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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete, som vi påbörjade vårtterminen 2004. 
Orsaken till att vårt arbete har just denna inriktning beror på att vi genom tidigare personliga 
upplevelser uppmärksammat att undervisningen varit enkelriktad. Den senaste läroplanen, 
Lpo 94, betonar att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar, vilket inte 
låter sig genomföras i en skola där alla förväntas lära sig på samma sätt. Som blivande lärare 
valde vi därför denna möjlighet att skaffa oss kunskap om på vilket sätt undervisning kan 
bedrivas för att anpassas till varje elevs förutsättningar. 
 
Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare, Bengt- Ola Niemi, för de råd och den vägledning 
han gett oss i vårt arbete. Ett stort tack även till vår praktikskola, främst våra handledare och 
elever i den klass vi genomfört undersökningen i. 
 
Missenträsk den 4 december 2004 
 
Unn Wigenstam & Jenny Olofsson Stenberg 

  



 

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var genom att introducera och att arbeta med inlärningsstilar, 
utvärdera om eleverna blivit uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, det vill säga 
vilken/vilka som är deras starkaste preferens/er. I bakgrunden beskrivs hur synsättet på 
kunskap och intelligens förändrats genom tiderna, samt hur det lett fram till forskningen om 
multipla intelligenser och inlärningsstilar. Undersökningen genomfördes under åtta veckor i 
år sju, höstterminen 2004. Via en stilenkät utsågs tio försökspersoner av eleverna. Dessa 
personer observerades under lektioner, som hade utformats utifrån teorin om inlärningsstilar. 
Slutligen fick eleverna genomföra stilenkäten igen, samt fylla i en utvärderingsenkät. Alla 
dessa komponenter baserades vårt resultat på. Resultatet visade att eleverna kan bli 
uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, genom att arbeta med inlärningsstilar. 
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Bakgrund 
Inledning 
Skolans styrning har i samband med att Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet (Lpo 94) 
infördes, övergått från central styrning till lokal styrning. Detta innebär att ett allt större 
ansvar har lagts på den enskilde skolan och den enskilde läraren. Lpo 94 anger mål och 
riktlinjer för vad som ska uppnås i skolans verksamhet, och det är sedan skolans skyldighet att 
uppfylla dessa mål. Läraren måste ha en tydlig bild om vad som behövs för att uppnå målen 
och dessutom sympatisera med dessa. I och med detta måste läraren vara flexibel och känna 
till olika arbetssätt med vilka man når målen (Dahlgren, 1995). I Lpo 94 står följande: 

 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper 
och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. (s 8) 

 
Informationssamhället ställer stora krav på att dagens barn ska utveckla kompetenser som 
förändringsvilja, samarbetsförmåga och flexibilitet. Detta kan inte göras optimalt i en skola 
där alla barn i klassen måste lära sig samma saker samtidigt och på samma sätt. Det 
traditionella synsättet på undervisning har varit att läraren förmedlat kunskap till passiva 
mottagare, vilket betyder att ett samarbete i kunskapsprocessen inte uppstått. Detta har 
inneburit att eleverna inte har behövt ta ansvar för sin egen inlärning, men i dag när mångfald 
och olika förutsättningar betonas, har maktstrukturen förändrats. Därför är det viktigt att lyfta 
fram elevernas positiva och starka sidor, och göra dem medvetna om sina förmågor och 
förutsättningar. Det innebär att lyfta perspektivet från en ensidig undervisning till ett 
ömsesidigt lärande (Boström, 1998). Det senaste nationella styrdokumentet Lpo 94 lyfter fram 
den enskilde individens utveckling och dennes rätt till en likvärdig utbildning: 

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 
skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målen. (…) Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 
6) 

 
I Salamancadeklarationen bekräftades varje människas rätt till undervisning oberoende av 
individuella olikheter. Det deklarerades att varje barn har en grundläggande rätt till 
undervisning, och att de ska få en tillfredsställande skolningsnivå, samt att utbildningen ska 
utformas och anpassas så att varje barns unika egenskaper, intressen, fallenheter och 
inlärningsbehov tillvaratas (Svenska Unescorådet, 1997). 
 
 
Vad är kunskap? 
En av de eviga filosofiska frågorna är den om kunskapens natur, och svaren på den kan 
indelas i rationalistiska, empiristiska och konstruktivistiska syner på kunskap, men kunskap 
kan dock definieras olika beroende på inom vilket område kunskap används. Under 1900- 
talet har skolans kunskapsuppgift förändrats allt eftersom samhället utvecklats och nya 
läroplaner tillkommit. 
 
I mitten av 1900- talet skulle den kunskap som förmedlades vara fri från värden och ge en 
objektiv bild av världen. En grund lades därmed för en utveckling av en objektivistisk 
kunskapssyn (Skolverket, 1999). Det allmänna synsättet på hur barn tar till sig kunskap 
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präglades fram till 1980- talet av att alla barn lär på samma sätt. Läraren var 
kunskapsförmedlaren och eleverna objekt, vilka skulle fyllas med kunskap. Det ansågs inte 
rättvist att särskilja elever, eller att de skulle få lära på olika sätt (Bergström, 2001). I 
samband med 1980- års läroplaner skedde en breddning av kunskapsbegreppet, vilket 
betonade en aktiv kunskaps- och människosyn. Skolarbetet skulle därför organiseras så att 
möjligheter till aktivt kunskapsbyggande skapades. 
 
I den senaste läroplanen Lpo 94 har frågor om kunskapens struktur och form varit aktuella då 
de tidigare läroplanerna betonat den subjektiva sidan i målen och riktlinjerna och den 
objektiva sidan beskrivits i kursplanerna (Skolverket, 1999). I Lpo 94 betonas, i motsats till de 
föregående läroplanerna, den enskilde elevens förutsättningar och behov, samt att barn lär på 
olika sätt och att skolan måste individualisera undervisningen utifrån detta (Bergström, 2001). 
Den nya skollagen betonar dock att elevernas harmoniska utveckling ska främjas och detta 
innebär att elevernas olika anlag; intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga måste få 
utvecklas allsidigt (Skolverket, 1999). 
 
