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Hur elever lär och vilka de bästa förutsättningarna för lärande skulle kunna vara är 

frågor som alltid funnits med i skolans värld. I denna uppsats är begreppet som 

”lärstilar” centralt, men det betyder inte att begreppet i sig skall uppfattas som helt nytt. 

Det har bedrivits forskning kring detta ämne i cirka 35 år. Följande studie har behandlat 

lärstilar i tre olika ämnen så som svenska, matematik och bild. Syftet med studien är 

att få fördjupad förståelse för hur lärare reflekterar kring inlärningsstilar i relation till 

undervisning och klassrum och hur deras tillämpningar i några skolämnen ser ut. 

Studien skildrar betydelsen för elevernas inlärningsstilar i samband med undervisning 

och klassrumsmiljön. Uppsatsen grundar sig i två metoder, en kvalitativ och en 

kvantitativ metod där enkät har används för att samla in empirin. Tre intervjuer med 

lärare i år fyra och fem och enkätundersökning med 42 elever har utgjort underlag för 

den empiriska datainsamlingen. Resultatet visar att alla tre lärare har grundläggande 

teorier om hur lärstilar skall användas i relation till undervisning och klassrumsmiljön. 

Men det skiljer sig dock mellan lärarna i vilken grad dessa syns i deras utsagor. Resultat 

visar också att ”lärstil” som begrepp uppfattas på väsentligt skilda sätt av de olika 

lärarna. Varken lärare eller elever gjorde någon skillnad på undervisningens planering i 

de olika ämnena bild, matematik och svenska. 
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How students learn and what the best conditions for learning could be issues that always 

existed in the school world. This essay is the concept is that "learning style" headquarters, 

but that does not mean the concept itself is perceived as completely new. It has 

conducted research on this topic for about 35 years. The study has dealt with learning 

styles in three different subjects, such as Swedish, mathematics and image. The purpose 

of this study is to obtain a deeper understanding of how teachers reflect on learning 

styles in relation to education and classrooms and how their applications in some school 

subjects are. The study portrays the importance of students' learning styles in the 

context of teaching and classroom environment. The essay is based on two methods, a 

qualitative and a quantitative method of survey has been used to collect empirical. Three 

interviews with teachers in years four and five and a survey of 42 students have formed 

the basis for the empirical data collection. The result shows that all three teachers, the 

basic theories of how learning styles should be used in relation to teaching and 

classrooms. But it is different, however, between the teachers in the degree to which 

these can be seen in their statements. Results also show that "learning style" as a 

concept is perceived in significantly different ways by different teachers. Neither the 

teacher nor the students made any difference in teaching planning in the different 

subject’s image, mathematics and swedish.  
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Inledning  

 

Hur elever lär och vilka de bästa förutsättningarna för lärande skulle kunna vara är 

frågor som alltid funnits med i skolans värld. Jag valde att fördjupa mig i detta område 

för att jag har ett intresse av lärande, och för att jag är nyfiken på hur elever och lärare 

tänker om sitt lärande. Inte minst när vi som lärare skall planera vår undervisning är det 

viktigt att veta vilka förutsättningar för lärande som är möjliga att ge i en skolmiljö. I 

denna uppsats är begreppet som ”lärstilar” centralt, men det betyder inte att begreppet i 

sig skall uppfattas som helt nytt. Det har bedrivits forskning kring detta ämne i cirka 35 

år menar Boström (2004). Säljö (2000) belyser att lärande alltid har ägt rum mellan 

människor och olika teorier, om lärandets mekanismer som har formulerats olika vid 

historiska tidpunkter. Även i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 94) betonas det att skolans arbete är att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och för att skapa lärande där dessa balanseras och 

blir till en helhet.  Även om läroplanen inte direkt hänvisar till teorin om olika lärstilar 

finns det likheter mellan det som sägs i Lpo 94 och i teorier om lärstilar och sätt att lära. 

Kanske uppfattas teorin om lärstilar som ett ”recept” för hur lärande kan gå till, men 

detta synsätt varnar dess förespråkare för, samtidigt som de drar fram fördelar med 

arbetssättet:  

 
”Det är inte lättare att arbeta med lärstilsbaserad undervisning jämfört med traditionell. 

Men den stora vinsten är att varje lärare får en unik möjlighet att bredda sin metodiska 

repertoar samt att man inser att det finns många olika vägar till samma mål”. (Boström och 

Svantesson 2007 s. 90)  

 

Förutom att bredda lärarnas metodrepertoar finns det många faktorer som har en 

avgörande roll för individernas inlärningsstilar. Dunn (2001) menar att de finns många 

faktorer som har en avgörande roll för individernas inlärningsstilar. Författaren har 

framställt en modell för dessa faktorer som kommer att bli utgångspunkten för 

intervjuerna och enkätundersökningar. Denna modell består av 21 olika faktorer, de är 

sedan indelade i fem olika stimuli; känslor, miljö, sociala faktorer, fysiska faktorer och 

psykiska faktorer. Om en speciell faktor för en elev finns med i undervisningen kommer 

eleven med all säkerhet att prestera 95 % bättre, Boström (2004). Boström & 

Svantesson (2007) menar också att alla dessa faktorer inte är viktiga för en elev utan det 

som är viktig att veta är vilken faktor som är den viktigaste hos eleven. Får eleven då 

chans att tillgodose detta behov kommer det att underlätta för den eleven i 

undervisningen.   

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 

94) betonas det att undervisning skall vara anpassad utefter varje enskild individs 

förutsättningar och behov. Detta kommer att bli en stor utmaning för mig som blivande 

lärare. Utifrån mitt resultat kommer detta att förhoppningsvis bli en spännande, 

intressant och lärorik resa.  
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Syfte  

 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för hur lärare reflekterar 

kring inlärningsstilar i relation till undervisning och klassrumsmiljön och hur 

deras tillämpningar i några skolämnen ser ut. 

Frågeställningar: 

 Vilka möjligheter ser lärarna med att anpassa lärandemiljön enligt teorin om 

olika lärstilar? 

