöpreferenser och handlar om hur eleven helst vill sitta eller ligga vid 
koncentration. För att ta in information på bästa sätt kräver en del människor en formell 
möblering vid inlärning. Det innebär att dessa föredrar att sitta på en hård stol vid ett bord av 
något slag. Skolan utgör en sådan plats. För andra elever krävs ett informellt möblemang, där 
de kan sitta mjukt och bakåtlutade eller ligga utsträckta för att få en optimal inlärning. Om 
dessa elever får välja, föredrar de att sitta mjukt i en soffa, på kuddar eller ligga på golvet när 
de skall lära sig någonting nytt och svårt (Ladberg, 2000). Boström (1997) har forskat inom 
området för möblering. Även här finns två jämförelsegrupper, en yrkesförberedande och en 
studieförberedande klass. I den yrkesförberedande klassen vill 67 % av eleverna ha informell 
möblering, 33 % vill ha både och, de är flexibla och ingen av eleverna i denna klass vill ha 
formell möblering. I jämförelsegruppen är det 55 % av eleverna som vill ha informellt 
möblemang och 45 %, vill ha både och, de är flexibla. Även i denna grupp är det ingen som 
föredrar formell möblering. Hallöf, Morin och Nilsson (2005) skriver om lärstilar i sin 
forskningsrapport. Deras forskning visar att majoriteten av eleverna föredrar en informell 
studieplats gällande preferensen möblering och att cirka en tredjedel av eleverna föredrar en 
formell studieplats.  
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Fysiologiska preferenser.  
Under fysiologiska preferenser ingår rörelsebehov, olika sinnen, intag av föda/vätska och tid 
på dygnet. Rörelsebehovet är viktigt för många människor. Vissa personer har mycket svårt 
att stilla mer än 10-15 minuter i sträck, dessa människor behöver rörelse för att kunna 
koncentrera sig. Andra personer kan sitta länge i samma ställning och ändå kunna tänka klart. 
Yngre barn kräver mer rörelse när de skall lära sig någonting och pojkar kräver oftast mer än 
flickor. Liksom i de andra preferenserna så finns det stora individuella skillnader mellan olika 
elever (Ladberg, 2000).  
 

Trots den utbredda missuppfattningen bland många lärare är det inget självändamål att sitta 
still medan man arbetar. Tvärtom är det så att människor med god kondition och hög 
energinivå ofta behöver ändra position medan de tänker. Se bara på en grupp elever i vilken 
ålder som helst, ända upp till forskarstuderande, och du kommer att upptäcka att många av 
dem (a) sitter och rör på benen, (b) vickar på fötterna upp och ned, (c) lutar huvudet från 
sida till sida eller upp och ned, (d) gör axelrullningar, (e) viker upp benen under sig på 
stolen på olika sätt och byter ställning var 10:e, 15:e, 20:e minut (Dunn, 2001, s.60).  

 
Under fysiologiska preferenser ingår olika sinnen. Ladberg (2000) hävdar att alla människor 
lär genom alla sinnen det vill säga genom syn, hörsel, känsel, och muskelsinne. Här ingår 
även smak och lukt vilka inte är kunskapsförmedlande. Författaren menar på att våra sinnen 
utvecklas i olika takt när man är barn. Under småbarnstiden är man först kinestetisk och sedan 
taktil för att sedan utveckla de andra sinnena syn och hörsel. Barn är oftast auditivt svaga och 
Ladberg skriver fortsättningsvis att den auditiva kanalen är svag ändå upp till tio- 
tolvårsåldern. Enligt Prashnig (Boström, 1997) är hörselsinnet det som sist utvecklas och för 
vissa människor utvecklas det väldigt lite. Hon menar vidare att endast 30 % av befolkningen 
är auditiva. 
 
Ladberg (2000) uppger att många av oss lär oss lika bra genom två eller flera sinnen, men 
vissa elever har en mycket stark preferens som inte används ofta i skolan, medan de övriga 
sinnespreferenserna är svaga. För dessa elever är det stor skillnad om stoffet presenteras 
genom deras starkaste eller svagaste kanal. Hon skriver också att den elev som har någon 
stark preferens måste få använda sig av den, annars presterar den eleven under sin förmåga. 
”Den som ligger lågt i samtliga sinnespreferenser får säkerligen svårigheter i skolan. Den 
eleven behöver undervisas multisensoriskt, genom många sinnen. Dit hör en del av de elever 
som skolan anser ha ”inlärningssvårigheter” (Ladberg, 2000, s.60). Enligt Ladberg (2000) 
visar studier att dessa elever uppnår ett bättre resultat om undervisningen anpassas efter deras 
inlärningsstilar. ”’Det finns egentligen inte något sådant som inlärningssvårigheter. Det som 
finns är undervisningssvårigheter’” Dunn (Ladberg, 2000, s. 60).   
 
Psykologiska preferenser 
Under de psykologiska preferenserna ingår om eleven är en analytisk/sekventiell eller 
global/holistisk inlärare. Vi har fortsättningsvis valt att använda oss av analytisk respektive 
global, för att beskriva elevernas preferens. En utpräglad analytisk informationsbearbetare 
enligt Boström (1998) är en person som bland annat föredrar tystnad, starkt ljus, formell 
möblering samt kan koncentrera sig längre stunder. Därefter förklarar Boström den starkt 
globala personen, som bland annat föredrar bakgrundsljud, svagare belysning, informellt 
möblemang samt att denne har ett rörelsebehov vid koncentration. Globala personer behöver 
röra sig mer vid inlärning och ”Många elever som är hyperaktiva eller ”stökiga” har i själva 
verket ett stort rörelsebehov i samband med inlärning” (Boström, 1998, s.83). Dunn och 
Griggs (Dunn, 2001) påstår att analytiska inlärare kräver mer ljus än globala och att behovet 
av ljus ökar med stigande ålder. Enligt forskningsstudier från USA, gjord i lägre stadier 
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tenderar 75 % av eleverna att vara globala inlärare medan de högre stadierna visar på att 50 % 
är globala inlärare Dunn (Boström, 1998). Dunn (2001) skriver att antalet elever med global 
bearbetningsstil minskar med ökad ålder och att de flesta barn är globala inlärare. ”Analytisk 
och holistisk är inte med nödvändighet motsatser. En person kan ha starka drag av båda” 
(Ladberg, 2000, s.56). 
 

3.7 Uppfattningar om 
 
Eftersom elevens ”uppfattningar om”, ingår som ett centralt begrepp i vårt syfte finner vi det 
viktigt att behandla innebörden i detta begrepp. Inom kvalitativt inriktad forskning är 
begreppet uppfattning ett centralt och komplext begrepp. Uljens (1989) beskriver skillnaden 
mellan uttrycken uppfattningar av och uppfattningar om olika företeelser. ”Med uppfattningar 
av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med uppfattningar om 
något avser man att människan gör något till medveten reflektion och förenar en värdering 
till denna tanke” (Uljens, 1989, s.10). Som framgår av citatet ovan kan en mer 
förståelseinriktad innebörd i uppfattningsbegreppet leda till en åsiktsorienterad genom att man 
lägger till värderande inställningar, övertygelser, meningar och tyckanden. 
 

4. Metod 
 
I metoden kommer vi att redogöra för valet av forskningsansats, undersökningsgrupp, urval, 
tidsplan, information till berörda samt intervjuernas tillvägagångssätt och analys.   
 

4.1 Forskningsansats: kvalitativ eller kvantitativ? 
 
Vår studie utgår från en kvalitativ ansats, vilka oftast riktar sig mot forskningsområden som 
rör den praktiska verksamheten. Kvalitativa metoder karaktäriseras enligt Bogdan och Biklen 
(1982) bland annat av att forskaren är huvudinstrument och använder sig av den naturliga 
miljön som datakälla. De är deskriptiva, beskrivande och man intresserar sig för själva 
processen mer än för den färdiga produkten. Slutligen sker analysen genom att datamaterialet 
analyseras induktivt. Vi har använt oss av kvalitativt inriktade intervjuer, djupintervjuer 
eftersom dessa passar vårt syfte bäst. Kvalitativa intervjuer innebär att vi har en möjlighet att 
anpassa frågorna efter varje individ samt att vid behov kunna ställa 
följdfrågor/fördjupningsfrågor (Wallén, 1996). Enligt Trost (1997) går kvalitativa intervjuer 
bland annat ut på att förstå hur de intervjuade tänker och känner samt vilka erfarenheter de 
har. En kvantitativ ansats kan förenklat uttryckas med frågeställningar gällande: hur ofta, hur 
många eller hur vanligt (Trost, 1997) medan en kvalitativ studie syftar till att förstå eller att 
hitta mönster (Trost, 2001).  
 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I 
ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör 
dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om 
den egna arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar. Den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, frilägga 
deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 1997, s.9). 
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Pedagoger måste vara uppmärksamma på att barn ofta försöker tillfredsställa oss vuxna och 
genomskådar vilka förväntningar vi har när vi ställer frågor. Därför kan barnen svara det de 
tror att vi vill höra (Doverborg, Pramling-Samuelsson, 2000). 
 

4.2 Undersökningsgrupp & urval 
 
Vi har gjort vår undersökning i år ett, på en grundskola i Kalix kommun. 
Undersökningsgruppen bestod av åtta slumpvist utvalda elever. Vi intervjuade fyra pojkar och 
fyra flickor.  
 

4.3 Från enkät till intervju 
 
Vi har utgått från en enkätanalys om inlärningsstilar, The Dunn & Dunn Learning Styles 
Model, som är framtagen av forskarparet Rita och Kenneth Dunn. The Dunn & Dunn 
Learning Styles Model består av fem olika preferenser/stimuli som är uppdelade i 21 olika 
element/områden (Dunn, 2001) (Se bilaga 3). Vi har valt att omarbeta denna stilenkätanalys 
som består av kvantitativa frågor till att bli en kvalitativ djupintervju, där vi får möjlighet att 
ta reda på elevernas upplevelser samt anpassa frågorna efter varje individ (Wallen, 1996). Vi 
ansåg att de frågor som fanns i stilenkäten behövde anpassas och omformuleras efter barnens 
ålder samt att vi behövde kunna ställa följdfrågor (Wallén, 1996). Genom följdfrågorna kunde 
vi upptäcka om vi hade uppfattat eleverna rätt. Vi bestämde oss för att välja ut vissa faktorer 
ur stilenkäten; ljus, ljud, möblering, rörelsebehov och olika sinnen eftersom frågeformuläret 
var väldigt omfattande och svårbegripligt för elever i år ett. Vi ansåg att elever i år ett inte 
hunnit erfara kunskaper inom alla preferensområden. Vi uppskattade våra valda områden som 
lättförståeliga och relevanta för eleverna i denna ålder. Utifrån våra valda områden fick vi 
automatiskt tillgång till information som gjorde att vi kunde utläsa om eleverna var analytiska 
eller globala. Sammanlagt resulterade detta i 80 intervjufrågor (Se bilaga 2), uppdelade i ovan 
nämnda områden. 
 