 
Vad är intelligens? 
Under flera århundraden har människor försökt förstå hur intellektet fungerar, bland annat 
genom magi, sociologi, antropologi, religion och genom medicinsk forskning (Lazear, 1998). 
För ungefär hundra år sedan introducerade den franske psykologen Alfred Binet IQ- termen. 
Den har sedan dess använts för att fastställa en individs intelligensnivå, och för att dela upp 
människor i genier och obildbara, samt alla kategorier där emellan. Intelligensbegreppet har 
även omfattats av myten att intelligens är begränsat till två kategorier; lingvistisk och logisk- 
matematisk (Tenedero, 2001). Intelligens har ansetts vara bestämd och oföränderlig, 
någonting man var född med och behöll resten av livet. 
 
För 30-50 år sedan började forskare från alla områden att forska inom ett nytt forskningsfält. 
Slutsatser av denna forskning har lett till ifrågasättande av kunskap om människans intellekt 
(Lazear, 1998). Nutida hjärnforskare hävdar att människan själv sätter upp gränsen för sin 
intelligens, och att den bestäms av vad man tror är möjligt. Vidare anser en del forskare att en 
människas mentala funktioner kan förbättras oberoende av ålder och nivå. Människan kan 
utveckla sin intelligens genom medvetenhet och aktivering av perceptionen (Lazear, 1998). 
Fler forskare intar idag ståndpunkten att arv- och miljöfaktorer har ungefär lika stor betydelse 
för uppkomsten av individuella differenser i intelligens. Nationalencyklopedins (1998) 
definition av intelligens är ”i dagliga tal detsamma som förstånd, begåvning eller 
tankeförmåga”. Förslag till definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, 
relationstänkande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av 
erfarenhet (Nationalencyklopedin, 1998). I Jensen (1996, s. 241) citeras Robert Sternberg: 
”Intelligens är ingenting annat än din förmåga att bedöma dina starka och svaga sidor, och att 
utnyttja de starka och kompensera de svaga sidorna.” I skolans värld har det allmänna 
synsättet på intelligens förknippats med förmågan att lyckas i skolarbetet (Jensen, 1996). 
 
 
Multipla intelligenser - MI 
Under 1970- och 80- talet började forskare och pedagoger att ifrågasätta den tidigare synen på 
intelligens och hur man mätt den. Därför startades ett projekt under Harvardprofessorn 
Howard Gardner, med syfte att utforska vad intelligens är och pröva alternativa hypoteser om 
det (Jensen, 1996). Gardner hade redan då börjat utforma sin teori om Multipla intelligenser, 

  



 3

som byggde på hans åsikt att det inte enbart finns en sorts begåvning (Lazear, 1998). Han 
ansåg att alla människor har olika sorters intellekt och därför lär, minns, presterar och förstår 
på olika sätt. Människor besitter flera olika intelligenser och är benägna att vara starka 
respektive svaga inom de olika intelligenstyperna, vilket skapar olika förutsättningar hos 
individen. En människas intelligenser utvecklas och förändras med tid och ålder, och är 
därmed inte statiska. Gardners definition av intelligens är: 

• Förmågan att formulera och lösa problem. 
• Förmågan att skapa produkter som värdesätts i fler än en kultur (Schmidt & Aabrandt, 

2002). 
 
Gardner delade upp intelligenserna i sju kategorier: 

• Logisk- matematisk intelligens utmärks av en förmåga att urskilja mönster, arbeta 
med abstrakta symboler, och se samband mellan olika och helt skilda fakta. Denna 
intelligens associeras oftast med det som kallas ”vetenskapligt tänkande”. 

• Interpersonell intelligens innebär förmågan att verka socialt och verbalt med andra 
människor. Den bygger på talangen att uppfatta variationer och olikheter hos andra 
människor i fråga om humör, temperament, motivation och avsikter. 

• Visuell- spatial intelligens handlar om visuella konstarter, samt uppfattning om rymd, 
och kunskap om hur den utnyttjas. Grunden för denna intelligens är förmågan att 
skapa och se mentala bilder. 

• Musikalisk- rytmisk intelligens består av förmågan att känna och använda rytmer, 
samt en känsla för ljud och röster från omgivningen. Av alla intelligenser påverkas 
troligen hjärnan mest av musik och rytm. 

• Intrapersonell intelligens omfattar inre självkännedom, en kunskap om egna känslor, 
reaktioner och tankeprocesser. Intelligensen ger oss en möjlighet att bli medvetna om 
och reflektera över vårt inre i ett större sammanhang. 

• Kroppslig- kinestetisk intelligens innefattar förmågan att använda kroppen för att 
uttrycka känslor, utöva sportaktiviteter och för att skapa en ny produkt. 

• Verbal- lingvistisk intelligens omfattar språket och alla dess komplexa möjligheter 
(t.ex. grammatik, poesi och abstrakta resonemang). 

 
Senare i sin forskning har Gardner identifierat ytterligare en intelligens, den åttonde 
intelligensen som kallas Natur- intelligens. Den handlar om att förstå, uppskatta och glädjas 
åt naturen. Människor som besitter denna intelligens känner sig hemma i naturen, och har 
förmågan att känna igen och klassificera arter, samt olika typer av naturföremål (Lazear, 
1998). 
 
Gardner ansåg att det var viktigt att intelligenserna kunde utvecklas i en tillfredsställande 
miljö, men ändå kopplas till den omgivande världen. Teorin om MI byggde på fyra 
huvudpunkter, som hade betydelse för en individs intelligenser. För det första så besitter 
människor alla intelligenser, och därför är det viktigt att alla intelligenser stimuleras. För det 
andra kan de flesta människor utveckla varje intelligens till en tillfredsställande 
kompetensnivå, om de får en bred bas i sin utbildning. För det tredje samarbetar 
intelligenserna med varandra på ett komplext sätt. Vilka intelligenser man använder varierar 
från person till person och från handling till handling, där varje individs profil är unik och 
styrs av ärftliga och miljömässiga faktorer. För det fjärde finns det många sätt att vara 
intelligent på inom de olika intelligenserna (Schmidt & Aabrandt, 2002). 
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Inlärningsstilar 
Eftersom två personer med ungefär lika intelligensprofil ofta lär sig saker på helt olika sätt, 
fanns det ett behov av att göra profilerna mer detaljerade för att förstå hur den enskilde 
individen lär sig saker. Sedan 1970- talet har forskare i USA utvecklat metoder och verktyg 
för att kartlägga enskilda personers inlärningsstil, och att utforma undervisningen utifrån det 
(Schmidt & Aabrandt, 2002). Detta innebär att skifta perspektiv från undervisning till lärande. 
Att utgå från elevernas inlärningsstilar handlar om att bygga lärandet på elevernas styrkor, 
och att skapa en positiv inställning till skolan och lärande för att därefter stegvis bearbeta 
svagheterna. När man utgår från inlärningsstilar ser man också varje individs unika 
möjligheter utifrån ett progressivt utvecklingsperspektiv (Boström, 1998). 
 
