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Förord 
 
Vi vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till alla de som har hjälpt och stöttat oss med 
vårt examensarbete. Bland andra vill vi nämna vår vetenskapliga handledare, Dennis Groth 
vid Luleå tekniska universitet, då de råd och tips han tillhandahållit oss har belyst nödvändiga 
kunskapsområden. Vi vill även rikta ett stort och innerligt tack, för visat intresse och 
engagemang, till de skolor och elever som har deltagit i vår undersökning. Vi uppskattar 
verkligen att ni tog er tid och hjälpte oss med vår studie. 
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Abstrakt 
 
Detta examensarbete handlar om elevers lärstilar i skolan. Syftet med studien har varit att 
undersöka elevers medvetenhet om sin egen lärstil. Vi valde att utföra en empirisk studie för 
att kunna identifiera och vidare beskriva elevers medvetenhet om hur de lär sig bäst. Förutom 
att studera elevers medvetenhet har vi även ämnat undersöka vilka intelligenser (enligt 
Howard Gardners termer ”multipla intelligenser”) som förekommer i skolan, om det är några 
intelligenser som påträffas oftare än andra och huruvida det finns någon skillnad mellan 
elevers lärstilar i Kalix- och Skellefteå kommun. För att kunna erhålla ett resultat har vi utfört 
en enkätundersökning där totalt 41 elever i årskurs 9 deltagit. Efter att ha analyserat elevernas 
svar har vi kommit fram till att eleverna har en övervägande god medvetenhet kring sin egen 
lärstil. Vad beträffar skillnaden mellan kommunerna kan man av studien utläsa att det endast 
existerar en minimal skillnad mellan elevernas medvetenhet om den egna lärstilen. Resultatet 
visar vidare att alla intelligenserna finns representerade i resultatet. Den kinestetiska 
intelligensen återfinns mest bland svarsalternativen medan den existentiella förekommer 
minst.  
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1 Inledning 

”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent” lyder en av Howard 
Gardners berömda deviser (Nordung, 2007). Gardner är en amerikansk professor i kognition 
och utbildning (Forsell, 2005). Han har grundat begreppet multipla intelligenser vars innebörd 
i korthet går ut på att alla människor är unika i sin kunskapsinhämtning, det vill säga vi lär oss 
på olika sätt (Ibid). Detta innebär att vår förmåga och kapacitet att ta tillvara på fakta och 
information varierar beroende på hur denna presenteras för oss. Våra intelligenser påverkar 
alltså hur och vad vi lär oss.  
 
En plats där kunskap förmedlas på daglig basis är i skolan. I Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det skrivet att ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. […] Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4). I skolan borde alltså 
elevers rätt till en undervisning som är varierad och mångfaldig vara självklar men de höga 
elevantalen i klassrummen kan vara en försvårande faktor för att skapa individualisering för 
en ensam undervisande lärare.  
 
I en lärares uppdrag ingår att utbilda, långtifrån alla tänker dock på att lära barn och elever att 
lära är en lika viktig del i denna yrkesgrupps uppgift. Om lärare kan ge sina elever nyckeln till 
kunskap ger de dem större möjligheter att utvinna kunskap och dra lärdom från denna, vilket 
gagnar dem såväl i skolan som i vardagslivet eller senare i arbetslivet. Genom att utbilda 
elever och göra dem uppmärksamma på olika lärstilar och lärstrategier kan man på så sätt ta 
ett steg närmare mot en mer individualiserad skola.  
 
Att anpassa undervisning till att vara lämplig för alla enskilda individer i ett klassrum, vilket 
kan tyckas vara ett orimligt krav, är något som ofta diskuteras i media, mellan lärare och 
föräldrar samt politiker. En röst som sällan gör sig hörd är dock elevernas. Vi tror att de kan 
ha mycket att tillföra denna diskussion och därför vill vi undersöka huruvida elever är 
medvetna om sina egna intelligenser, det vill säga vilka lärstrategier och lärstilar de har.  

2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka elevers medvetenhet om sina egna lärstilar. 

2.1 Frågeställningar 
• I vilken grad är eleverna medvetna om sina egna lärstilar?  
• Vilka intelligenser, enligt Howard Gardners begrepp, använder sig eleverna av 

när de lär och är det någon/några intelligens/intelligenser som förekommer 
oftare?  

• Finns det några skillnader mellan elevers lärstilar bland eleverna i Skellefteå- 
och Kalix kommun? 

2.2 Upplägg 
Upplägget på undersökningen kommer att bestå av olika sektioner. Enligt Backman är 
vetenskapliga rapporter ofta uppbyggda ”kring ett ’skelett’ bestående av tre komponenter: 
problem, metod och resultat” (Backman, 1998, s. 33). Arbetet börjar med en inledning, 
därefter innefattar problemsektion syftet och de frågor som vi i undersökningen har intresserat 
oss för med en åtföljande begreppsdefinition samt arbetets utgångspunkter. I sektionen kan 
man också läsa utförligt om rapportens bakgrund som behandlar intelligens- och 
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kunskapsbegrepp. Vidare följer en beskrivning av lärstrategier och hur man förslagsvis kan 
bedriva utbildning och undervisning i avsnittet lärstilar för att avsluta med kopplingar till 
dagens läroplan.  
 
Problemsektionen åtföljs av metodsektionen som till att börja med inkluderar 
forskningsansatsen. Forskningsansatsen ger en detaljerad beskrivning av det empiriska 
tillvägagångssätt vi använt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Denna sektion 
innehåller även en beskrivning av den undersökningsgrupp vi använt oss av, genomförandet 
samt tillhörande urvalsprocessen med åtföljande av de forskningsetiska principerna. Därefter 
beskrivs datainsamlingsmetoden och hur data har bearbetats och tolkats.  
 
I resultatsektionen belyser vi resultatet av enkätundersökningen. Avslutningsvis, genom 
diskussionen, granskar vi resultatet genom uppsatsens validitet och reliabilitet, bortfall och 
generaliserbarhet för att sedan i resultatdiskussionen resonera kring de erhållna resultaten 
samt presentera förslag på fortsatt forskning.  
 
Dessa tre sektioner bör täcka de frågeställningar vi har valt att belysa och de kunskapsluckor 
vi personligen vill fylla. Med detta upplägg tror vi oss erhålla en större förståelse för hur 
elever tänker om sitt eget lärande samt vilken kunskap de har om hur de lär.  

2.3 Definition av begrepp 
I vår studie använder vi oss av termer som lärstrategi och lärstil som centrala begrepp. Det 
finns därför anledning att definiera orden och förklara vilken innebörd vi lägger in i dem. 
Delar av denna begreppsdefinition är lånad från CFL: Nationellt centrum för flexibelt lärande 
(Nordung, 2007). Vi belyser även vad vi avser med begreppen intelligens och kunskap. Vi 
tolkar och ser likheterna mellan Gardners nio intelligenser och definitionen av det som vi 
lägger i begreppet lärstil. 
 
Intelligens: Är det som krävs för att kunskap ska kunna erhållas och jämställs enligt oss med 

lärstil. 
Kunskap: Det man lär eller lärt sig samt de samlade erfarenheterna.  
Lärstrategi: Anger den strategi man använder för att tillägna sig kunskaper och färdigheter. 
Lärstil: Anger sätten för hur man koncentrerar sig och bearbetar ny information.  

2.4 Utgångspunkter 
Förutom Gardners teori om intelligens, som utgör huvuddelen av denna studie, använder vi 
oss av Dunn och Dunns (1992) vetenskapliga arbete The Dunn and Dunn Learning Styles 
Model (1992) där sinnespreferenser ingår som en del i ett av fem element. Eftersom vi 
uppfattar och ser likheter mellan de ovannämnda teorierna har vi valt att belysa båda. 

3 Bakgrund 

I denna studie använder vi oss av Howard Gardners intelligensteori samt Rita och Kenneth 
Dunns lärstilsteori. Gardners teori bygger på nio olika lärstilar medan vi i Dunn och Dunns 
teori har valt att inrikta studien kring 1 av totalt 5 element. Två koncept som naturligt följer 
med ämnet lärstilar och lärstrategier är begreppen intelligens och kunskap. Intelligens är det 
som krävs för att människor ska kunna lära sig medan kunskap behövs tillföras för att vi ska 
ha något att lära oss överhuvudtaget. Med alla dessa ord följer dock en vid betydelse och då 
denna rapport behandlar ämnet lärstilar är det därför på plats med dels en definition och dels 
en närmare titt på de olika begreppen. 
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3.1 Intelligensbegreppet 
Ordet intelligens härstammar från latinets intellego, vilket menas i dagligt tal att vara smart, 
begåvad, ha ett förstånd, abstrakt tänkande, tankeförmåga, eller en förmåga till tänkande och 
analys (Nationalencyklopedin, 2005). Howard Gardner beskriver sin definition av intelligens 
som en ”förmåga att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera 
kulturella sammanhang” (Svedberg & Zaar, 1998, s.208). Olika tider, samhällen och 
människor har alltså gett ordet en vid betydelse vilken har skiftat beroende på när begreppet 
har diskuterats och med vem (Nationalencyklopedin, 2005). I historien har det förekommit 
olika andemeningar kring ordet intelligens från att tillskriva någon som är intelligent med hög 
status och ärftlighet, det vill säga något som kan framhävas med pedagogiska medel, till att 
som många forskare idag hävda att intelligens är ett resultat och en kombination av arv och 
miljö (Gardner, 2001). Likväl som det råder oenighet bland forskare om arvs- och 
miljöfaktorernas betydelse för intelligensskillnader, som att det finns olika påståenden om vad 
man avser med ordet intelligens, så kan vi enas om att människor är begåvade på många olika 
sätt (Nationalencyklopedin, 2005). 
 
Intelligenskvot (IQ) är ett begrepp de flesta i modern tid är bekanta med. Psykologen Alfred 
Binet och hans medarbetare tilldelades uppdraget, av den franske utbildningsministern, att 
utarbeta ett instrument för att bedöma vilka elever som var i behov av särskilt stöd för att 
kunna hänga med i skolundervisningen (Svedberg & Zaar, 1998). Detta ledde till utvecklandet 
av intelligenstestet år 1904 (Gardner, 2001). Framställningen av olika mätinstrument för att 
testa begåvningar skedde under 1900-talet i den psykometriska traditionen (Ibid). 
Psykometriska metoder innefattar utnyttjandet av begåvnings- anlags- eller intelligenstest för 
en bestämning av de mentala prestationerna för att utveckla en begåvningsprofil eller 
intelligensnivå (Nationalencyklopedin, 2005). Metoden spreds över hela världen och 
utvecklades vidare till att kallas intelligenskvoten IQ kognitiv/intellektuell intelligens. ”Med 
testet spreds föreställningen att varje människa har en medfödd ’intelligens’ […] som vi inte 
kan göra särskilt mycket åt” (Forsell, 2005, s. 214-215).  
 