4.4 Information till berörda 
 
I ett veckobrev informerades föräldrar och elever om vårt arbete, tystnadsplikten samt att åtta 
slumpvist utvalda elever skulle bli intervjuade. På detta sätt fick föräldrar och elever ta 
ställning till om de ville delta i vår undersökning eller inte (Svenning, 2000). 
 

4.5 Intervjugenomförande 
 
De åtta djupintervjuerna genomfördes av två intervjuare och en elev. Vid intervjutillfällena 
turades vi om att intervjua och anteckna. Vi beslutade oss för att genomföra intervjuerna 
tillsammans, eftersom vår trygghet med varandra skulle leda till en bättre intervju med större 
informationsmängd och förståelse (Trost, 1997). På detta sätt blev vi två om att kunna tolka 
och förstå vad den intervjuade avsåg. En nackdel med att vara två enligt Trost (1997) är att 
eleven kan känna sig i underläge gentemot oss. Vi ansåg det dock lämpligt med två 
intervjuare, eftersom vi inte kände eleverna så väl samt att det var ett känsligt ämne (Trost, 
1997). Vi valde att inte banda intervjuerna av den anledningen att det kunde störa samtalet 
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och för att vi tyckte att metoden var alltför tidskrävande i relation till tiden vi hade för vårt 
arbete (Wallén, 1996). Före intervjuerna utsåg vi ett för eleverna tryggt och välkänt 
grupprum, där vi ostört kunde genomföra utfrågningarna. De 80 intervjufrågorna ställdes vid 
ett och samma tillfälle. Vid några tillfällen gjorde vi ett kortare avbrott med pausgymnastik, 
för att sedan återgå till frågorna. Vi placerade eleven på en högre stol, snett mittemot oss 
själva och vår klädsel var neutral (Trost, 1997).  
 

4.6 Analys av intervjuer 
 
Vårt analysarbete utgår från en av Svennings modeller för analys och bearbetning av 
kvalitativa data. Vi startade med att vi tillsammans skrev ut varje intervju ordagrant. Nästa 
steg var att vi tillsammans gjorde en sammanfattning kring varje elevs uppfattning om sin 
lärstil inom områdena ljus, ljud, möblering, rörelsebehov och de olika sinnena. Redan vid 
utformandet av intervjufrågorna, som utgick från The Dunn & Dunn Learning Styles Model, 
hade kodningen startat. Etiketterna och begreppskategorierna skapades automatiskt genom 
frågorna inom de förutbestämda områdena. Genom upprepade genomläsningar av hela 
materialet fick vi en överblick av svaren för fortsatt analys. I dessa genomläsningar sökte vi 
efter ansatser och mönster (Svenning, 2000). Vi fortsatte kodningsarbetet med att gå djupare 
in i materialet för att hitta sekvenser som klart följer på varandra. Fortsättningsvis har vi 
arbetat med analytiska jämförelser, ett begrepp som ursprungligen kommer från John Stuart 
Mill och som innebär att man söker efter regelbundenheter. I denna analytiska metod ingår 
samstämmighets och olikhetsmetoden där man söker efter likheter och olikheter (Svenning, 
2000). Anledningen till att vi valde denna metod var att den var relativ enkel och 
tidsbesparande (Lind, föreläsning 2005-11-16). 
 

4.7 Tidsplan 
 
V. 36 Litteraturgranskning. Påbörjade att skriva PM.  
V. 37 Färdigställde PM. Kontaktade forskaren Lena Boström. Bokade in ett möte med en 
grundskollärare som jobbat med kartläggning av lärstilar. 
V. 38 Fortsatt litteraturgranskning.  
V. 39-40 Träffade vår vetenskaplige handledare Steffan Lind, påbörjade inledning och 
bakgrund. Träffade grundskolläraren. 
V. 41 Gjorde och lämnade in intervjufrågorna.  
V. 40-43, 45 Verksamhetsförlagd utbildning, genomförde intervjuerna samt analyserade 
dessa. 
V. 44 Träffade Steffan Lind. 
V. 45-49 Färdigställande av rapporten. Träffade Steffan Lind en sista gång.   
V. 50 Uppsatsen skickas till handledare och opponenter. 
V. 51 Slutseminarium. 

5. Resultat 
 
Vi kommer i detta avsnitt ta upp resultatet efter analys av våra åtta djupintervjuer i år 1. I 
denna del presenterar vi samtliga elevers uppfattningar av preferensområdena: ljus, ljud, 
möblering, rörelsebehov och olika sinnen samt den enskilde elevens uppfattning. Vi har valt 
att redovisa vissa av de 80 frågorna, eftersom flertalet frågor är likartade och endast är till för 
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att förstärka elevens svar. Fullständiga redovisningar av intervjuerna framgår av bilaga 2. Vi 
har även analyserat den enskilde elevens svar och tolkat om dessa är analytiska/globala. 
  

5.1 Resultat samtliga elever 
 
Miljöpreferenser 
 
Ljud 
Samtliga elever lär sig bäst när det är lugnt och tyst och kan arbeta när det är lite ljud 
runtomkring. Nästan alla elever säger att de störs av lite mer ljud i klassrummet, endast två 
elever anser att de inte störs. En klar majoritet av eleverna säger att de hör ljuden i 
klassrummet när de arbetar, endast en elev hör inte ljuden, han struntar i dem. Samtliga elever 
säger att de hör teven om de sitter och läser läxan framför den, men endast hälften av dessa 
säger att de kan ha på teven när de läser läxan. Alla elever utom en (som stänger av hörseln) 
anser att de någon gång störs av oljud när de ska arbeta/läsa. Drygt hälften av eleverna säger 
att de inte lyssnar på musik när de lär sig nya och svåra saker/gör läxan, två elever säger att de 
ibland lyssnar på musik och en elev lyssnar inte på musik när denne lär sig nya och svåra 
saker/gör läxan.  
 
Ljus 
Tre elever läser helst i svagt ljus, två elever läser helst i starkt ljus och för tre elever spelar det 
ingen roll i vilket ljus de läser. En klar majoritet av eleverna säger att de orkar läsa om det är 
svagt ljus medan en elev inte orkar det. Tre elever tänder alla lampor när de skall läsa, en elev 
gör det ibland, medan fyra inte gör det. Hälften av eleverna sitter inte under en lampa, tre 
elever sitter under lampan samt en elev sitter ibland under en lampa, när han/hon/de läser/gör 
läxan, medan resten av rummet är mörkt. Sex elever läser helst inte ute, en läser helst ute och 
en elev har inte provat.  
 
Möblering 
En klar majoritet av eleverna tycker om att sitta mjukt i en soffa eller fåtölj när de skall läsa 
eller lära sig nya saker. Endast en elev tycker inte om det. En klar majoritet av eleverna 
förstärker ovan nämnda påstående genom att säga att de inte blir trötta om de sitter mjukt när 
de skall läsa eller lära sig nya saker och en elev blir trött/sömnig om denne sitter mjukt. Fem 
elever läser helst i soffan eller sängen, två elever läser överallt och en elev föredrar att sitta 
och läsa vid köksbordet. Tre elever gör helst läxan i sängen eller soffan, tre elever sitter helst 
vid ett bord och två elever kan göra läxan överallt.  Sex elever tycker inte att det är svårt att 
arbeta/lära sig nya saker på skolan, en elev tycker att det är lite svårt och en tycker att det är 
svårt. Sex elever tycker inte att det är svårt att koncentrera sig/göra läxan hemma, en elev 
tycker att det är lite svårt och en elev tycker att det är svårt ibland. Fem elever tycker att det är 
bättre att lära sig svåra saker hemma och för tre elever spelar det ingen roll om de gör det 
hemma eller i skolan.  
 
Fysiologiska preferenser 
 
Rörelsebehov 
En klar majoritet av eleverna säger att de kan sitta på samma ställe under en lång tid medan en 
elev uppger att han/hon inte kan. En klar majoritet av eleverna vill gärna hålla på med ett 
arbete/uppgift tills det är klart och en elev vill inte det. Majoriteten av eleverna tycker om att 
arbeta med saker och ting utan avbrott när de vet hur de ska göra. De flesta eleverna brukar 
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inte resa sig ofta för att göra något när de jobbar i klassrummet utan arbetar med en uppgift 
tills den är klar och reser sig sedan upp. De flesta av eleverna ändrar inte ofta ställning när de 
jobbar med en uppgift. 
 
Olika sinnen 
På frågan om hur elever helst vill lära sig någonting nytt och svårt erhöll vi det resultat som 
redovisas i figur 1. I figur 2 redovisas resultatet över vad eleverna minns bäst och figur 3 visar 
vad eleverna tycker mycket om att göra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga elever vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att höra sin lärare berätta för 
dem samt låta någon visa dem. En klar majoritet av eleverna vill helst lära sig någonting nytt 
och svårt genom att läsa om det.  
 
 

 
 
 
 
Samtliga elever minns bäst sådant de såg i en film och en klar majoritet av eleverna minns 
bäst sådant som läraren talar om, någon visar dem samt sådant de såg på teve.  
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Figur 1. Visar hur eleverna helst vill lära sig någonting nytt och svårt.

A. Läsa om det 
B. Höra en skiva/CD 
C. Höra ett band 
D. Se och höra en film 
E. Se på bilder med någon som 

förklarar dem. 
F. Höra sin lärare berätta för 

dem 
G. Spela spel 
H. Gå någonstans och se efter 

själv 
I. Låta någon visa dem 

Figur 2. Visar vad eleverna minns bäst.

A. Det läraren talar om 
B. Det någon annan än 

deras lärare pratar om 
C. Det någon visar dem 
D. Det som de lärde sig om 

på resor 
E. Det som de läser om 
F. Det som de hörde talas 

om på skivor eller band 
G. Det som de hörde på 

radion 
H. Det som de såg på teve 
I. Det som de läste 

berättelser om 
J. Det som de såg i en film 
K. Det som de försökte sig 

på själv eller arbetade 
med 

L. Det som deras vänner 
talade om
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Samtliga elever tycker mycket om att se på teve/filmer/bilder, lyssna på skivor, spela spel, 
tala med människor, sådant de kan göra med sina händer och experimentera.  
 

5.2 Resultat enskilda elever 
 
Vi har gjort en analys av varje enskild elev utifrån de områden som ingår i vår studie. Denna 
enskilda analys av eleverna är grovt karaktäristisk i sin utformning. Vi har tolkat elevernas 
svar och angivit den psykologiska preferensen analytisk/global.  Eleverna är mer eller mindre 
analytiska eller globala i sina olika preferenser. 
 
Pojke nummer 1  
Ljud: Tystnad, strikt analytisk.  
Ljus: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.  
Möblering: Formell möblering, övervägande analytisk. 
Rörelsebehov: Stort, övervägande global. 
 