Inlärningsstilsforskningen ger en förståelse för två mänskliga kvaliteter; självkännedom och 
flexibilitet. Dessa kvaliteter, liksom social kompetens, värdesätts högt av arbetsgivare i 
dagens flexibla informationssamhälle. För att klara samhällets krav handlar det mer om hur 
man lär än om vad (Boström, 1998). I Boström & Wallenberg (1997) citeras Eric Jensen, som 
uttrycker sig om flexibilitet och anpassningsbarhet enligt följande: ”Den gamla modellen 
byggde på att läraren stod vid katedern och levererade kunskap. Nu är lärarens uppgift att vara 
en katalysator och eleverna är huvudpersoner i klassrummet.” (s. 18) 
 
Förgrundsgestalterna inom inlärningsstilsforskningen är Dr. Rita Dunn och Dr. Kenneth Dunn 
(Boström, 1998). De utgår ifrån att alla lär på sitt eget individuella sätt, och med hjälp av 
vissa preferenser kan man lära sig bättre. Vilka preferenser man har varierar från person till 
person, och de är inte statiska, utan kan förändras med tiden och genom miljöstimulans. Varje 
individs inlärningsstil utgörs av en rad biologiska, utvecklingsmässiga och miljömässiga 
faktorer. Detta påverkar på vilket sätt och med vilka metoder man lär sig bäst. Enligt Schmidt 
& Aabrandt (2002) definierar Dunn och Dunn inlärningsstilar som ”…the way in which 
individual learner begins to concentrate on, process, absorb and retain new and difficult 
information”. (s. 31) 
 
Forskarparet Dunns trettioåriga forskning pekar på att det finns 21 olika faktorer, vilka har 
betydelse för inlärningen. Dessa faktorer är indelade i fem olika områden eller stimuli; miljö, 
känslor, sociala -, fysiska - och psykiska faktorer, som inverkar på en individs inlärning 
(Dunn & Dunn, 1993), se figur 1: 
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Figur 1: ‘The Dunn & Dunn Learning Styles Model’ (www.larstilscenter.se/ils.htm). 
 
Inom inlärningsstilar beaktas fyra olika sinnen, genom vilka vi tar in, bearbetar och behåller 
ny och svår information. Paret Dunn anser att det är igenom det starkaste sinnet som inlärning 
bäst sker (Boström, 1998). De olika sinnena och deras kännetecken är: 

• Visuell - att lära sig genom att se. En stark visuell person som har lärt sig dra nytta av 
bilder, diagram, grafiska kurvor och liknande, och lär sig bäst inte bara genom att se 
orden i en text. 

• Auditiv - att tolka genom hörselsinnet. En person som är auditiv lär sig bäst genom att 
lyssna eller prata högt för sig själv (Wallenström, 2000). 

• Taktil - En taktil person vill använda händerna när den koncentrerar sig eller arbetar 
aktivt. Är händerna involverade i inlärningsprocessen minns en taktil person bättre. 

• Kinestetisk - Detta sinne kan indelas i yttre och inre faktorer. Vissa kinestetiska 
personer lär sig bättre när de rör på sig, minnet förbättras när hela kroppen får delta i 
inlärningsmomentet. En del kinestetiska personer är starkt känslomässiga i sitt sätt att 
ta emot information. Beslut fattas ofta på känslomässiga grunder, och 
inlärningssituationerna måste kännas positiva annars dalar motivationen (Boström, 
1998). 

 
Sinnena utvecklas i takt med ålder och genom olika stimuli. Det lilla barnet lär sig först 
genom det kinestetiska sinnet, genom att använda kroppen för att utforska den omgivande 
miljön. Sedan utvecklas det taktila sinnet genom att barnet vidrör och känner på saker, samt 
smakar på dem. Under förskoleåren utvecklas det visuella sinnet starkt, barnet lär sig genom 
att se och betrakta, samt att gradvis minnas visuell information. Sist utvecklas det auditiva 
sinnet, och vid 11-13 års ålder kan de flesta barn minnas auditiv information. Den visuella 
och auditiva utvecklingen skiljer sig dock något åt mellan pojkar och flickor. I USA har 
forskning visat att 1/3 av alla pojkar förblir huvudsakligen taktila och kinestetiska under hela 
grundskoletiden, och att de aldrig riktigt blir visuella och auditiva. Dunn och Dunns viktigaste 
slutsats från sin forskning är dock att när eleverna får använda sina starka inlärningskanaler 
kommer de att lyckas bättre med sina studier. Därmed växer självkänslan, motivationen, 
trivseln och kvalitén i prestationerna (Boström, 1998). 
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Forskarparet Dunn delar även in eleverna i analytiska och holistiska tänkare, utifrån den 
vänstra och högra hjärnhalvans funktioner (Boström & Wallenberg, 1997). Den språkliga 
förmågan är främst kopplad till den vänstra hjärnhalvan, medan de estetiska ämnena i skolan 
tillhör den högra hjärnhalvans funktioner. I skolämnena hör därför engelska, svenska och 
matematik främst till den vänstra hjärnhalvan, medan musik, gymnastik, teckning och i viss 
mån matematik hör till den högra hjärnhalvans funktioner (Adler & Holmgren, 2000). 
 
Den svenska läraren Lena Boström har deltagit i ett flertal utbildningar, allt ifrån mental 
träning, ledarskap i klassrummet till inlärningsstilar. Dessa utbildningar har lett till att hon, 
genom olika projekt, försökt anpassa den amerikanska forskningen till de förhållanden som 
råder i svenska skolor (Björklund & Lövgren, 2000). Lena Boström har forskat om NLP 
(Neuro Lingvistisk Programmering), vilket är ett av de främsta verktygen för att förstå hur 
varje enskild elev tar emot information. NLP är en modell som beskriver hur människans 
inlärningsbeteende fungerar. I modellen utgår man ifrån att människor primärt har tre sinnen 
med vilka vi kan ta emot information från omvärlden. Dessa sinnen symboliserar följande 
inlärningstyper, och kan indelas i en modell, se tabell 1: 

1. Visuell inlärare. 
2. Auditiv inlärare. 
3. Kinestetisk inlärare (inom NLP räknas även det taktila sinnet in i det kinestetiska) 

(Boström & Wallenberg, 1997). 
 