Howard Gardner motsätter sig intelligenstesten och dess filosofi då han anser att dess förmåga 
att förutsäga skolframgång i läsning, skrivning och räkning är felaktig då bara språklig eller 
logisk-matematisk förmåga prioriteras (Svedberg & Zaar, 1998). Gardner menar att vid dessa 
test avlägsnas en människa från den naturliga inlärningsmiljön och ombedes utföra helt 
isolerade uppgifter som han eller hon aldrig tidigare gjort och troligen aldrig skulle göra vid 
något framtida tillfälle (Forsell, 2005). Enligt Gardner kan ”intelligens, d.v.s. de egenskaper 
som värderas i en kultur och som avgör hur vi klarar oss i livet, […] inte reduceras till att 
gälla enbart språklig eller logisk-matematisk förmåga” (Ibid, s. 215). Gardner menar istället 
att intelligens har mer att göra med förmågan att lösa problem och skapa något meningsfullt i 
ett naturligt sammanhang.  

3.2 Kunskapsbegreppet 
Hur definierar man då kunskap? Kunskapsteorin kallas för epistemologi och kommer från 
grekiskans epist som betyder kunskap och logos som betyder lära (Nationalencyklopedin, 
2005). Inom filosofins epistemologi ställer man sig frågorna; Vad är kunskap? Vad vill vi ha 
kunskap om? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna 
upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet? (Ibid). Filosofen 
Aristoteles bidrog, redan på 300-talet före Kristus, i denna kunskapsdebatt genom att tala om 
förnuft (Nationalencyklopedin, 2005). Han skiljde dessutom mellan praktiskt och teoretiskt 
förnuft. Aristoteles menade att det praktiska var något som alla människor kunde förvärva 
genom utbildning och trägen övning och inte förrän man blev herre över de tygellösa dragen 
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hos sig själv hade man nått målet. Däremot var det teoretiska förnuftets innehav, förbehållet 
en elit (Svedberg & Zaar, 1998). 
 
I Läroplanskommittén rapport Bildning och kunskap (SOU 1992:94) indelas och beskrivs 
filosofernas svar på vad kunskap är i rationalistiskt- (kunskap är ett resultat av det mänskliga 
tänkandet), empiristiskt- (kunskap är en återspegling av verkligheten) och konstruktivistiskt 
synsätt (kunskap är en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga). Kunskapsbegreppet 
har under årtionden, århundraden och i olika teorier och läroplaner haft olika betydelser (SOU 
1992:94). I den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, betraktas 
inte kunskap som ett entydigt begrepp utan kunskap är en integrering av fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Vidare står det att ”skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
blir till en helhet” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). Uppfattningen om hur människan 
erövrar kunskap har förändrats genom tiderna och ser olika ut beroende på var i historien man 
befinner sig. Empiristen John Locke menade att människan föds som ett oskrivet blad medan 
pragmatismens John Dewey frambringade teorin om Learning by doing (Svedberg & Zaar, 
1998). 

3.3 Lärstrategier 
Dunn, Dunn och Treffinger (1995) anser att det krävs förmåga, kreativitet och motivation 
samt rätta omständigheter för att eleven skall kunna koncentrera sig och utvecklas. De 
kategoriserar eleverna i två grupper; analytiska elever och globala elever. Globala och 
analytiska elever behöver olika miljöer för att lära sig. 
 
Enligt Dunn, Dunn och Treffinger (1995) föredrar analytikerna en tyst miljö med stark 
belysning och formella sittplatser (hård stol, skrivbord) under inlärningen. Informationen kan 
presenteras steg för steg utan samband och de arbetar med en uppgift åt gången. De äter, 
dricker och tuggar sällan under koncentration. Globala elever vill ha dämpad belysning, 
informella sittplatser (fåtöljer, schäslong, säng, matta) och ljud (musik, prat) under 
inlärningen. De lär sig bäst genom berättelser, humor, illustrationer, symboler, bilder och 
tillsammans med andra. De vill ha förståelse för vad och varför de behöver lära sig. Eleverna 
har många uppgifter som de arbetar på samtidigt med pauser däremellan. De småäter (dricker 
och tuggar) helst medan de arbetar. Dessa olika elever ställer krav på pedagogen och en 
allsidig miljö. De analytiska eleverna vill ha en auktoritativ (med klara riktlinjer) pedagog 
medan de globala föredrar en demokratisk (som vägleder och arbetar på ett personligt basis) 
pedagog. Gemensamt för analytiska och globala elever är att materialet måste göras intressant 
och relevant för eleverna för att stimulera till inlärning (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). 
Dunn, Dunn och Treffinger använder sig, till skillnad från Gardners nio intelligenser, av fyra 
sinnespreferenser; auditiv, visuell, taktil kinestetisk där de olika sinnena fungerar som 
inlärningskanaler som ingår i både den globala och analytiska framställningen. Kontentan kan 
beskrivas som att oavsett om man är global eller analytisk eller vidare använder sig av 
Gardners modell om de olika intelligenserna så är det sinnesförmågorna som förenar dessa två 
teorier. Utifrån Dunn och Dunns (1992) Learning Styles Models 5 element bestående av 
sammanlagt 21 olika faktorer med sinnespreferenserna som en del i de fysiologiska faktorerna 
kan man komma underfund med sin inlärningsstil. 

 
De 5 elementen är: 

• Omgivande miljö (ljud, ljus, temperatur, inredning) 
• Egna känslor (motivation, uthållighet, ansvar, struktur) 
• Sociala faktorer (ensam, par, grupp, lagarbete, vuxna, omväxlande) 
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• Fysiologiska faktorer (sinnespreferenser, näringsintag, tid på dagen, 
rörlighet) 

• Psykologiska processande (analytisk, holistisk, hemisfärisk, impulsiv, 
eftertänksam) (Dunn & Dunn, 2001) 

 
En annan typ av teori kring lärstrategier kommer från Entwistle och hans forskarteam från 
University of Lancaster som visar att studiematerial väljs utifrån två utgångspunkter; 
ytinriktning och djupinriktning (Marton, Hounsell & Entwistle, 2000). Flera forskare har 
omarbetat ovanstående lärstrategi vilket resulterat i dels olika namn på de två 
utgångspunkterna, dels att även definitionen av de båda utgångspunkterna varierar och byggs 
på. Exempel på dessa är bland annat den norske forskaren Gunnar Grepperuds utgångspunkter 
reproducerande orientering och meningsorientering som kan jämföras med Marton och Säljös 
ytinlärning och djupinlärning eller Svensson och Ramsdens atomistisk approach och holistisk 
approach eller med Brown och Akins kunskapssökare och förståelsesökare (Nordung, 2007). 
Även Arfwedson (1998) skriver om olika strategier och kognitiva teorier kring elevers 
inlärning. Vidare redogör Campbell (1997) för vilken/vilka strategi/strategier man använder 
för att tillägna sig kunskaper, färdigheter och hur de kan användas i klassrummet sett utifrån 
Howard Gardners intelligensteori. 

3.4 Lärstil 
Ett projekt vid namn ”Harvard Projekt Zero” bildades 1967 och blev starten för Howard 
Gardners intresse för det mänskliga intellektet (Gardner, 2001). Teorin och begreppet multipla 
intelligenser (MI) myntades och utvecklades (Ibid). Det var dock först vid publiceringen av 
Gardners bok Frames of Mind 1983 som startpunkten kom för MI-teorins spridning från att 
beröra endast områden inom utvecklingspsykologi och kognitiv psykologi till att få en stor 
betydelse för pedagoger (Gardner, 1998). Gardners teori och modell av intelligensernas 
struktur bygger på studier av normalbegåvade och begåvade barn samt neuropsykologiska 
observationer (Gardner, 2001). Med andra ord bygger Gardners vetenskapliga rön, bland 
annat, på studier av personer som drabbats av hjärnskador, idiots savants och autistiska barn 
(Forsell, 2005). Dessa studier tillåter att man, vid en hjärnskada, kan knyta en viss intelligens 
till en speciell del av hjärnan. Savants är så kallade underbarn med enorm minneskapacitet 
inom ett specifikt område, exempelvis att memorera tågtidtabeller (Ibid). 
 
Enligt Gardner (2001) finns det nio olika intelligenser och var och en av oss besitter samtliga, 
dock i olika stor utsträckning. Vanligen är en eller flera intelligenser mer framträdande hos en 
människa men alla människor är intelligenta, dock på olika sätt. De olika typerna består av: 
verbal, logisk/matematisk, naturalistisk, kinestetisk, spatial, auditiv, interpersonell, 
intrapersonell och existentiell intelligens (Forsell, 2005). Gardner menar vidare att den 
västerländska skolan har varit dålig på att låta människors olika intelligenser komma till sin 
rätt. Egentligen är det bara de två förstnämnda som har fått utrymme i skolväsendet; verbal 
och logisk/matematisk intelligens. Dunn och Dunn (2001) anser att personer med utpräglad 
kroppslig (kinestetisk) intelligens är så de stora förlorarna i dagens skola. De behöver röra sig 
och beröra för att lära, annars känner de sig uttråkade. En grundtanke i Gardners filosofi är 
dock att man kan göra människor mer engagerade och motiverade genom att ge dem 
möjligheten att använda sin bästa intelligens för att nå kunskap (Gardner, 2001). 
 

Gardners nio intelligenser: 
• Verbal intelligens innebär ett stort ordförråd. De talar, läser och formulerar 

sig väl. En språklig person löser gärna korsord och är duktig på att samla 
fakta och fylla i blanketter av olika slag (Gardner, 2001).  
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• Logisk/matematisk intelligens innebär att man är duktig på matematik, att 
organisera och att tänka logiskt. En sådan person analyserar, prövar 
hypoteser och beräknar (Ibid).  

• Naturalistisk intelligens innebär att man har en ekologisk förmåga som 
handlar om att se de sammanhang som finns i naturen. Dessa människor är 
ofta begåvade med gröna fingrar och de har god hand med djur (Forsell, 
2005). 

• Kinestetisk intelligens innebär att man är duktig på att använda sin kropp 
och sina händer för att uttrycka sig. En sådan person gillar idrott, dans och 
fysiska utmaningar. Dessa människor prövar sig gärna fram för att hitta 
lösningar på problem. De har bra balans, koordination och är smidiga 
(Gardner, 2001).  

• Spatial intelligens innebär att man har ett bra lokalsinne och har därav lätt 
för att komma ihåg kartor och diagram. Dessa människor förstår också 
abstrakta saker, konst, färger och former med enkelhet (Ibid). 

• Auditiv intelligens innebär att man lyssnar på och utövar musik själv. En 
sådan person har lätt för att känna igen melodier och slogans samt har 
känsla för rytm (Ibid). 

• Interpersonell intelligens innebär att man trivs bäst i sällskap. De är ofta 
goda lyssnare och engagerar sig gärna i föreningar. Människor med den här 
typen av intelligens har lättare för att avläsa ansiktsuttryck, gester och 
röstlägen än andra (Ibid).   

• Intrapersonell intelligens innebär att man trivs bäst ensam. De är duktiga på 
att planera sin tid och att arbeta självständigt. En sådan person är medveten 
om sina förmågor och brister samt har god självdisciplin (Ibid).   