Pojke nummer 2 
Ljud: Föredrar bakgrundsljud, övervägande global. 
Ljus: Dämpad belysning, starkt global. 
Möblering: Informell möblering, starkt global.  
Rörelsebehov: Mycket stort, starkt global.  
 
Pojke nummer 3 
Ljud: Föredrar bakgrundsljud, starkt global.  
Ljus: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.   
Möblering: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.  
Rörelsebehov: Ja, övervägande global.  
 
Pojke nummer 4 
Ljud: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.   
Ljus: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.  
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Figur 3. Visar vad eleverna tycker mycket om att göra. 

A. Läsa böcker, tidskrifter 
och tidningar 

B. Läsa böcker 
C. Läsa tidningar och 

tidskrifter 
D. Se på filmer 
E. Lyssna på skivor 
F. Spela in band på en 

bandspelare 
G. Teckna eller måla 
H. Se på bilder 
I. Spela spel 
J. Tala med människor 
K. Lyssna när andra talar 
L. Lyssna på radio 
M. Se på teve 
N. Göra utflykter 
O. Sådant de kan göra med 

sina händer 
P. Studera med vänner 
Q. Bygga saker  
R. Ta foton 
S.  Experimentera 
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Möblering: Övervägande global.  
Rörelsebehov: Inget rörelsebehov, strikt analytisk. 
 
Flicka nummer 1 
Ljud: Tystnad, strikt analytisk.  
Ljus: Svagt ljus, starkt global.  
Möblering: ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.   
Rörelsebehov: Nej, strikt analytisk. 
 
Flicka nummer 2 
Ljud: Föredrar tystnad, övervägande analytisk. 
Ljus: Starkt ljus, strikt analytisk.  
Möblering: Formell möblering, övervägande analytisk. 
Rörelsebehov: Nej, övervägande analytisk.       
 
Flicka nummer 3 
Ljud: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.   
Ljus: Svagt ljus, starkt global.  
Möblering: Formell möblering, övervägande analytisk. 
Rörelsebehov: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.  
 
Flicka nummer 4 
Ljud: Föredrar tystnad, strikt analytisk. 
Ljus: Starkt ljus, strikt analytisk.  
Möblering: Ingen tydlig preferens, både analytiska och globala drag.  
Rörelsebehov: Nej, övervägande analytisk. 
 

6. Diskussion 
 
Under denna diskussionsrubrik kommer vi att ta upp samtliga elevers analyserade intervjusvar 
gällande miljöpreferensområdena ljud, ljus, möblering och fysiologiska preferensområdena 
rörelsebehov, olika sinnen och slutligen det psykologiska preferensområdet analytisk/global. 
 

6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Vi har utgått från Dunn & Dunn Learning Styles Model när vi har utformat våra 
intervjufrågor. Denna modell har enligt forskare högst validitet och reliabilitet av alla 
lärstilsanalyser (http://www.larstilscenter.se). Enligt Svenning (2000) är det lättare att uppnå 
validitet i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. 
 
Validitet innebär enligt Wallén (1996) att man mäter det man avser att mäta och att ingenting 
ovidkommande påverkar resultatet. Svenning (2000) påstår att en undersökning kan fånga 
verkligheten mer eller mindre och att det är många faktorer som påverkar. Vi utförde 
intervjuerna i ett enskilt grupprum för att minimera olika störningsmoment. Flertalet frågor är 
av samma karaktär och finns till för att förstärka varandra. På detta sätt har vi kunnat upptäcka 
om eleverna inte svarat sanningsenligt på frågorna. Vi anser att allt detta tillsammans ger vår 
studie validitet. I vår undersökning ingick endast åtta elever, vilket inte kan ses som 
representativt för en stor population (Svenning, 2000). Vi kan ha fått alla elever med liknande 

http://www.larstilscenter.se
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preferensdrag i vissa frågor, eftersom vi har intervjuat så få elever. Vi kan inte heller vara 
säkra på att eleverna gett oss ärliga och uppriktiga svar eftersom svaren kanske avslöjar vissa 
känsliga bitar i deras liv (Svenning, 2000). Vi kan tolka elevernas svar om att de föredrar 
tystnad när de skall lära sig, till att de i skolan ständigt blir påminda om att vara tysta. Vi ser 
kopplingen mellan svaren och hur en traditionell undervisning går till. Eleverna kan ha gett 
oss de svar som de tror att vi förväntar oss. ”Barn genomskådar snart vilka förväntningar 
pedagogen har och försöker ofta tillfredsställa dessa” (Doverborg, Pramling-Samuelsson, 
2000, s.19). Vi anser att tillförlitligheten kring de olika sinnena inte är hög beroende på att vi 
inte har gjort några observationer eller utformat några praktiska lektioner, utan enbart utgått 
från intervjusvaren.  
 
Enligt Kvale (1997) innebär reliabilitet att kunna se om mätinstrumentet ger ett tillförlitligt 
resultat. Eleverna svarade på totalt 80 frågor vid ett och samma tillfälle, i vissa fall med 
kortare pauser. Frågan är om eleverna orkade svara sanningsenligt på alla frågor, vilket i så 
fall kan ha påverkat tillförlitligheten. Vi anser dock att detta inte skedde i vårt fall, eftersom vi 
tog hänsyn till det stora antalet frågor och gjorde pauser under intervjun. Många 
intervjufrågor var även till för att upptäcka motsättningar, vilket höjer tillförlitligheten. Vi 
genomförde intervjuerna och efterarbetet tillsammans och ansåg att detta skulle leda till en 
bättre intervju med större informationsmängd och förståelse (Trost, 1997). På detta sätt blev 
vi två om att kunna tolka och förstå vad den intervjuade avsåg. Vi har kunnat förklara 
intervjufrågorna ifall det har förekommit oklarheter och om vi har upptäckt tveksamheter 
under intervjuns gång så har vi ställt följdfrågor. Alla dessa faktorer anser vi har lett till att ge 
undersökningen en tillförlitlighet. Eftersom vår undersökning i vissa fall inte 
överrensstämmer med tidigare forskning kan vi inte vara säkra på tillförlitligheten. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Miljöpreferens- ljud 
”Att eleverna lär sig bäst under absolut tystnad är en vanföreställning” (Boström, 1998, s.95) 
I vår undersökning framkom det att samtliga elever lär sig bäst när det är lugnt och tyst och 
kan arbeta när det är lite ljud runtomkring. Svaret på denna fråga talar i vissa fall emot 
elevernas senare svar om hur de upplever sin inlärning när det gäller ljud. Fem av våra 
intervjuade elever säger att de inte lyssnar på musik när de lär sig nya och svåra saker/gör 
läxan, två elever säger att de ibland lyssnar på musik och en elev lyssnar inte. Dunn, Beadry 
& Klavas, 1989 (Boström, 1998) skriver att upp till 40 % av ungdomarna i grundskolan 
behöver bakgrundsmusik för att prestera maximalt, 40 % är flexibla och cirka 20 % vill ha 
absolut tystnad. Enligt vår undersökning så vill 12,5 % av eleverna ha bakgrundsmusik, 62,5 
% av eleverna vill inte ha bakgrundsmusik medan 25 % av eleverna är flexibla, där 
omständigheterna avgör om det väljer musik eller inte. Denna forskning är inte direkt 
jämförbar beroende på att den är utförd i USA samt att den är gjord på äldre barn. Vi vill ändå 
peka på att det finns stora skillnader mellan våra resultat och resultaten i USA. Vår forskning 
visar på att andelen elever som föredrar bakgrundsmusik i vårt fall är betydligt lägre än i 
USA. I vår studie har vi fler elever som inte vill ha bakgrundsmusik och färre är flexibla. 
 
Miljöpreferens- ljus 
Knappt hälften av våra elever (37,5 %) i undersökningen uppger att de helst läser i svagt ljus, 
en fjärdedel (25 %) att de läser helst i starkt ljus och för tre stycken (37,5 %) så spelar det 
ingen roll i vilket ljus de läser, de är flexibla. Dunn och Griggs, (Dunn, 2001) hävdar att 
behovet av ljus ökar med ålder. Enligt Boström (1997) så har forskning av elever i 
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yrkesförberedande klasser visat att 40 % av eleverna behöver starkt ljus vid inlärning och lika 
stor andel behöver svagt ljus. För de återstående 20 % spelar belysningen ingen roll, de är 
flexibla. Här överensstämmer vår studie med de ovan nämnda forskningsrön kring svagt ljus. 
Däremot har vi ett lägre antal elever som föredrar starkt ljus, kanske kan det ha att göra med 
det Dunn nämner om att behovet av ljus ökar med åldern, alltså att yngre barn oftare än äldre 
barn föredrar att läsa i svag belysning. Vi har även ett större antal elever som är flexibla 
angående behovet av ljus vid inlärning. I jämförelsegruppen i Boströms studie framkom det 
att den studieförberedande klassen än mer föredrar starkt ljus vid inlärning samt att andelen 
flexibla var mindre. Andelen elever som föredrog svag belysning var ungefär densamma.   
 
Miljöpreferens- möblering 
En klar majoritet av eleverna (87, 5 %) i vår undersökning tycker om informell möblering, det 
vill säga att sitta mjukt i en soffa eller fåtölj när de skall läsa eller lära sig nya saker. Endast 
en elev tycker inte om det och föredrar ett formellt möblemang (12,5 %). En klar majoritet av 
eleverna (87,5 %) förstärker ovan nämnda påstående genom att säga att de inte blir trötta om 
de sitter mjukt när de skall läsa eller lära sig nya saker och en elev (12,5 %) blir trött/sömnig 
om denne sitter mjukt. Boströms (1997) forskning med de två jämförelsegrupperna 
(yrkesförberedande och studieförberedande) visar på att i den yrkesförberedande klassen vill 
67 % av eleverna ha informell möblering, 33 % vill ha både och, de är flexibla och ingen av 
eleverna i denna klass vill ha formell möblering. I jämförelsegruppen, den studieförberedande 
klassen är det 55 % av eleverna som vill ha informellt möblemang och 45 %, vill ha både och, 
de är flexibla. Även i denna grupp är det ingen som föredrar formell möblering.  Vår 
undersökning visar på att även vi har största andelen elever som föredrar informell möblering. 
Däremot visar vår undersökning att vi har 12,5 % av eleverna som föredrar formell möblering 
jämfört med Boströms forskning som inte har någon andel. I vår studie hade vi ingen elev 
som var flexibel, jämfört med Boström som hade 33 % flexibla inlärare. Hallöf, Morin & 
Nilsson (2005) skriver i sin rapport om att majoriteten av eleverna föredrog en informell 
studieplats och cirka en tredjedel av eleverna föredrog en formell studieplats. Denna 
undersökning visar i stort sett på samma resultat som oss, trots att vi har en större andel elever 
som föredrar informell möblering. 
 