Tabell 1: VAK- tabell efter Boström (1998). 
 

 V A K 
Tänker/minns 
 
Ord 
 
Andning 
 
 
 
Tal 
 
 
 
Kroppen 
 

BILDER 
 
Se, visa, blick, sikt, 
dimmigt 
-Högt 
-Grunda andetag 
 
 
-Fort 
-Stötigt 
-Högt röstläge 
 
-Uppsträckt 
-Hakan uppåt 
-”Näsan i vädret” 

LJUD 
 
Höra, låta, dåna, röst, ljuda 
 
-Mitt i bröstet 
-Jämna andetag 
 
 
-Pratar mycket 
-Välmodulerat 
-Rikt språk 
 
-Huvudet lutar 
-”Telefonposition” 
-Rytmiska rörelser 

KÄNSLOR 
 
Känna, röra, gå, såra, grepp 
 
-Djupt 
-Långsamt 
 
 
-Djupare stämma 
-Avvaktande 
-Öh, mm… 
 
-Hopsjunken 
-Byter ofta kroppställningar 

 
Den främste företrädaren för NLP in Education, Michael Grinder, betonar att för de flesta 
människor fungerar alla tre inlärningskanalerna, men att någon av dem är dominant. VAK- 
fördelningen av de dominerande inlärningsstilarna är; visuell 30 procent, auditiv 25 procent, 
kinestetisk 15 procent och blandad 30 procent (Boström & Wallenberg, 1997). 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är genom att introducera och arbeta med inlärningsstilar, utvärdera 
om eleverna blivit uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, det vill säga vilken/vilka 
som är deras starkaste preferens/er. 
 
 
Metod 
 
Under vår slutpraktik, höstterminen 2004, genomförde vi vår undersökning under åtta 
praktikveckor i år sju med 25 elever. Avsikten var att genom introduktion och att arbeta med 
olika inlärningsstilar, utvärdera om eleverna blivit uppmärksammade på vilket sätt de lär sig 
bäst. Vi ville öka elevernas medvetenhet om att inlärning sker på olika sätt och bäst genom att 
nyttja den starkaste inlärningskanalen. För att identifiera elevernas starkaste inlärningskanal 
använde vi oss av en enkät, som har sin utgångspunkt i Dunn & Dunn Learning Styles Model 
(se figur 1), i början av praktikperioden. Sedan utformade vi lektioner utifrån de fyra olika 
inlärningsstilarna; visuell, auditiv, kinestetisk och taktil, samt gjorde observationer under 
tiden på eleverna. Avslutningsvis genomförde vi återigen stilenkäten för att se om eleverna 
blivit mer uppmärksammade på sin inlärningsstil. De fick även fylla i en utvärderingsenkät 
för att vi skulle få svar på om de blivit medvetna om på vilket/vilka sätt de lär sig bäst. 
 
 
Försökspersoner 
Den klass som vi praktiserade i bestod av 25 elever, 15 pojkar och tio flickor. Samtliga elever 
i klassen deltog i stilenkätsundersökningarna, undervisningen och utvärderingen. Utifrån 
resultaten av första omgången av stilenkäten valdes tio försökspersoner ut, fem pojkar och 
fem flickor. Dessa valdes på grund av att resultatet från enkäten kunde visa vilken/vilka som 
var deras starkaste inlärningskanal/er. Försökspersonerna observerade vi sedan under fyra 
olika lektionstillfällen. 
 
 
Bortfall 
Alla försökspersoner var närvarande under utvecklingsarbetet och därmed inget bortfall. 
 
 
Material 

1. Stilenkät (Boström & Svantesson, 1998) 
2. Elevkort (Boström & Svantesson, 1998) 
3. Observationsschema (se bilaga 1) 
4. Utvärderingsenkät (se bilaga 2) 

 
I början av praktikperioden fick eleverna göra en konfidentiell, strukturerad stilenkät under 
ledning, hämtad från Inlärningsstilar i praktiken (1998) utformad av Boström & Svantesson 
för att användas i år 7-9. På grund av att stilenkäten är copyrightskyddad kan den inte 
publiceras som bilaga. Att stilenkäten utfördes under ledning innebar att vi läste upp varje 
påstående högt och kunde besvara eventuella frågor, samt förtydliga om eleverna inte förstod 
påståendena i formuläret. Detta för att öka enkätens reliabilitet, det vill säga mätningens 
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precision. Eftersom undersökningen grundade sig på de fyra perceptuella inlärningsstilarna, 
valde vi att bara använda de delar av enkäten som berörde dessa. 
 
Resultatet av enkäten överfördes sedan till ett elevkort hämtad från Inlärningsstilar i 
praktiken (1998), som är copyrightskyddat och därför inte kan publiceras som bilaga. 
Resultatet av enkäten överfördes enligt de instruktioner som medföljde materialet. De löd att 
ju fler påståenden som eleven svarat ja på desto viktigare var detta sinne för eleven. Eftersom 
varje delmoment i enkäten bestod av fyra påståenden delade vi in varje ruta på elevkortet i 
fyra delar, och färgade därefter rutorna efter antal ja- svar. Ett ja- svar ansågs vara för osäkert 
då de andra antingen bestod av svarsalternativen ibland eller nej, och då färgades inte rutan 
utan streckades, då detta sinne inte bedömdes vara viktigt för eleven. 
 
För att se om stilenkätresultatet överensstämde med vår uppfattning om elevernas 
inlärningsstil genomfördes strukturerade observationer, vilka anses ha god reliabilitet (Patel & 
Davidson, 1994). Observationsschemat utformades utifrån de fyra olika perceptuella 
inlärningsstilarna i en skala som mätte graden av aktivitet. Skalan var graderad från ett till 
fem, där ett förutsatte aldrig och fem ofta. Den strukturerade utvärderingsenkäten utformades 
utifrån svarsalternativen ja, nej och vet ej, för att öka reliabiliteten i vår undersökning. 
 