• Existentiell intelligens innebär att man har ett medfött intresse för 
livsfrågorna. Dessa personer läser och diskuterar gärna de existentiella 
frågorna (Nordung, 2007). 

 
Enligt Gardner (1998) är alltså skillnaderna i hur vi lär oss unikt från människa till människa 
eftersom sätten varierar. Vidare berättar han att vi alla besitter speciella egenskaper och 
talanger som vi är mer eller mindre bra på då elevernas medvetenhet om den egna lärstilen 
kan stimulera till intellektuella utmaningar (Boström, 1998).  
 
De nya forskningsrönen kring lärstilsteorierna kan härledas till lärteorier, psykologi, 
beteendevetenskap och hjärnforskningen. Dr. Roger Sperry fick 1981 nobelpriset för sin 
forskning om hjärnhalvornas olika sätt att använda sig av information (Lazear, 1998). 
Hjärnforskarna Roger Sperry och Robert Ornstein beskriver hjärnan som ett lapptäcke av 
talanger och förmågor (Nordung, 2007). Jensen (1997) skriver att båda hjärnhalvorna bör vara 
aktiverade för att på bästa sätt lära. Ju mer varierande situationer vi som pedagoger kan 
erbjuda vid inlärning desto fler förmågor och intelligenser används och bevarar på så sätt 
kunskapen längre i minnet (Jensen, 1997). 
 
Lärstil och undervisning 
Enligt Howard Gardner går det att implementera hans teori om de multipla intelligenserna i 
undervisningen. Detta innebär dock inte att ett visst undervisningsområde måste exemplifieras 
på nio olika sätt för att passa varje enskild elevs intelligens (Svedberg & Zaar, 1998). Boström 
(1998) skriver, i enlighet med Dunn och Dunns teori, att vi alla har ett perceptuellt sinne, det 
vill säga ett sinne som framträder starkare än andra, dock är det av stor vikt att man vid 
inlärning kan erbjuda ett multisensoriskt lärande där många sinnen är aktiva samtidigt för att 
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optimera inlärningssituationen. Genom att stimulera elever till att använda flera sinnen än det 
perceptuella kan vi hjälpa dem till större flexibilitet vid inlärning. 
 
Gardner hävdar att vägen till individuell förståelse och individualiserad undervisning 
förverkligas utifrån olika utgångspunkter eller startpunkter. Vi har valt att exemplifiera 
följande fem utgångspunkter för att visa hur man i en undervisningssituation inom ämnet 
naturvetenskap kan bedriva undervisning om evolutionen för att passa ett flertal av 
intelligenserna. 
 

• Den berättande utgångspunkten där elever lär sig genom livliga och dramatiska 
eller dramatiserande berättelser och sagor, till exempel historien om Darwins 
resor.  

• Den logisk-kvantitativa utgångspunkten där elever lär sig genom siffror, 
insikter om storlek, utbredning, mönster och förändringar i olika arters 
ekologiska biotoper.  

• Den filosofiska utgångspunkten bygger på frågor och diskussioner av 
filosofiska livsfrågor, vilka vi är, vad är naturkunskap?  

• Den estetiska utgångspunkten där arrangerandet av färg, form och material 
men även när man praktiskt får tillämpa något.  

• Den sociala utgångspunkten där samarbete, diskussion och argumentation är 
väsentligt (Gardner, 2001, 2000, 1998). 

3.5 Koppling till läroplanen 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
poängteras att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3). Som vi tidigare nämnde i inledningen fastslås även i 
kapitlet som rör en likvärdig utbildning att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4). 
 
Angående det individuella lärandet talar Carlgren (Svedberg & Zaar, 1998) om förändringen 
som skett i skolans uppdrag från att eleverna tidigare har tillhandahållits information till att 
eleverna nu tvingas ta ett större ansvar för sitt eget lärande genom att uppmana dem att själva 
söka, sovra, bearbeta, göra personliga ställningstaganden, tolka och värdera informationen. 
Det är dock inte bara elevernas uppdrag som har förändrats, utan även lärarnas. Lärarens roll 
och uppdrag har utvecklats från förmedlingspedagogikens entydiga budskap till dagens 
målstyrning där läraren själv skapar och utformar lärandemiljöer och svårighetsgrader på 
arbeten för att passa varje enskild elev. I Lpo 94 står det att: 
 

Läraren skall 
• Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
• Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. 
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. (Utbildningsdepartementet, 
2006, s. 12) 

 
Genom att lägga allt större fokus på det individuella lärandet, skriver Schmidt och Aabrandt 
(2002), uppstår en eventuell risk att detta skapar små egoister. Det är därför av vikt att både 
pedagoger och elever uppmärksammar den sociala utvecklingen vid inlärning, det vill sägas 
att det även arbetas med elevernas sociala intelligens. Där ska fokus ligga på samarbete och 
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att eleverna lär sig att ta hjälp av varandra för att lösa problem eller uppgifter. I Lpo 94 står 
det att ”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9). 
 
Människor tillbringar en stor del av sitt liv i skolan, de allra flesta över ett decennium. 
Eftersom många av våra personlighetsdrag och förmågor grundläggs redan under denna tid 
anser vi att skolan har ett stort ansvar för de individer som befinner sig under dess makt. Det 
råder nog ingen tvekan om att var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi 
får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det 
handlar om att lära. Däremot är det viktigt att även arbeta med sina mindre framträdande 
intelligenser så att de ges möjlighet att utvecklas för att bättre klara en variationen i 
undervisningen, då olika intelligenser kan komplettera varandra. Vår framtid ligger med andra 
ord i skolans händer och i Lpo 94 uttrycks en önskan att ge eleverna möjligheten att utveckla 
sin egen lärstil.  
 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Utbildningsdepartementet, 2006, 
s. 5) 

 
I lärarens dagliga arbete återkommer kontakt med elever vilket innebär att läraren har stort 
inflytande och betydelse i barns och ungdomars liv. Därför är det vår åsikt att denna 
yrkesgrupp behöver bli bättre på att anpassa studierna till olika sätt att lära och till att främja 
de olika intelligenserna. Då det ofta går en lärare på trettio elever finns inte alltid möjlighet till  
att individualisera undervisningen. En lösning på detta problem skulle kunna vara att lära ut 
olika lärstrategier. På så sätt erhåller eleverna en chans till att själva ta ansvar och påverka sin 
inlärning till det bättre. I Lpo 94 står det trots allt skrivet att elever ”skall ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (Utbildningsdepartementet, 
2006, s. 6). 

4 Metod 

Nedan redogörs för valet av forskningsansats, undersökningsgrupp, urval, genomförande, 
forskningsetiska principer, information till berörda parter, val av datainsamlingsmetod samt 
analys av tillvägagångssätt.  

4.1 Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan de flesta undersökningar klassificeras utifrån hur 
mycket man vet om ett visst område innan undersökningen startar. Vår studie syftar att vara 
av explorativ och deskriptiv art. Till en början kommer undersökningen att vara utforskande, 
det vill säga explorativ, vilket ”innebär att man försöker belysa ett problemområde allsidigt” 
(Patel & Davidsson, 2003, s. 12). Explorativa undersökningar kan visa vad man bör inrikta sig 
på vid den senare deskriptiva, det vill säga beskrivande, studien. Patel och Davidsson skriver 
om deskriptiva studier att de beskrivningar man åstadkommer här ”kan röra förhållanden […] 
eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu, dvs. beskrivningar av nutid” (Patel 
& Davidsson, 2003, s. 13). 
 
Då syftet med denna studie är att undersöka elevers medvetenhet är den av empirisk art. 
Empirisk betyder att något grundar sig på erfarenhet. Enligt Nyberg innebär empirisk 
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forskning att man själv ”systematiskt och planmässigt samlar in data med hjälp av olika slag 
av frågeformulär, intervjuer” och liknande (Nyberg, 2000, s. 26). 
 
Vi har valt ett induktivt arbetssätt för att relatera teori och empiri i denna uppsats. Induktion 
innebär att forskaren följer ”upptäckandets väg” (Patel & Davidson, 2003, s. 24). Detta 
innebär att forskaren utgår från empirisk insamlad data och utifrån denna drar slutsatser (Patel 
& Davidsson, 2003). 
 
Då vår studie syftar till att ta reda på hur många elever som är medvetna om sin egen lärstil 
och dessutom ta reda på vilka dessa är lämpar sig en kvantitativ forskningsansats. 
Kvantitativa undersökningar avser studier som undersöker kvantiteter (Hartman, 2004). Enligt 
Patel och Davidsson menar man med kvantitativt inriktad forskning ”sådan forskning som 
innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder” 
(Patel & Davidsson, 2003, s. 14). Hartman (2004) beskriver det som en studie där man 
undersöker hur mycket eller hur många. Beskrivningen av ”hur många” består enligt 
Svenning (2003) av hårddata där det är siffrorna som uttrycker, sammanfattar och ger 
överblick samt uttrycker att det finns en strävan efter validitet och reliabilitet. Att vår ansats är 
av kvantitativ sort styrks av faktumet att vi är intresserade av att ange frekvenser och kunna 
mäta resultatet i procent. 
 
Vi har i vår studie använt ett standardiserat analysverktyg som grundar sig på ett 
variabeltänkande. Denna typ av undersökning används bland annat när man till exempel vill 
veta hur stor andel elever i en klass som röker och grundar sig på ett slumpmässigt stickprov 
som får representera hela den population som man är intresserad av (Svenning, 2003). Vi 
finner att vår studie är deskriptiv då variablerna syftar till att ge en beskrivning av 
verkligheten då den brutits ner i mindre delar och innefattar ett sökande efter samband. 
 
Vår studie bygger på forskning från Gardner (2001), Boström och Svantesson (1998) samt 
Dunn och Dunn (1992). Vi har tagit avstamp i deras studier om lärande och inspirerats av 
deras tre olika teorier rörande lärstilar. Dessa inbegriper Gardners (2001) intelligensteori, 
Dunn och Dunns (1992) Learning Styles Model samt Boströms och Svantessons (1998) 
enkätunderlag som alla vilar på vetenskaplig grund. Gardners teori består av en metod som 
bygger på att varje människa besitter nio olika intelligenser och att dessa nio är mer eller 
mindre framträdande hos olika människor. Intelligenserna jämställs med lärstilar och visar på 
olika sätt hur man lära sig. Dunn och Dunns teori är en något mer omfattande metod som 
består av fem element som totalt innefattar 21 olika faktorer. Med dessa faktorer som 
utgångspunkt kan en elev tillskrivas på vilket sätt den lär sig. Olika sätt för hur en elev lär sig 
innefattar bland annat miljön, egna känslor, sociala faktorer, fysiologiska faktorer och det 
psykologiskt processande. Boström och Svantesson enkätunderlag är studier som i grunden 
vilar på de amerikanska forskarna Dunn och Dunns teori. Denna visar på hur man i Sverige 
implementerat och arbetat utifrån teorin. Deras material syftar till att vara en utgångspunkt 
och hjälp till arbetet med lärstilar för läraren, eleven och föräldrarna.   