 Vilka hinder ser lärarna med att anpassa lärandemiljön enligt teorin om olika 

lärstilar? 

 Hur arbetar de rent konkret i sin klass? 

 Vilken kännedom har lärarna om deras egna elevers lärstilar och hur väl 

stämmer det överens med vad de säger? 

 Hur ser variationen ut bland inlärningsstilarna mellan de olika ämnena?  
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Historisk och teoretisk bakgrund  

I följande kapitel kommer bakgrund att ges till uppsatsens intresseområde.   

Teorier om lärande är inte något nytt. ”Varje samhälle har ett behov av att försäkra sig 

om att de fysiska och teoretiska färdigheter som man utvecklat kan bevaras och föras 

vidare till kommande generationer ..[…] Återskapandet av kunskaper och färdigheter är 

därför något som äger rum i alla kulturer och under alla sociala och historiska villkor” 

(Säljö, 2000, s 38). Tidigare var det möjligt att lära sig kunskaper för livet genom att se 

och härma hur mer kunniga människor i omgivningen använde sig av redskap, skötte 

djur och odlade. Idag, när samhället är mer specialiserat är lärande till stora delar 

avskiljt från familjelivet och handlar ofta om ett specialiserat lärande som sker i skolan, 

utryckt ur sitt naturliga sammanhang menar Säljö.  

 
”I skolan är lärande och undervisning och mål i sig. Det man gör motiveras i stor 

utsträckning just av att man skall lära sig något. I en skolsituation finns ofta inget 

tidsmässigt eller psykologiskt samband mellan de behov barnen upplever i stunden och vad 

man för tillfället gör. Aktiviteternas förlopp och karaktär bestäms i stor utsträckning av vad 

som står på schemat […]Detta lösgörande – denna dekontextualisering-[…]är en 

avgörande skillnad.(den är både en förutsättning för lärande i ett komplext samhälle och 

den förändring som skapar många av de problem att lära som vi idag kan se exempel på i 

skolan”) (Säljö, 2000 s. 41).  

 

Det har under senar år framkommit en mängd olika lösningar på hur elevers lärande kan 

optimeras. Gardners forskning om olika intelligenser och hur de kan användas för att 

underlätta lärande är ett sätt att sortera hur vi lär på olika sätt Gardner (2002). Gardners 

forskningsarbete har i sin tur påverkat Dunns tankar om olika lärstilar. I läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 94) framgår en 

medvetenhet om att alla lär på olika sätt. Här betonas bland annat att det är viktigt att 

individanpassa lärandet i skolan. Av de olika teorier och metoderna som förekommer 

kring lärande har jag valt att använda Dunns teorier om lärstilar som utgångspunkt för 

detta arbete.  

Definition av inlärningsstil  

Uppsatsens definition av begreppet inlärningsstil 

 

Det finns flera sätt som varje individ kan bli påverkade av när det gäller deras inlärning 

och de kan bland annat ske via, sin direkta omgivning så som ljud, ljus, temperatur och 

möbler. Emotionella faktorer så som motivation, uthållighet, ansvar/anpassning och 

struktur. Sociala faktorer så som att lära sig ensam, i par, i grupp, som en del av ett 

arbetslag, med en ledare eller med variation. Fysiska faktorer så som perceptuella 

styrkor auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk preferens, intag, tid på dygnet samt 

rörlighet. Psykologiska faktorer så som informationsbearbetning antingen analytisk eller 

holistiskt samt tankestil impulsiv eller reflekterande när de lär sig nytt och svårt material 

eller färdigheter, (Boström 2004).  
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Lärstil eller inlärningsstil är det sätt som vi människor lär in kunskap på. För vissa tar 

det längre tid att lära sig än för andra. Vissa vill lära sig genom att lyssna andra genom 

att höra och några genom att använda kroppen (praktiskt arbete) med mera. Det sätt som 

vi lär oss på är olika och vi förmedlar vår kunskap vidare på detta sätt. De fyra 

sinnesmodaliteterna av störst betydelse för inlärning är; det visuella, det auditiva, det 

kinestetiska och det taktila.  

 
”Lärstilar handlar alltså om en individs unika sätt att lära sig och hur pedagoger kan utnyttja 

detta för att individualisera undervisningen så bra som möjligt och därmed effektivisera 

lärandet” (Boström 2004 s. 54). 

 

Dunn (2001) belyser att inlärningsstilar beskriver hur olika vi människor lär. 

Inlärningsstilen varierar från person till person, från klassrum till klassrum och från 

grupp till grupp. Författaren menar att det är viktigt att lära känna och kunna utnyttja 

sina styrkor med sin egen inlärningsstil då det finns aspekter som avgör hur mycket och 

hur effektivt du lär dig. Lärstilar är en beskrivning av attityder och beteenden som avgör 

vilken lärstil en individ föredrar menar Honey och Mumford (2006). Medan Boström 

och Svantesson (2007) belyser att ”lärstil definieras som hur en individ koncentrar sig, 

processar och bearbetar nytt och svårt material” (s 21).  

 

Lpo 94 och kursplaner 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 

94) betonas det att det finns olika vägar för att nå kunskapsmålen samt att 

undervisningen inte kan utformas lika för alla. Skolans uppdrag är bland annat att 

främja lärande där individen kan inhämta kunskaper. Det står också att alla som arbetar 

i skolan skall samverka för att göra skolans fysiska miljö till en god miljö att vistas i.   

 

Läroplanens övergripande mål delas upp i mål och färdigheter i olika ämnen. Då jag 

särskilt frågat kring ämnena bild, matematik och svenska redovisas nedan några centrala 

uppnåendemål i respektive ämnes femteskolår. Målen relateras sedan till Dunns 

lärstilar.   

 

Bild 

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.  

 Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och 

tekniker,  
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 kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, 

 ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former,  

 känna till några bildkonstnärer och deras verk” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-

%20Bild). 