 
Genomförandet 
Tidsplan för examensarbetet 

Termin 8 (VT 2004) Vi bestämde oss för att undersöka inlärningsstilar och skrev därefter 
vårt PM. Senare under våren skrev vi vår bakgrund, syfte och metod. 
Vi bestämde att använda en redan utformad stilenkät. Under våren 
kontaktade vi även vår vetenskapliga handledare och skickade vårt 
arbete. 

 
Termin 9 (HT 2004) I början av terminen sammanställde vi ett observationsschema och en 

utvärderingsenkät, som vi skickade till vår vetenskapliga handledare 
för bedömning. Vi tog även kontakt med våra praktikhandledare för 
att de skulle vara förberedd på vad vår praktik innehöll. Under åtta 
veckors praktik utförde vi vårt utvecklingsarbete och därefter 
sammanställde vi rapporten. 

 
 
Tidsplan för praktiken 

Vecka 1 Vi bekantade oss med praktikplatsen, våra handledare och framförallt eleverna. 
 
Vecka 2 Informationsblad om att vi skulle genomföra ett utvecklingsarbete, skickades 

hem till berörda vårdnadshavare. 
 
Vecka 3 Genomförande av stilenkäten, samt analys av resultaten. Introduktion av de olika 

inlärningsstilarna. 
 
Vecka 3-5 Lektioner lades upp utifrån de olika inlärningsstilarna, observationer under 

dessa lektioner genomfördes. I slutet av vecka 5 genomfördes stilenkäten 
ytterligare en gång. 
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Vecka 6 Analys av resultaten. 
 
Vecka 7-8 Sammanställning av analysresultaten, samt komplettering av material. Eleverna 

fyllde i utvärderingsenkäten. 
 
 
Undersökningens upplägg 

Undersökningen inleddes med att samtliga elever i klassen fick besvara stilenkäten under 
ledning. Detta innebar att enkätens påståenden lästes högt och att eventuella frågetecken 
kunde förtydligas. Därefter introducerades på overheadbilder vad som kännetecknar de fyra 
olika sinnena; visuell, auditiv, taktil och kinestetisk (se sidan 5). Resultaten av stilenkäten 
infördes på ett elevkort enligt de instruktioner som redovisats under rubriken ”Material”, och 
utifrån detta valdes tio försökspersoner ut. 
 
Utifrån ämnet svenska baserades lektionerna med inriktning mot grammatik, med 
koncentration på fyra ordklasser. Lektionerna utformades utifrån teorin om de fyra 
inlärningsstilarna; visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. Varje lektion innehöll inte alla fyra 
perceptuella inlärningsstilar, men någon gång under de åtta lektionstillfällena ingick alla. För 
närmare beskrivning av lektionernas upplägg se bilaga 3. Alla lektionstillfällen genomfördes i 
helklass, där en av oss ansvarade för lektionerna och den andre observerade. 
 
Observationerna genomfördes på de tio försökspersoner vi valt, vid fyra olika tillfällen á fem 
minuter per elev. För att ytterligare öka reliabiliteten i vår undersökning valde vi att observera 
varje försöksperson två gånger vardera. 
 
I slutet av vecka fem fick eleverna genomföra samma stilenkät de gjort i början av perioden, 
för att se om resultatet förändrats efter att eleverna arbetat utifrån de fyra inlärningsstilarna, 
och för att se om deras inlärningsstil överensstämde med våra observationsresultat. Resultaten 
överfördes till ett elevkort. För att kontrollera validiteten i vår undersökning, det vill säga att 
vi undersökt det vi avsedde att undersöka, nämligen om eleverna blivit uppmärksammade på 
vilket sätt de lär sig bäst, fick eleverna fylla i en utvärderingsenkät. 
 
 
Resultat 
 
Vår undersökning utgår ifrån teorin om att alla lär på sitt eget individuella sätt och med hjälp 
av vissa preferenser kan man lära sig bättre. Undersökningen baseras på kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Vi har först via en stilenkät försökt identifiera samtliga elevers 
inlärningsstil/ar. Utifrån denna analys har vi valt ut tio elever, som i resultatet är benämnda 
försökspersoner och har utgjort vår undersökningsgrupp, som resultatet baseras på. Resultatet 
vi presenterar utgörs av två stilenkätsundersökningar, observationer och en utvärderingsenkät. 
 
Resultatet av stilenkätsundersökningarna redovisas i diagram som visar vilka inlärningsstilar 
som dominerar hos de tio elever som vi valde att observera. Den ljusgråa stapeln visar 
resultaten från den första omgången av enkäten och den mörkgråa visar resultaten från den 
andra omgången på varje elev. Vid sammanställningen utgick vi från ett elevkort hämtat från 
Inlärningsstilar i praktiken (1998) utformad av Boström & Svantesson. Utifrån enkätsvaren 
fylldes elevkorten i, enligt de instruktioner som medföljde materialet. Vi valde att utgå från att 
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varje inlärningsstil utgjorde 100 procent och därigenom kunde vi avläsa vilka/vilken 
inlärningsstil/ar som dominerar. 
 
Vid sammanställningen av observationerna räknades ett medelvärde ut, genom att addera 
observationsvärdena och sedan dividera det med antal observationstillfällen. Resultaten i 
spridningsdiagrammen visar medelvärdet vid varje påstående från observationsschemat, där 5 
är högsta värdet och 1 det lägsta. 
 
Resultaten av utvärderingsenkäten redovisas i termer som att eleven blivit, eller inte blivit 
uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära sig på, samt om eleven har en uppfattning 
om på vilka eller vilka sätt de kan vara. Varje försökspersons resultat redovisas. 
 
 
Försöksperson 1 - pojke 
Resultat av stilenkätundersökningarna 

Resultatet, vid både första och andra omgången av stilenkätundersökningen, har visat att det 
auditiva sinnet är en stark preferens och att det visuella, samt det kinestetiska sinnet är något 
svagare. Resultatet visar att det taktila sinnet inte är frekvent. Frekvensen på alla sinnena är 
densamma vid båda enkätundersökningarna. 