4.2 Undersökningsgrupp, genomförande och urval. 
Studien baseras på elever i årskurs 9, vilket motiveras av två skäl. Dels på grund av vårt eget 
kommande yrke som lärare där vi båda har inriktat oss på grundskolans senare år och 
gymnasiet, och dels på grund av att vi anser att eleverna i årskurs 9 är så pass mogen och 
medveten om sig själv som person att de kan reflektera eller har reflekterat över sitt eget 
lärande i den utsträckningen att de kan svara på frågorna som denna undersökning grundar sig 
på. 
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Som forskningsmetod och inhämtning av data valdes att utföra en enkätundersökning. Vi 
bestämde oss för att åka till de skolor där enkäterna skulle besvaras. Detta gjorde att vi kunde 
vara på plats och svara på eventuella frågor samt informera om den undersökning vi utför. 
Denna process gjorde även att vi undslapp bli drabbade av externa svarsbortfall vilket ofta 
sker när man skickar ut enkäter via post, enligt Trost (2001). Då vi valde att besöka de skolor 
där undersökningen skulle äga rum tvingades vi av naturliga skäl att välja skolor i närheten av 
våra hem, med andra ord i Kalix och Skellefteå med omnejd. Detta tycker vi även ger ett 
resultat som kan visa på eventuell lokal diskrepans eller kongruens, det vill säga skillnad eller 
samstämmighet mellan de två kommunernas klasser.  
 
Undersökningen drabbades av ett internt bortfall av svar från sammanlagt tre respondenter 
(två elever i Kalix kommun och en elev i Skellefteå kommun). Internt bortfall benämns av 
Ejlertsson som ”bortfallet på enstaka frågor bland dem som för övrigt har besvarat enkäten” 
(Ejlertsson, 2005, s. 25). De tre aktuella eleverna har sålunda besvarat enkäten. Det handlar 
alltså inte om externt bortfall då de i så fall skulle ha vägrat svara på enkäten i sin helhet, de 
har däremot avstått från att fylla i sista frågan (kontrollfrågan) där de skulle kryssa för ett 
alternativ som de tyckte stämde bäst in på hur de lär sig.  
 
Skolan i Skellefteåområdet är beläget i utkanten av staden, där samhället går över i 
jordbrukslandskap. Skolan består av elever från årskurs 1 till 9 samt fritids- och förskoleklass. 
Här finns cirka 560 elever fördelade på 23 klasser. Skolan är relativt nybyggd och lokalerna är 
förlagda i två våningsplan. Det finns tre utspridda men närbelägna moduler, bland 
hemklassrummen, där lärarna har sina arbetsrum, vilket skapar en närhet mellan personal och 
elever. I skolan finns även fritidsgård och bibliotek.  
 
Skolan i Kalix är en 7-9 skola belägen mitt i centrala staden med cirka 440 elever fördelat på 
16 klasser. Skolan är uppdelad i två rektorsområden med tillhörande upptagningsområden 
från fem f-6 skolor. Eleverna har egna hemklassrum och lärarnas arbetsrum finns utspridda 
över hela skolans område medan personalrummet är placerat i skolans mitt. Skolan är förlagd 
i tre våningsplan och eleverna har tillgång till bibliotek, cafeteria och datasalar.  
 
Eftersom denna undersökning inte kan innefatta hela populationen niondeklassare inom 
skolväsendet i Sverige har vi tvingats göra ett selektivt urval av de elever som ska delta i 
undersökningen. Vi har styrts av berörda parters (rektorer och lärares) önskemål. Vårt urval 
kan med detta i åtanke sägas vara gjort ur bekvämlighetssynpunkt, ur berörda skolors 
synvinkel. Bekvämlighetsurval innebär, enligt Trost, att man gör som Kajsa Warg menade att 
man skulle göra inom kokkonsten, det vill säga att ”man tager vad man taga kan” (Trost, 
2001, s. 30). Baserat på dessa omständigheter har vår enkätundersökning genomförts i två 
klasser i årskurs 9. Totalt handlar det om 41 elevers deltagande. Dessa två klasser valdes 
slumpmässigt ut i de två skolorna, i Kalix och Skellefteå kommun, för att inte styra valen mot 
någonting som kunde verka fördelaktigt för elevernas svar.  

4.3 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det en rad forskningsetiska principer att följa för att bidra 
till ett föredömligt etiskt förhållningssätt i svensk forskning. Syftet med dessa är att de 
deltagande individer inte ska känna sig utelämnade eller utsättas för fysisk eller psykisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta kallas för individskyddskravet och är den givna 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden.  
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De grundläggande individskyddskraven kan konkretiseras i fyra allmänna krav. Dessa 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

• Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
7). 

• Samtyckeskravet innebär att ” deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

• Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

• Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 
De åtgärder vi har vidtagit för att försöka följa dessa etiska principer har i huvudsak bestått av 
att tillhandahålla de berörda med information. Innan vår fältstudie inleddes kontaktades de 
berörda skolorna via telefon. Efter samtal med rektorer och berörda lärare tog skolorna 
ställning till om elevernas vårdnadshavare skulle informeras om undersökningen och dess 
avsikt. När vi sedan slutligen besökte skolorna för att utföra vår undersökning informerade vi 
eleverna ännu en gång om syftet med studien, att det var helt frivilligt att delta, att de kunde 
känna sig trygga med att studien var helt konfidentiell och att ingen annan förutom vi kommer 
att ta del av deras svar. För att ytterligare undvika all möjlighet till identifikation av eleverna 
bad vi dem att inte skriva namn på enkäterna de fyllde i.  

4.4 Val av datainsamlingsmetod 
Patel och Davidsson (2003) skriver att ”När vi ska bestämma oss för hur vi ska genomföra 
undersökningen tar vi vår utgångspunkt i problemformuleringen och hur vi uttryckt denna i 
syfte och frågeställningar” (Patel & Davidsson, 2003, s. 51). Det handlar om att översätta 
verkligheten till en form som går att bearbeta och analysera. Med detta i åtanke har vi valt att 
utgå från en enkätundersökning som aktuell datainsamlingsmetod.  
 
Vid utarbetning av enkätfrågorna har vi inspirerats av tre olika modeller; Howard Gardners 
multipla intelligenser som presenteras som en ”Verktygslåda” (Laezar, 1998, s. 22) (bilaga 1), 
Boström och Svantessons (1998) enkätunderlag samt Dunn och Dunns (1992) The Dunn and 
Dunn Learning Styles Model som består av 5 element av sammanlagt 21 olika faktorer som 
har betydelse för ett framgångsrikt lärande. Av Dunns modell gjorde vi ett urval och inriktade 
oss på sinnespreferenserna som ingår som en del i de fysiologiska faktorernas element då vi 
fann vissa likheter för att kunna sammankoppla de med Gardners intelligensteori. I enlighet 
med dessa tre modellers tankegångar har vi alltså färdigställt en variant av ovanstående 
material som vi har omarbetat och gjort till vårt eget. 
 
Vad gäller utformningen av enkätfrågorna har vi valt att utgå från attitydfrågor. Enligt Trost 
(2001) finns det två sätt att ställa attitydfrågor. I vår enkät får ”den svarande ta ställning till ett 
antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning han eller hon instämmer i påståenden” 
(Trost, 2001, s. 69), vilket är ett av dessa två sätt. Då vårt syfte är att tolka elevers 
medvetenhet kring deras lärstilar behöver vi ta reda på hur de lär sig, genom att eleverna får 
besvara ett antal påståendesatser med värderingssvar, samt vilken stil de sedan tror att de har, 
genom en kontrollfråga. 
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Trost (2001) varnar för långa enkäter med alltför stort och utförligt bruk av påståendesatser.  
Det finns risk att respondenterna tröttnar och svarar på måfå eller alternativt glömmer bort 
vad svarsalternativen handlar om. Vi har undvikit detta genom att begränsa antalet 
påståendesatser. Vi har även, med inrådan från Trost (2001), grupperat satserna med hjälp av 
extra utrymme mellan dem. 
 
Enkätens påståendesatser handlar om Gardners nio intelligenser. Till varje intelligens hör fyra 
påståenden, allt som allt 36 påståenden, som har grupperats i omgångar om nio. Vi har valt att 
blanda de olika typerna av intelligenser för att eleverna inte ska kunna upptäcka mönster och 
därmed undvika att de svarar så som de tror att de förväntas svara. Trost skriver om detta:  
 

I enkätformulär […] kan den som svarar se följdfrågor och kika på vilka frågor som kommer 
härnäst. Det kan innebära att vissa frågor inte är rimliga att ställa eller åtminstone inte bör finnas i 
anslutning till andra inom samma område; frågorna styr tankebanorna så att frågorna lätt tolkas i 
det sammanhang i vilket det förekommer. (Trost, 2001, s. 90) 

 
Vi valde också att göra en jämn fördelning på frågor kring de olika intelligenserna för att inte 
favorisera någon typ framför den andre: 
 
Påståendefråga 1, 10, 19 och 28 tillhör den verbala intelligensen.  
Påståendefråga 2, 11, 20 och 29 tillhör den logisk/matematiska intelligensen. 
Påståendefråga 3, 12, 21 och 30 tillhör den naturalistiska intelligensen. 
Påståendefråga 4, 13, 22 och 31 tillhör den kinestetiska intelligensen. 
Påståendefråga 5, 14, 23 och 32 tillhör den spatiala intelligensen. 
Påståendefråga 6, 15, 24 och 33 tillhör den auditiva intelligensen. 
Påståendefråga 7, 16, 25 och 34 tillhör den interpersonella intelligensen. 
Påståendefråga 8, 17, 26 och 35 tillhör den intrapersonella intelligensen.  
Påståendefråga 9, 18, 27 och 36 tillhör den existentiella intelligensen.    
 