 

  

 

I kursplanen för ämnet bild betonas det att bilder och bildarbete i sig är ett redskap för 

utveckling och lärande. För elevernas arbete i skolan och i deras övriga arbete har bild 

och bildframställning en stor betydelse. Bilder förekommer i andra uttrycksformer så 

som musik och text med mera. Det är den bildspråkliga utvecklingen som står i fokus 

inom bildämnet  

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild). I 

bildämnet betonas förmågan att själv tillverka saker och bilder, att koppla samman 

bildspråket med verbala uttryck och analys samt att känna till olika bildkonstnärers 

arbete. Översatt i Dunns olika områden kan det tolkas som en betoning av olika sinnen, 

rörelse, holistisk analys och reflektion.  

 

Matematik 

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. 

 Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i 

elevens närmiljö.  

Inom denna ram skall eleven 

 ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 

och decimalform,  

 förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 

kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 

 kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder 

och med miniräknare, 

 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

 kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och 

tider samt kunna använda ritningar och kartor, 

 kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 

elementära lägesmått” 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA10

10%20-%20Matematik) 

 

 

I kursplanen för ämnet matematik betonas det att matematik skall ge en bra grund för 

fortsatta studier, studier i andra ämnen men också för ett livslångt lärande. Elevernas 

intresse för matematik, matematikens språk och uttrycksformer ger möjligheter för 

eleverna att kommunicera, det är detta som matematiken vill utveckla. För att kunna 

lösa många av matematikens problem kan det göras i direkt anslutning till olika 

konkreta situationer. En balans mellan problemlösande aktiviteter, kreativa aktiviteter 

och kunskaper om matematikens begrepp (uttrycksformer och metoder) krävs för att 

eleverna skall kunna utöva matematik framgångsrikt 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-

%20Matematik). Jämfört med bildämnet, där kunskapsbegreppet kan vara ”kunskap om 

några (icke namngivna) konstnärer” kopplas matematikämnet hårdare till exakta 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-%20Matematik
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-%20Matematik
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-%20Matematik
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3873/titleId/MA1010%20-%20Matematik
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kunskaper. Här anges i kursplanen vad som är absolut grundläggande kunskap. Man är 

mycket mer detaljerad och exakt, och uppnåendemålen i detta ämne kan i högre grad 

”bockas av” av den undervisande läraren. Här finns inte samma fria spelrum i 

bildämnet, där varken konstgenrer eller tekniker som skall behärskas finns angivna. 

Varje elev skall individuellt, genom att ansvar, uthållighet och uppövad känsla för 

struktur, bearbeta begreppsinformationen och reflektera kring den. Översatt i Dunns 

olika områden kan det tolkas som en betoning av olika sinnen, informationsbearbetning, 

analytisk analys och reflektion.  

 

Svenska 

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

 Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och 

budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 

läsningens upplevelser samt reflektera över texter, 

 kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 

kommunikation, 

 kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 

levande, 

 kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 

för stavning samt kunna använda ordlista” 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV101

0%20-%20Svenska). 

 

 

Ämnet svenska syftar till att eleverna skall kunna använda och utveckla sina förmågor 

att tala, se, skriva, lyssna och läsa. Elevernas förmåga att tolka, uppleva och förstå texter 

är också något som ämnet skall utveckla. Utifrån ett vidgat textbegrepp som innefattar 

talande och skrivna texter innefattas också även bilder 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska). 

Jämfört med de andra ämnena betonas det i svenskan att eleverna skall förstå texter, 

skriva och läsa. Här blir det mer ett intellektuellt tänkande mot de andra ämnena. Även 

här är det mer detaljerat och exakt, och uppnåendemålen i detta ämne kan i högre grad 

”bockas av” av den undervisande läraren. Här finns inte samma fria spelrum som 

exempelvis i bildämnet. Översatt i Dunns olika områden kan det tolkas som en betoning 

av olika sinnen, analytisk analys och reflektion.  

 

Inlärningsstilar 

De visuella eleverna lär sig bäst genom synsinnet och vill helst se det som skall läras in. 

Dessa elever är ofta goda läsare och skribenter. Eleverna har även en snabb 

inlärningsförmåga och passar bra inom det traditionella skolväsendet. Eleverna skriver 

också gärna anteckningar och läser gärna igenom dessa efteråt för att minnas bättre. De 

auditiva eleverna lär sig bäst genom att höra, ha samtal och är den som lär sig bäst 

genom muntliga instruktioner. De elever behöver oftast inte anteckna utan minns vad 

som sagts. Dessa elever gillar också att diskutera och muntligt uttrycka i ord sin 

kunskap. De taktila eleverna har lärandet i händerna och föredrar att lära sig genom 

exempelvis pussel, spel eller dataprogram. Vid lärarens genomgång sitter ofta elever 

med taktil lärstil och skriver men läser inte igenom sina anteckningar. Det är skrivandet 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
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som gör att dessa elever minns. För eleverna är det viktigt att få plocka med något när 

de ska lära sig. De kinestetiska eleverna lär sig bäst när hela kroppen är aktiverad som 

exempelvis genom rollspel, experiment eller dramatiseringar. Dessa elever kan ofta vara 

i en helt annan värld och antecknar när det endast är något som intresserar (Boström och 

Svantesson 2007; Boström och Wallenberg 1997; Boström 2002; Dahlkwist 2005). 

 

Lärstilar handlar om att hänsyn skall tas till individens behov men också i 

klassrumsundervisning/gruppsituationer. Detta för att öka förståelsen för så många 

elever som möjligt. Men också för att göra inlärningen mer lustfylld och positiv för flera 

elever menar Boström och Svantesson (2007). Det är de visuella eleverna som är den 

minsta gruppen i skolan. Men det är de visuella eleverna som har mest fördelar i skolan 

på grund av att skolan är utformad för dessa elever. Metoderna måste ändras i alla 

ämnen för att få bättre resultat, Boström (2004). Alla har vi olika sätt att lära oss på och 

vi använder oss av samtliga inlärningsstilar även om en eller två kanske är mer 

dominanta. För att kunna utnyttja våra möjligheter för att lära är det viktigt om vi blir 

medvetna om vår egen lärstil, Dahlkwist (2005). Författaren belyser också att ” inget 

sätt att arbeta eller lära är det enda rätta sättet” (s 138). Varje enskild person har sin 

egen lärstil och det är den som påverkar motivationen och inställningen till lektionerna. 