Fysiologisk preferens- rörelsebehov 
Vår undersökning visar att en klar majoritet av eleverna (87,5 %) kan sitta på samma ställe 
under en lång tid, tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när de vet hur de ska 
göra och ändrar inte ställning ofta när de jobbar med en uppgift. En elev uppger att denne inte 
kan göra samtliga ovanstående påståenden. Boström (1997) skriver om yrkesförberedande 
klassen och deras behov av rörlighet. 40 % föredrar att röra sig vid inlärning, 13 % föredrar 
det ibland, de är flexibla och 47 % vill inte röra sig vid inlärning. I den studieförberedande 
klassen är det 22 % som föredrar att röra på sig vid inlärning. 11 % vill ibland röra på sig, de 
är flexibla, 33 % tycker att det är oväsentligt och 33 % vill inte röra på sig vid inlärning. Här 
kan vi se att vår forskning inte sammanstämmer med Boströms studie, vi har en betydligt 
större andel elever som inte anser sig behöva röra på sig vid inlärning.  
 
Fysiologisk preferens- olika sinnen 
Vår forskning visar på att alla elever vill lära sig någonting nytt och svårt genom att höra sin 
lärare berätta för dem samt att de minns bäst sådant som deras lärare talar om. Samtliga elever 
tycker mycket om att lyssna på skivor och tala med människor. Enligt forskning från både 
Prashnig (Boström, 1997) och Ladberg (2000) är hörselsinnet det sinnet som sist utvecklas 
och för vissa människor utvecklas det väldigt lite. Prashnig (Boström, 1997, s.39) menar 
vidare att endast 30 % av befolkningen är auditiv. Vår studie i denna fråga visar på helt 
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motsatta resultat. I vår undersökning uppger samtliga elever att de helst vill lära sig någonting 
nytt och svårt och majoriteten att de minns bäst genom att låta någon visa dem. Samtliga 
elever tycker mycket om att se på teve/filmer/bilder. En klar majoritet av eleverna minns bäst 
sådant de såg på teve eller i en film och vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att 
läsa om det. Detta tyder på att eleverna även är visuellt starka vilket överensstämmer med det 
som Boström (1998) skriver om att det visuella sinnet utvecklas starkt under förskoleåldern 
och att eleverna gradvis utvecklar förmågan att minnas det de ser och läser. Samtliga elever 
tycker mycket om sådant de kan göra med sina händer och experimentera. Vilket tyder på att 
eleverna tycker mycket om att arbeta taktilt. Boström (1997) menar på att det taktila sinnet är 
det andra sinnet som utvecklas hos eleverna. Vilket kan förklara vårt resultat om att eleverna 
tycker mycket om ett taktilt arbetssätt. 
 
Psykologisk preferens- analytisk/global 
”Analytisk och holistisk är inte med nödvändighet motsatser. En person kan ha starka drag av 
båda” (Ladberg, 2000, s.56). Vår undersökning visar att 75 % av eleverna har mer eller 
mindre starka drag av både analytiska och globala drag, det vill säga att vissa preferenser är 
mer markanta än andra. Fortsättningsvis är det 12,5 % som är rakt igenom analytiska och lika 
många procent som är rakt igenom globala. Dessa rakt igenom analytiska respektive globala 
elever är analytiska respektive globala inom samtliga undersökta preferensområden. Pojke 
nummer 2 är övervägande global när det gäller ljud samt starkt global i de övriga 
preferensområdena ljus, möblering och rörelsebehov. Detta innebär att dessa områden är 
väldigt utmärkande och viktiga för honom. Flicka nummer 2 är tvärtom övervägande 
analytisk i områdena ljud, möblering och rörelsebehov samt strikt analytisk när det gäller ljus. 
Enligt Dunn (Boström, 1998) tenderar 75 % av de yngre eleverna att vara globala inlärare. 
Vår undersökning visar att 87,5 % av eleverna har någon form av globala drag och att endast 
12,5 % visar på en klar analytisk profil.  
 

6.3 Egna reflektioner 
 
Vår forskning tar inte upp alla aspekter under respektive preferens, varför vi inte fått ett 
heltäckande resultat utan endast ser hur varje enskild elev är inom undersökt preferensområde. 
Vi upplever att vi kan ha fått elever med liknande preferensdrag i vissa frågor, eftersom vi har 
intervjuat så få elever.  
 
De enskilda analyserna angående om eleverna är analytiska eller globala skall ses som grovt 
karaktäristiska i sin utformning. Det kan i vissa fall förekomma nyanser i svaren som avviker, 
trots att vi har tolkat dem som antingen analytiska eller globala. Vi tolkar dessa avvikelser 
som Ladberg (2001) skriver om att elever kan tycka olika i olika situationer och från dag till 
dag. Det beror helt enkelt på situationen. Vi upplever även att eleverna kan ha en kognitiv 
medvetenhet i vissa sammanhang, men inte i andra. Enligt Pramling (1988) tar det tid för 
elever att förstå hur lärandet går till, det vill säga att utveckla sitt metakognitiva tänkande. 
Fortsättningsvis menar hon att elever utvecklar detta metakognitiva tänk snabbare om lärarna 
medvetet och aktivt arbetar med metakognitiva samtal. Pramling, Samuelsson och Mårdsjö 
(1997) menar på att barns uppfattning om hur de skaffar sig kunskap samt lärarens försök att 
utveckla barns medvetenhet om sitt eget lärande, handlar om barns uppfattning att de först lär 
sig genom att göra något, sedan genom att veta något för att slutligen förstå något. Vi menar 
på att elevernas medvetenhet om hur de lär sig bäst inte har utvecklats till att inbegripa 
förståelseaspekten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att 
pedagogerna i klassen inte medvetet arbetade utifrån dessa aspekter, vilket kan ha haft 
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inverkan på elevernas svar. Dessa pedagoger har valt en annan väg mot individualisering, 
vilken i sin tur har sina fördelar och nackdelar. Enligt styrdokumenten, LPO 94, är det ett krav 
att pedagogerna skall individualisera undervisningen, men det finns inga konkreta förslag på 
hur detta skall gå till. Det är upp till den enskilde pedagogen att tolka och välja arbetsmetoder.  
 
Det kan hända att den känsliga frågan om rörelsebehovet har gjort att eleverna svarat som de 
tror att vi vill höra (Doverborg & Pramling- Samuelsson, 2003). Vi kan jämföra elevernas 
svar om att de föredrar tystnad när de skall lära sig, med att de i skolan ständigt blir påminda 
om att de skall vara tysta i klassrummet. Det kan tänkas att eleverna även här kan ha gett oss 
de svar som de tror att vi vill ha. Vi undrar om detta kan bero på den traditionella skolans 
förmedlingspedagogik, där läraren pratar och eleverna sitter stilla, är tysta och lyssnar. 
 
Det finns många olika vägar för att skapa en förutsättning för individualisering, att pedagogen 
skall veta om sin egen lärstil och elevernas olika lärstilar, samt utifrån dessa kunskaper välja 
arbetsmetoder är en av dessa möjliga vägar (Stensmo, 1997). 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara mycket intressant att få följa en klass under en längre tid samt att göra en 
grundlig kartläggning av samtliga elevers lärstilar. Genom observationer, enkäter, intervjuer 
och i samverkan med föräldrarna skulle detta ge en helhetsbild av elevens unika sätt att lära 
och bli en möjlig väg mot individualisering. Fortsättningsvis skulle det vara mycket intressant 
att arbeta utifrån de olika elevernas lärstilar och göra dem uppmärksamma om sin kognitiva 
medvetenhet.  
 

6.5 Erfarenheter för framtiden 
 
Vi känner att detta ämne ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi kommer att fortsätta fördjupa 
oss i barns olika sätt att lära. Vi har insett vikten av att ta reda på hur barn lär för att kunna 
individualisera undervisningen och bygga på elevens starka sidor för att sedan utveckla de 
svaga sidorna. Vi har även insett vikten av att pedagoger gör elever uppmärksamma om sitt 
unika sätt att lära samt arbetar aktivt mot att utveckla denna metakognitiva medvetenhet hos 
varje elev. Avslutningsvis har vi både som mamma och pedagog blivit uppmärksammade på 
vårt eget lärande samt ökat vår medvetenhet om att alla människor har individuella behov och 
förutsättningar för lärande. 
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Frågeformulär för inlärningsstilar   Bilaga 1 

 
Miljöpreferenser 
 
Ljud 
 
1. Lär du dig bäst när det är tyst och lugnt? 
 
2. Kan du jobba när det är lite ljud runt omkring dig? Exempelvis när kompisarna i 

klassrummet pratar lite grand. 
 
3. Störs du av ljud (att kompisarna pratar lite mer i klassrummet) när du läser eller arbetar? 
 
4. Brukar du lyssna på musik när du gör läxan eller lär dig nya och svåra saker? 
 
5. Kan du lära dig nya och svåra saker om du lyssnar på musik (alla sorters musik)? 
 
6. Vilken som helst sorts musik eller någon speciell? (Exempelvis dansmusik, rock, pop) 
 
7. Kan du lära dig nya och svåra saker medan kompisarna pratar? 
 
8. Hör du ljuden runt omkring dig i klassrummet när du arbetar? 
 
9. Kan du ha på teven när du ska läsa läxan? Hör du den? 
 
10. Stör oljud dig när du ska arbeta/läsa?  
 
 
Ljus 
 
11. Läser du helst i starkt eller svagt ljus? 
 
12. Läser du helst ute? 
 
13. Orkar du läsa om det är svagt ljus? 
 
14. Tänder du alla lampor när du ska läsa? 
 
15. Brukar du sitta under en lampa när du läser/gör läxan, medan resten av rummet är mörkt? 
 
 
Möblering 
 
16. Tycker du om att sitta eller ligga på golvet när du ska läsa/lära dig nya saker? 
 
17. Tycker du om att sitta i en fåtölj eller soffa när du ska läsa/lära dig nya och svåra saker? 
 
18. Blir du trött/sömnig om du sitter mjukt när du ska läsa/lära dig nya saker? 
 



 

  

19. Tycker du att det är svårt att arbeta/lära dig nya saker på skolan?  
 
20. Är det bättre att lära sig svåra saker hemma? 
 
21. Tycker du att det är svårt att koncentrera dig/göra läxan hemma? 
 
22. Spelar det någon roll var du gör läxan? (borta/skolan/hemma) 
 
23. Var gör du helst läxan/läser? (överallt/sängen/mattan/golvet/soffan) 
 
24. Kan du göra läxan/läsa om du sitter på golvet, i en fåtölj, på soffan och vid skrivbordet? 
 
25. Brukar du ofta läsa/göra läxan i badrummet? 
 
 
Fysiologiska preferenser 
 
Olika sinnen 
 
Hur vill du helst lära dig någonting nytt och svårt? 
 