Vid utformandet av svarsalternativ har vi använt oss av en skattningsskala med 
utgångspunkterna Ja, Nej och Ibland då vi inspirerats av Boström och Svantessons (1998) 
enkätunderlag. För att lära oss hur vi bäst skulle utarbeta svarsalternativen lät vi några 
närstående, tillhörande samma åldersgrupp som var aktuell för undersökningen, pröva 
enkäten. Ejlertsson (2005) skriver att ”Frågeformuläret måste […], innan det används i den 
egentliga undersökningen, testas i en provundersökning, ofta benämnd pilotundersökning” 
(Ejlertsson, 2005, s. 35). Ejlertsson förklarar vidare att syftet med en pilotstudie är att ta reda 
på om de svarande tolkar frågorna såsom frågekonstruktören avser. Dessutom kan man få 
reda på om något svarsalternativ saknas i någon fråga. Vid vår experimentella 
pilotundersökning fanns enbart alternativen Ja och Nej med som möjliga svar, detta då vi 
inspirerats av Dunn och Dunns (1995) lärstilsformulär. Vi erfor då att respondenterna ansåg 
uteslutande att även svarsalternativet Ibland skulle finnas med på skattningsskalan. Efter 
övervägan och studier av aktuell forskning fann vi testgruppens åsikter och önskemål rimliga 
och innefattade detta alternativ. Ejlertsson (2005) skriver att det är viktigt att svarsalternativen 
är uttömmande. Frågor som är konstruerade utan att vara genomtänka skapar bara onödig 
irritation. ”Det är frustrerande för respondenten att veta vad han skall svara på en fråga utan 
att ha någonstans att sätta sitt kryss” (Ejlertsson, 2005, s. 74). Ejlertsson förklarar vidare att 
det kan vara olämpligt att enbart använda sig av svaren Ja och Nej då det handlar om att mäta 
inställningar, åsikter och attityder. ”Det finns här olika gradering i respondenternas tro. Man 
kan vara helt övertygad, men man kan också vara mer osäker” (Ejlertsson, 2005, s. 76).  
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För att verkligen undersöka elevernas medvetenhet hade vi på enkätundersökningen en 
kontrollfråga för att jämföra elevernas resultat med hur de själva upplever och kategoriserar 
sin egen lärstil. När vi har arbetat med att designa frågorna till enkäten har vi inspirerats och 
använt Gardners ”Verktygslåda” (Laezar, 1998, s. 22) (bilaga 1) som rättesnöre för att i hög 
grad kunna belysa de olika intelligensernas egenheter på ett riktigt sätt. Både vad gäller 
svarsalternativen Ja, Ibland och Nej och antalet påståenden har vi utgått från Boström och 
Svantessons (1998) enkätunderlag. Vi har dock omarbetat materialet till att grunda sig på 
Gardners nio intelligenser. Boström och Svantesson (1998) hade i sitt material valt att belysa 
varje kategori med fyra tillhörande påståenden i grupp. Vi ansåg däremot att det var en fördel 
för oss att blanda de olika intelligensernas påstående för att minimera att respondenterna 
skulle styras vid utfrågningen. Likheterna mellan Dunn och Dunns (1992) sinnespreferenser 
och Gardners teori är många då båda belyser lärstilar. Olikheterna däremot är att Gardner 
fokuserar mer på den didaktiska vad-frågan (Gardner, 2000) medan Dunn och Dunns fokus 
ligger på hur-frågan (Boström, 2004). 
 

4.5 Tolkning och bearbetning av data 
Vid utformningen av enkätundersökningen var målet att ta reda på elevers medvetenhet om 
den egna lärstilen och vilken lärstil som eleven använder vid inlärning. Vi har genom hela 
undersökningen valt att särskilja resultatet av elevernas svar i de olika kommunerna för att 
kunna upptäcka potentiella kommunala skillnader. Vidare har vi tittat på resultatet för varje 
tillfrågad klass samt hur varje enskild elev har svarat. Genom att visa resultaten i diagram kan 
vi åskådliggöra och inbördes jämföra de olika lärstilarna, se hur viktiga de är för eleverna och 
om de är medvetna om sin egen lärstil samt utläsa eventuella skillnader mellan klasserna och 
deras geografiska område samt om de anser sig tillhöra kategorin globala eller analytiska 
elever.  
 
Vi har i vår undersökning valt att benämna påståendefrågorna 1-36 som elevens indirekta val 
medan fråga 37 belyser huruvida eleven är global eller analytiskt lagd och fråga 38 som 
elevens aktiva val. Fråga 1-36 visar betydelsen av den valda intelligensen medan fråga 38 
fungerar som en kontrollfråga gentemot påståendefrågorna (1-36) där jämförelsen mellan 
elevens aktiva- och indirekta val kan användas som ett redskap för att undersöka och 
säkerställa elevernas medvetenhet om sin egen lärstil för att säkerställa resultatet. Vid 
sammanställningen av resultaten har vi efter inspiration av Boström och Svantesson (1998) 
kategoriserat elevernas svar till påståendefrågorna i grupper om Ja, Ibland och Nej. Vi har 
dock valt att vidareutveckla detta arbetssätt genom att poängsätta svaren, där Ja har tilldelats 4 
poäng, Ibland 2 poäng och Nej 0 poäng. Poängsättningen medför att det går att summera ihop 
resultaten från flera frågor och på så sätt säkra resultatet. Sammanställningen av 
poängsummorna kan sedan tala om hur betydande lärstilen/lärstilarna är för den enskilda 
eleven, målgruppen, klassen och skolan men även visa på varje enskild elevs medvetenhet. 
Desto fler Ja-svar och högre poängsumma som varje elev har inom varje intelligens- och 
sinnesområde desto viktigare anses denna vara för elevens lärstil. Sammanfattningsvis kan 
man säga att 4p avser en hög betydelse av lärstilen, 2p en medelhög betydelse av lärstilen och 
0p en låg betydelse av lärstilen (diagram 1, 2 och 3). Samma poängskala gäller vid tolkning 
av diagrammen vad gäller medvetenhet (diagram 1 och 2) där 4p visar på en hög medvetenhet 
2p medelhög medvetenhet och 0p låg medvetenhet. Resterande diagram det vill säga diagram 
4 och 5 visar på andelen svar och anges i procent. 
 
Vid sammanställningen använder vi oss av en nominal datanivå (Rudberg, 1993). Ejlertsson 
skriver att nominalskalan ”innebär en ren klassificering” (Ejlertsson, 2005, s. 113). 
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Nominalskalans variabler är indelade i grupper utan inbördes rangordning. Exempel på detta 
kan vara kön, civiltillstånd och liknande samt att inget av de fyra räknesätten kan användas på 
denna datanivå (Rudberg, 1993). I vår studie klassificerar vi till exempel intelligenserna utan 
att för den delen säga att någon intelligens är mer betydanden än någon annan. Användandet 
av denna typ av datanivå stärks ytterligare då vår variabel är diskontinuerlig, det vill säga då 
vi i vår undersökning talar om antal. Vi har vid uträkningarna använt oss av en frekvenstabell 
som exempelvis visar på förekomsten av varje intelligens. Dock har vi i vår studie utvecklat 
detta ytterligare genom att i stället poängsätta varje svarsalternativ gällande intelligenserna. 
 
Det indirekta valets poängsumma för grupperna i Kalix respektive Skellefteå (diagram 3) 
utgörs av en kalkylering där det totala antalet svar för en viss intelligens i det geografiska 
området sammanställts och delats upp i antalet Ja, Ibland och Nej på varje påståendefråga. 
Detta har sedan multiplicerats ihop med den poäng som varje svarsalternativ avser. 
Poängsumman har som påföljd dividerats med antalet elever som medverkat i undersökningen 
för varje enskild kommun. Poängsumman för varje fråga som tillhör samma 
intelligenskategori har ytterligare adderats ihop för att därefter divideras med antalet frågor 
per intelligens, i detta fall siffran fyra, för att slutligen generera i ett medelvärde för varje 
intelligens (bilaga 3, exempel 1). 
 
Elevernas aktiva val (diagram 4) utgör hur stor andel av eleverna i varje enskild kommun som 
valt och tillskrivit sig tillhöra en viss typ av intelligens dividerat på antalet elever som deltagit 
i undersökningen. 
 
För att säkerställa svaren av andelen globala och analytiska elever (fråga 37 i enkäten) har vi 
summerat ihop svaren tillhörande varje kategori för att sedan dividera det med antalet 
deltagare. 
 
I diagram 1 och 2 åskådliggörs betydelsen av den lärstil/de lärstilar som eleven har valt 
genom det indirekta- och aktiva valet samt elevens medvetenhet om den egna lärstilen. De 
enskilda eleverna i Kalix benämns i diagram 1 som K1, K2, K3… och så vidare medan 
eleverna i Skellefteå benämns i diagram 2 som S1, S2, S3… och så vidare. Vi har utifrån 
varje enskild elevs svar av påståendena, tillhörande de nio olika intelligenserna räknat ut en 
poäng för varje intelligens där Ja = 4p, Ibland = 2p och Nej = 0p. Summan av den 
sammanslagna poängen har sedan dividerats med fyra (antalet påståenden tillhörande varje 
intelligens) (bilaga 3, lärstilarnas betydelse, exempel 2). Intelligensen med den högsta 
poängsumman har vi valt att tolka som elevens indirekta val och jämfört den poängsumman 
med poängsumman av påståendena från elevens aktiva val av intelligens. Vi har i vår 
undersökning valt att värdera elevens indirekta val högre än det aktiva på grund av att det 
bygger på fler antal påståenden och därför är mer säkerställande. För att presentera varje 
enskild elevs medvetenhet i samma diagram som intelligensernas betydelse (diagram 1 och 2) 
subtraheras det indirekta- och aktiva valets poäng. Den maximala poängsumman vilket i detta 
fall är fyra, subtraheras med summan från differensen av det indirekta- och aktiva valets 
poäng för att anpassa skalan så att den högsta medvetenheten blir 4p och lägsta 0p (bilaga 3 
medvetenheten, exempel 3). 4p visar på en hög medvetenhet, 2p medelhög medvetenhet och 
0p låg medvetenhet. 
 
Av diagrammet kan man sedan utläsa och inbördes jämföra elevernas poängsummor av det 
aktiv- och indirekta valet samt medvetenhetspoängen hur våra påståenden har uppfattats och 
överensstämt med de lärstilar vi avsåg. Vi tolkar resultatet så att om eleven har hög poäng vad 
gäller det indirekta- och/eller det aktiva valet anser vi att eleven har uppfattat och tolkat 
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frågorna enligt våra avsikter på grund av att de har kunnat identifiera sig med de olika 
tillgängliga lärstilarna. Medvetenhetspoängen är till för att utröna elevens egen medvetenhet 
om den egna lärstilen. 
 
Det bör klarläggas att beroende på person kan antalet framträdande lärstilar variera. Medan 
vissa individer har endast en framträdande lärstil kan andra ha flera. Vi har endast valt att 
belysa den lärstil som utifrån elevens indirekta- och aktiva val är av betydelse för vår studie. 

5 Resultat 

Här redovisas resultatet från enkätundersökningen. Vi börjar inledningsvis i enlighet med 
syftet att presentera samtliga elevers medvetenhet om sin lärstil. Elevernas svar på frågorna 1-
36 benämns som elevers indirekta val och fråga 38 som elevens aktiva val. Vi har valt att 
redovisa samtliga elevers resultat och dessa benämns som K1, K2, K3 och så vidare 
alternativt S1, S2, S3 och så vidare beroende på tillhörande kommun. Resultatet från Kalix 
och Skellefteå redovisas i separata diagram. Till diagrammet har gjorts en 
korrelationsuträkning (bilaga 4) för att säkerställa validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen. Därefter presenteras resultatet av en jämförelse mellan de båda orternas 
elever där intelligensernas förekomst visas utifrån elevernas indirekta och aktiva val. 
Avslutningsvis redovisas resultatet av andelen elever som anser sig vara globala eller 
analytiska, det vill säga fråga 37. 
 