0%
20%
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60%
80%

100%

Visuell Auditiv Taktil Kinestetisk

1: a
2: a

Figur 2. Enkätresultat i procent för försöksperson 1. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationernas medelvärde visar dock att försöksperson 1 använder det taktila sinnet ofta, 
vilket inte framgår av stilenkätsresultaten. Att eleven har det auditiva sinnet som sin starkaste 
preferens visar observationsmedelvärdet inte, ej heller att det visuella sinnet utgör en 
någorlunda stark preferens. Att det kinestetiska sinnet utgör en preferens visar 
observationsmedelvärdet. 
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 Påstående (se bilaga 1)

Kinestetisk Kinestetisk Taktil Auditiv Auditiv/Visuell Visuell
 

Figur 3. Observationsmedelvärden för försöksperson 1. 
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Resultatet av utvärderingsenkäten 

Av svaren på utvärderingsenkäten framgår det att eleven inte blivit uppmärksammad på att 
det finns olika sätt att lära sig, men anser sig dock ha en uppfattning om på vilket sätt 
inlärning bäst sker och att det sker via det visuella sinnet. 
 
 
Försöksperson 2 - flicka 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Vid första enkätundersökningen visar resultatet att de starkaste preferenserna är det visuella 
och det kinestetiska sinnet, och att det auditiva samt det taktila sinnet utgör en svagare 
preferens. Resultatet, vid andra enkätundersökningen, visar att det taktila sinnet utgör den 
starkaste preferensen, medan det visuella och kinestetiska sinnets frekvens har minskat. Ingen 
förändring av resultatet från första enkätundersökningen har skett av det auditiva sinnet, utan 
det auditiva sinnet utgör fortfarande en svag preferens. 
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Figur 4. Enkätresultat i procent för försöksperson 2. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

I likhet med den andra stilenkätsundersökningen visar observationsmedelvärdena att denna 
persons starkaste preferens är det taktila sinnet. Observationsmedelvärdena visar dock att det 
auditiva sinnet utgör en starkare preferens än det visuella och det kinestetiska sinnet. 
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Figur 5. Observationsmedelvärden för försöksperson 2. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Försöksperson 2 anser sig ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära, men 
har ingen uppfattning om på vilket sätt inlärning bäst sker. 
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Försöksperson 3 - flicka 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Resultatet för försöksperson 3 vid båda enkätundersökningarna visar att det taktila sinnet 
utgör en stark preferens. Resultatet från första enkätundersökningen visar att det auditiva 
sinnet är en lika stark preferens som det taktila, men vid andra enkätundersökningen visar 
resultatet att det auditiva och det kinestetiska sinnet utgör en svagare preferens, i motsats till 
att resultatet i första enkätundersökningen utgörs av det visuella och det kinestetiska sinnet. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Visuell Auditiv Taktil Kinestetisk

1: a
2: a

 
Figur 6. Enkätresultat i procent för försöksperson 3. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar att det taktila sinnet utgör en stark preferens hos 
försökspersonen, medan de övriga observationsmedelvärdena ligger på en låg nivå. 
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 Påstående (se bilaga 1)
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Figur 7. Observationsmedelvärden för försöksperson 3. 
 
Resultatet från utvärderingsenkäten 

Försöksperson 3 anser sig ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära sig och 
har även en uppfattning om på vilka sätt inlärning bäst sker. Denna person anser sig vara en 
visuell och auditiv inlärare. 
 
 
Försöksperson 4 - pojke 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Första enkätundersökningens resultat visar att det visuella och det taktila sinnet utgör de 
starkaste preferenserna. Det auditiva sinnet är något mindre frekvent, medan det kinestetiska 
sinnet utgör den svagaste preferensen. Resultatet från andra enkätundersökningen visar att det 
visuella sinnet har samma frekvens som vid första enkätundersökningen, medan det taktila 
sinnets frekvens har ökat markant och utgör en stark preferens hos försökspersonen. Det 
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auditiva sinnets frekvens har minskat och utgör tillsammans med det kinestetiska sinnet en 
svag preferens. 
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Figur 8. Enkätresultat i procent för försöksperson 4. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena på försöksperson 4 visar att det visuella och det auditiva sinnet 
utgör en stark preferens, medan det taktila och kinestetiska sinnet utgör en svagare. 
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Figur 9. Observationsmedelvärden för försöksperson 4. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Av utvärderingsenkäten framgår att försökspersonen har blivit medveten om att det finns 
olika sätt att lära sig på och på vilket sätt inlärning bäst sker. Personen anser att sin starkaste 
preferens är det taktila sinnet. 
 
 
Försöksperson 5 - pojke 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Försökspersonens resultat visar vid första enkätundersökningen att det auditiva och det 
kinestetiska sinnet utgör de starkaste och enda preferenserna. Resultatet från andra 
enkätundersökningen visar att det auditiva sinnets frekvens har ökat, och det kinestetiska 
sinnet utgör tillsammans med det visuella och det taktila sinnet inte någon preferens. 
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Figur 10. Enkätresultat i procent för försöksperson 5. 
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Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar att det visuella sinnets värden har en något högre frekvens än 
det auditiva. Det kinestetiska och det taktila sinnets frekvens ligger även på en hög nivå, men 
dock lägre än det visuella. Det kinestetiska sinnet utgör den svagaste preferensen. 
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Figur 11. Observationsmedelvärden för försöksperson 5. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Personen anser sig ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära sig på, men 
anser sig inte ha en uppfattning om på vilket sätt inlärning bäst sker. Försökspersonen anser 
sig dock vara en visuell inlärare. 
 
 
Försöksperson 6 - flicka 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Resultatet från första enkätundersökningen visar att personens starkaste preferens är det 
kinestetiska sinnet. Det auditiva sinnet utgör en lägre frekvens, och det taktila och visuella 
sinnet ingen alls. Resultatet från andra enkätundersökningen visar att det bara är det 
kinestetiska sinnet som visar frekvens. 
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Figur 12. Enkätresultat i procent för försöksperson 6. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Till skillnad från resultaten av stilenkätsundersökningarna visar observationsmedelvärdena på 
att försökspersons 6 starkaste preferens är det taktila sinnet. De övriga medelvärdena har en 
lägre frekvens. 
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Figur 13. Observationsmedelvärden för försöksperson 6. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Försökspersonen anser sig ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära sig på 
och har även en uppfattning om på vilket sätt inlärning bäst sker. I likhet med vad resultaten 
från stilenkätsundersökningarna visar anser personen att inlärning bäst sker via det 
kinestetiska sinnet. 
 
