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Förord 
 
Detta utvecklingsarbete hade inte varit möjligt utan medverkan av ett stort antal personer som 
vi härmed framför vårt varma tack till. 
 
Först och främst riktar vi vårt tack till den grupp elever i årskurs två på samhällsvetenskapliga 
programmet på Björknässkolan i Boden, som vi jobbat tillsammans med. Utan deras 
medverkan och engagemang hade inte detta projekt kunnat genomföras. Vi hoppas att dessa 
elever även i fortsättningen skall ha nytta av att arbeta enligt de studietips som passar för 
deras olika inlärningsstilar. 
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Lennart Ohlsson på universitetet i Luleå och 
inte heller förglömma lärarna Jan Lindberg och Sören Skogsdahl på Björknässkolan i Boden, 
för att vi fick använda dyrbar undervisningstid till vårt projekt.  
 
 
 
 
Ingemar Lund Helmer Björkskog



 

Abstrakt 
 

Vårt utvecklingsarbete handlade om att medvetandegöra eleverna, i en samhällsvetenskaplig 

klass i årskurs två i gymnasiet, om att individerna har olika inlärningsstilar, enligt forskarna 

Rita & Ken Dunn. Syftet var att undersöka om medvetenheten om dominerande inlärningsstil 

för varje elev och om deras arbete enligt medföljande studietips resulterade i ökat intresse, 

uppmärksamhet och koncentration vid inlärning av nytt och svårt material. Metoden som 

användes var en enkät för varje elev som visade respektive elevs dominerande inlärningsstil. 

Eleverna följde sedan under åtta veckor en handlingsplan med studietips, för varje elev, och 

därefter intervjuades eleverna för att se om de följt studietipsen. Ur vårt material kan man inte 

dra säkra slutsatser. Vi kan endast visa att elevernas subjektiva uppfattning indikerar ett ökat 

intresse för inlärningsstilar, vilket kan hjälpa dem att lära nytt och svårt material. Vi kunde 

inte påvisa ökad uppmärksamhet och koncentration med någon säkerhet. Övriga resultat 

indikerar även att klassiska föreläsningar inte är så negativt, som framhålls i allmänhet. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Inledning 

 

Människan har sedan urtiden haft en inneboende drivkraft att få ny kunskap, att lära sig något 

om sig själv, andra levande individer och organismer, liksom kunskap om den värld hon lever 

i. Människan har alltid haft ett behov av att utforska sin omgivning och se hur allting fungerar 

för att sedan, enskilt och i samarbete med andra individer, kunna använda naturen och tingen 

för sin överlevnad och för att erhålla ytterligare kunskaper om omvärlden. Därför är det 

viktigt att vi som blivande lärare, skapar en god inlärningsmiljö i skolan, så att elevernas 

inneboende kunskapstörst bevaras och stimuleras. Det vill vi göra genom att arbeta med det 

som skolforskare kallar teorin om olika inlärningsstilar.  

 

Inlärningsmiljön är särskilt viktigt i dagens informationssamhälle där larmrapporterna duggar 

tätt om ökande problem och utslagning i skolan (Skolverket, 1998, Enkvist, 2000). 

Nyhetsrapporteringen i media berättar exempelvis att var fjärde elev går ut högstadiet utan att 

få kompletta betyg (Norrbottens Kuriren moderat, 2002), eller aktuella tidningsartiklar, vilka 

frankt berättar att landet har ”En farlig skolmiljö”, med mobbing, trakasserier och kränkande 

okvädningsord (Norrbottens Kuriren moderat, 2002), eller formuleringar som ”Den otrygga 

skolan”, där tonårselever vittnar om sexinviter och övergrepp både från andra elever och även 

från lärare. Skolverkets Generaldirektör Mats Ekholm säger: ”Att lärare skulle svika sin 

yrkeskod så brutalt var vi inte beredda på” (Norrländska Socialdemokraten,, 2002). 

 

Enligt historisk forskning har människan utvecklats från jägarsamhällen via jordbruks och 

industrisamhället till dagens så kallade informationssamhälle. Förändringarna särskilt de 

senaste 50 åren, har fått stora konsekvenser för lärandet. I tidigare samhällen lärde barnen 

genom att iaktta och imitera andra individer. På så sätt gick kunskapen i arv till nästa 

generation. Folkskolans inrättande 1842 och den samtida industrialiseringen, orsakade stora 

förändringar. Skolbyggnader som uppfördes fick inspiration av industrilokaler och skrivna 

läroplaner delade upp kunskap i olika ämnen. Det innebar att det tidigare praktiska 

lärlingssystemet blev mera abstrakt och artificiellt (Boström & Svantesson, 1998).     
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1.2 Kunskapsutvecklingen 

 

Begreppet kunskap härrör från det grekiska ordet gnosis, som betyder insikt, kännedom, 

vishet, men begreppet kunskap används mest i betydelsen sann och välgrundad kunskap. 

Samtidigt har begrepps betydelse vidgats över tiden inom utbildningens område 

(Nationalencyklopedin, 1989-96). På Platons tid (ca 428-348 f. kr) betydde kunskap enligt 

den klassiska uppfattningen: 1. Att vara övertygad om något, 2. Att veta att något är sanning, 

3. Att en sanning är så väl underbyggd att den kan hållas för sanning. Platons kunskapssyn var 

att ny kunskap kan nås genom dialogpedagogik. Det innebär att en skicklig lärare ställer de 

rätta frågorna till eleverna. Då förlöses (majvetik) de latenta kunskaperna och blir till insikt 

genom ett dialektiskt samtal (Stensmo, 1994). Den i västvärlden, kanske mest spridda 

kunskapsbegreppskombinationen är den bibliska. Där framställs kunskap som något på gott 

och ont (Bibel 2000). Vid rätt användning är kunskap till hjälp för människan i samspel med 

sin omgivning, medan kunskapen kan orsaka mycket ont och lidande vid fel användning. 

Exempelvis sprängmedel har underlättat mycket inom gruvbrytning och vägbyggnad, medan 

sprängmedel även har dödat och lemlästat både djur och människor genom krig.     

  

 I den tidigmoderna tiden, efter 1500-talet, levde människorna i ett hierarkiskt, patriarkalt 

samhälle (Nyström & Nyström, 2002, s 134). Samhället var homogent och alla visste sin 

plats. I detta svenska samhälle, där folkskolan startade 1842, användes Bibeln och den 

lutherska katekesen, som innehåller hustavlan. Hustavlan förordar treståndsläran, som 

förklarade hur samhället skulle styras av tre stånd, enligt en hierarkisk ordning av överhet och 

undersåtar. Under kyrkans överinseende utlärdes denna kunskap av prästerna enligt den 

lutherska ortodoxin. Den enda pedagogiken var envägskommunikation genom den så kallade 

förmedlingspedagogiken. Katekesens bud var en lättfattlig norm och dess hustavla delade in 

människorna i det andliga ståndet, eller prästståndet. Det världsliga ståndet, eller överheten 

och hushållsståndet, som bestod av undersåtar, som var bönder och arbetare. De underordnade 

sig de andliga och världsliga stånden. Dessa två stånd; det andliga med biskopar och präster, 

det världsliga, med fogdar och kungen som samhällets högste styrande, regerade undersåtarna 

enligt klara regler. Ovanför hela samhällspyramiden vilade tron på Guds allmakt orubbligt. I 

detta hierarkiska samhälle med förmedlingspedagogiken fanns det inte plats för kritisk 

värdering av kunskap (Lindmark, 1993, Pleijel, 1970, Luthers lilla katekes, 1991). 
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Efter 1919 års läroplan skedde en kraftig förändring i bildningssynen. Från att fostra eleverna 

till lydnad för överheten vidtog en syn att forma eleverna för det nya demokratiska Sverige för 

ett praktiskt och socialt liv. Det räknas som en progressivistisk och framsynt utveckling. En 

skolutveckling där eleverna skulle bli demokratiska människor poängterades ytterligare av 

1946 års skolkommission, där Alva Myrdal var ordförande. Objektivitetskravet för kunskap 

som infördes 1919, skärptes, men kommissionen förbisåg aspekten, att kunskap behöver ett 

socialt sammanhang för att utvecklas (Larsson, 2000, Skolverket, 2002, SOU 1992:94).     

 

1.3 Kunskapsdefinitioner 

 

Numera finns det en hel mängd betydelser av kunskapsbegreppet, vilket gör det svårt att 

definiera begreppet kunskap. Den indelas som: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Samtidigt påpekas att de olika formerna samspelar och förutsätter varandra. Med utvidgning 

av begreppet vill man förhindra att dess användning blir ensidig (Skolverket, 2002, SOU 

1992:94 s 31, Lpo94/Lpf94). 

 

Faktakunskap: Det är information, regler och konventioner. Det är kunskap om att något 

förhåller sig på det ena eller andra sättet, eller att något kan mätas som större eller mindre. 

Även kunskap om något vi har eller inte har. Det är information som inte skiljer mellan yt- 

eller djupkunskap.  

 

Förståelse kunskap: Att begripa eller inse innebörd och mening av något. Förståelse kräver 

förtrogenhet av begrepp och struktur från flera områden. Då kan individerna förmedla sig 

eller kommunicera, när de har samma språk och förståelseram som grund. Språket är nyckeln 

till förståelse och ger möjligheter till omarbetning av tidigare förståelse till ny kunskap. Vår 

förståelse avgör vilka fakta som vi kan uppfatta, men samtidigt är fakta byggstenar för vår 

förståelse. Därför behövs nya begrepp som helheter, inte bara som definitioner. Annars 

reduceras vår förståelse till endast fakta.  

 

Färdigheter: Det är att veta hur en sak skall utföras och att vi kan utföra den. Det handlar om 

en typ av praktisk verksamhet, i motsats till teoretisk förståelse. Man kan utveckla färdigheter 

utan att förstå, men oftast är våra färdigheter inramade mentalt.  
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Förtrogenhet: Fakta, förståelse och färdigheter utgör den synliga toppen av vår kunskap, 

medan förtrogenhet innehåller den osynliga delen av all vår kunskap. Kallas även 

bakgrundskunskap eller den tysta kunskapen (Skolverket, 2002, SOU 1992:94, s 29-33, 

Lpo94/Lpf94). 

 

Dagens informationssamhälle ställer andra krav på eleverna än gårdagens samhälle med 

enbart förmedlingspedagogiken, som inte gav rum för kritiskt tänkande. Dagens samhälle 

efterfrågar även andra kunskaper. Att memorera och minnas färdiga kunskaper har numera 

inte samma tyngd, när det gäller lärande. Den stora informationsmängden gör en sådan 

memorering omöjlig (Boström & Wallenberg, 1997). Tidigare var det viktigt vad eleverna 

lärde sig, men idag ligger tyngdpunkten istället på hur eleverna lär sig (Dunn & Dunn, 1995). 

I paritet med Rita Dunn & Ken Dunn, menar Lena Boström att eleven numera behöver bli 

en aktiv informationsnavigatör, istället ”för att vara en passiv förmedlingspedagogisk 

mottagare” (Boström & Svantesson, 1998 s 19).   