Det finns ingen lärstil som är bättre eller sämre än någon annans menar Dahlkwist. Det 

finns tre nödvändiga skäl till varför inlärningsstilar är viktigt. För det första är att alla är 

olika från varandra naturligt och människors lärstilar varierar. För det andra att veta 

olika inlärningsstilar ger möjlighet att undervisa med hjälp av olika metoder. Genom att 

hålla sig till en metod i undervisningen skapar ett monotont lärande miljö. För det tredje 

kan individens kunskap om inlärningsstil medverka till att elevernas motivation ökar 

och att deras resultat ökar påpekar Ibrahim (2009). 

 

Kritik mot lärstilar 

Tankarna bakom lärstilar har också kritiserats. Det finns inte bara ett sätt att definiera 

olika lärstilar, och det är också möjligt att dela upp dessa faktorer på olika sätt. En viss 

kritik mot lärstilar menar Boström (2004) som förekommer ofta är, olika teorier med 

olika definitioner och olika faktorer på lärstilar. Lärare kritiserar teorin om lärstilar för 

att deras lärarroll blir annorlunda och detta innebär att läraren måste vara den mest 

flexibla personen i klassrummet. En annan kritisk synpunkt som Boström nämner är att 

det kanske kräver stora och extra arbetsinsatser av läraren själv. Boström och 

Svantesson (2007) framför också en viss kritik, för att kunna ha en individanpassad 

undervisning behövs det att läraren har ett varierande material och är kreativ för att alla 

elevers behov skall tillgodoses. För att kunna individanpassa undervisningen krävs det 

extra planering av läraren och dessutom förståelse för att arbetet med individualisering 

måste ske långsiktigt. Författarna belyser också att det är en stor arbetsbörda för läraren 

att genom samtal och dokumentation undersöka varje elevs lärstil. Säljö (2000) menar 

att lärandet har en viktig plats i vår kultur, men att vi inte kan få reda på hur vi 

människor lär oss bäst. Detta kommer aldrig att lösas och vi kommer inte att få ett 

slutgiltigt svar menar författaren. Säljö menar också att vi inte kommer att få svar på 

detta genom att exempelvis finna de rätta undervisningsmetoderna, som många tror.  

Han påpekar också att problemet med hur vi lär oss och vad vi skall kunna, inte bara 

handlar om hur vi fungerar som individer. För att kunna få ett aktuellt svar måste vi se 

på vår omgivning, på vilka krav som ställs och vilka resurser som finns. Gardner (2002) 
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menar att vi människor tror att vi kan lära oss mycket utifrån samma metoder och att vi 

uppfattar saker samma men han uttrycker det istället att ”i olika mänskliga verksamheter 

förstås `samma` företeelse på olika sätt” (Gardner 2002 s. 26)    

Elevernas ansvar  

Vissa elever har haft fler perceptuella förmågor, antingen några eller alla och att det 

förändras med åldern, hur de vill lära sig (genom att höra, se, känsel och kinestetisk). 

Dessa perceptuella förmågor utvecklas olika fort hos eleverna och de är oftast 

studiebegåvade. Elevernas perceptuella förmågor är medfött belyser Dunn, Dunn och 

Treffinger (1995). Prashnig (1996) menar att ”människor i alla åldrar kan lära sig 

praktiskt taget vad som helst om de tillåts göra det via sina egna unika stilar” (s 31). 

Författaren belyser också att om ”människan tillåts lära och arbeta via sina egna stilar 

och finna lämpliga miljöer för sina aktiviteter, finns det ingen gräns för vad en 

människa kan åstadkomma” (s 35). 

Alla har en förmåga att lära sig men det inte är alla som utnyttjar detta till fullo. Vi 

tvingas ofta använda en enda stil, en stil som förmodligen passar somliga men inte för 

alla, Prashnig (1996). En grundläggande tanke är att den som är medveten om sin 

inlärningsstil har lättare att ta ansvar för att den används. Därmed blir själva lärandet 

mer effektivt. När de inte undervisas på det sätt de lär sig bäst på blir resultaten sämre. 

(Dunn 2001; Ibrahim 2009; Marton 2000; Stensmo 1997). Honey och Mumford (1985) 

menar ”genom att veta sin egen lärstil eller andras lärstilar kan bidra till effektivare 

lärande” (s 9).  

  
”Om varje studerande tillåts att jobba på det som passar just honom eller henne allra bäst, 

kommer personen i fråga att lyckas bättre och även förändra sin attityd till inlärning” 

(Boström och Svantesson 2007 s 20).  

Detta resulterar i att det blir lättare för pedagogen att lyckas med sitt uppdrag menar 

Boström och Svantesson (2007). Författarna menar också att det gäller att hitta olika sätt 

att lära in, bearbeta ny och svår information. En ”lärstilsanpassad undervisning ger en 

plattform för att fokusera på lärandet” (s 143). Att man som elev funderar över sitt eget 

lärande och försöker förbättra sitt sätt att lära bidrar till bättre motivation men också ett 

bättre resultat. Detta i jämförelse med den elev som då aldrig har funderat på sitt eget 

lärande menar Dahlkwist (2005). Genom att eleverna får miljön, metoderna och 

resurserna att överensstämma med den individuella lärstilen resulterar i att de lyckas 

bättre i test menar Boström (2004). Elever lär sig på olika sätt. En del av eleverna lär sig 

bäst genom den auditiva, kinestetiska, taktila eller visuella delen.  

Lärarens ansvar 

För att man som lärare ska kunna ta reda på elevernas lärstil kan man variera 

undervisningen och erbjuda eleverna olika sätt att lära sig på. Detta kan ske genom att 

läraren exempelvis utför olika tester där elevernas lärstilar testas. Då får läraren se hur 

eleverna agerar i de olika situationerna och vad som kommer fram i testet och kan då få 

information om vilken lärstil som passar vem i klassen menar Dahlkwist (2005). 
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”Lärarens stil är mycket viktig för inlärningsprocessen. Ett intimt samarbete mellan ditt 

barns inlärningsstil och lärarens undervisningsstil ger en garanti för att barnet kommer att 

klara sig bra och trivas i skolan” (Dunn, Dunn och Treffinger 1995 s. 68).  