26. Läsa om det. 

 
27. Höra en skiva/Cd. 
 
28. Höra ett band. 
 
29. Se och höra en film  
 
30. Se på bilder med någon som förklarar dem. 
 
31. Höra min lärare berätta för mig. 
 
32. Spela spel. 
 
33. Gå någonstans och se efter själv. 
 
34. Låta någon visa mig. 
 
 
Vilka saker minns du bäst?  
 
35. Sådana saker som din lärare talar om. 
 
36. Sådana saker som någon annan än din lärare talar om. 

 
37. Sådana saker som någon visar dig. 
 
38. Sådana saker som du lärde dig om på resor. 
 



 

  

39. Sådana saker som du läser om.  
 
40. Sådant som du hörde talas om på Cd-skivor eller band. 
 
41. Sådant som du hörde om på radion.  
 
42. Sådant som du såg på teve. 
 
43. Sådant som du läste berättelser om.  
 
44. Sådant som du såg i en film.  
 
45. Sådant som du försökte dig själv på eller arbetade med. 
 
46. Sådant du och din vänner talade om.  
 
 
Vad tycker du mycket om att göra? 
 
47. Läsa böcker, tidskrifter eller tidningar. 
 
48. Se på filmer. 
 
49. Lyssna på Cd-skivor.  
 
50. Spela in band på en bandspelare.  
 
51. Teckna eller måla. 
 
52. Se på bilder.  
 
53. Spela spel.  
 
54. Tala med människor.  
 
55. Lyssna på när andra talar.  
 
56. Lyssna på radion.  
 
57. Se på teve. 
 
58. Göra utflykter.  
 
59. Lära mig nya saker jag kan göra med mina händer. 
 
60. Studera med vänner.  
 
61. Bygga saker. 
 
62. Experimentera.  



 

  

63. Ta foton eller göra filmer/videofilmer. 
 
64. Använda skrivmaskiner, datorer, miniräknare eller andra maskiner. 
 
65. Gå till biblioteket. 

 
66. Leta efter saker i ämnen som sand eller lera.  
 
67. Forma saker med händerna.  
 
 
Rörelsebehov 
 
68. Brukar du resa dig ofta för att exv. vässa penna fast den inte behöver vässas när du jobbar 

i klassrummet för att sedan återgå till arbetet? 
 
69. Brukar du jobba med en uppgift tills den är klar och sedan resa dig upp?  
 
70. Tycker du att det är svårt att sitta på ett och samma ställe under en lång tid?  
 
71. Ändrar du ofta ställning när du jobbar med en uppgift?  
 
72. Kan du sitta på samma ställe under en lång tid?  
 
73. Ändrar du hela tiden ställning (eller skruvar på dig) på stolen?  
 
74. Arbetar du bäst under korta tidsperioder med pauser däremellan?  
 
75. Vill du gärna ha ditt arbete undanstökat snabbt?  
 
76. Tycker du om att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen och så 

vidare? 
 
77. Vill du gärna hålla på med ett arbete/uppgift tills det är klart? 
  
78. Lämnar du de flesta arbeten/uppgifter till sista minuten och måste sedan hålla på från 

början till slut?  
 
79. Gör du lite åt gången i de flesta arbeten/uppgifter och får allt gjort så småningom?  
 
80. Tycker du om att arbeta med saker och ting utan avbrott när du vet hur du ska göra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Intervju med pojke nummer 1    Bilaga 2 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Pojke nummer ett lär sig bäst när det är lugnt och tyst men kan arbeta om det är lite ljud runt 
omkring. Han störs av att kompisarna pratar i klassrummet när han skall läsa eller arbeta. 
Pojke nummer ett säger att han inte lyssnar på musik när han skall lära sig nya och svåra 
saker/göra läxan. Han kan inte lära sig nya och svåra saker när han lyssnar på musik, men 
säger att han kan läsa om låten ”Rosa lack och kromad list” spelas lite lågt. Han kan inte lära 
sig nya och svåra saker om många kompisar pratar i munnen på varandra men försöker strunta 
i ljuden runtomkring sig i klassrummet när han arbetar. Pojke nummer ett säger att det är helt 
kört att ha på teven när han ska läsa läxan, då sätter han undan läxan och gör den sen. Oljud 
stör honom alltid när han skall läsa/arbeta.  
 
Ljus 
Pojke nummer ett säger att han läser i ett ljus som är mittemellan, inte starkt, inte svagt, ett 
lite blandat ljus och tycker inte om att läsa ute. Han orkar läsa i svagt ljus eftersom det är så 
kul att läsa. Han brukar inte sitta under en lampa när han läser/gör läxan, medan resten av 
rummet är mörkt utan har tänt i hela rummet.  
 
Möblering  
Pojke nummer ett tycker inte om att sitta eller ligga på golvet när han ska läsa/lära sig nya 
saker. Han tycker inte om att sitta i en fåtölj/soffa när han skall läsa/lära sig nya saker. Han 
blir inte trött/sömning om han sitter mjukt när han skall läsa/lära sig nya saker, trött blir han 
när han är färdig med läxan. Han tycker det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan. 
Han tycker inte att det är svårt att koncentrera sig/göra läxan hemma och säger att det är bättre 
att lära sig svåra saker hemma eftersom det är lugnare och roligare. Pojke nummer ett gör 
helst läxan hemma. Pojke nummer ett gör helst läxan vid köksbordet och inte någon 
annanstans.(inte i sängen, eftersom det inte finns något hårt, han har ju inget bord i sängen,) 
Läser gör han mest i sängen. Han var osäker om han kunde göra läxan någon annanstans. 
(sittande på golvet, i en fåtölj, på soffan, vid skrivbordet) Han säger att han inte ofta brukar 
läsa/göra läxan i badrummet, förutom en gång när han satt på toaletten och läste nästan en hel 
mening!  
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Pojke nummer ett reser sig inte ofta för att göra något för att sedan återgå till arbetet igen.  
Han säger att han ibland jobbar med en uppgift tills den är klar och reser sig sedan upp.  Han 
tycker att det är svårt att sitta på ett och samma ställe under en lång tid, exempelvis på flyget 
när man bara måste sitta fastspänd. Pojke nummer ett ändrar hela tiden ställning eller skruvar 
på sig på stolen. Han säger att han arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser 
däremellan, men vill inte ha sitt arbete undanstökat snabbt, han brukar ta det lugnt. Pojke 
nummer ett tycker om att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen och så 
vidare. Han säger att han gärna vill hålla på med ett arbete/uppgift tills det är klart. Han säger 
att han inte lämnar de flesta arbeten/uppgifter till sista minuten, men ibland när det är en 
mycket lång bok så brukar han ta en paus. Pojke nummer ett tycke inte att han gör lite åt 
gången i de flesta arbeten/uppgifter och han tycker om att arbeta med saker och ting utan 
avbrott när han vet hur han ska göra.   
 
 



 

  

Olika sinnen 
Pojke nummer ett vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att be sin mamma läsa om 
det, höra en skiva/band, se och höra en film, se på bilder med någon som förklarar dem, höra 
sin lärare berätta för honom eller låta någon visa för honom (när tränaren visar något på 
brottningsträningen) Pojke nummer ett vill helst inte lära sig någonting nytt och svårt genom 
att spela spel, eftersom att det inte finns någonting att lära sig genom dataspel.(har inget eget 
dataspel) Han säger dock att man kan lära sig genom andra spel, om det finns frågor i spelen. 
Han säger även att han inte ofta lär sig någonting nytt och svårt genom att gå någonstans och 
se efter själv. 
 
De saker som han minns bäst är sådana saker som läraren eller någon annan pratar om, som 
någon visar honom, saker som han lärde sig på resor, som han läser om, som han hörde talas 
om på Cd-skivor eller band och sådant som han hörde på radion. Han minns även bäst sådant 
han såg på teve, som han läst berättelser om, som han såg i en film. Elev nummer ett tycker 
inte att han minns lika bra sådant som han försökte sig på själv eller arbetat med och sådant 
som han och hans vänner talade om.   
 
Den första intervjuade pojken tycker mycket om att läsa böcker, tidskrifter eller tidningar, se 
på filmer, spela in band på en bandspelare, teckna eller måla, se på bilder, spela spel och tala 
med människor och lyssna på när andra talar. Pojke nummer ett tycker även om att lyssna på 
radio, se på teve, göra utflykter, lära sig nya saker han kan göra med sina händer, ta foton, 
experimentera, använda datorer, miniräknare och andra maskiner, gå till biblioteket samt att 
forma saker med händerna. Han tycker ibland om att lyssna på Cd-skivor, studera med 
vänner, leta efter saker i sand eller lera samt att bygga saker.  Däremot så tycker han inte om 
att göra filmer eller använda skrivmaskinen.  
 
Intervju med pojke nummer 2 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Pojke nummer två lär sig bäst när det är lugnt och tyst, men kan arbeta om det är lite ljud runt 
omkring. Han störs av att kompisarna pratar lite mer i klassrummet när han ska läsa eller 
arbeta. Pojke nummer två säger att han behöver lyssna på musik hemma när han ska lära sig 
nya och svåra saker och göra läxan. Han kan lära sig nya och svåra saker om han lyssnar på 
viss sorts musik, rock. Ibland kan han lära sig nya och svåra saker när kompisarna pratar och 
ibland störs han av dem och kan inte arbeta. Eleven säger att han hör alla ljud i klassrummet 
när han arbetar. Han säger att han ibland gör läxan framför teven hemma och även att han hör 
den då. Eleven säger att han oftast störs av oljud när han ska arbeta/läsa i klassrummet.              
 
Ljus 
Pojke nummer två säger att han helst läser i svagt ljus och ibland även i mörker. Han läser 
helst ute om det finns ett bord att sitta bredvid. Eleven säger att han orkar läsa om det är svagt 
ljus och läser i mörkret också. När han ska läsa tänder han en lampa medan resten av rummet 
får vara mörkt. 
 