Diagram 1 

Intelligensernas betydelse och elevernas medventenhet
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Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna i Kalix har en hög 
medvetenhet om sin egen lärstil genom att det aktiva och indirekta valet i många fall stämmer 
väl överens. Medvetenheten anses högre ju mer en elevs båda staplar, för det aktiva och 
indirekta valet, överensstämmer. Det indirekta valet har en större andel högre medvetenhet än 
genom det aktiva valet. Två av eleverna valde att inte ta ställning till frågan och har därför 
inte gjort ett aktivt val. Kalix elever hade en korrelationskoefficient på 0,4 (bilaga 4). 
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Diagram 2 

Intelligensernas betydelse och elevernas medventenhet
Skellefteå
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Majoriteten av eleverna i Skellefteå har en mycket hög medvetenhet både vad gäller det 
aktiva- och indirekta valet. Den större andelen av eleverna har genom sitt indirekta val större 
medvetenhet om sin lärstil än genom det aktiva. En elev valde att inte göra ett aktivt val och 
har därför inte tagit ställning till frågan. Skellefteås elever hade en korrelationskoefficient på 
0,6 (bilaga 4). 
 
Vid en jämförelse av de olika kommunerna finner man en skillnad i diagram 1 och 2 mellan 
Kalix och Skellefteås elevers medvetenhet om sin lärstil gällande att andelen elever i 
Skellefteå, vars svar bättre överensstämmer mellan det aktiva- och indirekta valet, visar på en 
något högre medvetenhet. 
 
Diagram 3 
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Resultatet av diagram 3 indikerar att både elever i Kalix och Skellefteå anser genom sitt 
indirekta val att den Kinestetiska intelligensen motsvarar bäst hur de lär sig och föredrar att 
lära sig. Elevernas svar i de olika kommunerna stämmer väldigt väl överens med varandra. 
Gällande den Kinestetiska intelligensen så är det endast där som elever i Kalix kommun visar 
en större andel elever som anser sig vara kinesteter jämfört med Skellefteå kommun. 



 17

Diagram 4 

Fördelning av elevers aktiva val
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En klar majoritet av eleverna i Kalix kommun anser sig genom sitt aktiva val (bilaga 2 fråga 
38) tillhöra den verbala intelligensen. Andelen elever i Skellefteå kommun anser sig till 
största delen ha den kinestetisk intelligens som den mest framträdande. Ett antal elever valde 
att inte besvara på frågan. 
 
Diagram 5 

Andelen globala och analytiska elever
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Av diagram 5 framgår det att flertalet av eleverna, både i Kalix och Skellefteå, anser sig 
tillhöra gruppen av analytiska elever. Ett antal elever valde att inte svara på fråga 37 (bilaga 
2). 

6 Diskussion 

Kapitlet inleds med en granskning av uppsatsens validitet, reliabilitet, bortfall och 
generaliserbarhet. Därefter följer en resultatdiskussion där syftet, frågeställningarna, teorierna 
och enkätundersökningen diskuteras. Kapitlet avslutas med kopplingar till en eventuell 
fortsatt forskning. 
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6.1 Validitet och reliabilitet 
För att avgöra hur bra ett mätinstrument eller en mätning är använder man sig i empirisk 
forskning av två elementära begrepp; validitet och reliabilitet.  
 
Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta (Wallén, 1996). Vidare skiljer 
Svenning (2003) mellan inre- och yttre validitet. Den inre validiteten innefattar projektet och 
om det finns någon koppling mellan teorin och empiri. Validitetsbedömningen kan 
implementeras av forskaren eller dennes medarbetare. Konkret innebär den inre validiteten att 
de rätta frågorna skall ställas till rätt grupp av människor, att ett tillräckligt antal indikatorer 
finns med för att motsvara en fråga och att det rätta tillfället infinner sig då mätinstrument 
används. Den yttre validiteten avser möjligheten till generalisering av resultatet från 
undersökningen. Generaliseringen kan handla om ett urval till en population eller från en 
studie till en allmän teori (Svenning, 2003).  
 
I vår studie har vi valt att endast belysa varje enskild elevs resultat från det indirekta valet 
med den högsta poängsumman och det aktiva valets poängsumma. Detta medför en lägre 
validitet då vi inte visar varje enskild elevs samtliga svar i det indirekta valet. En högre 
validitet kan dock tillskrivas då vi valt att undersöka sambandet mellan det indirekta- och 
aktiva valet samt att resultatet är representativt för hela undersökningsgruppen. 
 
I vår enkätundersökning använder vi oss av tidigare forskning där undersökningen bygger på 
Dunn & Dunns Learning Styles Model och Boström och Svantessons (1998) enkätunderlag 
(Inlärningsstilar i praktiken), som bygger på forskarparet Dunns modell. Boström (2004) har i 
sin dissertation Lärande och metod implementerat Dunn och Dunns modell i Norden då 
tidigare forskning främst är riktad mot den amerikanska kulturen. DeBello (1990) tillskriver 
The Dunn & Dunn Learning Styles Model som en teori som har stort stöd i grundforskning 
med många vetenskapliga undersökningar som följd. Enligt Boström och Svantesson (1998) 
hade teorin i juli 1998, 112 doktorsavhandlingar och cirka 400 vetenskapliga undersökningar. 
Genom sitt stora stöd i grundforskning och vetenskap anser vi därför att analysen har en hög 
validitet. 
 
Reliabilitet är tillförlitligheten i resultatet av undersökningen det vill säga hur väl 
undersökningen mäter det den avser att mäta. Tillförlitligheten kan beskrivas så att begrepp 
och frågeställningar vid en upprepad undersökning skall resultatet bli densamma. Vid en 
enkätundersökning kan reliabiliteten höjas genom att definiera begrepp som man använder 
samt genom att använda flera indikatorer kunna utläsa om data är tillförlitliga, så kallad 
ekvivalensreliabilitet (Svenning, 2003). En undersökning som har en hög reliabilitet innebär 
att den är fri från slumpinflytande (Rudberg, 1993). 
 
Genom att använda oss av en skattningsskala (Ja, Ibland och Nej) där varje intervjuperson gör 
ett ställningstagande ökas reliabiliteten. Enligt Svenning (2003) bygger enkäten på 
strukturerade intervjuer, vilket innebär att alla intervjuade får samma fråga och kan svara i 
samma term. Detta ger i sin tur möjlighet att statistiskt kunna bearbeta resultatet. Vi har i 
likhet med attitydtester använt oss av påståenden fast då för att utröna elevernas medvetenhet 
där vi i vår konstruktion av frågorna försökt att ha en objektiv framtoning för att undvika att 
frågorna speglar våra värderingar (Ibid).  
 

Ejlertsson (2005) skriver att ”det finns en klar tendens till överrapportering av positiva beteenden, 
attityder och värderingar. Den svarande överdriver lätt sina svar för att så bra som möjligt passa in 
i det som är socialt önskvärt. Ett samhälles normer påverkar svaren på vissa frågor.” (s. 70)  
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Vår studie kan knappast bedömas vara av känslig art men för att undvika socialt önskvärda 
svar formulerades våra frågor så neutralt som möjligt, det vill säga utan värdeladdningar. 
Dessutom hade vi en muntlig genomgång vid undersökningstillfället som innehöll praktisk 
information om hur respondenterna skulle gå tillväga. Detta gjorde vi för att förtydliga att det 
inte fanns något ”rätt” eller ”felaktigt” svarsalternativ, för att undvika förväntanseffekter. 
 
Vi har i vår studie gjort en rangkorrelation för att mäta sambandet mellan elevernas aktiva- 
och indirekta val. Sambandet mellan de två variablerna kallas för korrelationskoefficient. 
Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 via 0 upp till +1. Desto närmare +1 eller 
-1 mäter man det som man avser att mäta medan en korrelationskoefficient med värdet 0 
innebär att man har en låg tillförlitlighet i undersökningen det vill säga att man inte mäter det 
man avser att mäta (Rudberg, 1993). I vår undersökning i Kalix hade vi en 
korrelationskoefficient på 0,4 medan den i Skellefteå var något högre på 0,6. Detta visar på att 
ett samband existerar mellan det aktiva och indirekta valet. Genom detta samband kan vår 
undersökning tillskrivas en högre trovärdighet. 

6.2 Generaliserbarhet 
Inga generaliseringar för niondeklassare som helhet kan göras för hela populationen trots den 
höga validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Detta då undersökningspopulationen är 
begränsad till att innefatta ett förhållandevis lågt antal niondeklassare. 

6.3 Resultatdiskussion  
Syftet med vår enkät var att få en inblick i huruvida elever är medvetna om sin egen lärstil, 
även att undersöka vilka lärstilar och intelligenser, enligt Howard Gardners begrepp, som 
används i skolan samt om det fanns en eventuell lokal diskrepans. Vår uppfattning, utifrån det 
redovisade resultatet, är att vi har lyckats uppnå vårt syfte och fått våra frågor besvarade. Vi 
besitter nu större kunskap gällande elevers lärstilar och olika individuella intelligenser.  
 
Att utforma en enkät för att mäta elevers medvetenhet visade sig vara betydligt mer 
bekymmersamt än vi förväntat oss i undersökningens första skede. Svårigheten har legat i att 
veta att vi mäter det vi verkligen avser att mäta, det vill säga medvetenhet kring lärstilar. För 
att kunna mäta medvetenhet kring lärstilar måste man ju även kontrollera den faktiska 
lärstilen de olika eleverna besitter. Denna insikt ledde oss in på tankarna att använda oss av 
både påståendefrågor och kontrollfrågor. Påståendena skulle mäta elevers faktiska 
lärstil/intelligens medan kontrollfrågorna skulle mäta deras medvetenhet. I slutändan blev vi 
mycket nöjda med vårt upplägg och resultatet vi erhöll från denna. Vi vill dock 
uppmärksamma våra läsare att det indirekta valet kring lärstilar bör vägas högre eftersom det 
baseras på ett större antal frågor angående elevernas medvetenhet (diagram 1 och 2). 
 
Resultatet vi har utvunnit ur enkäterna har till viss del förvånat oss och till viss del varit 
förväntat. Vi hade inte förväntat oss att eleverna var så pass medvetna om sina lärstilar som 
resultatet visat. Vi trodde inte heller att de olika lokala resultaten skulle visa vara så pass 
likartade då elevers medvetenhet borde bero på hur deras aktuella lärare och skolor lägger vikt 
kring detta i undervisningen och vilken undervisning som eleverna möter. Eftersom både 
lärare och skolor är unika från individ till individ och från verksamhet till verksamhet ansåg vi 
att det borde existera större diskrepanser mellan olika klasser. 
 
Ur diagram 1 och 2 framkommer det att mängden Ja svar ger en hög stapel i diagrammet, det 
vill säga ett högt medelvärde som indikerar att lärstilen har en hög betydelse för elevens 
lärande. Diagrammet där intelligensernas betydelse och elevernas medvetenhet i Kalix 
(diagram 1) åskådliggörs kan man utläsa att elev 8 (K8) har låg poäng både på det aktiva och 
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indirekta valet men en hög medvetenhet. Detta skulle kunna tolkas som att eleven har hittat 
och identifierat den intelligens som bäst stämmer överens med sitt lärande men att den inte 
har så stor betydelse. Eftersom eleven valt att svara nej på samtliga frågor utom en medför det 
en stor osäkerhet i resultatet på grund av att man kan misstänka att eleven inte tyckt att 
påståendena varit utformade så att de överensstämde med elevens lärstil, eller missat de 
övriga påståendena som bygger på samma intelligens eller inte svarat på enkäten seriöst. 
 