Eftersom det finns personer med olika lärstilar, så ska det finnas undervisningsmetoder 

för olika stilar. Lärare skall genom detta kunna tillgodose elevernas behov hos alla 

menar (Honey och Mumford 1985; Prashnig 1996). Lärare skall utgå från elevers 

styrkor och att man därefter anpassar metoderna. Det finns ingen lärstil som passar 

gruppen utan metoderna måste anpassas till individerna menar Boström (2004). Den 

lärare som känner till sina elevers olika lärstilar är den som når mål i utbildningen. 

Författaren påminner också om att varje enskild individ skiljer sig från de andra och vi 

lär alla olika genom olika metoder menar Ibrahim (2009). ”För att skapa en skola för 

alla på allas villkor, tror vi att kunskaper om inlärningsstilar är absolut nödvändigt för 

alla pedagoger” (Boström och Wallenberg 1997 s. 15). 

 
 ”Det centrala är att ha en helhetssyn på individens inlärning – ur ett livslångt perspektiv. 

Att främja lusten att lära och att ge elever verktyg med vars hjälp de kan skapa egna 

lärandestrategier och vinna självinsikt är en av pedagogernas mest betydelsefulla uppgifter” 

(Boström och Svantesson (2007 s.26).  

 

De flesta människor anser att det svåraste sättet att komma ihåg ny information är 

genom att lyssna och de flesta lärare undervisar genom att tala belyser Dunn (2001). 

Lärarens lärstil återspeglas ofta i hennes/hans sätt att undervisa på (Boström och 

Svantesson 2007; Boström och Wallenberg 1997). Dunn, Dunn och Treffinger (1995) 

menar hur bra dina elever lär sig beror på hur din undervisning passar elevernas sätt att 

ta in informationen. Boström och Wallenberg menar att vi som lärare måste lära oss att 

känn igen de olika inlärningsstilarna. Men vi måste också hitta olika inlärningsstrategier 

som passar olika elevtyper.  För att utveckla andra sinnen, optimera inlärningen och 

förbättra minnet hos eleverna bör lärare successivt och medvetet framföra andra 

inlärningsstilar. ”Traditionell skolundervisning passar vissa elever och hämmar andra” 

(Boström 2004 s. 50). Det är viktigt att arbetsformerna varierar så att elever med olika 

lärstilar får möjlighet att utvecklas på sina villkor (Boström 2002; Dahlkwist 2005). 

Klassrumsmiljön 

Boström och Svantesson (2007)  belyser att det finns olika miljöfaktorer som har en 

avgörande roll för inlärningen, ljud, ljus, temperatur och studiemiljö. De kommer även 

med vissa råd med arbetet om miljöfaktorer. Några exempel kan vara;  

 Försök att se till att det finns både formella bänkar och informell möblering i 

klassrummet. 

 Försök arrangera klassrummet så att det finns plats för eleverna att arbeta 

exempelvis två och två eller ensamma. Använda sig av skärmar för att eleverna 

skall kunna arbeta ostört.  

 Belysningen skall vara flexibel. 

 Att göra klassrummet inbjudande i form av gardiner och blommor bland annat.  

De belyser också att det finns många möjligheter och variationer på hur man kan 

planera för arbetet med lärstilar. Men det som är lättast att börja lärstilsanpassa är just 

miljön. Författarna betonar att läraren kan inreda klassrummet i olika sektioner 
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exempelvis en enskild vrå, en mediahörna, en datahörna och ett område för 

inlärningsstationer. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att ”undervisningsmiljön 

omfattar ett rumsplan som återspeglar hur läraren delar in, utformar och dekorerar olika 

inlärningsplatser” (s 69). Författarna menar också att när man som lärare skapar 

inlärningsmiljöer så ska det ge utrymme för alla olika inlärningsstilar som finns bland 

eleverna i klassen. Stensmo (1997) belyser för att få eleverna till lärande förutsätter att 

läraren omsorgsfullt planerar klassrummets fysiska och sociala miljö. I ett klassrum 

pågår en ständig interaktion mellan lärare, elev och klassrummets miljö. Han menar 

också att ”gott lärande samgår med en trygg och säker klassrumsmiljö” (s. 104). Miljön 

i klassrummet ska vara spännande, inspirerande, och väcka uppmärksamhet för lärandet. 

Om klassrummet känns som en behaglig plats har det redan öppnats en dörr för att 

underlätta inlärningen menar Boström (2002). Barn utvecklas och lär i samspel med alla 

miljöer som de möter såväl direkt som indirekt. Miljön utvecklas och förändras och det 

är en anpassning mellan miljön och den växande individen. Inlärningen som sker är 

också beroende av miljön som äger rum (Urie Bronfenbrenners 1979 i Björklid 2005; 

Marton m.fl. 2000) ”Miljön har betydelse för elevernas allmänna utveckling och 

identitetsskapande och för deras lärande och gemenskapande” (Wallin 2000 i Björklid 

2005 s 54). Ett samband mellan utformning av den fysiska miljön, lärande och trivsel är 

något som vi formas av och formar vår omgivning menar Cold (2002) i Björklid (2005).  

 

Sammanfattning av de aspekter av genomgången som är av speciell 

betydelse för studien 

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, (Lpo 94) betonas det att det finns olika vägar för att nå 

kunskapsmålen samt att undervisningen inte kan utformas lika för alla. Skolans 

uppdrag är bland annat att främja lärande där individen kan inhämta kunskaper. 

Det står också att alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolans 

fysiska miljö till en god miljö att vistas i.   

 

 ”Lärstilar handlar alltså om en individs unika sätt att lära sig och hur pedagoger 

kan utnyttja detta för att individualisera undervisningen så bra som möjligt och 

därmed effektivisera lärandet” (Boström 2004 s. 54). 
 