 

1.4 Inlärningsstilar 

 

Dunn & Dunns (1995) inlärningsteori om olika inlärningsstilar belyser frågan hur individerna 

lär sig ny kunskap. Som blivande lärare upplever vi det som väldigt otillfredsställande att det 

finns så många elever som har svårigheter att tillgodogöra sig de uppsatta program och 

kursmålen, och att många därför inte kan examineras efter avslutad skolgång (Skolverket, 

1998, Enkvist, 2000). Om detta utvecklingsarbete kan bidra till, dels att de elever som deltar i 

projektet kan höja sin inlärningsförmåga, dels att vi som projektledare kan tillämpa den vunna 

kunskapen i vår kommande yrkeskarriär, är bara det, mycket vunnet. En metod som på senare 

år allt mer kommit i fokus är att, utifrån makarna Dunns inlärningsteori, medvetandegöra 

eleverna om vilken individuell inlärningsstil; visuell, auditiv, taktil, eller kinestetisk, som 

respektive elev har och därmed höja deras inlärningsnivå (Dunn & Dunn, 1995). 
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1.5 Förankring i styrdokument 

 

Eleverna i dagens gymnasieskola måste i högre grad än tidigare utveckla kunskaper som 

förbereder dem inför deras yrkesverksamhet, fortsatta studier, samt som förberedelse för 

vuxenlivet som goda samhällsmedborgare (Lpf94). Dessa mål uppnås inte i tillräckligt stor 

omfattning i dag (Skolverket, 1998). Förmedlingspedagogiken, som varit den gängse 

utbildningsmetoden passar uppenbarligen inte för alla elever i deras inlärningsprocess. Men 

skolans styrdokument är entydiga när det gäller demokratiska principer, för att ge alla elever 

möjlighet till ansvarig delaktighet och påverkan för en allsidig utveckling: 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar och vara 
delaktig skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina 
studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 
demokratiska arbetsformer (Lpf94, s 32-33, Lärarhandboken, 2001, s 46) 
 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall 
bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. 
Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en 
sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro 
på sig själva och ge dem framtidstro (Lpf94, s 26, Lärarhandboken, 2001, s 40)    
 
  

 

2 Tidigare forskning och teorier om inlärning 

 

Den forskning som finns inom området om hur människan inhämtar nya kunskaper är ganska 

omfattande. Speciellt på senare år har forskningen intensifierats, på grund av de allt snabbare 

samhällsförändringarna med ökande internationalisering och ökat utbyte av information. 

Därför ställs allt högre krav på hur man hanterar dagens kunskapssituation. Enligt pedagogen 

Christer Stensmo vid Uppsala universitet, så spänner forskningen om kunskapsinlärning bakåt 

i tiden ända till antiken med Sokrates och Platons idéer om inlärning. Även Descartes på 

1600-talet och Kant på 1700-talet berörde ämnet. Stensmo berör också Kurt Lewins (1890-

1947) arbeten om upplevelsebaserat lärande som byggde på Kants teorier (Stensmo, 1994, 

Stensmo, 1997). En av det sena 1900-talets viktigaste forskare om människans intelligens 

inom den utvecklingspsykologiska forskningen är professor Howard Gardner vid Harvard 

universitetet. Hans forskning visar att det mänskliga intellektet är mer mångsidigt än tidigare 

forskning visat (Gardner, 1996).  
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2.1 Olika intelligenser 

 

Historiskt strukturerar Gardner upp intelligensforskningen i:  

 

Lekmannateorier, där intelligens klassas i termer av ”begåvade” och ”obegåvade”, 

trögtänkta”, ”förnuftiga”, ”kloka” eller ”okloka”.  

 

Det gängse psykometriska synsättet, vilket handlade om konstruktion av IQ (IK)-tester. 

Gardner refererar till Charles Spearman (1927) och Lewis Terman (1975), som arbetade enligt 

teorin att människan har en enhetlig, generell kapacitet för sin begreppsbildning och 

problemlösning. Testerna strukturerades enligt en poängskala och delmomenten skulle 

sammanstråla i en generell intelligens.  

 

Det pluralistiska och hierarkiska synsättet, framhåller att intelligensen innehåller flera 

element i hierarkisk ordning, där verbal och numerisk intelligens står högre än andra sidor av 

intelligensen. Detta synsätt innebär en kritik mot det psykometriska synsättet. Gardner 

framhåller att J.P. Guildford (1967), Raymond Cattel (1971) och Philip Vernon (1971) räknas 

till denna forskningstradition, liksom L. L. Thurstone (1960), fast Gardner sätter ett lika värde 

mellan intelligenserna. 

 

Det kontextuella synsättet, poängterar individens samspel med det omgivande sammanhanget 

(kultur och miljö) och hur individen reagerar på omgivande miljöfaktorer. Framträdande 

forskare på detta område, enligt Gardner, är Robert Stenberg (1985) och Lev Vygotsky (1988) 

(Gradner, 1996). Arne Maltén framhåller även kontextens påverkan på individen. ”Människan 

blir vad omgivningen gör henne till.” (Maltén, 1981, s. 27). Detta harmonierar också med 

Gardners syn att intelligenserna utvecklas eller stagnerar beroenden av omgivningens 

beskaffenhet, som han kallar domäner och fält. En domän är en disciplin, ett hantverk, som 

någon verkar inom och utvecklar en viss skicklighet som kan värderas. Ett fält är samhället av 

människor, institutioner och belöningssystem etc., som värderar och belönar, eller kasserar 

någons prestation. Därmed kommer intelligensernas utveckling att direkt påverkas av 

kontexten (Gardner, 1996).    
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Det distributiva synsättet. Det företräds av Lauren Resnick m. fl. (1991), skriver Gardner. 

Detta synsätt liknar det föregående, men fokuserar förhållandet mellan individen och närmast 

liggande objekten, såsom redskap i form av pennor, papper etc., eller minnesanteckningar i 

form av datafiler, dagböcker etc., eller kontaktnät, som arbetskamrater m.fl., vilka individen 

har utbyte av (Ibid).   

 

Gardner byggde en multiintelligensteori, de sju olika intelligenserna, utifrån den pluralistisk- 

hierarkiska synsättet i kombination med de kontextuella och distributiva synsätten. Till stöd 

för sin teori används data från neurologins, evolutionsbiologins och kulturantropologins 

områden. Han presenterar intelligenserna i form av historiska personer som ägde dessa 

specifika intelligenser. Personerna är: T. S. Elliot; språkbegåvad poet, Igor Stravinskij; 

kompositör, Albert Einstein; med bl.a. relativitetsteorin, Pablo Picasso; målare, Marta 

Graham; dansare, Sigmund Freud; psykoanalysen och Mahatma Gandhi; indisk politiker, 

retoriker och andlig ledare. En individ behöver inte ha enbart en enda stark intelligens, utan 

kan äga flera starka intelligenser i kombination (Gardner, 1996). Gardner framhåller att de sju 

intelligenserna ”inte är fysiskt verifierbara enheter, utan hanterbara vetenskapliga 

konstruktioner.” (Gardner, 1996, s. 63).  

 

John M. Steinberg (1998) som engagerat sig i problemen med elevernas inlärning, har gjort 

en tolkning av Gardners sju intelligenser för att göra dem mer lättbegripliga. Till 

presentationen av Gardners intelligenser ingår nedan Steinbergs tolkning, där han även skriver 

in den inlärningsstil (i fet stil nedan), enligt Dunn & Dunn, som respektive intelligens 

uttrycker sig bäst genom. Intelligenserna som ovanstående (intellektuellt stora) personligheter 

representerar, oftast i kombinationer och tillsammans med Steinbergs tolkning, är: 

 

• Lingvistisk, eller verbal  intelligens. Denna intelligens har talet som kärna, men 

uttrycks också i symboler och skrift, vilket kräver mer exakt formuleringsförmåga. 

Språket och talet är nära kopplade till den auditiva funktionen och språket är ett viktigt 

verktyg i all mänsklig kommunikation och därmed även kopplat till andra funktioner. 

Därför är det viktigt att få ett välutvecklat språk. Denna intelligens uttrycks alltså bäst 

genom den auditiva inlärningsstilen (Gardner, 1996, Steinberg, 1998). 

 

• Musikalisk intelligens. ”Musik är förkroppsligandet av den intelligens som ligger 

förborgad i ljudet.” (Gardner, 1996, s. 91). Den visar sig tidigast i livet av alla 
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intelligenser, vilket är ett obegripligt faktum. Den är solitär, men andra intelligenser 

har behov av musiken. Den använder den vokala och auditiva funktionen som 

redskap. Musiken anses vara en nyckel till allt tänkande och forskare hävdar att den är 

en ”huvudfaktor” för all mänsklig aktivitet (Gardner, 1996, s. 112). Därför kunde den 

”vara en bra utgångspunkt för inlärning för flera barn.” (Steinberg, 1998, s. 58). 

 

• Logistisk-matematisk intelligens. Den har alltid räknats som den viktigaste 

intelligensen i västvärlden. Men Gardner ser den endast som en intelligens bland de 

andra. Logiken kan inte stå helt fritt utan samverkar med de övriga. Exempelvis inom 

musik och språk, eller spatial- och logisk-matematisk intelligens som hos Einstein. 

Skolan uppmuntrar denna intelligens (Gardner, 1996, Steinberg, 1998). 

 

 

• Visuell-Spatial intelligens. Det centrala är att rumsligt ”korrekt uppfatta den visuella 

världen, utföra omvandlingar och modifiera objekt som man varseblir och återskapar 

vissa element i visuella upplevelser, även när man inte får adekvat fysisk stimuli.” 

(Gardner, 1996, s. 159). Konstnärer har denna intelligens välutvecklad och den är 

viktig i matematik och geometri och har en nyckelfunktion inom vetenskapen. 

Einstein hade utpräglat spatiala och visuella förmågor. Han tänkte matematiken i 

rumsliga bilder medan språket i tal och skrift hade liten betydelse. Elever med denna 

intelligens klarar sig även bra i den traditionella skolmiljön. Den bygger alltså på 

förmågan att lagra minnesbilder, vilket kräver ett spatialt (rumsligt) tänkande 

(Gardner, 1996, Steinberg, 1998). 

 

• Kroppslig-kinestetisk, eller fysisk intelligens. Kroppen används som objekt. En 

uppfinnare, eller musiker, använder exempelvis händerna, logisk-matematik och 

spatial förmåga och samspelar med objektvärlden. En dansare däremot använder hela 

sin kroppsliga intelligens i samarbete med föremål i dess omgivning (Gardner, 1996). 

Elever med denna intelligens lär sig bäst med kroppen. De behöver få känna på, pröva 

och ta tag i saker. Praktiskt muskelarbete gör att de kan förstå bättre (Steinberg, 1996). 
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• Personlig- social intelligens, som tillsammans med en verbal begåvning har lätt för att 

ta folk. Förmågan att strukturera känslolivet och utveckla en god jaguppfattning och 

medvetenhet om andra individer är en viktig beredskap för att kontinuerligt kunna 

fatta viktiga beslut i livet. Individer med bra social intelligens är bra på att leda, 

organisera och skapa nätverk. Denna intelligens ger sällan bra betyg i den traditionella 

skolan, men dessa elever blir bra inom serviceyrken (Gardner, 1996, Steinberg, 1998). 

 

• Personlig- individuell intelligens. Detta handlar om barnet som helst vill var för sig 

själv, i motsats till det sociala barnet. Denna intelligens skapar problem i skolan 

eftersom den intelligensen vill ha lugn och ro och bestämma sina egna villkor för 

inlärning. Får dessa barn tänka i lugn och ro klarar de för det mesta sina uppgifter 

själva (Gardner, 1996, Steinberg, 1998).  

 

Gardner motsätter sig starkt den tidigare forskningen som mätte intelligensen enbart enligt IQ 

– intelligenskvot eftersom den enbart mäter reaktionstid och hjärnvågor. Gardner menar 

istället, att ”Människan har utvecklats till en varelse med ett flertal intelligenser – inte en 

(intelligens) som utnyttjar en enda, flexibel intelligens på olika sätt”. (Gardner, 1996, s. 11). 