Möblering 
Elev nummer två tycker om att sitta på golvet ibland när han ska läsa och lära sig nya och 
svåra saker, han säger att han ligger först och sitter sen. Han tycker om att sitta i en fåtölj om 
han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker, ibland sitter han i soffan. Eleven tycker att det 
är oskönt att sitta på en hård stol när han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker men att 



 

  

han inte blir trött och sömnig av det. Pojke nummer två tycker inte att det är svårt att 
arbeta/lära sig nya saker i skolan, men tycker att det är bättre hemma eftersom det bara är en 
som pratar och att han får ha sin mamma bredvid sig. Han tycker inte att det är svårt att 
koncentrera sig/göra läxan hemma. Pojke nummer två skulle helst vilja göra läxan hos en 
kompis men det får han inte. Han gör den hellre hemma än i skolan. Då vill han helst göra 
läxan i sängen och ligga snett på kudden. Han vill ha det mjukt. Elev nummer två säger att 
han kan göra läxan överallt, både på golvet, i en fåtölj, på soffan och vid ett skrivbord men att 
han inte gör den i badrummet eftersom allt blir blött då. 
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Pojke nummer två reser sig ofta för att göra något för att sedan återgå till arbetet igen. 
Exempelvis så går han och vässar pennan fast den egentligen är nyvässad. Samtidigt säger han 
att han arbetar tills han är klar innan han reser sig. Han tycker att det är svårt att sitta på ett 
och samma ställe under en lång tid och att han ofta ändrar ställning när han arbetar och 
studerar. Han tycker att han kan sitta på samma ställe under en lång tid om ingen pratar men 
att han skruvar sig på stolen och ändrar ställning hela tiden. Pojke nummer två säger att han 
arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser däremellan. Han vill samtidigt ha arbetet 
undanstökat snabbt. Han tycker om att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända 
igen och så vidare. Elev nummer två vill gärna hålla på med arbetet tills det är klart och 
lämnar de flesta arbeten till sista minuten och gör arbetet sent på kvällen innan det ska vara 
klart. Han tycker att han gör lite åt gången i de flesta arbeten och att han får allt gjort så 
småningom. Han tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när han vet hur han ska 
gå tillväga.  
 
Olika sinnen 
När pojke nummer två lär sig något nytt vill han helst lära sig genom att höra en skiva, se och 
höra film, se bilder, höra läraren berätta om det, spela spel, se efter själv i böcker eller att 
någon visar honom. Han vill inte själv läsa om det.  
 
De saker som han minns bäst är saker som läraren eller någon annan pratar om, som han läser 
om, som han hörde talas om på band eller skivor. Han minns även bäst sådant han sett på teve, 
läst berättelser om, sett i en film, provat på själv/arbetat med och sådant han och hans kompis 
har pratat om. Elev nummer två tycker inte att han minns lika bra sådant som någon har visat 
honom eller som han har lärt sig på resor, han tycker även att han inte minns sådant som han 
har hört på radion lika bra.  
 
Den andra intervjuade pojken tycker mycket om att läsa böcker, tidskrifter eller tidningar, se 
på filmer, lyssna på skivor, spela in band på en bandspelare, teckna eller måla, se på bilder, 
spela spel och tala med människor. Däremot så tycker han inte om att lyssna på radio eller 
lyssna på när andra talar. Pojke nummer två tycker mycket om att se på teve, göra utflykter, 
lära sig nya saker han kan göra med sina händer, studera med vänner, bygga saker och 
experimentera. Han älskar att ta foton och att göra filmer. Pojken tycker mycket om att 
använda skrivmaskiner, datorer, miniräknare eller andra maskiner, gå till biblioteket, leta efter 
saker i ämnen som sand eller lera samt att forma saker med händerna.  
 
Intervju med pojke nummer 3 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 



 

  

Pojke nummer tre lär sig bäst när det är lugnt och tyst, men kan arbeta om det är lite ljud runt 
omkring. Han störs inte av ljud (exempelvis att kompisarna pratar lite mer i klassrummet) när 
han ska läsa eller arbeta. Pojke nummer tre säger att han brukar lyssna på musik ibland när 
han ska lära sig nya och svåra saker och göra läxan. Han kan lära sig nya och svåra saker om 
han lyssnar på musik, det spelar ingen roll vilken sorts musik det är. Han säger att han kan 
lära sig nya och svåra saker när kompisarna pratar och att han hör ljuden i klassrummet när 
han arbetar. Pojke nummer tre säger att han kan göra läxan framför teven hemma och att han 
hör teven då. Han säger att han ibland störs av oljud när han ska arbeta/läsa (störs av att 
lillasyster grinar).              
 
Ljus 
Pojke nummer tre säger att han ibland läser i svagt ljus men mest i starkt ljus och att båda är 
bäst. Han läser helst inte ute. Eleven säger att han orkar läsa om det är svagt ljus (tvekande). 
Han brukar ibland tända alla lampor när han ska läsa och att han oftast har ljust. Pojke 
nummer tre säger att han inte brukar sitta under en lampa när han läser/gör läxan medan 
resten av rummet är mörkt. Han brukar sitta mest i ljust men ibland i mörkt. 
 
Möblering 
Pojke nummer tre tycker om att både sitta och ligga på golvet när han ska läsa och lära sig nya 
saker. Han tycker även om att sitta i fåtölj och soffa, vid bordet och uppe på rummet när han 
ska läsa eller lära sig nya och svåra saker. Pojke nummer tre tycker inte att han blir 
trött/sömnig av att sitta på en hård stol när han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker. Han 
tycker inte att det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan men att det är bättre att lära 
sig svåra saker hemma. Han tycker att det ibland är svårt att koncentrera sig/göra läxan 
hemma. Pojke nummer fyra tycker inte att det spelar någon roll var han gör läxan 
(borta/hemma/skolan). Han gör helst läxan överallt (sängen, mattan, golvet, soffan, fåtölj) och 
kan även göra den överallt, men han gör den inte i badrummet. 
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Pojke nummer tre reser sig inte ofta för att göra något och sedan återgå till arbetet igen. Han 
säger att han ibland arbetar tills han är klar innan han reser sig. Han tycker att det är svårt att 
sitta på ett och samma ställe under en lång tid och att han ibland ändrar ställning ofta när han 
arbetar och studerar (men inte i skolan). Pojke nummer tre tycker att han ibland kan sitta stilla 
ganska länge på skolan och han tycker inte att han skruvar sig på stolen och ändrar ställning 
hela tiden. Han säger att han ibland arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser 
däremellan och att han vill ha arbetet undanstökat snabbt. Han tycker om att arbeta lite, sluta, 
återvända till arbetet, sluta, återvända igen och så vidare. Pojke nummer tre vill ibland hålla 
på med arbetet tills det är klart och lämnar ibland arbeten till sista minuten och får hålla på 
från början till slut. Han tycker att han gör lite åt gången i de flesta arbeten (och att han får allt 
gjort så småningom). Han tycker inte om att arbeta med saker och ting utan avbrott när han 
vet hur han skall göra. Han vill arbeta kort tid. 
 
Olika sinnen 
När pojke nummer tre lär sig något nytt vill han helst lära sig det genom att läsa om det, höra 
en skiva/ett band, se och höra en film, se bilder med någon som förklarar dem, höra läraren 
berätta för honom, spela spel och att någon visar honom. Han vill inte lära sig någonting nytt 
genom att gå någonstans se efter själv.  
 



 

  

De saker som han minns bäst är saker som någon visar honom, han läser om, hörde talas om 
på band, skivor och ibland radio, läste berättelser om, såg i en film och sådant han och hans 
kompis pratade om. Han minns det som han sett på teve ganska bra. Han minns inte lika bra 
sådant som hans lärare eller någon annan pratar om, som han lärt sig på resor, provade på 
själv/arbetade med (bara ibland). 
 
Den tredje intervjuade pojken tycker mycket om att läsa böcker, och att se på filmer. Han 
tycker även mycket om att lyssna på skivor, spela in band på en bandspelare, teckna och måla, 
se på bilder, spela spel och tala med människor (ibland), lyssna på när andra talar (ibland), 
lyssna på radio (lite) och se på teve. Pojke nummer fyra tycker mycket om att lära sig nya 
saker han kan göra med sina händer, studera med vänner, bygga saker (ibland), experimentera 
(ibland), ta foton och göra filmer, använda skrivmaskin, dator, miniräknare och andra 
maskiner. Han tycker även mycket om att leta efter saker i lera eller sand (ibland). Pojke 
nummer fyra tycker inte om att göra utflykter, gå till biblioteket eller forma saker med sina 
händer. 
  
Intervju med pojke nummer 4 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Pojke nummer fyra lär sig bäst när det är lugnt och tyst, men kan arbeta om det är lite ljud 
runt omkring honom. Han säger att han även kan arbeta vid höga ljud exempelvis när hans 
lillasyster skriker. Han störs inte av att kompisarna pratar lite mer i klassrummet när han ska 
läsa eller arbeta. Pojke nummer fyra säger att han inte brukar lyssna på musik hemma när han 
ska lära sig nya och svåra saker och göra läxan, men att radion brukar vara på i ett annat rum 
och det går bra. Han kan inte lära sig nya och svåra saker om han lyssnar på musik, det spelar 
ingen roll vilken sorts musik det är. Han säger att han kan lära sig nya och svåra saker när 
kompisarna pratar men att han hör ljuden i klassrummet när han arbetar. Han säger att han kan 
göra läxan framför teven hemma men att han inte gör det så ofta. Han hör teven då. Eleven 
säger att han inte störs av oljud när han ska arbeta/läsa i klassrummet eftersom han stänger av 
hörseln då.              
 
Ljus 
Pojke nummer fyra säger att han ibland läser i starkt ljus och ibland i svagt ljus och att båda är 
bäst. Han läser inte ute. Eleven säger att han orkar läsa om det är svagt ljus. Han brukar inte 
tända alla lampor när han ska läsa och att det blir för mycket ljus då. Pojke nummer fyra säger 
att han ibland brukar sitta under en lampa när han läser/gör läxan medan resten av rummet är 
mörkt. Han tycker att det är lite olika och menar på att han måste se boken. 
 
Möblering 
Pojke nummer fyra ligger/sitter inte på golvet när han skall läsa/lära sig nya saker. Han brukar 
ligga i sängen mest och det har hänt en gång att han har suttit i sängen när han ska läsa och 
lära sig nya och svåra saker. Han sitter bara i soffan om han ska lösa korsord men aldrig när 
han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker. I fåtöljen sitter han ibland när det är 
barnprogram när han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker. Pojke nummer fyra tycker inte 
att han blir trött/sömnig av att sitta mjukt när han ska läsa eller lära sig nya och svåra saker 
men att han blir gäspig av det. Han tycker inte att det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på 
skolan och att det inte är lättare, utan samma sak att lära sig svåra saker hemma. Han tycker 
inte att det är svårt att koncentrera sig/göra läxan hemma. Pojke nummer fyra tycker inte att 
det spelar någon roll var han gör läxan (borta/hemma/skolan). Han gör mest läxan i sängen 



 

  

när han ska läsa små böckerna. Elev nummer fyra säger att han kan göra läxan överallt, både 
på golvet, i en fåtölj, på soffan och vid ett skrivbord men att han inte gör den i badrummet. 
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Pojke nummer fyra reser sig inte ofta för att göra något och sedan återgå till arbetet igen. Han 
säger att han arbetar tills han är klar innan han reser sig. Han tycker inte att det är svårt att 
sitta på ett och samma ställe under en lång tid och att han inte ändrar ställning/skruvar på sig 
när han arbetar och studerar. Han säger att han kan sträcka lite på sig lite i stolen ibland. Pojke 
nummer fyra säger att han inte arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser däremellan, 
han vill helst arbeta länge och hela tiden. Han vill inte ha arbetet undanstökat snabbt. Han 
tycker inte om att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen och så vidare 
utan vill arbeta länge. Elev nummer fyra vill gärna hålla på med arbetet tills det är klart och 
lämnar inte de flesta arbeten till sista minuten (gör inte arbetet sent på kvällen innan det ska 
vara klart). Han tycker inte att han gör lite åt gången i de flesta arbeten (och att han får allt 
gjort så småningom). Han tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när han vet hur 
han ska gå tillväga och brukar arbeta färdigt.  
 