 Dunn (2001) belyser att inlärningsstilar beskriver hur olika vi människor lär. 

Inlärningsstilen varierar från person till person, från klassrum till klassrum och 

från grupp till grupp. Författaren menar att det är viktigt att lära känna och 

kunna utnyttja sina styrkor med sin egen inlärningsstil då det finns aspekter som 

avgör hur mycket och hur effektivt du lär dig. 

 

 De visuella eleverna lär sig bäst genom synsinnet och vill helst se det som skall 

läras in. Dessa elever är ofta goda läsare och skribenter. De auditiva eleverna lär 

sig bäst genom att höra, ha samtal och är den som lär sig bäst genom muntliga 

instruktioner. De taktila eleverna har lärandet i händerna och föredrar att lära sig 

genom exempelvis pussel, spel eller dataprogram. De kinestetiska eleverna lär 

sig bäst när hela kroppen är aktiverad som exempelvis genom rollspel, 
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experiment eller dramatiseringar, (Boström och Svantesson 2007; Boström och 

Wallenberg 1997; Boström 2002; Dahlkwist 2005). 

 

 Alla har en förmåga att lära sig men det inte är alla som utnyttjar detta till fullo. 

Vi tvingas ofta använda en enda stil, en stil som förmodligen passar somliga 

men inte för alla, Prashnig (1996). 

 

 Det finns ingen lärstil som passar gruppen utan metoderna måste anpassas till 

individerna menar Boström (2004). 

 

 Boström och Svantesson (2007)  belyser också att det finns många möjligheter 

och variationer på hur man kan planera för arbetet med lärstilar. Men det som är 

lättast att börja lärstilsanpassa är just miljön. Författarna betonar att läraren kan 

inreda klassrummet i olika sektioner exempelvis en enskild vrå, en mediahörna, 

en datahörna och ett område för inlärningsstationer.  
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Metod  

 

Under följande kapitel kommer det redogöras för vilka metoder jag valt att använda mig 

av i min studie. Det är en kvalitativ studie med intervjuer och en kvantitativ studie med 

enkätundersökning som metodval. Mitt urval, genomförande, analys, studiens 

trovärdighet och de forskningsprinciper som jag följt kommer även att belysas.   

Metodval  

Jag har använt mig av två metoder, en kvalitativ och en kvantitativ metod där enkät har 

används för att samla in empirin. Vid personliga intervjuer får forskaren ett kvalitativt 

forskningsresultat. Vid kvalitativa intervjuer har forskaren lagt mer vikt vid sin egen roll 

i intervjuandet och är mer aktiv. I en kvantitativ metod använder sig forskaren av 

enkäter eller ytligare intervjuer, till exempel telefonintervjuer (Trost 1997). Syftet med 

studien är att få fördjupad förståelse för hur lärare reflekterar kring inlärningsstilar i 

relation till undervisning och klassrumsmiljö och hur deras tillämpningar i några 

skolämnen ser ut. Då ansåg jag att denna metod var lämpligast att använda (min 

förförståelse om skolans värld har jag fått dels genom att gå i skolan men också i mina 

praktikperioder som kan ses som en del av min förförståelse för mina valda 

forskningsfrågor). Patel & Davidsson (2003) menar att när vi utgår ifrån en kvalitativ 

studie får vi en annan och djupare kunskap. Trost belyser också att kvalitativa metoder 

utmärks genom att ställa frågor inom mina frågeområden och sedan följa upp dem med 

följdfrågor. Beroende av hur den intervjuade svarar är det möjligt att erhålla fylliga, 

nyansrika svar. Har valt att använda mig av intervjuer med lärare och 

enkätundersökning med elever. Dessa redskap har valts för att få en så bred bild som 

möjligt av det valda ämnet. Men också för att kunna se hur lärare gentemot elever 

uttrycker sig. Stukát (2005) belyser att intervjua är ett av de viktigaste och vanligaste 

arbetsredskapen. Författaren menar också att ”få svar från en större grupp ger kraft åt 

resultaten” (s 42).  

 

Den form av intervjuer som har valts till arbetet är strukturerad intervju. I strukturerade 

intervjuer använder intervjuaren ett fastställt schema. Där ordningsföljden av frågorna 

och dess formulering är förbestämt. Med strukturerade intervjuer skapas en situation där 

samspelet mellan intervjuaren och de intervjuade blir så neutralt som möjligt menar 

Stukát (2005). Patel och Davidsson (2003) menar också att när man som intervjuare 

ställer likalydande frågor och i exakt samma ordning till varje intervjuperson kallar de 

det för standardiserade intervjuer. I denna studie har då strukturerade/standardiserade 

intervjuer använts. Intervjuerna dokumenteras med hjälp av bandspelare och dessutom 

fördes det anteckningar under tiden, detta för att inte gå miste om någon information. 

Genom att banda intervjuerna möjliggjordes det för mig som författare att koncentrera 

sig på intervjun. Dessutom kunde samtliga intervjuer skrivas ned efter intervjutillfället. 

Inför analysfasen var det värdefullt att kunna läsa intervjuerna, och i det leta efter både 

skillnader och likheter bland de intervjuade. 

  

Enkätundersökningen har skett med samtliga elever (bortfall noll) i respektive klass. 

Utformningen av enkäten består av frågor om det valda ämnet. Det finns olika typer av 
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frågor. Bland annat kategorifrågor, skalfrågor och alternativfrågor menar Bell (2006). 

Alternativfrågor är något som använts i min studie. Där får svarspersonerna välja på ett 

eller flera olika alternativ. Valde också att fråga om kön och om elevernas intressen. 

Dessa frågor kan ha betydelse för elevernas svar och för resultatet. Ejlertsson (2005) 

belyser att det finns både positiva och negativa sidor med att utföra en 

enkätundersökning. Bland annat kan deltagarna svara i lugn och ro. 

Enkätundersökningen kan utgöras på ett förhållandevis stort urval och det kan också 

utföras i ett stort geografiskt område. Några negativa sidor som finns är bland annat att 

antalet frågor i enkäten är begränsat. Deltagandes identitet kan inte styrkas med 

fullständig säkerhet och de personer som har svårt med att skriva eller läsa hamnar i 

bortfallsgruppen. Detta är något som jag kommer ha i åtanke vid sammanställningen. 