Detta stöds av annan forskning som säger att vanliga intelligenskvottestet (IQ) endast mäter 

c:a tio till femton procent av alla kända aspekter av en persons intellektuella förmåga. IQ-test 

poängsätter individer som ”begåvad” vid 130-139 poäng, ”mycket begåvad” vid 140-149 

poäng, ”ytterst begåvad” vid 150-159 poäng, ”extremt begåvad” vid 160+. (Dunn & Dunn, 

1995, s. 8f., 14).  

 

2.2 Begåvning, inlärningsstilar och handlingsplan 

 

Gardner kallar sin forskning om människans begåvning för intelligenser, men skriver att olika 

intelligenser även kan överföras till andra forskares begreppsapparat i betydelsen arbetsstilar 

inlärningsstilar, personlighetsstilar, mänskliga arketyper etc. (Gardner, 1996, s. 20), vilket 

också Steinbergs tolkning av Gardners sju intelligenser visar. Förutom Steinberg så har ett 

antal forskare utarbetat egna teorier kring just inlärningsstilar. Speciellt framträdande forskare 

om inlärningsstilar är Rita och Ken Dunn, som framfört starka bevis för att vi alla har en 

dominerande inlärningsstil, vilket kan sägas bygga vidare på Gardners intelligensforskning. 

Makarna Dunn gör i sin teori en omdefinition av begreppet begåvning, som är i harmoni med 

Gardners intelligensteori. Istället för att endast basera begåvning på mätbara IQ-test och andra 
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poäng-, eller prestationsövningar, vilka endast mäter en individs korttidsminne, spatial 

förmåga, reaktionstid, ordförråd etc., så lyfter de fram ett flertal intelligensfaktorer som 

förbises vid traditionell begåvningsmätning genom IQ-test (Dunn & Dunn, 1995). 

 

Begåvning, eller intelligens definierar Dunn & Dunn i tre punkter:  

• Förmåga till kreativa prestationer. Det avser vad en individ kan göra med sin kunskap 

genom att omvandla begåvningen till självständiga prestationer. Kreativitet kan alltså 

inte mätas endast enligt hur mycket en person vet eller hur snabbt han/hon kan skaffa 

sig den kunskap som framkallar den kreativa prestationen. 

• Under en oavbruten tidsperiod. Begåvning anses vara det resultat en person uppnår 

efter ansträngning under en längre tidsperiod räknat i flera år. 

• Inom ett antal olika områden. Intelligensfaktorer, vilka är i paritet med Gardners sju 

intelligenser (1996) och som förbisetts vid IQ-mätning handlar om kreativ fantasi, 

ledarskapsförmåga, social sensibilitet, kommunikationsförmåga, konstnärlig eller 

musikalisk förmåga, anlag för teknik och mekanik och andra praktiska förmågor eller 

överlevnadskonst. (Dunn & Dunn, 1995, s. 12-13). 

 

Dunn menar att man måste …”släppa den urgamla tron att ett barns begåvning är något 

medfött. Vi tror att de medfödda talanger som slumrar inom varje människa kan utvecklas 

genom olika aktiviteter och möjligheter i hemmet, i skolan och i omgivningen.” (Dunn & 

Dunn, 1995, s. 7)  

 

Dunn & Dunn indelar inlärningsstilarna som:  

• Auditiv, vilket innebär att eleven lär genom att höra och använda språket i tal.  

• Visuella, eleven lär genom att se bilder och läsa texter.  

• Taktila, eleven lär genom beröring och att arbeta med sina händer.  

• Kinestetiska, eleven lär genom aktiviteter där hela kroppen är med, de lär bäst genom 

att känna, röra sig och experimentera (Dunn & Dunn, 1995). 

 

En enskild elev behöver inte ha endast en inlärningsstil. Steinberg hänvisar till forskare som 

John Grinder vilken framhåller att en majoritet av elever har en blandning av de olika 

inlärningsstilarna. Grinder och Richard Bandler har utarbetat en modell som kallas Neuro 

Lingvistisk Programmering (N L P) vilken fått stor betydelse för övrig forskning om 
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individuella inlärningsstilar, framhåller Steinberg. Med stöd av Grinder och Bandler menar 

Steinberg, att det speciellt är elever som är kinestetiskt lagda, som dagens skolmodell har 

svårigheter att nå (Steinberg, 1998). Även forskarna Gordon Dryden och Jeannette Vos har 

samma syn. De ser Gardners och Dunn & Dunns forskningar som vår tids kanske viktigaste 

innovationer vilka skall bidra till att förhindra elever att avbryta sina studier i förtid. De flesta 

som hoppar av skolan har inte fungerat i det skolsystem som ensidigt riktar in sig på bara ett 

fåtal av sju intelligenser. Därför menar de att de elever som är kinestetiskt begåvade oftast 

inte klarar sina studier (Dryden & Vos, 1994) 

 

Lena Boström och Ingemar Svantesson har bidragit till forskningen kring ämnet 

inlärningsstilar. Vi kommer att använda Lena Boströms stilenkät i vår undersökning, för att 

få reda på respektive elevs inlärningsstil. Denna enkätmodell, ”Inlärningsstilar i praktiken”, 

som baseras på Dunn & Dunn ”Learning Styles Model”, är en användbar modell för att få 

reda på vilken inlärningsstil som är starkast för respektive elev, eller om han/hon har fler än 

en stark inlärningsstil (Boström & Svantesson, 1998, Steinberg, 1998). Till Boströms och 

Svantessons enkätmodell finns en handlingsplan, med studietips som skall hjälpa eleven att 

förbättra sin inlärning utifrån den/de inlärningsstil/stilar eleven har. Genom att mäta 22 

faktorer som påverkar en elevs inlärning, så kan man fastställa vilken inlärningsstil en elev 

har och fastställa en handlingsplan (se bilaga 1). De faktorer som undersöks är: 

 

Miljömässiga: Ljud, ljus, temperatur och inredning. 

Emotionella: Motivation, uthållighet, ansvar och struktur. 

Sociala: Ensam, par, grupp, team, vuxna, variation. 

Fysiska: Olika sinnen, eller perceptuell, näringsintag, tid på dygnet och rörlighet. 

Psykologiska: Holistisk, analytisk, informationsbearbetning (vänster/höger hjärnhalva) och 

impulsiv eller reflekterande (Boström & Svantesson, 1998). 

 

Tidigare har föräldrar ställt sig frågan om deras barn har stor eller liten begåvning. Den nya 

begåvningsdefinitionen innebär istället att fråga: Hur är mitt barn begåvat? Makarna Dunns 

forskning visar med andra ord att alla individer är begåvade. Det gäller bara att hitta deras 

specifika begåvning genom att skapa de rätta förutsättningarna för deras inlärning. ”Fråga inte 

är mitt barn begåvat eller talangfullt? eller hur begåvat är mitt barn? Fråga istället hur är mitt 

barn begåvat? och hur skall jag stimulera det bästa i mitt barn?” (Dunn & Dunn, 1995, s. 15).    
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3 Syfte 
 

Vårt syfte med detta utvecklingsarbete är att medvetengöra en utvald grupp gymnasieelever 

om inlärningsstilar i allmänhet och deras egen personliga inlärningsstil i synnerhet. Därefter 

vill vi undersöka om detta leder till att öka elevernas koncentrationsförmåga, uppmärksamhet 

samt intresse för att lära sig nytt studiematerial. Vi vill också undersöka om elever med en 

viss inlärningsstil föredrar den ena undervisningsformen före den andra. 

 

4 Metod 
 

4.1 Försökspersoner:  Vår undersökningsgrupp var en samhällsvetenskaplig årskurs 2 på 

Björknässkolan i Boden. 

 

4.2 Urval och Bortfall: Under vår undersökningsperiod bestod klassen av 23 elever, varav en 

elev tillhörde det estetiska programmet, men läste historia tillsammans med denna klass. 2 

elever valde att inte delta i undersökningen. Vi sökte inte några motiv till detta. 

 

4.3 Genomförande och material: 

 

Enkäten ”Min inlärningsstil – gymnasiet” 

 

I ett första inledningsskede redogjorde vi för klassen vad inlärningsstilar är och vilken 

forskning som låg till grund för vårat utvecklingsarbete. Vid detta tillfälle gick vi också 

igenom enkäten/ testet de skulle svara på. Enkäten bygger på Ken och Rita Dunns forskning 

om inlärningsstilar och är omarbetad till svenska förhållanden av Lena Boström & Svantesson 

(se bakgrund). Enkäten som använts vid ett antal tidigare forskningsprojekt, både utomlans 

och i Sverige, anses som tillförlitlig vid denna typ av utvärdering (se bilaga 1) (Boström & 

Svantesson, 1998). 

 

Eleverna ombads att ta hem enkäten och besvara den i lugn och ro, gärna tillsammans med 

föräldrarna eller någon annan som känner dem väl. Detta för att få en så objektiv bild av 

eleven som möjligt samt för att få in ett engagemang i hemmiljön, som är den naturliga miljön 
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vid enskilda studier. Vi ville också om möjligt påverka eleverna till fortsatt reflektion över sin 

inlärningsstil, även efter vår mätperiods slut. 

 

Enkäterna lämnades in vid nästa tillfälle och en sammanställning/utvärdering tog vid och 

överfördes till individuella elevkort (se bilaga 2) genom att vi färgade olika fält med hel eller 

halv infärgning, beroende på om eleven svarat ja=hel eller ibland=halv. Fälten som 

behandlade sinnen d.v.s. själva inlärningsstilen, var vi själva tvungna att dela upp i ytterligare 

fyra bitar, då varje stildragsrubrik innehöll fyra påståenden. När sammanställningen för varje 

elev var klar, drog vi slutsatser om dominerande inlärningsstil. I de fall där inget dominerande 

stildrag förelåg föreslog vi blandad inlärningsstil. Eleverna presenterades sin inlärningsprofil 

och fick möjlighet att kommentera den. Vid detta tillfälle gjordes också en enklare 

utvärdering av enkäten, där eleverna ombads att svara på frågorna: 1. Hur upplevde du 

enkäten? 2. Var frågorna relevanta? 3. Tyckte du att enkätens resultat stämmer med din egen 

uppfattning om vad du själv tycker är din inlärningsstil? (Vi behövde här bara göra en 

korrigering, då en elev tyckte sig vara mer blandad än dominerande kinestetisk, vilket vi efter 

samtal kunde enas om.)  4. Hur ställer du dig till studietipsen och den individuella 

handlingsplanen? 

 

Alla elever svarade att de upplevde enkäten som intressant. De flesta tyckte att det var 

relevanta frågor, men en liten del tyckte att frågorna gick att tolka på olika sätt. Resultatet var 

alla utom en (se ovan) överens om och slutligen var alla överlag positiva och förväntansfulla 

till studietipsen och handlingsplanen. Vi har valt att inte redovisa vad respektive elev tyckte, 

då detta utvecklingsarbete inte avser att bedöma det material vi använt. Det är som vi tidigare 

påpekat väl beprövat i tidigare studier.  

 

Varje elev ombads vidare vid detta tillfälle, att så långt det var möjligt, försöka tillämpa de 

studietekniska råd som tillhörde respektive inlärningsstil, under den kommande mätperioden, 

främst då de skulle försöka lära sig något nytt och enligt dom själva svårt material.  