Olika sinnen 
När pojke nummer fyra lär sig något nytt vill han helst lära sig det genom att höra en skiva. 
Han kan även gärna lära sig någonting nytt genom att läsa om det, höra ett band, se och höra 
en film, se bilder med någon som förklarar dem, höra läraren berätta om det, spela spel, gå 
någonstans och se efter själv i böcker eller att någon visar honom.  
 
De saker som han minns bäst är saker som någon visar honom. Han minns även bäst det som 
läraren (utom det han inte vill veta) eller någon annan pratar om, som han lärt sig på resor, 
som han läser om, som han hörde talas om på band, skivor eller radio. Han minns även bäst 
sådant han sett på teve, läste berättelser om, såg i en film, provade på själv/arbetat med och 
sådant han och hans kompis pratade om.  
 
Den fjärde intervjuade pojken tycker mycket om att ibland läsa böcker, lösa korsord i 
tidskrifter eller tidningar och att se på filmer. Han tycker även mycket om att lyssna på skivor 
(men gör det bara i bilen), spela in band på en bandspelare, se på bilder, spela spel och tala 
med människor, lyssna på när andra talar, lyssna på radio, se på teve (bättre än att lyssna på 
radio). Pojke nummer fyra tycker mycket om att göra utflykter, lära sig nya saker han kan 
göra med sina händer (men gör det nästan aldrig), studera med vänner, bygga saker, 
experimentera, ta foton och göra filmer, använda datorn och andra maskiner (borrmaskin). 
Han tycker även mycket om att leta efter saker i sand. Pojke nummer fyra tycker inte om att 
teckna och måla, använda skrivmaskin och miniräknare, gå till biblioteket och forma saker 
med sina händer. 
 
Intervju med flicka nummer 1 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Flicka nummer ett lär sig bäst när det är lugnt och tyst men kan arbeta om det är lite ljud runt 
omkring. Hon störs av att kompisarna pratar lite mer i klassrummet när hon skall läsa eller 
arbeta. Flicka nummer ett säger att hon inte lyssnar på musik hemma när hon skall lära sig 
nya och svåra saker och göra läxan. Hon kan lära sig nya och svåra saker om hon lyssnar på 
musik, (all sorts) fast hon inte brukar göra det. Hon kan arbeta i klassrummet när det är lite 



 

  

ljud, men störs av kompisarnas prat när hon skall lära sig nya och svåra saker eller läsa. Hon 
hör ljuden i klassrummet när hon arbetar och kan inte läsa läxan framför teven eftersom hon 
hör den. Oljud stör henne när hon skall läsa, men inte när hon skall arbeta.  
 
Ljus 
Flicka nummer ett säger att hon helst läser i svagt ljus och tycker inte om att läsa ute. Hon 
orkar läsa i svagt ljus och tänder inte alla lampor när hon skall läsa. Hon brukar sitta under en 
lampa när hon läser/gör läxan medan resten av rummet är mörkt.  
 
Möblering 
Flicka nummer ett tycker om att sitta men inte ligga på golvet när hon skall läsa och lära sig 
nya saker. Hon tycker om att sitta i soffan när hon skall läsa eller lära sig nya saker, men 
eftersom hon inte har någon fåtölj kan hon inte svara på om hon skulle sitta där. Hon blir inte 
trött eller sömnig om hon sitter mjukt när hon skall läsa eller lära sig nya saker. Hon tycker 
inte att det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan. Hon tycker inte att det spelar någon 
roll om hon lär sig svåra saker hemma eller på skolan. Hon tycker inte att det är svårt att 
koncentrera sig/göra läxan hemma och det spelar inte någon roll om hon gör den borta/hemma 
eller i skolan. Hon kan göra läxan överallt, men helst i sitt rum och då sittande på golvet, i 
sängen eller vid sitt skrivbord. Hon kan även göra läxan sittande i soffan. Hon brukar inte 
läsa/göra läxan i badrummet eftersom det är så tråkigt.  
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Flicka nummer ett brukar inte resa sig ofta för att exempelvis vässa pennan fastän den inte 
behöver vässas, när hon jobbar i klassrummet. Hon brukar jobba med en uppgift till den är 
klar och sedan resa sig upp. Hon tycker inte att det är svårt att sitta på ett och samma ställe 
under en lång tid och ändrar inte ofta ställning när hon jobbar med en uppgift. Hon kan sitta 
på samma ställe under en lång tid och skruvar inte på sig/byter inte ställning hela tiden på 
stolen. Hon tycker inte att hon arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser däremellan, 
utan föredrar att arbeta långa stunder. Hon vill inte ha sitt arbete undanstökat snabbt. Hon vill 
inte arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen osv. Hon vill gärna hålla på 
med ett arbete/uppgift till det är klart och lämnar inte uppgifterna till sista minuten. Hon anser 
att hon inte gör lite åt gången i de flesta arbeten/uppgifter utan arbetar med saker och ting utan 
avbrott till hon är färdig, när hon vet vad hon skall göra.  
 
Olika sinnen 
Flicka nummer ett vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att läsa om det, se på 
bilder med någon som förklarar dem, höra sin lärare berätta om det eller att någon visar 
henne. Hon vill inte lära sig någonting nytt och svårt genom att höra på band/skiva, se och 
höra en film, spela spel eller gå någonstans och se efter själv, tex. i en bok.  
 
Flicka nummer ett minns bäst saker som hennes lärare eller någon annan talar om och sådant 
som någon visar henne. Hon minns även bäst saker som hon har lärt sig på resor, läst om och 
hört på cd-skivor/band, sett på teve/film, läst berättelser om, sådant hon försökte sig på själv 
eller arbetade med. Det hon minns allra bäst är det som hon och hennes kompisar talat om. 
Hon minns inte bäst sådana saker som hon hörde om på radion. 
 
Flicka nummer ett tycker mycket om att läsa böcker/tidningar/tidskrifter, se på filmer, lyssna 
på Cd-skivor, måla, se på bilder, spela spel, tala med människor, lyssna på när kompisar talar, 
men inte när mamma pratar. Hon tycker även mycket om att se på teve, göra utflykter, lära sig 



 

  

nya saker som hon kan göra med sina händer (måla, lera), studera med sina vänner, bygga 
saker, experimentera med bl. a. vatten, ta foton men har inte provat att göra film. Hon tycker 
mycket om att hålla på med datorn, gå till biblioteket, leta efter saker i sand samt forma saker 
med händerna. Flicka nummer ett tycker inte bäst om att leta efter saker i lera, spela in band 
på en bandspelare, lyssna på radio, eller använda skrivmaskin/miniräknare eller andra 
maskiner.  
 
Intervju med flicka nummer 2 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Flicka nummer två lär sig bäst när det är lugnt och tyst och kan ibland jobba när det är lite 
ljud runtomkring, exempelvis när klasskompisarna pratar lite grand. Hon störs av mer ljud i 
klassrummet när hon läser eller arbetar. Hon lyssnar inte på musik när hon gör läxan eller lär 
sig nya och svåra saker, men tror att hon kan lära sig nya och svåra saker någon gång när hon 
lyssnar på musik. Det spelar ingen roll vilken sorts musik det är. Hon kan inte lära sig nya och 
svåra saker medan kompisarna pratar och hör ljuden runtomkring i klassrummet när hon 
arbetar. Hon kan ha teven på när hon skall läsa läxan, trots att hon hör den. Oljud stör henne 
när hon skall arbeta/läsa.  
 
Ljus 
Flicka nummer två läser helst i starkt ljus, men vill inte läsa ute eftersom det är mycket ljud 
runtomkring, exempelvis bilar. Hon orkar läsa fast det är svagt ljus, men vill helst ha ljust och 
tänder alla lampor när hon skall läsa. Hon sitter inte under enskild lampa, medan resten av 
rummet är mörkt när hon skall läsa/göra läxan.  
 
Möblering 
Flicka nummer två tycker inte om att sitta eller ligga på golvet när hon skall läsa/lära sig nya 
saker. Hon föredrar att sitta på hårda stolar eller på soffan när hon skall läsa eller/lära sig nya 
saker. (Har ingen fåtölj) Hon blir inte trött/sömning om hon sitter mjukt när hon skall läsa 
eller lära sig nya saker. Hon tycker inte att det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan. 
Hon tycker inte att det är bättre att lära sig svåra saker hemma utan kan vara var som helst. 
Hon tycker inte att det är svårt att koncentrera sig/göra läxan hemma och det spelar ingen roll 
var hon gör läxan. (borta, skolan, hemma) Hon gör helst läsläxan i soffan övriga läxor gör hon 
helst vid skrivbordet och inte på golvet eller mattan. Hon gör inte läxan eller läser i 
badrummet.  
 
Fysiologiska preferenser  
Rörelsebehov 
Flicka nummer två brukar inte resa sig ofta för att exempelvis vässa pennan fastän den inte 
behöver vässas när hon jobbar i klassrummet. Hon brukar jobba med en uppgift till den är klar 
och sedan resa sig upp och tycker att det går bra att sitta på ett och samma ställe under en lång 
tid. (lektion) Hon ändrar inte ofta ställning när hon jobbar med en uppgift och kan sitta på 
samma ställe under en lång tid. (lektion) Hon ändrar inte ställning hela tiden eller skruvar sig 
på stolen, utan sitter still. Hon tycker att hon arbetar bäst under korta tidsperioder med pauser 
däremellan och vill inte ha sitt arbete undanstökat snabbt utan tycker att hon kan arbeta länge. 
Hon tycker inte om att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen osv. Hon 
vill gärna hålla på med ett arbete/uppgift till det är klart. Hon lämnar inte arbeten/uppgifter till 
sista minuten. Hon gör inte lite åt gången i arbeten/uppgifter utan jobbar hårt så hon hinner 



 

  

färdigt. Hon tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när hon vet hur hon skall 
göra.  
 
Olika sinnen 
Flicka nummer två vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att läsa om det, höra sin 
lärare berätta om det, låta någon visa henne. Hon vill inte helst lära sig någonting nytt och 
svårt genom att höra en skiva/band, se och höra en film, se på bilder med någon som förklarar 
dem eller gå någonstans och se efter själv. Hon tror inte att man kan lära sig någonting genom 
att spela spel.  
 