Med hänsyn till den låga åldern på de som besvarade enkäten valdes det att begränsa 

möjligheterna med att ge längre, kvalitativt inriktade svar. 

Urval 

Skolan är en liten landsbygdskola i västra Sverige. Där utfördes både intervjuerna och 

enkäterna. Har valt att utgå från två klasser i år fyra och en klass i år fem. Detta val 

gjordes för att jag trodde dessa elever skulle vara mogna att kunna svara på mina frågor 

och att de kunde ge mig intressanta och ärliga svar. Eftersom skolan är en liten 

landbygdskola undervisar alla lärare i alla ämnena fast de inte har utbildning för detta. 

Jag anser då att detta inte skulle komma att påverka min studie markant då de undervisat 

och har erfarenhet kring detta arbetssätt. Intervjuerna ägde rum med klassföreståndarna i 

dessa klasser. Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet intervjupersoner till 

studien beror på undersökningens syfte.   

Genomförande 

Eftersom eleverna är under 15 år så krävdes, enligt etiska regler målsman tillstånd. Det 

utformades ett informationsbrev (se bilaga 3) till vårdnadshavarna och eleverna i de 

berörda klasserna, där talade jag om vem jag är och mitt syfte med studien.  Eleverna 

fick med sig informationsbrevet hem där deras föräldrar fick skriva under, med deras 

tillåtelse att bidra till min studie. Föräldrarna skickade sedan med sina barn lapparna 

tillbaka till skolan då fick jag klartecken till att genomföra enkätundersökningen i alla 

tre klasserna. Enkätundersökningen (se bilaga 2) skedde vid tre tillfällen under en vecka 

och i mindre grupp. Tidpunkt och vilken dag enkätundersökningarna skulle genomföras 

bestämdes tillsammans med klassföreståndaren. Uppsatsens författare var närvarande 

vid varje tillfälle, och det var möjligt för de som hade frågor att ställa dem samtidigt 

som enkäten besvarades. 

 

Innan intervjuerna genomfördes testades dessa frågor på en klasskamrat. Detta för att få 

en förståelse om intervjufrågorna gav svar på det som jag var intresserad av att få svar 

på, en så kallad pilotstudie. Därefter korrigerade jag mina frågor något. Intervjuerna 

skedde under två dagar och även här bestämdes tid och plats tillsammans med den 

berörda. Det resulterade i att jag intervjuade två lärare under en dag och en under en 

annan dag. Under intervjuerna satt vi i skolans lokaler, vilket kan ha en positiv 

betydelse då läraren känner sig trygg i denna miljö. Miljön som man sitter och 
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intervjuar i skall vara så ostörd som möjlig och dessutom skall den intervjuade känna 

sig trygg i den miljön man är i menar Trost (1997). Intervjufrågorna (se bilaga 1) 

inleddes med lärarnära frågor så som, hur länge har du arbetat som lärare? Och vilken 

utbildning har du? Detta valdes för att de skulle känna sig bekväma i situationen och att 

intervjun skulle fortlöpa på ett naturligt sätt. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

bandspelare. Lärarna fick också i förväg ta del av ett informationspapper (bilaga 4) som 

jag skrivit och som innehöll fakta om de fyra olika inlärningsstilarna. Detta lämnades ut 

på grund utav att intervju tillfället skulle bli så bra som möjligt. Samtliga intervjuer 

spelades in med en tidsmässig åtgång mellan 10 och 18 minuter för var och en. Dessa 

transkriberades sedan ut några dagar efter att intervjuerna ägde rum.  

Analys 

Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) belyser fyra faser som intervjuerna och 

enkäterna kan delas in i. Det är dessa fyra faser som jag utgått ifrån vid min analys av 

intervjuerna och enkäterna. I första fasen ska man bekanta sig med datan och skapa ett 

helhetsintryck. I fas två skall man uppmärksamma skillnader och likheter utifrån 

intervjuerna och enkäterna. I den tredje fasen ska man kategorisera olika uppfattningar/ 

dela innehållet i olika beskrivningskategorier. Och i den fjärde och sista fasen studeras 

underliggande strukturen i kategorisystemet (mer systematiskt analysera och tolka 

innehållet i varje kategori).  

 

Jag valde först att transkribera intervjuerna och lära känna materialet och skapa mig en 

helhet kring svaren genom att läsa igenom det flera gånger. Under dessa gånger som jag 

läste blev de enskilda delarna tydliga. Jag kunde se svaren som liknade eller skiljde sig 

ifrån varandra. Jag utgick därefter från studiens syfte och frågeställningar, bildade sen 

olika rubriker som resultatet kunde sammanställas efter. När jag skulle analysera 

enkätsvaren läste jag också igenom svaren flera gånger. Jag försökte se mönster, 

något/någon som utmärkte sig, men även likheter och skillnader. Därför kategoriserade 

jag svaren som jag fått.   

Trovärdighet 

Gällande trovärdigheten i min studie framhåller Bell (2006) att risken för viss skevhet i 

ett resultat alltid finns eftersom jag som utför studien är människa och inte en maskin 

vilket kan medföra att jag på ett omedvetet sätt påverkar respondenterna. Jag är 

medveten om att så kan vara fallet men att jag med kännedom om detta försökt ha det i 

åtanke under studiens gång. En viss skevhet i resultatet kan även uppstå då jag som 

utför studien har ett stort intresse i det som ska undersökas (Bell 2006). Jag har ett stort 

intresse för valt innehåll men tror samtidigt att detta inte är något som påverkat mitt 

resultat då jag under studiens gång hela tiden försökt ha förförståelsens påverkan vid 

tolkning i åtanke. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för hur lärare 

reflekterar kring inlärningsstilar i relation till undervisning och klassrumsmiljö och hur 

deras tillämpningar i några skolämnen ser ut. Detta i ämnena svenska, matematik och 

bild. För att få svar på detta genomfördes undersökningen med hjälp av intervjuer och 

enkätundersökningar, då jag tittat på lärarnas svar gentemot elevernas. Det som jag kan 

se som en fördel var att jag är bekant med både lärare och elever, genom praktik. Detta 
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skapade en behaglig situation. Jag valde att genomföra enkätundersökning med eleverna 

för att jag tror att de i lugn och ro svarade på frågorna precis som det är. Om jag 

exempelvis hade valt att intervjua eleverna hade deras svar kanske blivit annorlunda. 