 

Råden bestod dels av en Individuell handlingsplan/ inlärningsprofil (se bilaga 3) där vi pekade 

på särskilt värdefulla råd för respektive inlärningsstil, dels en personlig handlingsplan, där alla 

tips, oavsett stildrag fanns med (se bilaga 4) 

  



 14

Då mätperioden gick mot sitt slut genomfördes enskilda interjuver med respektive elev. 

Interjuverna syftade till att försöka fånga upp elevens subjektiva uppfattning om han/hon 

upplevde sig ha:   

 

1. Lyckats tillämpa de studietekniska råd de fått, och därigenom 

2. Har lättare att lära sig nytt och svårt material, genom att de 

3. Fått ökat intresse, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet 

 

4.4 Kvalitativa och kvantitativa intervjuer 

 

Att intervjua är en relativt ny form i mötet mellan människor. Intervjun förutsätter ett 

samhälle och kultur som präglas av individualisering och differentiering, vilket kan sägas 

prägla dagens svenska samhälle och skola (Svensson & Starrin (red) 1996, Lpo94/Lpf94). 

 

”Att intervjua en obekant blir möjligt därför att samhället har utvecklat en rad 

överenskommelser som underlättar mötet mellan främlingar. Kanske förhåller det sig [så...] 

att spridningen av intervjuandet hör till det moderna samhället och är beroende av det 

moderna temperamentet” (Svensson & Starrin (red) 1996 s. 52).  

 

Vi avsåg att göra både en kvalitativ och kvantitativ intervju även om en rent kvantitativ 

modell var att föredra, eftersom tolkningen är lättare och anses bättre uppfylla validitets och 

reliabilitetskraven inom samhällsvetenskaperna. Samtalet, som utgör själva stommen i en 

intervjusituation ansåg vi tillräcklig för att kunna identifiera de kvantifierbara 

frågeställningarna i de kvalitativa frågorna och därmed underlätta omtolkningen (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 106)  Alla kvalitativa frågor gick däremot inte att omvandla, utan de måste 

tolkas för sig.  

 

Ett ytterligare motiv till denna dubbla intervju, var att vi i vårt utvecklingsarbete överlämnat 

åt eleverna själva att ta ett personligt ansvar för att under mätperioden förbättra sitt 

inlärningsresultat, genom tillämpning av den egna inlärningsstilen och de studietekniska 

råden. I annat fall fanns det en risk att eleverna i ren välvilja gett oss förväntade positiva svar. 

Nedanstående intervjufrågor är en modifikation av intervjumodeller enligt anvisningar av 

Svensson & Starin (Svensson & Starin, 1996, s. 52ff). Intervjuerna dokumenterades skriftligt. 
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4.5 Kvalitativ intervju 

 

Efter varje fråga angav vi motivet till den. Syftet med att motivera frågeställningarna är 

tudelat. Främsta motivet är att underlätta omvandlingen av de kvalitativa frågorna till 

kvantitativ mätbar form som återspeglas i syftesframställningen samt att även fånga upp 

övriga intressanta frågeställningar. Intervjun genomfördes i samtalsform där vi förde 

anteckningar (för intervjun, se bilaga 5). 

 

1. Vilken inlärningsstil var enligt enkäten den dominanta hos dig? 

 För att kontrollera att de faktiskt blivit medvetna om sin pers. inlärningsstil. 

 

2. Såhär några veckor efteråt, tycker du fortfarande att det stämmer på dig? 

För att kontrollera att de fortfarande tycker att enkäten speglade verkligheten. 

 

3. Du var väldigt positiv till att pröva på de studietips du fick i samband att vi gick 

      igenom din personliga inlärningsprofil utifrån enkäten. Är du fortfarande det? 

För att ta reda på om de fortfarande har ett intresse för och reflekterar över sin 

inlärningsstil.  Positivt svar tolkas som ökat intresse. 

 

4. Hur väl har du tillämpat studietipsen? 

 För att kontrollera uppmärksamheten/reflektionen över studietipsen. 

 Om elev säger sig ha tillämpat flera tips tyder det på ökad uppmärksamhet,  

  även för ämnen i allmänhet. 

 

5. Har du fått hjälp av någon för att underlätta tillämpningen av studietipsen ex. miljön? 

      Om elev säger sig ha bett om hjälp, ändrat något själv eller reflekterat över att  

       det var bra det de hade innan – tyder på ökad uppmärksamhet. 

 



 16

6. Vad har du konkret gjort? 

 För att verifiera hur aktiva de varit med studietipsen tillhörande resp. inlärningsstil. 

Intresset har ökat om många exempel (2 eller fler).  

 

7. Genom att konkret göra det du gjort – vilka resultat har du då uppnått? 

 För att verifiera om de anser sig ha nytta av studietipsen. Koncentrationen för 

 ämnen får anses ha ökat vid 2 eller fler exempel. 

 

8. Finns det något eller några ämnen som du nu upplever att du har lättare för, eller att det  

      börjar att ”lossna” tack vare dina nya insikter? Vilket/ vilka? På vilket sätt? 

     För att undersöka om ”svåra” ämnen går att härleda till viss inlärningsstil. 

     Koncentrationen för dessa ämnen får anses ha ökat om fler än 1 exempel. 

 

9. Tror du att du i fortsättningen kommer att tillämpa din ”nya” studieteknik? 

För att undersöka deras tilltro till teorin om inlärningsstilar/denna undersökning. 

 

10. Om du fick bestämma undervisningsformen just för dig – hur skulle den se ut? 

(ex. föreläsningar 50% eget arbete 25% grupparbete 25%) 

För att undersöka om en viss undervisnings/arbetsform föredras av viss inlärningsstil, 

eller hur gymnasieelever rent generellt upplever det. 

 

Frågorna 3 och 6 kom att intolkas i den kvantitativa delen angående om intresset hade ökat för 

att lära sig nytt och svårt material. 

Frågorna 4 och 5 kom att intolkas angående uppmärksamheten.  

Frågorna 7 och 8 kom att intolkas angående koncentrationen 

Frågorna 1, 2 , 9 och 10  tolkades för sig. 

 

4.6 Kvantitativ intervju 

 

Genom den kvantitativa intervjun ville vi ta reda på, eller på ett subjektivt sätt bestämma i 

vilken omfattning respektive elev upplevt sig uppnå ökat intresse, ökad uppmärksamhet 

och ökad koncentrationsförmåga för att lära sig nytt och svårt material. Eleverna fick svara 

på enkla raka frågeställningar, med fastställda svarsalternativ. Frågorna som ställdes var: 
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Var på skalan vill du markera att du ligger efter mätperioden, enligt din egen uppfattning, 

beträffande ditt Intresse att lära nytt och svårt? Svarsalternativen nedan: 

1. Intresset har ökat mycket 

2. Intresset har ökat  

3. Intresset har varken ökat eller minskat 

4. Intresset har minskat 

5. Intresset har minskat mycket 

 

Var på skalan vill du markera att du ligger efter mätperioden, enligt din egen uppfattning, 

beträffande din Uppmärksamhet när du lär dig nytt och svårt? Svarsalternativen nedan:        

1. Uppmärksamheten har ökat mycket 

2. Uppmärksamheten har ökat  

3. Uppmärksamheten har varken ökat eller minskat 

4. Uppmärksamheten har minskat 

5. Uppmärksamheten har minskat mycket 

 

      Var på skalan vill du markera att du ligger efter mätperioden, enligt din egen uppfattning, 

      beträffande din Koncentration när du lär dig nytt och svårt? Svarsalternativen nedan: 

1. Koncentrationsförmågan har ökat mycket 

2. Koncentrationsförmågan har ökat  

3. Koncentrationsförmågan har varken ökat eller minskat 

4. Koncentrationsförmågan har minskat 

5. Koncentrationsförmågan har minskat mycket. 

 

Genom relevanta frågeställningar var målet att ringa in varje elevs subjektiva uppfattning, 

om reflektionen över inlärningsstilar i allmänhet, deras egen i synnerhet samt användningen 

av de studietekniska råden för den egna inlärningsstilen, ökade deras intresse, uppmärksamhet 

och koncentrationsförmåga vid deras studier, när de skulle lära sig nytt och svårt material  

(se bilaga 6). 

 

Om svaren på det tre huvudfrågorna var jakande, samt att svaren på de kvalitativt 

omvandlade/omtolkade frågorna pekade i samma riktning, menar vi att det är en indikator på 

att inlärningsförmågan förbättras genom att eleverna använder Dunn & Dunns metod, 

inlärningsstilar, i sina studier (se vidare resultat och diskussion).  
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4.7 Tidsplan 
 
V 47-50 2002  Litteraturstudier 

V 51-03 2003  Bakgrund, syfte och metod beskrivning. Färdigställande av  

                        enkät och analys av materialet 

V 04      2003  Enkäten presenterades och genomfördes 

V 05      2003  Analysen presenterades för eleverna. Studietips och råd delades ut. 

V 12      2003  Intervjuerna genomfördes. 

V 14      2003  Rapportskrivningen påbörjades. 

V 20      2003  Rapporten klar. 

 

4.8 Presentation 
 

Våra resultat och diskussion kring dessa presenteras under respektive rubrik. Delar av våra 

resultat har vi omvandlat  till sifferform för att lättare kunna åskådliggöra dem i diagram och 

tabellform. 
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5 Resultat 
 
5.1 Fördelningen av inlärningsstilar 

 

Tabell 1. ”Dominerande inlärningsstilar” 

Figur 1. “Dominerande inlärningsstilar” 

 

Resultatet av enkätundersökningen och den påföljande utvärderingen visade att klassen bestod 

av tio elever vars dominerande stildrag var Visuellt. Två elever var dominerande Auditiva. 

Ingen var Taktil. En var Kinestetisk och resterande åtta hade ingen dominerande 

inlärningsstil, utan benämns härefter som Blandad. Den elev som var Kinestetisk hade också 

starka blandade drag och fick därför av statistiska skäl tillhöra den gruppen. Vi bedömde att 

det inte skulle påverka resultaten eller våra slutsatser.  

 

5.2 Resultat intervjuerna 

 
Sista veckan av vår praktik genomförde vi intervjuerna. Vi började med den kvalitativa, där vi 

förde ett samtal med eleverna kring de frågor vi tidigare redovisat (se sid. 15-16). Direkt 

därefter genomförde vi den kvantitativa delen, där vi ställde enkla, raka frågor med fastställda 

svarsalternativ (se s. 17). När bägge intervjuerna var färdiga överfördes svaren till ett 

dataformulär för respektive elev som vi tidigare skapat (se ex. i bilaga 7). Syftet var att få en 

enhetlig standard inför tolkningen, underlätta omvandlingen/omtolkningen av de kvalitativa 

Visuella Auditiva Taktila Kinestetis Blandade

10 2 0 1 8

               Dominerande inlärningsstilar
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frågorna som vi tidigare hade bestämt (se s. 15-16), samt slutligen att underlätta för 

databearbetning av siffermaterialet. Dataformulären sammanställdes sedan i ett 

resultatprotokoll (se bilaga 8). Ett problem vi ställdes inför var hur denna sammanställning 

skulle gå till. Vi hittade inget relevant material i litteraturen, så vi fick utveckla en egen 

metod. Den tidigare beskrivna motiveringen av varje kvalitativ fråga låg till grund för att 

relatera dessa frågor till respektive ”huvudkategori” koncentration, uppmärksamhet eller 

intresse (se s. 16). Dessa tre ”huvudkategorier” utgjorde också de tre frågorna vi ställde i den 

kvantitativa delen. När det var färdigt var det lätt att överföra antal svar från den kvalitativa 

delen till den kvantitativa. I figur 2. nedan visas ett utdrag ur protokollet där siffrorna inom 

parentes anger antal svar på respektive fråga som flyttas ex. (6) till 13 på fråga 7. 