Flicka nummer två minns bäst sådana saker som hennes lärare talar om, någon visar henne, 
saker som hon lär sig på resor, sådant som hon ser på TV/film. Hon minns även bäst sådant 
som hon försöker sig själv på eller arbetar med och sådant som hon och hennes vänner talar 
om. Flicka nummer två minns inte bäst sådana saker som någon annan än hennes lärare talar 
om, sådana saker som hon läser om, sådana saker som hon hör på Cd-skivor/band/radio eller 
läser berättelser om. 
 
Flicka nummer två tycker mycket om att läsa tidningar, se på filmer, lyssna på Cd-skivor, 
teckna/måla, se på bilder, spela spel, tala med människor och lyssna på när andra talar. Hon 
tycker mycket om att se på teve, göra utflykter, lära sig nya saker som hon kan göra med sina 
händer, bygga saker, experimentera, använda dator och miniräknare och forma saker med 
händerna. Flicka nummer två tycker inte om att läsa böcker, spela in band på en bandspelare, 
lyssna på radio, studera med vänner, ta foton/göra filmer, använda skrivmaskin/andra 
maskiner (förutom dator/miniräknare) Hon tycker inte heller om att gå till biblioteket eller att 
leta efter saker i sand och lera.  
 
Intervju med flicka nummer 3 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Flicka nummer tre lär sig bäst när det är lugnt och tyst. Hon kan jobba när kompisarna pratar 
lite grand, men störs av lite mer ljud när hon läser eller arbetar. (när kompisarna pratar mer i 
klassrummet) Ibland lyssnar hon på musik när hon lär sig nya och svåra saker, men bara viss 
sorts musik som hårdrock eller modern disco. Hon kan lära sig nya och svåra saker om hon 
lyssnar på musik, men inte all sorts musik. Hon kan inte lära sig nya och svåra saker medan 
kompisarna pratar och hör ljuden runtomkring sig i klassrummet när hon arbetar. Flicka 
nummer tre kan inte ha teven på när hon skall läsa läxan eftersom hon hör den. Oljud stör 
henne när hon skall arbeta/läsa.  
 
Ljus 
Flicka nummer tre läser helst i svagt ljus och har inte provat läsa ute. Hon orkar läsa i svagt 
ljus och tänder inte alla lampor när hon skall läsa. Hon brukar sitta under en lampa när hon 
gör läxan/läser medan resten av rummet är mörkt.  
 
Möblering 
Flicka nummer tre tycker om att sitta på golvet när hon skall läsa eller lära sig nya saker, men 
ligger aldrig. Hon tycker också om att sitta i soffan, inte i någon fåtölj eftersom de inte har 
någon hemma. Hon blir inte trött/sömning om hon sitter mjukt när hon skall läsa eller lära sig 
nya saker. Hon tycker inte att det är svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan, men tycker 
att det är bättre hemma eftersom det inte är så många som stör. Flicka nummer tre tycker inte 



 

  

att det är svårt att koncentrera sig/göra läxan hemma. Hon gör helst läxan på skolan (roligare), 
men tycker att det är lättare att koncentrera sig hemma. Hon gör helst läxan vid köksbordet, 
men kan även göra den vid skrivbordet. Hon tycker inte att det går så bra att göra läxan på 
golvet eller i soffan. Hon brukar inte göra läxan/läsa i badrummet.   
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Flicka nummer tre brukar ofta resa sig för att exempelvis vässa pennan fast den inte behöver 
vässas när hon jobbar i klassrummet och tycker att det är tråkigt, annars jobbar hon med 
uppgiften till den är klar och sedan reser hon sig upp. Hon tycker inte att det är svårt att sitta 
på ett och samma ställe under en lång tid, förutsatt att hon har någonting att göra och det inte 
är tråkigt. Flicka nummer tre ändrar inte ofta ställning när hon jobbar med en uppgift och kan 
sitta på samma ställe under en lång tid. Hon ändrar inte ställning eller skruvar på sig på stolen 
hela tiden. Hon arbetar inte bäst under korta tidsperioder med pauser däremellan och hon vill 
inte ha sitt arbete undanstökat snabbt. Hon tycker inte om att arbeta lite, sluta, återvända till 
arbetet, sluta, återvända igen osv. Flicka nummer tre vill gärna hålla på med ett arbete/uppgift 
till det är klart och lämnar inte arbeten/uppgifter till sista minuten. Hon gör inte lite åt gången 
i de flesta arbeten/uppgifter utan tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när hon 
veta hur hon skall göra. 
 
Olika sinnen 
Flicka nummer tre vill helst lära sig någonting nytt och svårt genom att hennes lärare berättar 
för henne, spela spel eller att någon visar henne. Hon vill helst inte lära sig någonting nytt och 
svårt genom att läsa om det, höra en skiva/band, se och höra en film, se på bilder med någon 
som förklarar dem eller gå någonstans och se efter själv. 
 
Flicka nummer tre minns bäst sådana saker som hennes lärare eller någon annan pratar om, 
sådana saker som någon visar henne, sådant som hon hör på radio, ser på film och sådant som 
hon försöker sig själv på eller arbetar med. Flicka nummer tre minns inte lika bra sådant som 
hon lär sig på resor, sådant som hon läser om, ser på teve (program, ej filmer), hörde talas om 
på skivor/band, läser berättelser om eller sådant som hon och hennes vänner pratar om.   
 
Flicka nummer tre tycker mycket om att läsa böcker, se på teve och filmer, lyssna på Cd-
skivor, spela in band på en bandspelare, måla/teckna, se på bilder, spela spel, tala med 
människor, göra utflykter. Flicka nummer tre tycker även mycket om att lära sig nya saker 
som hon kan göra med sina händer, experimentera, ta foton, använda dator, gå till biblioteket, 
leta efter saker i sand och lera samt forma saker med händerna. Flicka nummer tre tycker inte 
lika mycket om att läsa tidningar, lyssna på när andra talar, studera med vänner, lyssna på 
 
radio eller bygga saker. Hon tycker heller inte lika mycket om att använda skrivmaskiner, 
miniräknare eller andra maskiner och har aldrig prova att göra en film. 
    
Intervju med flicka nummer 4 
 
Miljöpreferenser 
Ljud 
Flicka nummer fyra lär sig bäst när det är lugnt och tyst och kan jobba när det är lite ljud runt 
omkring sig exempelvis när kompisarna pratar lite grand i klassrummet. Hon störs lite grand 
av lite mer ljud runtomkring sig i klassrummet (när kompisarna pratar lite mer), när hon läser 
eller arbetar. Hon brukar inte lyssna på musik när hon gör läxan och anser inte att hon kan lära 



 

  

sig nya och svåra saker när hon lyssnar på musik. Hon kan inte lära sig nya och svåra saker 
när kompisarna pratar. Hon hör ljuden runtomkring sig i klassrummet när hon arbetar. Hon 
kan inte ha TV:n på när hon läser läxan eftersom hon hör den. Flicka nummer fyra störs av 
oljud när hon skall arbeta/läsa.  
   
Ljus 
Flicka nummer fyra läser helst i starkt ljus, men inte ute. Hon orkar inte läsa om det är svagt 
ljus och tänder alla lamporna när hon skall läsa. Hon brukar inte sitta under en lampa när hon 
skall läsa/göra läxan medan resten av rummet är mörkt.  
 
Möblering 
Flicka nummer fyra tycker om att sitta men inte ligga på golvet när hon skall läsa/lära sig nya 
saker. Hon tycker om att sitta både i en fåtölj och i soffan när hon skall läsa/lära sig nya saker. 
Hon blir trött/sömning om hon sitter mjukt när hon skall läsa eller lära sig nya saker. Hon 
tycker att det är lite svårt att arbeta/lära sig nya saker på skolan när hon inte förstår vad som 
står i böckerna. Flicka nummer fyra tycker att det är lite bättre att lära sig svåra saker hemma 
eftersom det inte är lika många som pratar där. Hon tycker inte att det är så himla svårt att 
koncentrera sig/göra läxan hemma och väljer därför att göra den där framför i skolan eller 
någon annanstans. Hon gör helst läxan/läser i soffan men kan göra den var som helst. (golv, 
fåtölj, soffa, skrivbord) Hon brukar aldrig göra läxan i badrummet.   
 
Fysiologiska preferenser 
Rörelsebehov 
Flicka nummer fyra brukar inte resa sig ofta för att exempelvis vässa pennan fast den inte 
behöver vässas när hon jobbar i klassrummet, för att sedan återgå till arbetet. Hon brukar 
jobba med en uppgift tills den är klar och sedan resa sig upp. Hon tycker att det är svårt att 
sitta på ett och samma ställe under en lång tid men ändrar inte ofta ställning när hon jobbar 
med en uppgift. Hon kan sitta på samma ställe under en lång tid och skruvar inte på sig/ändrar 
ställning hela tiden på stolen. Flicka nummer fyra arbetar inte bäst under korta tidsperioder 
med pauser däremellan och vill ibland ha sitt arbete undanstökat snabbt. Hon tycker inte om 
att arbeta lite, sluta, återvända till arbetet, sluta, återvända igen osv. Hon vill gärna hålla på 
med ett arbete/uppgift till det är klart. Ibland lämnar hon arbeten/uppgifter till sista minuten, 
men oftast gör hon undan det och slipper hålla på från början till slut. Flicka nummer fyra gör 
inte lite åt gången i de flesta arbeten/uppgifter utan tycker om att arbeta med saker och ting 
utan avbrott när hon vet hur hon skall göra.   
 
Olika sinnen 
Flicka nummer fyra lär sig helst någonting nytt och svårt genom att en lärare visar, men kan 
även lära sig genom att läsa om det, se på bilder med någon som förklarar dem, höra sin lärare 
berätta för henne och spela spel. Flicka nummer fyra vill inte lära sig någonting nytt och svårt 
genom att höra en skiva/band, se och höra en film eller gå någonstans och se efter själv.   
 
Flicka nummer fyra minns bäst sådant som hennes lärare eller någon annan talar om, sådana 
saker som någon visade henne, läste om, såg på teve, läste berättelser om, såg i en film och 
sådant som hon och hennes vänner talade om. Hon minns inte lika bra sådant som lärde sig 
om på resor, hörde talas om på Cd-skivor/band/radion och sådant som hon försökte sig själv 
på/arbetade med. 
 
Flicka nummer fyra tycker mycket om att läsa böcker, tidskrifter och tidningar, se på filmer, 
lyssna på Cd-skivor, teckna/måla, se på bilder, spela spel, tala med människor hon känner, se 



 

  

på teve, göra utflykter, lära sig nya saker som hon kan göra med sina händer, studera med 
vänner, bygga saker, experimentera, ta foton/göra videofilmer, använda 
skrivmaskiner/datorer, gå till biblioteket, leta efter saker i sand eller lera och forma saker med 
händerna. Flicka nummer inte lika mycket om att spela in band på en bandspelare, lyssna på 
när andra talar, lyssna på radion, använda miniräknare/andra maskiner. 
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