I vår undersökning såg vi att resultatet i det indirekta valet mellan den interpersonella- och 
intrapersonella intelligensen var relativ jämbördig. Detta stämmer inte lika bra överens med 
andelen globala och analytiska elever då den interpersonella intelligensen kan jämföras med 
den globala och den intrapersonella intelligensen med den analytiska. I undersökningen är 
dock andelen intrapersonella- och analytiska elever övervägande. DeBellos (Schmidt & 
Aabrandt, 2002) forskning visar i enlighet med vår undersökning att de flesta barn föredrar att 
lära sig självständigt och på egen hand.  
 
Dunn, Dunn och Treffinger (1995) skriver att förfarandet kring hur man behandlar 
information tycks ändras med åren. Flertalet barn är globala men med ökad ålder och längre 
skolgång tenderar de flesta att bli analytiska. Kontentan blir att ju äldre eleverna blir och ju 
längre de stannar kvar i skolan desto mer analytiska blir vissa barn. Vi ifrågasätter huruvida 
detta har med arv eller miljö att göra, det vill säga är detta något som följer med mognad och 
ålder eller beror detta fenomen på skolan och pedagogernas inflytande? Enligt Prashnig 
(1999) kan en bidragande orsak till att andelen analytiska elever är större bero på att 65 % av 
lärarna själva är analytiska och därefter utformar sin undervisning efter hur de personligen 
bäst lär vilket påverkar deras elevers lärstil. 
 
Andelen elever som sa sig tillhöra den verbala- och auditiva intelligensen i det aktiva valet var 
relativt hög i vår undersökning. Detta stämmer väl överens med Dunn (2001) då hon menar 
att den traditionella undervisningen i dagens skola bygger på innehållet i en lärobok där 
eleverna lär sig främst genom att läsa och lyssna till lärarens genomgångar och genom 
skriftliga övningar och samtal. Boström (1998) menar att det är det visuella sinnets 
utveckling, vilket sker i förskoleåldern, som medför att eleverna successivt utvecklar 
förmågan att minnas det de läser och att flertalet i vår undersökning anser sig verbalt starka.  
Den auditiva intelligensen kan i det aktiva valet av Kalix kommuns elever tillskrivas en låg 
procentsats medan siffrorna för Skellefteå kommuns elever var högre. Detta resultat medför 
att det delvis stämmer överens med Prashnig (1999) att endast 30 % av befolkningen är 
auditiv. Om man däremot utgår från elevernas indirekta val gällande den auditiva 
intelligensen så visar den på en större andel än 30 % för den auditiva intelligensens betydelse 
av elevers lärande. 
 
Den kinestetiska intelligensen var mest förekommande i vår undersökning bland både Kalix 
och Skellefteås elever. Enligt Dunn (2001) tillhör de kinestetiska eleverna den kategori av 
elever som inte får den stimulering de behöver och sina behov tillgodosedda i undervisningen. 
En anledning till detta kan enligt Boström (2004) bero på att traditionen i skolan till största 
delen bygger på att lyssna, skriva, tala och läsa. Om så är fallet kan vi dra slutsatsen att det är 
många elever som är förlorare i dagens skola och att skolan borde satsa mer på att utforma 
undervisningen så att det kinestetiska sinnet stimuleras. I likhet med Dunn (2001) och 
Prashnigs (1999) studier kan vi i vår undersökning se att den kinestetiska sinnesförmågan 
också hade en framträdande roll trots att deras studier var utförd på yngre elever än som 
tillfrågats av oss. 
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Existentiell intelligens, som bland annat handlar om livsfrågor, var den intelligens som 
förekom minst bland elevernas svar både genom det indirekta- och aktiva valet i Kalix och 
Skellefteå. Vi tror att man genom arbete mer med värdegrunden i skolan kan komma ett steg 
närmare till att utveckla elevernas existentiella intelligens. Mer tid för reflektion och 
eftertanke i skolan tror vi kan bidra till att lyfta fram värdegrundsfrågorna. Till den 
existentiella intelligensen hör många tunga frågor och som inte direkt har ett givet svar. 
Därför förmodar vi att många elever funderar och tänker på fenomen som tillhör denna 
intelligens men att de inte har givna svar eller ståndpunkter eller kanske tänker att de är ensam 
som funderar kring dessa frågor. 
 
Vi tror att man genom att arbeta med grupprocesser och konfliktlösning kan lära sig se sig 
själv ur ett annat perspektiv vilket kan leda till bättre självkännedom, större medvetenhet 
kring sina egna ståndpunkter och utökad empati och förståelse för andra. Enligt statens 
folkhälsoinstitut är det allt fler skolor idag väljer att arbeta med livskunskap där det även 
pågår olika sätt att verka för att utveckla elever socialt och emotionellt. Exempel på sådana 
arbetssätt är StegVis och Social och Emotionell Träning (SET). Denna kunskap kring 
livskunskap kan innefatta ämnen som hälsa, sex och samlevnad, tro, död, liv, självkänsla, 
grupptryck, mobbning, jämställdhet, framtidstro, etik, tobak, alkohol och stress (elektronisk 
källa). 

6.4 Lärrollens utveckling 
Trots att vi besitter förmågan att lära oss på så många olika sätt är det svårt att utforma 
undervisningen till att kunna tillgodose alla elevers lärstilar. Detta trots att det uttrycks på 
flera ställen i styrdokumenten att skolan skall ta hänsyn till elevernas olikheter. Detta borde 
vara en självklarhet i och med att alla elever omfattas av mål att uppnå och mål att sträva mot 
och ska ges möjlighet att i hög grad nå dessa mål. De frågor som vi som blivande pedagoger 
måste ta ställning till är; Vem är det som ska avgöra elevernas behov? Är det rektorn, läraren, 
föräldrarna eller eleven själv? Vilka behov är det som undervisningen skall anpassas till? En 
ofta förekommande missuppfattning vad gäller Gardners teori är, enligt Svedberg och Zaar 
(1998), att intelligenserna jämställs med kunskapsområden trots att ett skolämne tar flera 
intelligenser i anspråk. Enligt Gardner (2000) sker det misstolkningar vid tillämpning av hans 
teori när man i skolan strävar efter att eleverna bara skall arbeta efter sina starka sidor eller att 
någon specifik intelligens skall stå i centrum för skolarbetet. Enligt Boström (2004) vet inte 
forskare idag om teorin är vetenskapligt hållbar i den praktiska verksamheten då det endast 
finns en vetenskaplig avhandling. Vi anser dock att det finns många bra teorier och 
parallellspår kring lärstilar men att Gardner och Dunns modeller skulle behöva appliceras i 
betydligt större utsträckning än vad vi idag känner till. 
 
Detta arbete har inneburit en positiv erfarenhet då vi upptäckt att de flesta elever är väl 
medvetna om sin egen intelligens och lärstil. Vi vill därför avsluta som vi inledde denna 
rapport med att konstatera att om läraren kan ge sina elever nyckeln till kunskap ger de dem 
större möjlighet att utvinna kunskap och dra lärdom från denna. En utmaning i framtiden blir 
därför att integrera denna lärdom i vår undervisning och utnyttja den faktiska kunskapen våra 
elever besitter. På så sätt kan ett steg närmare en mer individualiserad skola tas, något som vi 
med denna studie eftersträvat.  

6.5 Fortsatt forskning 
Den fortsatta forskningen kring lärstilar skulle i förlängningen kunna mynna ut i en kvalitativ 
forskningsansats där djupintervjuer används för att få en utförligare inblick i elevernas 
medvetenhet. Med hjälp av djupintervjuer skulle man kunna vidareutveckla denna studie och 
besvara frågorna hur man kan stärka elevers individuella inlärningsstilar och aktivt arbeta 
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med utgångspunkten i elevernas individuella lärstilar. På så sätt skulle eleverna kunna lära sig 
att själva förstå vad de gör (eller skulle kunna göra) i en lärandesituation för att bättre kunna 
påverka sin skolgång. En ytterligare vidareutveckling skulle kunna vara att redovisa varje 
enskild elevs samtliga svar i det indirekta valet för på så sätt belysa en elevs alla lärstilar. 
Några andra intressanta aspekter att undersöka skulle kunna vara om/hur lärare arbetar med 
att främja olika inlärningsstilar i klassrummet eller om arv och miljö har någon påverkan på 
elevernas val av intelligens eller inlärningsstil. Den fortsatta forskningen skulle även kunna 
inbegripa ett större antal elever då denna studie har ett begränsat antalet respondenter.  
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Howard Gardners ”Verktygslåda” (Lazear, 1998, s. 22). Bilaga 1 
 
Verbal/Lingvistisk 
• Läsning 
• Ordförråd 
• Korrekt tal 
• Att skriva dagbok 
• Att skriva kreativt 
• Poesi 
• Debatter 
• Att tala oförberett 
• Humor/skämt 
• Att berätta historier 
 
Kroppslig/Kinestetisk 
• Folkdans/skapande dans 
• Rollspel 
• Gester och kroppsrörelser 
• Drama 
• Kampsporter 
• Kroppsspråk 
• Gymnastik/fysisk träning 
• Mim 
• Att uppfinna 
• Sport/Idrott 
 
Musikalisk/Rytmisk 
• Rytmer 
• Toner/röstljud 
• Att komponera 
• Slagverksövningar 
• Att nynna 
• Ljud från omgivningen 
• Ljud från instrument 
• Sång 
• Klanger 
• Framförande av musik 
 
Logisk/Matematisk 
• Abstrakta symboler/formler 
• Översikter, sammanfattningar 
• Diagram 
• Talföljder 
• Beräkningar 
• Att knäcka koder 
• Att finna samband 
• Syllogismer 
• Att lösa problem 

• Logiska spel/lekar 
 
Interpersonell 
• Att ge feedback 
• Att ha inlevelse i andras känslor 
• Kooperativa inlärningsmetoder 
• Personlig kommunikation 
• Empatiövningar 
• Arbetsdelning 
• Samarbetsfärdigheter 
• Att ta emot feedback 
• Att känna på sig andras 

bevekelsegrunder 
• Grupp-projekt 
 
Visuell/Spatial 
• Styrda fantasier 
• Fria fantasier 
• Färgscheman 
• Mönster och former 
• Målning 
• Teckning 
• Mindmapping 
• Simuleringar 
• Skulptering 
• Visuella bilder 
 
Intrapersonell 
• Tysta reflektionsmetoder 
• Metakognitionstekniker 
• Tankestrategier 
• Emotionell bearbetning 
• Introspektion/självanalys 
• Uppmärksamhetsövningar 
• Kraftsamlingstekniker 
• Resonemang på högre nivå 
• Styrda, komplexa fantasier 
• Koncentrationsövning 
 



 

 

ENKÄT OM LÄRSTILAR Bilaga 2 
 
 
Välj och kryssa i ett av alternativen Ja, Ibland eller Nej till frågorna 1-36 
 
Fråga Påstående Ja Ibland Nej 
1 Jag tycker att jag kommer ihåg saker som 

jag har redovisat om skriftligt och/eller 
muntligt. 