Pilarna är endast till för att åskådliggöra dessa flyttningar. Frågorna 7-10 =kvalitativa frågor. 
 

7.Har haft stor nytta av 
studietips 

 (6)till 13 (4)till 13  (1)till 13

      
8,Har förbättrat 1 eller fler ämnen (4)till 13  (6)till 13 (2)till 13  

      
9.Har stor tilltro till 
inlärningsstilar 

9 1  2  

      
10.Undervisningsf..redov. separat     
      Kvantitativa frågeställningar      
11.Intresset har ökat att lära NoS 4+10+7 6+1 0+2 1+2+2 1 

      
12.Uppmärksamh.har ökat vid 
NoS 

5+8 5+9 0+1+2  2+2+2 

      
13.Koncentrationen har ökat vid 
NoS 

6+4 3+6 1+4+6 1+2 1+1 

 

Figur 2. ”exempel på tabell”  (se bilaga 8 för fullständigt protokoll). 

 

Antal svar på fråga 3 och 6 överfördes till fråga 11 på resultatprotokollet, vars direkta fråga 

skulle svara på om intresset hade ökat att lära nytt och svårt. Likadant gjordes för frågorna 4 

och 5 till fråga 12, vars direkta fråga skulle svara på om uppmärksamheten hade ökat samt 

slutligen för frågorna 7 och 8 till fråga 13, vars direkta fråga skulle svara på om 

koncentrationen hade ökat  
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Raderna 11-13 summerades sedan i respektive kolumn och en ny tabell kunde skapas, där 

informationen från dessa skulle utgöra huvudkällan till våra frågeställningar, d.v.s. om 

elevernas Intresse, Uppmärksamhet och Koncentration, vid inlärning av nytt och svårt 

material, hade ökat. Svaren från den kvantitativa intervjun tolkades också in här, där ökat 

mycket och ökat tolkas in med Ja-svaren, varken eller med Tveksamt, samt minskat eller 

minskat mycket med Nej-svaren.  

 

Tabell 2. ”Resultatsammanställning per inlärningsstil+alla” 

 
 

I respektive kolumn anges det totala antalet svar, inom respektive inlärningsstil och efter 

omflyttningarna/omtolkningar enligt ovan. Ex. intresset har 21 ja-svar, 7 tveksamma och 2 

nej-svar, hos de visuella. 

 

För tolkningen av ovanstående tabell, se diskussion. 

 

Ja Tveks. Nej Ja Tveks. Nej Ja Tveks. Nej Ja Tveks. Nej
Intresset 21 7 2 5 1 18 6 3 44 14 5
Uppmärk. 13 14 3 6 10 14 3 23 34 6
Koncent. 10 9 11 3 2 1 9 5 13 22 16 25

Resultatsammanställning per inlärningsstil+samtliga
Visuell Auditiv Blandad+1 kinestet Alla
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Figur 3. ”Visuell inlärningsstil” 

 

Diagrammen visar på ett ökat intresse (70%), tveksamhet vad gäller ökad uppmärksamhet 

(47%) samt att majoriteten av de visuella inte upplever någon ökad koncentrationsförmåga 

(37%), när de ska lära sig nytt och svårt material. 

 

Se vidare: diskussion. 
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23%

Nej
7%

Visuella ökat intresset Visuella ökad uppmärksamhet

Ja
43%

Tveks.
47%

Nej
10%

Visuella ökad koncentration

Ja
33%

Tveks.
30%

Nej
37%
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Figur 4. ”Auditiv inlärningsstil” 

 

De auditiva representeras av endast två elever, varför det är väldigt osäkert att säga något alls 

om deras resultat. Bägge var dock tveksamma om deras uppmärksamhet hade ökat. 

 

Se vidare: diskussion 

Auditiva ökat intresse

Ja
83%

Tveks.
17% 0%

Ja
0%

Tveks.
100%

Nej
0%

Auditiva ökad uppmärksamhet

Auditiva ökad koncentration

Ja
50%Tveks.

33%

Nej
17%
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Figur 5. ”Blandad inlärningsstil” 
 

För majoriteten av de blandade kunde varken ett ökat intresse (37%), ökad uppmärksamhet 

(37%) eller en ökad koncentrationsförmåga (33%) påvisas 

 

Se vidare: diskussion 

 

 

 

 

 
 

 

Blandad ökat intresse

Ja
37%

Tveks.
52%

Nej
11%

Blandad ökad uppmärksamhet

Ja
37%

Tveks.
52%

Nej
11%

Blandad ökad koncentration

Ja
33%

Tveks.
19%

Nej
48%
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Figur 6. ”Alla inlärningsstilar” 

När man slår ihop alla inlärningsstilar, kan man påvisa ett ökat intresse (70%), mer tveksamt 

vad gäller både uppmärksamheten (37%) och koncentrationen (35%). 

Se vidare: diskussion 

 

Tabell 3. ”Sammanställning av övriga intervjufrågor  (siffrorna representerar antal elever) 

Inlkärningsstil:
Ja Tveksam Nej Ja Tveksam Nej Ja Tveksam Nej

1.Kom ihåg dom.
   inlärningsstil 8 2 2 6 3
2.Tycker att det
   fortf.stämmer 7 3 2 9
9.Har stor tilltro
  till inlärnsstilar 9 1 2 7 2

Sammanställning av övriga intervjufrågor
Visuell Auditiv Kinestet+Blandad

I

 
 

Vi angav tidigare att vi skulle redovisa och tolka de frågeställningar från den kvalitativa 

intervjun som inte skulle/kunde inräknas i de kvantitativa resultaten separat.  

För tolkning av ovanstående tabell, se diskussion. 

Alla ökat intresse

Ja
70%

Tveks.
22%

Nej
8%

Alla ökad uppmärksamhet

Ja
37%

Tveks.
53%

Nej
10%

Alla ökad koncentration

Ja
35%

Tveks.
25%

Nej
40%
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Slutligen har vi fråga 10 från den kvalitativa intervjun, där vi bad eleverna att ange vilken  

undervisningsform/arbetssätt som bäst skulle passa just dom, i skolarbetet.  

Tabell 4. ”Önskvärd fördelning av lektionsarbetet” 

FöreläsnEget arb. Grp.arbFöreläsn.Eget arb. Grp.arb Föreläsn.Eget arb. Grp.arb
50 20 30 25 50 25 37,5 37,5 25
50 50 0 50 50 0 10 90 0
30 35 35 50 25 25
50 25 25 10 25 65

100 0 0 25 25 50
50 50 0 50 30 20
50 50 0 10 90 0
25 50 25 50 25 25
30 50 20 25 50 25
50 50 0
485 380 135 75 100 25 267,5 397,5 235
49% 38% 14% 38% 50% 13% 30% 44% 26%

Fråga 10 från kvalitativa intervjun
Önskvärd fördelning i procent av lektionsarbetet

Visuella (10st) Auditiva (2st) Blandade (9st)

 
 

Eleverna ombads att ange en procentuell fördelning mellan de tre kategorierna. Här kan man 

se en liten skillnad mellan de olika inlärningsstilarna. De visuella och auditiva har lägre 

procenttal för grupparbete än de blandade och högre för föreläsning. 

  

För tolkning av ovanstående tabell, se diskussion. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion/slutsatser 

 

 

Av Figur 1.”Dominerande inlärningsstilar” framgår att det råder en obalans i fördelningen 

av inlärningsstilar hos eleverna. Av tjugoen elever är endast två elever auditiva och en elev 

kinestetisk. Ingen elev är taktil. Detta gör att det inte går att se vilken inlärningsstil som 

attraheras mest av att aktivt arbeta enligt studieplanen/studietipsen för respektive 

inlärningsstil. Vi kan därför inte dra några slutsatser mellan de olika grupperna, exempelvis 

att de taktila eller kinestetiska har största nyttan av att arbeta enligt modellen inlärningsstilar. 

 

 

Den visuella gruppen, Figur 3. ”Visuell inlärningsstil” majoriteten elever, tio av tjugoen, 

visar vid mätperiodens slut att 70% upplevde ett ökat intresse att arbeta enligt sin 

inlärningsstil, vid inlärning av nytt och svårt material. Det är en stor klyfta till de övriga två 

faktorerna uppmärksamhet och koncentration. 43% anger ökad uppmärksamhet, medan endast 

33% uppger ökad koncentration vid inlärning av nytt och svårt material. Ökad 

uppmärksamhet och ökad koncentration kan tolkas som aktivt arbete med inlärningsstilen 

enligt handlingsplanens studietips. De visuella elevernas resultat indikerar att eleverna upplevt 

sig ha nytta av att de blivit medvetna om sin inlärningsstil. Slutsatsen vi drar är att en lärare 

som har möjlighet att helt ansvara för dessa elever kan öka det aktiva arbetet med deras 

inlärningsstil, i vår undersökning i hemmiljön, så att eleverna kan omvandla begåvningen till 

självständiga prestationer, enligt Dunn & Dunn i kapitel 2: ”Tidigare forskning och teorier om 

inlärning” (s. 9). Detta genom att läraren är aktiv och uppföljande vad gäller råd och tips. 

Slutresultatet borde kunna bli högre procenttal för faktorerna uppmärksamhet och 

koncentration. När klyftan till intressefaktorn minskar kan det indikera ett högre inlärande av 

nytt och svårt material.  
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De auditiva elevernas siffror, Figur 4. ”Auditiv inlärningsstil” är svåra att tolka då dessa 

procenttal utgörs av endast två elever. Det ökade intresset för deras inlärningsstil, 83%, bärs 

inte upp av de två övriga, som visar 0% för ökad uppmärksamhet, men 50% för ökad 

koncentration. Den stora variationen kan upplevas motsägelsefullt. Det behövs alltså en större 

grupp av elever med denna inlärningsstil för att kunna göra en riktig tolkning.  

De blandade eleverna, Figur 5. ”Blandad inlärningsstil” nio elever av tjugoen, är den mest 

homogena gruppen. 37% uppger ökat intresse, 37% ökad uppmärksamhet och 33% ökad 

koncentration. De blandade eleverna visar en procentuell jämnhet mellan alla tre faktorer. 

Samtidigt är siffrorna genomgående låga i jämförelse med de visuella och auditiva. Det som 

speciellt skiljer de blandade från de visuella och auditiva är intressefaktorn, som är mycket 

lägre. Den blandade gruppen elever behöver mycket stöd av en engagerad lärare som först 

måste sträva mot målet att öka elevernas intresse för att arbeta enligt modellen 

inlärningsstilar. Med kontinuerligt stöd, praktiska tips och råd enligt handlingsplanen, borde 

de två övriga faktorerna uppmärksamhet och koncentration vid inlärning av nytt och svårt 

material även öka i samma mån som intressefaktorn ökar. 

En summering av alla inlärningsstilar: bland undersökningsgruppens 21 elever, visar att 70% 

upplevde sig ha fått ett ökat intresse, 37% ökad uppmärksamhet och 35% ökad koncentration, 

vid inlärning av nytt och svårt material. Som uppmärksammats tidigare både vad gäller de 

visuella och auditiva eleverna, så finns det en stor klyfta mellan faktorn intresse och de övriga 

faktorerna uppmärksamhet och koncentration. Figur 6. ”Alla inlärningsstilar” 

 

Det krävs alltså en aktiv lärare, som kan motivera eleverna till att omsätta sitt stora intresse 

(70%) för sin inlärningsstil till praktisk uthållig verksamhet med handlingsplanens studietips. 