 
Försöksperson 7 - flicka 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Resultaten från båda enkätundersökningarna visar att det taktila sinnet utgör den starkaste 
preferensen och det kinestetiska sinnet en svagare. I första enkätundersökningen utgör det 
visuella sinnet en lika stark preferens som det kinestetiska, men vid andra 
enkätundersökningen har det visuella sinnets frekvens minskat. Det auditiva sinnets frekvens 
utgör vid första enkätundersökningen en något lägre frekvens än de övriga sinnena, för att vid 
andra enkätundersökningen inte utgöra någon alls. 
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Figur 14. Enkätresultat i procent för försöksperson 7. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar i likhet med resultaten från stilenkätsundersökningarna att 
personens starkaste preferens är det taktila sinnet och att det kinestetiska sinnet är något 
svagare. De två övriga sinnena utgör de lägsta värdena. 
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Figur 15. Observationsmedelvärden för försöksperson 7. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Försökspersonen anser sig ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att lära sig på. 
Personen har även en uppfattning om på vilka sätt inlärning bäst sker, och det är via det 
taktila, kinestetiska och visuella sinnet. 
 
 
Försöksperson 8 - pojke 
Resultat av båda stilenkätsundersökningarna 

Resultatet från första enkätundersökningen visar att det taktila sinnet utgör personens 
starkaste inlärningskanal. Det visuella sinnet har något lägre frekvens än det taktila sinnet, 
och det kinestetiska sinnet ytterligare något lägre. Det auditiva sinnet visar ingen frekvens. 
Vid andra enkätundersökningen visar resultatet att det visuella och det kinestetiska sinnet 
utgör försökspersonens enda preferenser, dock något svaga. 
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Figur 16. Enkätresultat i procent för försöksperson 8. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar att personens starkaste preferens är det taktila sinnet och att 
det kinestetiska sinnet är något svagare. Det auditiva och visuella sinnets medelvärden är 
förhållandevis låga. 
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Figur 17. Observationsmedelvärden för försöksperson 8. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Försökspersonen anser sig vara osäker på att ha blivit uppmärksammad på att det finns olika 
sätt att lära sig på och har ingen uppfattning om på vilket sätt inlärning bäst sker. 
 
 
Försöksperson 9 - pojke 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Försökspersonens starkaste preferens vid första enkätundersökningen är det kinestetiska 
sinnet. Det taktila sinnet utgör en lägre frekvens än det kinestetiska och det auditiva sinnet 
ytterligare något lägre, den lägsta frekvensen utgörs av det visuella sinnet. Resultatet från 
andra enkätundersökningen visar att det kinestetiska sinnets frekvens har minskat, men utgör 
tillsammans med det auditiva sinnet, som ökat något i frekvens, personen starkaste 
inlärningskanaler. Det visuella sinnets frekvens ligger på samma nivå och det taktila sinnet 
utgör ingen alls. 
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Figur 18. Enkätresultat i procent för försöksperson 9. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar att personen är stark kinestetisk och taktil. Frekvensen på de 
två övriga sinnena; auditiv och visuell, är något lägre. 
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Figur 19. Observationsmedelvärden för försöksperson 9. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Personen anser sig vara osäker på att ha blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt att 
lära sig på och är även osäker på vilket sätt inlärning bäst sker. Försökspersonen har dock 
uppgett att det auditiva sinnet utgör en stark preferens. 
 
 
Försöksperson 10 - flicka 
Resultat av stilenkätsundersökningarna 

Resultatet från båda enkätundersökningarna visar att det taktila sinnet utgör försökspersonens 
starkaste preferens. Resultatet från första enkätundersökningen visar att det visuella sinnet 
utgör en något svagare preferens än det taktila, och det auditiva och det kinestetiska sinnet 
uppvisar ingen frekvens alls. Resultaten från den andra enkätundersökningen visar att det 
visuella sinnets frekvens har minskat något, medan det kinestetiska sinnet utgör en något 
svagare preferens än det taktila. 
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Figur 20. Enkätresultat i procent för försöksperson 10. 
 
Medelvärden av observationstillfällena 

Observationsmedelvärdena visar att det taktila sinnet är personens starkaste inlärningskanal 
och alla de övriga värdena utgör en lägre frekvens. 
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Figur 21. Observationsmedelvärden för försöksperson 10. 
 
Resultatet av utvärderingsenkäten 

Försökspersonen anser sig ha blivit uppmärksammad på att inlärning sker på olika sätt, men 
har ingen uppfattning om på vilket sätt inlärning bäst sker. Personen uppger dock att inlärning 
bäst sker via det taktila sinnet. 
 
 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet från stilenkäterna och observationerna pekar på att i sex fall av tio överensstämmer 
enkätresultaten med våra observationer av eleverna. Fyra av tio försökspersoners enkätresultat 
överensstämmer dock inte med observationsresultatet. 
 
Resultatet från utvärderingsenkäten visar att sex av de tio försökspersonerna anser sig ha 
blivit uppmärksammade på att det finns olika sätt att lära sig och har även en uppfattning om 
på vilket sätt de själva lär sig bäst. Två av tio försökspersoner anser sig inte ha blivit 
uppmärksammade på att det finns olika sätt att lära, men har dock en uppfattning om på vilket 
sätt de lär sig bäst. De återstående två försökspersonerna anser sig inte ha blivit 
uppmärksammade på att det finns olika sätt att lära och har heller ingen uppfattning om på 
vilket sätt de lär sig bäst. 
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Diskussion 
Reliabilitet och validitet 
För att uppnå vårt syfte använde vi oss av en stilenkät, som har sin utgångspunkt i Dunn & 
Dunn Learning Styles Model (se figur 1). Lena Boström har utformat enkäten till att passa 
svenska förhållanden (Boström & Svantesson, 1998). Boström har själv använt enkäten i sina 
undersökningar och anser att den har god reliabilitet (Boström & Wallenberg, 1997). I 
instruktionerna som medföljde stilenkäten stod det att man kunde välja att använda hela 
enkäten eller bara vissa utvalda delar (Boström & Svantesson, 1998). Vi valde att bara nyttja 
de delar som berörde vårt syfte med utvecklingsarbetet, vilket var delarna som handlade om 
de olika sinnena; visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. Orsaken till att vi valde dessa delar 
var för att öka undersökningens reliabilitet och validitet. För att ytterligare öka 
tillförlitligheten i enkätsvaren valde vi att utföra enkäten under ledning, som enligt Patel & 
Davidsson (1998) ökar tillförlitligheten. Påståendena lästes högt för eleverna och de hade 
möjlighet att ställa frågor om de inte förstod. Att genomföra enkäten på detta sätt stimulerade 
både det visuella och det auditiva sinnet, vilket kan ha förbättrat tillförlitligheten. 
 