   

2 Jag lär mig när jag gör praktiska 
räkneexperiment. 

   

3 Jag lär mig när jag får vara ute i naturen.    
4 Jag har svårt att koncentrera mig om jag 

måste sitta stilla alltför länge. 
   

5 Jag tycker om att måla och rita.    
6 Jag vill helst lyssna på någon när vi går 

igenom nytt och svårt material. 
   

7 Jag vill prata och diskutera om det jag skall 
lära mig med andra. 

   

8 Jag tycker om att studera ensam.    
9 Jag funderar över livsfrågor t.ex. vad som är 

meningen med livet, döden och kärleken. 
   

 
 
 

 



 

 

 
 
 
Fråga Påstående Ja Ibland Nej 
19 Jag är intresserad av att läsa böcker, 

tidskrifter eller tidningar. 
   

20 Jag tycker om att undersöka saker för att se 
hur de fungerar och är konstruerade. 

   

21 Jag tycker mycket om att göra utflykter i 
naturen. 

   

22 När jag kommer ihåg saker är det främst 
sådant som jag har upplevt. 

   

23 Då det visas en film i anslutning till det jag 
ska lära mig kommer jag lättare ihåg vad det 
handlar om. 

   

24 Det är roligt att sjunga och spela.    
25 Jag sätter igång med olika uppgifter men 

tröttnar/ledsnar ofta fort. 
   

26 Jag tänker ofta efter innan jag gör något.    
27 Jag funderar kring religion.    
 

Fråga Påstående Ja Ibland Nej 
10 Jag tycker om att skriva berättelser.    
11 Jag är duktig på att tolka fakta, analysera, 

strukturera och tänka logiskt. 
   

12 Det är roligt att praktiskt få experimentera, 
laborera och titta i mikroskop. 

   

13 Jag lär mig bra genom att bygga och 
konstruera saker med mina händer. 

   

14 När jag lär mig tycker jag om att se på bilder 
och att någon förklarar dem. 

   

15 Jag har lätt för att komma ihåg rim, ramsor 
och sångtexter. 

   

16 Jag vill helst arbeta ihop med en eller flera 
kompisar. 

   

17 När jag arbetar med många andra blir det 
svårare för mig att koncentrera mig och göra 
ett bra jobb än när jag jobbar själv. 

   

18 Jag fascineras och tycker att övernaturliga 
frågor är intressanta och spännande. 

   



 

 

 
 
Fråga 37 
 
Ringa in ett av dessa två alternativ som stämmer bäst in på dig, skulle du 
beskriva dig som global eller analytisk? 
 
 
Global Analytisk 
När jag lär mig vill jag ha: 
 
Ljud (musik, prat) under inlärningen 
 
Tycker om att ha flera uppgifter på 
gång samtidigt 
 
Lär mig bäst med andra 

När jag lär mig vill jag ha: 
 
Tystnad 
 
Vill göra en uppgift i taget 
 
Tycker om att jobba enskilt 

Fråga Påstående Ja Ibland Nej 
28 Jag spelar gärna spel med ord och ordlekar 

t.ex. Alfapet, Rappakalja etc.  
   

29 Det är roligt att göra och lösa knepiga gåtor.    
30 Jag är intresserad av djur och växter.    
31 Jag tycker om att idrotta och sporta.    
32 Jag har lätt för att komma ihåg kartor.    
33 När jag lär mig vill jag ha musik i bakgrunden.    
34 Jag tycker om att visa och hjälpa andra.    
35 Jag behöver lugn och ro när jag ska jobba.    
36 När jag lyssnar på någonting t.ex. musik eller 

läser om någonting som berör mig förlorar 
jag kontakten med tid och rum. 

   



 

 

Fråga 38 
 
Vilket av dessa alternativ tycker du stämmer bäst överens med hur du lär dig? 
Sätt ett kryss i kolumnen längst till höger? (välj ett alternativ även om det är 
många som stämmer in på dig) 
 
 
Är bra på att läsa, skriva och argumentera. 
Har stort ordförråd, använder humor. 
Har språk-öra. 

 

Tänker logiskt och abstrakt. 
Reflekterar, kalkylerar och analyserar. 
Är bra på huvudräkning. 

 

Har förståelse för djur och natur. 
Förstår sammanhang i naturen. 
Kan åtskilja olika trädslag, fågelarter, blommor etc. 

 

Arbetar gärna med händerna. 
Älskar att använda kroppen till idrott, dans etc. 
Prövar sig fram till en lösning. 

 
 

Har välutvecklat lokalsinne. 
Har känsla för färg och form. 
Har lätt för att läsa kartor och diagram. 

 

Är intresserad av musik. 
Är bra på att känna igen melodier och sångverser. 
Har känsla för rytm, melodi och klanger. 

 

Trivs med att arbeta tillsammans med andra. 
Är bra på att lyssna, trösta, vägleda och medla. 
Är känslig för ansiktsuttryck och röstlägen. 

 

Har god självkännedom. 
Är medveten om mina egna känslor och tankar. 
Trivs i mitt eget sällskap. 

 

Är intresserad av de stora livsfrågorna. 
Reflekterar mycket över livet och döden. 
Diskuterar gärna religion och filosofi. 

 

 
 
 

Tack för er medverkan 
Marie-Louise och Susanna 

 
 



 

 

Beräkning och bearbetning av data Bilaga 3 
 
Exempel 1 
 
Exemplet avser klassen i Kalix kommun med totalt 19 deltagande elever. Påståendefrågorna 
1, 10, 19 och 28 tillhör den verbala intelligensen. 
 

Påstående Antal svar Poäng
  Ja Ibland Nej   

1 5 9 5 2,0 

10 6 4 9 1,7 

19 6 9 4 2,2 

28 6 2 11 1,5 

 
 

 
 

 
 
Poängsumman fås genom att summera de fyra påståendenas poäng för att sedan kunna räkna 
ut ett medelvärde på den verbala intelligensen. 
 
Intelligens Poängsumma Medelvärde 

Verbal 7,4 1,8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Lärstilens betydelse 
 
Exempel 2 
 
Här visas uträkningar gällande varje enskild elevs resultat. 
 
I exemplet nedan redovisas två elevers (K1och K3) resultat från enkäten i Kalix. 
Svarsalternativen från påståendefrågorna har poängsatts med antalen: Ja 4p, Ibland 2p och Nej 
0p. Poängen för varje intelligens fås genom att multiplicera antalen Ja, Ibland och Nej med 
respektive svars poäng för att sedan dividera summan med 4 (se uträkningsexempel för K1). 
 
Intelligens Påstående K1 K3 Uträkningsexempel K1 

Verbal intelligens 1,10,19,28 1,5 1,5 n
1 JA + 1 IBLAND + 2 NEJ = 1,5

4
1 4p + 1 2p + 2 0p× × × =

 
Logisk/matematisk intelligens 2,11,20,29 2,0 3,5  

Naturalistisk intelligens 3,12,21,30 1,0 2,5  

Kinestetisk intelligens 4,13,22,31 3,0 3,0  

Spatial intelligens 5,14,23,32 2,5 1,0  

Auditiv intelligens 6,15,24,33 1,5 2,0  

Interpersonell intelligens 7,16,25,34 1,0 3,0  

Intrapersonell intelligens 8,17,26,35 2,5 3,0  

Existentiell intelligens 9,18,27,36 1,0 1,0  

 
 Aktivt val 

 Indirekt val 
 Aktivt val = Indirekt val 

n Antal påståenden per intelligens 

 
Medvetenheten 
 
Exempel 3 
 
Beräkningen av medvetenheten bygger på uträkningen av lärstilen och räknas ut med hjälp av 
följande formel 
 

 
 
Uträkningsexempel av medvetenheten för K1 
 



 

 

Korrelationstabeller Bilaga 4
 
Kalix 
Elev Aktivt val Indirekt val         

  Poäng Poäng X Y d d2

K1 1,5 3,0 14,5 13,5 1,0 1,0
K2 3,5 3,5 3,5 9,0 -5,5 30,3
K3 3,5 3,5 3,5 9,0 -5,5 30,3
K4 4,0 4,0 1,5 3,0 -1,5 2,3
K5 1,5 2,5 14,5 15,5 -1,0 1,0
K6 2,0 4,0 12,5 3,0 9,5 90,3
K7 2,5 3,0 9,5 13,5 -4,0 16,0
K8 1,0 1,0 16,0 17,0 -1,0 1,0
K9 2,0 3,5 12,5 9,0 3,5 12,3
K10 2,5 4,0 9,5 3,0 6,5 42,3
K11 3,0 3,5 6,0 9,0 -3,0 9,0
K12 2,5 3,5 9,5 9,0 0,5 0,3
K13 3,0 3,5 6,0 9,0 -3,0 9,0
K14 4,0 4,0 1,5 3,0 -1,5 2,3
K15 0,5 4,0 17,0 3,0 14,0 196,0
K16 3,0 3,5 6,0 9,0 -3,0 9,0
K17 2,5 2,5 9,5 15,5 -6,0 36,0
K18 - 4,0     
K19 - 3,0         

    Σ d2 = 488,0
     rrang = 0,4

 
Skellefteå 
Elev Aktivt val Indirekt val         

  Poäng Poäng X Y d d2

S1 3,0 3,0 12,5 19,0 -6,5 42,3
S2 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S3 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S4 3,0 3,0 12,5 19,0 -6,5 42,3
S5 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S6 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S7 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S8 3,0 3,0 12,5 19,0 -6,5 42,3
S9 3,5 3,5 8,0 15,5 -7,5 56,3
S10 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S11 3,0 4,0 12,5 7,5 5,0 25,0
S12 3,0 4,0 12,5 7,5 5,0 25,0
S13 2,0 3,0 18,5 19,0 -0,5 0,3
S14 2,0 3,0 18,5 19,0 -0,5 0,3
S15 3,0 4,0 12,5 7,5 5,0 25,0
S16 3,0 4,0 12,5 7,5 5,0 25,0
S17 3,0 4,0 12,5 7,5 5,0 25,0
S18 2,0 4,0 18,5 7,5 11,0 121,0
S19 2,0 4,0 18,5 7,5 11,0 121,0
S20 1,5 3,5 21,0 15,5 5,5 30,3
S21 4,0 4,0 4,0 7,5 -3,5 12,3
S22 - 3,0        
     Σ d2 = 666,5
     rrang = 0,6

 

 
 
 
 

 
 
 
 
X= Aktivt val som rangordnats. 
 
Y= Indirekta valet som 

rangordnats. 
 
d= Avvikelse mellan de två 

rangordningsnummren X och Y 
 
d2= Kvadraten av d 
 