Resultatet för alla 21 elever i undersökningen kan tolkas så, att införande av att arbete enligt 

modellen inlärningsstilar kan vara fruktbärande. Speciellt för elever med svårigheter att klara 

av sitt lärande i dagens skola som fortfarande präglas av gårdagens intelligenssyn. Fortfarande 

präglas skolan av förmedlingspedagogiken och IQ-testsynen, som endast mäter 10-15% av 

individens totala begåvning och därigenom hamnar en stor grupp elever i svårigheter, elever 

med andra typer av intelligenser, enligt Gardner, Dunn & Dunn m.fl. (s. 8 m.fl. i kap 2) Det är 

en orsak, tillsammans med det snabbt föränderliga informationssamhället, till att 

styrdokumentens mål inte uppnås i tillräckligt stor omfattning (s. 5). 
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Den första frågan de fick vid intervjutillfället var om dom kom ihåg vilken inlärningsstil som 

var den dominerande. Som framgår av  Tabell 3. ”Sammanställning övriga intervjufrågor” 

 var det faktiskt 5 av 21 som hade lite problem med att komma ihåg vilken den var. Hos 3 av 

dessa 5 berodde det inte på ointresse, utan på att de inte kom ihåg de ”fina orden” för de olika 

inlärningsstilarna. De återstående två eleverna angav att ”de haft så mycket annat att tänka på” 

därav deras glömska. Hur mycket dessa elever påverkat reliabiliteten i undersökningen är 

svårt att bestämma, men då gruppen är så liten kan det ha påverkat. Nästa fråga de fick, var 

om dom fortfarande tyckte att inlärningsstilen stämde på dom själva. Bland de visuella var 3 

tveksamma och bägge av de auditiva. När vi diskuterade deras tvekan och kontrollerade 

elevkorten igen, framkom det att deras tvekan mer berodde på att den personliga 

handlingsplanen, som innehöll råd för alla inlärningsstilar och därigenom kunde verka lite 

förvirrande när man läser råd för ex. visuell och själv inte är det, men tycker att de råden 

passar bra på en själv. Den sista frågan som ställdes berörde deras tilltro till teorin om 

inlärningsstilar och därmed även detta utvecklingsarbete. 1 visuell och 2 blandade var 

tveksamma. De tidigare 2 diskuterade eleverna ingick i denna grupp samt en normalt 

högpresterande elev som ställde sig tvekande till om detta kunde tillföra något.  

 

Av resultaten kan man vidare utläsa att den visuella gruppen är den som har högst procentsats 

för föreläsningar. Tabell 4. ”Önskvärd fördelning av lektionsarbete”  Här hade man naturligt 

väntat sig att gruppen auditiva hade haft det, men som tidigare påpekats är gruppen för liten 

för att kunna göra utsagor på. Resultatet ligger dock helt i linje med tidigare undersökningar 

som pekar på att dessa grupper av elever är de som bäst är anpassade för dagens skolsystem, 

där traditionell förmedlingspedagogik fortfarande tillämpas i hög utsträckning. Gruppen 

blandade har eget arbete som högsta procenttal, vilket också ligger i linje med tidigare 

undersökningar, då gruppen består av individer som även har taktila och kinestetiska drag i 

sig.  

 
 

6.2 Sammanfattande slutsatser och avslutande kommentar 

 

Ur vårt utvecklingsarbete går det inte att dra några säkra slutsatser, utan endast påvisa 

indikationer i ena eller andra riktningen. Främsta skälet till det är att reliabilitetskraven på  

insamlat grunddata inte kan sägas följa vedertagna regler, för att kunna användas som 

underlag för säkra utsagor. Vi har problemet med populationsurvalet som är alldeles för lågt 
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för att utgöra statistiskt underlag d.v.s. för få elever är med i undersökningen. Vi har dessutom 

problemet med tidsfaktorn, som var alldeles för begränsad för denna typ av undersökning (8 

veckor). Om vi använt rätt material är också en fråga vi måste ställa oss, då grundmaterialet är 

utformat efter amerikanska förhållanden och deras pedagogiska traditioner. Har vi utformat 

och ställt relevanta frågor vid intervjuerna och har vi tolkat svaren på ett korrekt sätt? De här 

frågeställningarna bidrar också till att ifrågasätta reliabiliteten. Den efterföljande valideringen 

av insamlat material blir följaktligen också bristfällig. Trots denna osäkerhet har vi dock ändå 

valt att visa på de indikationer man kan se i materialet: 

 

• Intresset kring den egna inlärningsstilen och därigenom öka förmågan att lära nytt och 

svårt, var hos majoriteten av eleverna högt. Detta faktum kan utgöra basen för fortsatt 

tillämpning av studietipsen. 

• Uppmärksamheten och koncentrationen vid elevernas studier är splittrad, då det är många 

ämnen och intressen som skall samsas. Detta arbete inräknat. 

• Många elever har redan en utprovad inlärningsprocess som kan vara svår att ändra på 

gymnasienivån. Proceduren bör därför genomföras långt tidigare (åk 4-6) 

• Ett aktivt stöd från engagerade lärare och föräldrar krävs för att uppnå intentionerna med 

inlärningsstilar. 

• Trots att förmedlingspedagogiken anses förlegad, föredrog nästan hälften av eleverna att 

ha föreläsningar istället för enskilt- eller grupparbete. 

 

Som avslutningsord skulle vi varmt rekommendera detta utvecklingsarbete, som utgörande 

bas för fortsatta studier. Vi tänker oss nyligen antagna lärarstudenter som redan på sina 

inledande praktikperioder kan introducera och implementera inlärningsstilar, för att på sina 

avslutande praktikperioder, fullfölja det påbörjade. Vi talar här om ett tidsperspektiv på 

kanske 2-3 år, vilket ur forskningssynpunkt vore ytterst intressant. 
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Bilaga 1

[ Min inlärningsstil —

B.la9p ~I

gymnasiet

Namir Klass:..

Tänkdig att du skaläradig någotsomärnytt ochsvårtför dig och du måstekoncentreradig.
Läsigenomvatje påståendemycketnoga.
MarkeramedettX i denruta somstämmerbästför dig — JA, IBLAND, NEJ.
Kom ihågattalla påståendenagällernär du ska läradig någotsomär nytt ochsvårtför cl
(enkätenutgårifrån TheDunn & Dunn LearningStylesMode!)

STILDRAG

LJUD

TEMPE-

RATUR

k

JA IBLAND NEJ

ED Li

DLIII
DELl
DElHi

DLIII

DLIII
DLIII

DLIII

LILlE
DDE
DDE
DELl

LJUS

PÅSTÅENDE

1. Närjag skakoncentreramigmåstejagha
tyst omkringmig.

2. Jagstörsomdetpratasi rummetnärjag
studerarellerjobbarkoncentrerat.

3. Jagkan läramig sådantsomärnytt och
svårtävenom andrapratari min närhet.

4. Jaghargärnapåmusiki rummetnärjag
lär mig nytt, svårtmaterial.

5. Jagtyckeromatt hastarkbelysningi
rummetnärjag skastudera.

6. Jagvill gärnahadn bordslampa
intill mig därjag skastudera.

7. Närjag skaläramig nytt, svårtmaterial
vill jag gärnasittadär detärsvagtljus.

8, Jagblir okoncentreradochirriteradi rum
medstarkbelysning.

9. Närjag skaläramignytt, svårtmaterial
vill jaggärnasittadärdetärlite svalt

10. Jagkoncentrerarmig bästomdetär
svalti rummet.

Il. Jagvill haextrakläderpåmig i klassrum-
met omjag frysernärjagstuderar.

12. Om jag fryserharjag svårtför att läramig

© PedagogernafBrainBooks 1998
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Min inlärnings stil — gymnasiet

STILDRAG PÅSTÅENDE JA IBLAND M

°

M013LETt
13. Jag vill helst sitta på en stol vid ettbord

närjagskastudera.

14. Jagvill helsthaen arbetsplatsmeden
stol vid enbänkellerett skrivbord.

15. Jag vill helst sitta i enmjuk fåtölj eller
soffanärjag koncentrerarmig.

16. Jagsittereller liggergärnapågolvetnär
jag ska läramig nya,svårasaker.

LII E El

LII LII El

D D El
D LII El

••

LAStS.
TEXITER
(~yMQ

17. Jagvill helst läsai böcker eller sådant
somär skrivetpå pappernärjag studerar.

18. Jagkommerbästihågsådantsomjag läst.

19. Jagvill att lärarenskaskrivamycketpå
tavlanför dåförstårjag detbättre.

20. Närjag lästnågot minns jag texten väl.
Jag kan till exempelbeskriva var orden
finns påsidan.

E LII] El
D [III El
D LII El
D LII El

SEBI[JI)Elt

(y.~Q

21. Jagförstårbättreomdetärbilder i det
materialsomjag studerar.

22. Omjag skaminnasnågot så är det lättare
för mig omjagharen inrebild av det.

23. Jaghar lätt för att minnasansiktenoch
bilder.

24. När jag settpå ett föremåleller enbild kan
jag lätt minnas ochbeskrivaden efteråt.

D [III El
LII] [II] El
[1] LII] El

D D El

LYSSNA

~&
25. Jag vill helst lyssnapå någonnär vi gk

igenomnyttochsvårtmaterial.

26. Jagminnsbättresådant somjag hört.

27. Närjag skalära mig nytt, svårtmaterial
skulledetvarabraomjag kundehadet
inspelatpå band.

28. Jagtyckerom när lärarenberättarom
sådantsomvi skaläraoss.

LIII D El
LII [II El
[II [II El

E E El
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Min inlärningsstil — gymnasiet

STILDRAG PÅSTÅENDE JA IBLAND NEJ

‘I’ISLJ~

~

29. Om jagfår talamednågonomdetjag ska
lära mig minnsjag detbättre.

30. Om jag skaförklaranågotför andraså
vill jaghellre talaom detän att skriva.

31. Jagtyckeromlektionerdåvifårdisku-
tenoch talamycket.

32. Jaggillarattberättainförandradetjag
lärtmig

D Li F 1
E Li 1

D 1 1

E 1 i I t

TAIKTIL
(händer)

c~jI~~~

33. Jagbehöverpilla mednågotnärjag
skalyssna.

34. Jaglär migbragenomattbyggaoch
konstruerasakermedminahänder.

35. Sådantsomär viktigt minnsjagbättre
omjag harskrivit neddet.

36. Närjagkanarbetamedendatorärdet
lättareför mig att läranytt; svårtmaterial.

E I 1 I 1

[II] 1 1 1 1
[1] 1 1 1 1

[III] 1 1 L_i

IKINESTE—
TISK (kropp)

37. Jaghar lätt för att läramig sådantsom
jag upplever.

38. Om vi får lekaellerdramatiserakring det
vi skaläraossminnsjagdetbättre.

39. Jaglärmig bättreomvigör experiment
eller självarar “forska”.

40. Jaglär mig bättreomjagfår använda?
kroppennärvi skaläraoss.

E 1 1 [1111
E 1 1 El
LII 1 1 El

E 1 1 El

KINESTE-
TISK
(känslor)

41 Jagmåstetyckaatt detär roligt omjag
skaläramig nytt, svårtmaterial.

42. Jaglärmig bättreomjagkananvända
ellergöra spelkring detvi skaläraoss.

43. Omjagtyckerom denpersonen(läraren)
somgår igenomdetsomär nytt och svårt
sålärjag mig bättre.

44. Jagkännerofta påmig vad somärrätt
eller fel.

© Pedagogerna/BrainBooksAB, 1998
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[ Min inlärningsstil — gymnasiet -

STILDRAG PÅSTÅENDE JA IRLAND NI

ARBETA a
ENSAM,

IPAR sa

1 GRUPP

45. Jagtyckerbästom att arbetaensam.

46. Närjag arbetar medför mångaandrablir
detsvårareför migatt koncentreramig och
göraett brajobb ännärjagjobbbarsjälv.

47. Jag arbetarbästnärjagfår arbetai par
medenannanperson.

48. Jag lär mig bäst i samarbetemeden
kompis.

49. Jagfår bättreresultatomjag arbetarmed
ett grupparbeteänomjag är ensam.

50. Jagvill helstarbetaihop med
en eller flera kompisar somhar
liknandeintressen.

51. Närvi harett mål vi skauppnåfårjag
bättreresultat

52. Omjagsjälv får väljavem/vilkajag vill
arbetaihopmed får jag bättre resultat.

53. Jag tycker omatt diskuteramitt arbete
meden vuxen.

54. Jag vill helst visa någonvuxenvad
jag kommit fram till eller vad jag kan.

Detgår braför mig att sittastill tills jag
är klarmedminauppgifter.