Utifrån enkätresultatet valdes tio försökspersoner ut, som vi observerade under fyra 
lektionstillfällen. Observationerna genomfördes utifrån ett strukturerat observationsschema, 
vilket anses ha god reliabilitet (Patel & Davidsson, 1998). För att öka observationernas 
tillförlitlighet observerade vi varje försöksperson två gånger vardera. Ett medelvärde räknades 
sedan ut, för att kunna sammanställas i ett spridningsdiagram. Det kan dock finnas en viss 
felmarginal i sammanställningen av resultaten på grund av att ett påstående kan beröra två 
olika sinnen. För att kontrollera att vi undersökt det vi avsedde att undersöka, fick eleverna 
göra en strukturerad utvärderingsenkät. 
 
Undersökningens reliabilitet minskade då vi inte hade möjlighet att genomföra lektionerna 
som vi tänkt. Den fysiska klassrumsmiljön gjorde det svårt att utforma lektionstillfällena till 
att fullt ut täcka alla fyra inlärningsstilar. Antalet elever var stort och klassrummet litet med få 
möjligheter att dela in klassen i mindre grupper. Detta bidrog till att vi inte kunde ge eleverna 
möjlighet att välja ett lektionsupplägg som passade deras inlärningsstil/ar bäst. Ytterligare en 
faktor som påverkade undersökningens tillförlitlighet var den begränsade tid som vår praktik 
bestod av. 
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att genom introduktion och att arbeta med inlärningsstilar, 
utvärdera om eleverna blivit uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, det vill säga 
vilken/vilka som är deras starkaste preferens/er. Enligt Boström (1998) ska lärandet byggas på 
elevernas styrkor, och skapa en positiv inställning till skolan och lärande. Lpo 94 betonar att 
undervisningen måste individualiseras och anpassas till den enskilde elevens behov och 
förutsättningar. Vår uppfattning utifrån det redovisade resultat vi fått är att vi har uppnått vårt 
syfte. Vi har introducerat de fyra perceptuella inlärningsstilarna, samt arbetat med dessa för 
att uppmärksamma eleverna på att det finns olika sätt att lära, att ta in ny och svår kunskap. 
 
Den redan utformade stilenkäten visade sig vara svårare att sammanställa än vi beräknat. 
Svårigheten bestod i att hitta elever med en eller flera utpräglade inlärningsstilar, då detta 
skulle ha underlättat den fortsatta undersökningen. Vi hade dock inget behov av att finna ett 
visst antal av en sorts inlärningsstil, eftersom det inte berörde vårt syfte. Utifrån syftet 
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bedömer vi att resultatet från stilenkäterna, observationerna och utvärderingsenkäten gett oss 
underlag till att dra slutsatsen att eleverna uppmärksammat på vilket sätt de lär sig bäst. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att elevernas medvetenhet om på vilket sätt de lär sig bäst kan 
öka om lektionerna utformas utifrån deras egna individuella inlärningsstil/ar. I likhet med 
Björklund & Lövgrens (2000) rapport, vill även vi påpeka att en undervisning som bara 
bygger på en inlärningsstil åt gången inte är att föredra, annat än i undersökande syfte. Att 
lägga upp undervisningen utifrån teorin om inlärningsstilar ställer stora krav på läraren som 
måste vara flexibel och lyfta fram elevernas positiva och starka sidor, samt göra dem 
medvetna om sina förmågor och förutsättningar. Det innebär att lyfta perspektivet från en 
ensidig undervisning till ett ömsesidigt lärande (Boström, 1998). 
 
 
Fortsatt forskning 
Vi anser att en studie av detta område under ett längre tidsperspektiv skulle vara intressant, att 
studera om elevers medvetenhet om deras egen individuella inlärningsstil/ar skulle kunna 
ökas ytterligare. 
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Bilaga 1 
Observationsschema 

 
Eleven går runt i klassrummet 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Eleven rör sig på stolen 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Eleven sysselsätter händerna under de stunder han/hon koncentrerar sig 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Eleven talar högt med sig själv eller till någon annan 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Eleven avbryts i sin koncentration av andra ljud 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Eleven vill se vad som händer, vem som talar o.s.v. 
 
Aldrig Ofta 
1 2 3 4 5 

  



  

Bilaga 2 
Namn:_____________________ 

 

Utvärdering av arbetet med inlärningsstilar 
 

 
1. Anser du att du har blivit uppmärksammad på att det finns olika sätt 

att lära sig? 
 
  JA   NEJ   VET EJ  

        
 

 
 
2. Har du en uppfattning om på vilket/vilka sätt du lär dig bäst? 

 
  JA   NEJ   VET EJ 

 
 
 
3. Om ja, på vilket/vilka sätt? 

 
SYN  HÖRSEL  HÄNDER  KROPP/ 
                    KÄNSLOR 
 

 
visuell  auditiv  taktil                kinestetisk 
 
 
 

 
Tack för din medverkan/ 
 Jenny och Unn. 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 3 
 

Lektionsplanering: Svenska – grammatik 
 
Lektion 1 

• Eleverna fyller i stilenkäten 
• Introduktion av de fyra inlärningsstilarna på overhead 

 
Lektion 2 

• Introduktion av ordklasser 
• Genomgång av substantiv på OH och tavla 
• Enskilt arbete med övningar 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 3 

• Fortsatt arbete med substantiv + enskilt arbete med övningar 
• Genomgång av verb på overhead och tavla 
• Charader 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 4 

• Fortsatt arbete med verb + enskilt arbete med övningar 
• Observation 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 5 

• Extraövning verb 
• Genomgång av adjektiv på overhead och tavla 
• Observation 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 6 

• Fortsatt arbete med adjektiv + enskilt arbete med övningar 
• Beskriva ett konkret föremål, genom att se och känna på det, med hjälp av adjektiv. 

De andra eleverna gissar föremålet. 
• Observation 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 7 

• Att skriva en dikt som beskriver någon och sig själva, samt läsa upp dikten högt. 
• Genomgång av pronomen på overhead och tavla 
• Enskilt arbete med övningar 
• Observation 
• Lyssna på skönlitterär CD- bok i cirka fem minuter 

 
Lektion 8 

• Skriftligt läxförhör 
• Genomförande av stilenkäten 
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