Min koncentrationförsämrasomjag rör
mig under lektionerna.

Jag behöverrön påmig när jag ska
läramig något nyttoch svårt.

Om jag måstesittastill alltför länge
får jag svårtatt koncentreramig.

59. Om jag fick välja när på dygnetjag
skullestuderamedbästresultatskulle
jagvälja: (markenför varjealternativ)
a) tidig morgon(cakl.7-10)
b) förmiddag(cakl.10.12)
c) eftermiddag(cakl.l2-16)
d) kväll (cakLl6-19)
e) senkväll (ca kl.19-22)

© PedagogernaiBrainBooksAB, 1998
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~{ Min inlärnings stil — gymnasiet

#0

STILDRAG PÅSTÅENDE JA IRLANI) NEJ

INTAG 60. Omjagmåstetaen matpausnärjag ärmitt i
arbetetblir jag stördi min koncentration.

61. Jagväntarmedattätaellerdrickatillsjagär
klar medmitt arbete.

62. Omjagfarmumsapånågotsamtidigtsom
jag studerarärdetlättareförmig att
koncentreramig.

63. Närjagkoncentrerarmig sitterjagofta
och tuggarellersugerpånågot

El LII] 1

El D 1
El El 1 I
El [III] 1 I

STRUKTUR

~1_fl~hi’i~wi
I!L__

Il
lsLIsIIIF ILH

1

64. Jagvifi vetaexaktvadjag skagörainnan
jag sätterigångmedenuppgift.

65. Jag följer helst instruktioneroch tycker
detärbättreom någonannantalarom vad
jag skagöra

66. Närjagskaläramig någotnytt och svårt
villjaghelstkomrnapåsjälvhurjagska
lösa uppgiften.

67. Jagvill bestämmasjälv hurjag skagöra.

El El 1 I
El El 1

El LII] 1

El El 1
MOT! VATION

1 /~
..

FOR

SKOLARBETE

o

UTHALLIGHET

68. Jagtyckerattdetärviktigt att jag får bra
betygi skolan.

mycket där.69. Jagtyckeromattgåiskolanochlärmig

70. Det finns mångaandraställendärjaglär
mig merän iskolan.

71. Jagtyckerattdetär tråkigt i skolanoch
lägger ner så lite energi sommöjligt på
skolarbetet.

72. Jagärduktigpåattavslutadetjaghar
~rjat på.

73. Jagtyckerom att görasakerfärdigaförst
innanjag börjar med något nytt

El D 1
El El 1

LII] El 1 1
El El 1

El El 1
El El Li

El El L_.i
D El I~i

74. Det ärjobbigt att göra läxoroch uppgifter
helt klara.

75. Jag sätterigångmedofficauppgiftermen
tröttnarfort.

© PedagogernafBrainBooksAB, 1998
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Min iniarrnngsstil — gymnasiet
PÅSTÅENDE

76. Närjag tar på mig en uppgift gör jag den
klar.

77. Jagär nogamedatt hållalöften.

78. Dethänder ofta att jag glömmerbortatt
göraläxor.ochuppgifter,såatt andra
måstepåminnamig.

79. Omjag inte “känner för” vissauppgifter
händer detatt jag struntari dem.

JA IBLAND NI

DEE
DEL
EEE
DElL

I’1’1A145
INFORIVIATIONS-
BEARBETNING

80. När lärarentarensak i tagetoch i tur och
ordningharjag lättareför att läramig.

81. Jaghar lätt för att ordnaord alfabetiskt

82. Jag harlättareför att läramig omjag
får vetaförstvaddethandlarom.

83. Närjag skahitta svarpåuppgifterharjag
lättareför att fmnasvareni bilder äni text

El El E
[III El E

El El El
D El El

TANKESTIL 84. Jag vill tänka efter förstinnanjaggörnågot

85. Jagvill helstarbetamedsådanauppgifter
somvi hargott om tid till..

86. - Jag räcker ofta upp handen närläraren
ställ~ren fråga,ävenomjag intealltid vet
svaret.

87. Jagblirotåligomdettarförlångtidatt
kommaigångmedsakeroch ting.

El El E
El El L

El El L

El El E

STILDRAG

ANSVAR
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Bilaga 2

Elevkort gymnasiet
Använden färgpennaochfärgain derutor somär specielltviktiga för dig närdu lär dig.

Skriv ocksåin dentid pådagendådu lär dig bäst(i rutansomhetertid pådygnet)

lite mycket

%______-~

fIEMPERArUR

E H

TID PÅ

LDYG~T1

MÖBLER

Tonnell informell

.1

MILJÖ

r~nestetis~

EsboTJ SINNEN
,- -%

rNTAG

lite mycket

*.-

ÖVRIGA
FYSISKA
BEHOV

FAKTORER

~ PAR j[ GRUPI~j [TEAM/LA] [ LÄRARE 1 SOCIALA

x

STRUKTUR MOTIVATION UTHÅLLIGHET ANSVAR

yttre inre hög låg hög låg hög låg

- _____
Pedagogerna[BrainBooksAB
Box 344, 551 15 Jönköping

KÄNSLOR
ArrrrYI~ER

INFORMA-
TIONS-
BEARIIET-
NI]NG
TANKESTIL

r

RÖRELSE

r

INFORMAFIONS-
BEARBETNING

analytisk holistiskl
helhetsmässig

r

T.ANKESTIL

eftertänksam impulsiv

Tel: 036-167525 Fax: 036-150848



Bilaga 3

Individuell
handlingspian! inlärningsprofil för..

Namn:
Program: SPS2B
Datum: 2003-02-02

Miliöfaktorer

A. Ljud: Enligt enkätenföredrardu tystomkringdig när duskall
arbeta För attåstakommadetta bör du omrn~5jligtförsökahitta utrymmensomkan vara tystare
än andra Hemmaförsökerdustängaomkringdig ochsägatill att du behövervara jfred enstund

B. Belysning: Ordnamedpunktbelysninghemmaochintalleragärnaen
vridkontaktförvarieradljusstyrkatill ex. taklampan.Arbetagärnai dagsljus,då detljusetär
behagligareför ögonen.

C. Temperatur: Undvikattfrysa när dujobbar ochskallkoncentreradig,
då dettar bort koncenttrationen.

D. Omgivningen Försökatt anpassadig till miljön du befinnerdig i ochväl]
denbekvämastemiljön du kan hittaför stunden.Seöverdill rum hemm4såatt detär anpassatbåde
för studierochfritid

Fysiskafaktorer

1.Sinnen

A. Läsatexter: Användgärnafärgpennorochstrykunderdetsomär

viktigt. Ritagärnasymbier eller skrivegnaminnesordGör tankekartorochftödesscheman.

A. Se på bilder: Försökatt hitta bilder, bådeinreochyttrepådetdu
studerar.Oversättbilderdu har svårtall minnastill någotannatex.. enpersonkanliknasvid ett
djur ellerannatEnkätenvisar att duvarkenärstarkeller svagvisuellt, men kantränauppdetta
sinneytterligare.



Bilaga 3

C. Lyssna: Försöklyssnasåaktivt sommöjligtnär du ärpåen
försläsningellergenomgång.Fråganär du inte uppfattarellerförstårnågot,Diskuteraochtala med
kamrateromhurdomuppfattatgenomgången.Läshögtdå ochdå.

fl. Tala: Repeterasvåraeller nyaordhögtSpelain egnareferat
eller uppläsningar.Berättahistorier. Ställfrågor till andraochförsökbesvaraandrasfrågor. Gör
gärnateater!dramatiseringavredovisningarDetAuditivasinnetärganskastarkt hosdig ochdet
skallduförsökautnyttjasåmycketsommöjligt.

2



Bilaga 3

E. Taktilt ( använda händerna): Hagärnanågoti händernanär du lyssnarex. kooshbolL
Spelaspel. Tecknaochmåla.Byggmodeller,bådei tankenochmedhänderna.Användolika redskap
för inlärning (datorn, miniräknare,då dettaocksåär ett avdinastarkaresinnen.

F.Kinestetiskt( användakroppen): Dramatiseraochspelateater. Delta i rollspel. Gör
utställningar,filmerochbildspelavdinaundersökningar,intervjuer. Försökjobba i din egentakt,
menplanerasåatt du hinnermedochjobbalite varje dag

G. Kinestetiskt( användakänslor): Försöksenågotpositivti varjeuppgiftoch
inlärningssituation.Funderapå varför du kommeratt hanyttaavett visstmomentAvendettasinneär
ganskastarkthosdig

2. Övrieafysiskabehov

IL Behovav rörelse: Sträckochrörpå dignä du börjar tappa
koncentration.Utnyttjarasternai skolantill att röradig ochbyta luft. Ta enliten stundvarje dagtill
att baraslappnaav.

1. Tid på dygnet: Försökatt klaraavdetmestaavskolarbetetredanpå

skolandå du anserdig vara mesteffektivmellankl 10-16.

J. Behov av mat och dryck: Tagärnameddigfrukt ochgrönttill skolan.Drick ofta

Känslor och attityder

A. Struktnrera arbetet: Begärnalärarna ellerföräldrarnaattkommamedförslag
på huren uppgiftkanlösas,försökdärefterbestämmadigför dittsätt.

B. Motivation: Du har enganskahögskolmotivationmenom du
fortj’arande inte är heltpå detklaramedvaddu vill ochvarför,försöksättakortaremålför dina
studier. Utvärderaoftaför dig själv - vadgickbra - ochvarför? Sepåsakerur olika synvinklaroch
hitta meningsfullauppgjfterfördig själv.
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Bilaga 3

C. Uthållighet: Du uppfattarintedig självsomvarkeneller. För att höja
din uthållighetsåkanduförsökatänkaigenomen uppg~eller ettprojekt nogainnan dubörjar, för
attstruktureraarbetetefterdinaförmågor. Ta intepå dig sakersominte intresserardig omdu inteär
tvungen.Beom hjälp när du körfastLär avdinamisstag.

fl. Egetansvar: Funderapå varför du glömmerattgöra läxor och
uppgj/teribland Omdet är andrasomalltidpåminnerdig - bedomslutameddet Skrivnerpå
lappar somdu måstese, vaddu skakommaihåg. Komöverensmedkompisarnaomatt vissa
dagarär studiedagar.Kännefteromdetkännsroligare att varaförbereddinför prov och
liknande.

Socialafaktorer

A. Arbeta ensam: Du har inteangettnågotsärskilt här utan kantydligen
jobba bådeensam, i gruppochpar, menväljer gärna självvilka duföredrar attjobbamed.

B. Arbeta i par! kompis:

C. Arbetai grupp eller team:

fl. Arbetamed vuxna: Du vill gärnahöraenvuxensåsikt(lärare eller annan)
omhur deserpå dinaresultat

Informationsbearbetning

A. Analytisktsekventiell: Enligtdinasvarärdu ibland analytiskochiblandholistisk
vilketär bra, då du kananvändabäggebearbetningssätten.

B. Ilolistisk/ helhetsmässig:

4



Bilaga 3

Tankestil

A. Eftertänksam: Här har du en liten övervikttill att vara eftertänksam
och tänkdåpå att låta tankearbetetta sintid Beom mer tid om du behöverdet Det är bättre
än att du rusar ivägmedenuppgjfl ochledsnarefter det du körtfast Menvargärna lite
impulsiv ibland

B. Impulsiv:

Övriga kommentarer: Varjegångdu tänkerNegativt,försökhitta någotPositivt
ochanvänddettapositivatill dinfördeL

5





Tips för studiemiljön:

LJUD:
Du som föredrarbakgrundsljud: ___________

* freestyle(för egenvald musik),
* CD-spelarei rummet,medvetetvald

hjärnstimulerandemusik
* sättpåradion
* arbetamedandramänniskor

i din närhet

LJUS:
* punktbelysning
* vridkontakterför varieradstyrka
* sänkbarataklampor
* goivlampor

TEMPERATUR:
* temperaturhemmaefter behov
* svalakläder
* sättdig vid ett fönster
* vädraoftai rummet
* enmjuk kuddepåarbetsstolen

STU]MEMILJÖ:
* skrivbordmedstol
* mjukakuddarpågolvet
* egnaväggprydnader
* ett runt bord
* datorpiatsmedergonomisktsittriktig stol
* roliga“pillergrejor” typ kooshbollar
* en egentänkarvrå
* enpersonligtviktig sak (t.ex.nalle,

dagbok,foto)
* blommor
* affischer
* grönaväxter
* vädrarummen
* gör läxornapåbibliotekeller i andratystalokaler

© Brain BooksAB 1998
Licensatt kopieradettamaterialgesendasttill personer,skolor, institutioneretc.
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Vill arbetai tystamiljöer:
* tystarummet
* öronpropparför att utestängastörande

ljud
* stängdörrentill ditt rum
* skapaentyst vrå
* sägtill att du vill varai fred.

* bordslampor
* OH-transparangermedolika färger
* cafélampor
* arbetavid ett fönster

* varmareklädsel(t.ex. extratröjor)
* extraelement
* sättdig vid element
* tjockaextrasockor

* bekvämfåtölj
* soffa
* stimulerandefärger
* ett trekantigtbord
* bokhyllor för viktigt material
* utrymmepågolvet för att sträckaut,

görapausgympa
* personligaarbetsverktyg(t.ex fina

pennorochböcker)
* doftkrus
* uppslagsböcker
* gör läxor i enbekvämmiljö
* öppnafönsteremellanåt



AUDITIVT:

* belärarenberättaomdet somärviktigt
* spelain viktiga sakerpåkassettbandoch lyssnasedan
* beatt få muntligainstruktioner
* läshögt(gärnaikör)
* ta tillfällen i akt att talaochuttalasig i grupp
* tränaaktivt lyssnande
* tränapåatt berättahistorier
* memorerafakta
* talaför dig själv
* repeteraordsomsagts
* intervjua
* ställ frågoroch besvaradessa
* diskuteramedandra
* beatt kamraterrefererarviktiga saker
* spelasjälv in påband

©BrainBooksAB 1998 3
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Tips för RÖRLIGHET och INTAG:

* sträckpådig underarbetetsgång
* rörpådignärdu behöver(menstörinte dinakompisar)
* ordnaen “rörelsehörna”i närhetenav klassrummet
* inför någraminutershjärngymparörelservarjedag
* tagenavspänningsstundvarjedag
* tagmedfrukt ellergrönsakertill skolan
* setill att detalltid fmns friskt vattenochmuggari klassrummet
* frågai bespisningenomdet finns frukt ellergrönsakeröveroch

tagmeddet till klassrummet

© BrainBooksAB 1998
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ANSVAR:

* somföräldereller lärarebördu skapa trygghetför barnet
* sättgränser— väl medvetenom balansenmellan auktoritärtledarskapoch

slappheti uppfostran/undervisning
* uppmuntrabarnatt taegnabeslutoch ansvar
* kräv envissanpassningom det är viktigt för dig,gruppen

ellerbarnetsvälbefinnande
* håll löftendu givit
* komihågatt göraläxorocharbetsuppgifter

(utanattnågontjatarpådig)
* närtardu ansvarför skolarbetet?Varför?
* närtardu inte ansvarför skolarbetet?Varför?
* hurkan du själv bli meransvarsfiill?

SJÄLVSTÄNDIGHET /STRUKTUR:

* hittapå egnasättatt lösaolika uppgifter
* somlärare/förälderbördu ge olika alternativtill hurproblem

kan lösas
* sägtill omdu vill att lärarenellerföräldrarnaskatitta på

dinaarbeten
* sägtill omdu vill haklarareinstruktioner
* sägtill om du vill lösauppgifterpå~irLsätt
* i vilka fall kan du arbetamersjälvständigt?

© Brain BooksAB 1998 7
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Tips för TANKESTIL:

Om Du är mer eftertänksam:

* låt tankearbetetta sin tid
* sägtill omdu behövermertid
* försökatt varaimpulsiv någongång
* närdu redovisarläxorelleromdet ärprov behöverdu arbetsformersomger

lugnochtid

Om Du är mer impulsiv:

* gåpådin “magkänsla”i viktiga frågor
* tänkefter lite extranågongång
* närdu redovisarläxoreller omdetär provbehöverdu oftastmerav

diskussion,rörelseochaktivitet

Inse att KVALITETEN på dina tankar är viktig.
Med negativa tankar finns risken för negativt resultat —

men med positiva tankar finns möjligheten till positiva
resultat!

Tips för KVALITETEN på dina TANKAR:

* varje gångdu inseratt du tänkernegativt- försökhitta andraoch merpositiva
tankar

* upprepaför dig själv det du vill skahända(tyst ellerhögt)
* sättupppositivaordspråkochcitatpåväggarellerskriv på lappar
* uppmuntran,öppenhetochöverflöd i tankaroch förslagharsin tid ochkritik,

hitta“det rätta” harsintid.
* försökatt tänkatvärtomnärennegativtankedykerupp
* försökigen påett annatsätt
* GEALDRIG UPP!

©BrainBooksAB 1998 9
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Bilaga 5

Kvalitativa intervjufrågorang.elevensinlärningsstil.

Namn:

1. Vilken inlämingsstil varenligtenkätendendominantahosdig?

2. Såhärnågraveckorefteråt,tyckerdu fortfarandeatt det stämmerpådig?

3. Du varväldigt positivtill att prövapå destudietipsdu fick i sambandattvi gick

igenomdin personligainlärningsprofilutifrån enkäten.Är du fortfarandedet?

4. Hur väl hardu tillämpatstudietipsen?

5. Har du ratthjälp avnågonför att underlättatillämpningenavstudietipsenex. miljön?

6. Vadhar du konkretgjort?

7. Genomatt konkretgöradet du gjort — vilka resultathardu dåuppnått?

8. Finnsdetnågotellernågraämnensomdu nu uppleveratt du harlättare

för, eller att detbörjaratt “lossna”tackvaredina nya insikter?

Vilket) vilka? Påvilket sätt?

9. Tror du att du i fortsättningenkommeratt tillämpadft”nya” studieteknik?

10. Om du fick bestämmaundervisningsformenjust för dig— bur skulledenseut?

(ex. föreläsningar50%egetarbete25% grupparbete25%)



Kvantitativa intervjufrågor ang. elevens inlärningstil Bilaga 6

Namrn

att ditt intresse för att lära dig “nytt” och “svårt” material ökat eller minskat?

Ökat Varken eller Minskat Minskat mycket

att din uppmärksamhet när du lär dig “nytt” och “svårt” material har ökat eller minskat?

Ökat Varken eller Minskat Minskat mycket

att din koncentrationsförmåga när du skall lära dig “nytt” och “svårt” material ökat eller minskat?

Ökat Varken eller Minskat Minskat mycket

Upplever du jjg

Ökat mycket

Upplever du ~

Ökat mycket

Upplever du j~

Ökat mycket



Sammauställningsprotokoll intervjuerna

Inlärningsstil
Visuell

Ja Tveksam/blandat
varkeneller.

Nej Kommentarermm.

1,Komihåg
dom.inlärnst

Z fl fl

2.Stämmer
fortfarande

Z fl fl

3.Fortsattintress.o
reflekterande

Z fl fl

4.Hartillämpat
studietips

fl fl Försöktfdlja dejag inte redangjorde

5.Harvarit aktiv m.
studiemiljön

fl fl Hartillämpatdetmestasedantidigare

6.Följt många
studietips

Z fl fl Bytt belysningovanflir skrivbordet,Antecknaroch
görtankekartor,Äter oftare

7.Harhaftstor
nyttaav dessa

Z fl fl Lättareatt koncentreramig vid råpluggning,mindre
trött

8.Förbättrat1 eller
fler ämnen

fl fl Storatextmassorär lättareatt ta in, ex Hi och Sv

9.Stortilltro till
inlärningsstilar

fl fl

1O.Inlärningsstil-
undervisn.form

Föreläsning:50 Eget.arbete:50 Grupparbete:O Annat:

1 1,Intresset:Öm:fl Ö:~ Somvanligt: fl Minskat: fl Minskat.m: fl

l2.Uppxnärsamh:fl fl Z fl fl

13.Koneentration:Z fl fl fl fl

Bilaga 7



Sammanställning av intervjufrågorna Bilaga 8

1.Kom ihåg dom.inlärningsstil

2.Tycker att det fort?. stämmer

3.Är fortsatt intresserad o reflekt.

4.Har tillämpat studletips.

5.Har varit aktiv m. stud.miljön

6.Har följt många studietips

7.Har haft stor nytta av studietips

8,Har förbättrat 1 eller fler ämnen

9.Har stor tilltro till inlärningsstllar

10.Undervisningsf..redov. separat
Kvantitativa frågeställningar

11.Intresset har ökat att lära NoS

12.Uppmärksamh.har ökat vid NoS

13.Koncentrationen har ökat vid NoS

7

(10)till 11

(9)tili 12 (1 )till 12

till 12 (2)tllI 12

(7 till 11 (1 till 11 (2)till 11

(6 iII 13 (4)till 13

(4) ‘Il 13 6)till 13

4+10+7 6+ 0 2

5+8 5+9 0+1 2

6+4 3+6 1+4+6

(2)till 11

(2)till 12

(2)till 11

(2)till 13

2

1+2+2

1+2

6 3

9

(9)till 11

(1)till 12 (6)till 12 (2)till 12

(7)till 12 (1)till 12 (1)till 12

(4)till 11 (2)till 11 (3)till 11

(1)till 13 (3)till 13 (S)till 13

(2)till 13 (7)till 13

7 2

5+9+4 4+2 0+3

2+1+7 7+6+1 0+2+1

6+1+2 2+3 1+5+7

3 2

(2)tiH 12

(1)till 13 (1)till 13

1

2+2+2

1+1 0+1