Något som också är viktigt att ha i åtanke när man analyserar materialet är vilken 

inverkan lokalen haft på trovärdigheten hos data menar Trost (1997). I denna studie tror 

jag att lokalen har påverkat positivt då respondenterna känner sig trygga i den miljön. 

Det krävs djupa kunskaper inom de teorier som finns och dessutom kan teorierna tolkas 

på olika sätt. Jag har dock försökt att ifrågasätta och noga analysera mina tolkningar för 

att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt (jfr Bell, 2006). Valet att använda 

bandspelare underlättade också tolkningen av datamaterialet då jag kunde höra deras 

tonläge och pauser och därmed få ett trovärdigt resultat. I en intervjusituation finns 

alltid risken att frågor och svar feltolkas menar Stukát (2005).  

Forskningsetik  

I forskningsetiska principer (2002) kan jag utläsa att det finns fyra allmänna huvudkrav 

på forskning. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, 

innebär att jag som forskare skall informera de berörda och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Upplysningen skall också ges om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt till att upphöra med sin medverkan. Informationen skall alltså innehålla 

alla delar i den aktuella undersökningen som kan påverka deras deltagande. Detta 

kommer att utföras genom informationsbrev till föräldrar och elever. Samtyckeskravet är 

den andra principen som skall uppfyllas och där skall forskaren inhämta 

uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. Om respondenterna är 

under femton år så bör samtycke även erhållas av vårdnadshavare. I informationsbrevet 

vill jag ha vårdnadshavarens samtycke och godkännande på att eleverna får delta. De 

medverkande skall ha rätt att på egen hand bestämma på vilka villkor de skall delta. De 

skall också kunna avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa följder. 

Denna information kommer också att finnas med i informationsbrevet. Den tredje 

principen är konfidentialitetskravet där skall materialet behandlas konfidentialitet och 

data skall inte lämnas till obehöriga. Personernas namn och skolor skall inte nämnas i 

arbetet och det insamlade materialet skall förvars säkert. Den sista principen, 

nyttjandekravet, är viktigt för de deltagande att veta att den insamlade information 

endast kommer att användas för undersökningen. Jag kan också utläsa att det finns 

några rekommendationer inför arbetet. Till exempel bör jag som forskare ge 

undersökningsdeltagarna tillfälle att ta del av olika avsnitt och som forskare kan man 

också fråga de berörda personerna om de är intresserade av mitt arbete.  
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Resultat 

Respondenterna är 42 elever i åldrarna tio till elva år, både pojkar och flickor. Samtliga 

lärare är kvinnor, jag har valt att döpa dem till Anna, Beatrice och Catrin. De har arbetat 

som lärare mellan ett och ett halvt år och fjorton år. Jag har valt att fokusera mer på 

intervjusvaren än enkätsvaren därför presenteras först en sammanfattning av intervju- 

och enkätsvaren därefter kommer en resultatanalys av intervjuerna och till sist avslutas 

det med slutsatser dragna utifrån resultatet.  

Intervjusammanfattning, Anna 

 

Anna är utbildad i matematik och naturorienterade ämnen, både för tidiga och äldre 

åldrar. Hon har arbetat som utbildad lärare i ett och ett halvt år och som icke utbildad i 

fyra år.  

Klassrumsmiljön i samspel med elevernas inlärningsstilar 

Anna menar att hon skulle vilja plocka bort mer av alla saker som finns uppsatta på 

väggarna och runt om i klassrummet. Hon säger att hyllor behövs men ibland så är det 

så mycket saker som barnen tittar på istället för att göra annat. Eleverna förlorar då 

koncentrationen från det arbete de håller på med anser hon.  

Hur lär sig eleverna i svenska, matematik och bild 

Det är olika från elev till elev hur de lär sig i de olika ämnena, menar Anna. En del lär 

sig genom att Anna själv talar men många sitter och lär sig genom att de får testa sig 

fram. Anna tror att de flesta lär sig ganska bra vid genomgångar på tavlan och när de 

själva får skriva. ”För då har de både hört, sett och gjort och då har de fått många, hmm 

vad ska jag säga, många kanaler in, menar hon” Det är väl nästan likadant i de andra 

ämnena också menar Anna. De talar och gör saker tillsammans, det är då hon ser att 

många förstår. Anna menar att när de får höra, fundera lite själva, när de hör andra 

bekräfta och när hon själv bekräftar är det många som förstår.  

Planerad undervisning 

Anna menar att hon försöker tänka till vid sin planering och att hon tänker på alla 

inlärningsstilar. En del av eleverna får man som lärare ta enskilt med men den stora 

massan kanske klarar av att ta instruktioner och genomgångar i helklass menar Anna. 

Hon menar att hon vet vilka elever som hon kanske ska ha en extra genomgång med. 

”Anna säger att en del klarar inte att ta in i klassen utan man får ju tänka på när man 

planerar att man har den tiden” Anna försöker även komma ihåg vad hon träffat på 

tidigare med eleverna och utifrån det veta vad som skall tas med i undervisningen. Hon 

har också små/korta genomgångar. Anna planerar i matematiken att utgå ifrån bilder, 

visualisera med bilder men också genom att tala och skriva, då tror hon att det kommer 

att underlätta för eleverna och att de kan använda och ta från det som passar just för den 

enskilda individen.  
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Möjligheter  

”Att man kan variera sig på många olika sätt å men ändå inte tappar den stora helheten” 

tycker Anna är den största möjligheten för elevernas olika inlärningsstilar. Anna menar 

att det finns olika sätt att arbeta på, eget arbete, gemensamt arbete, använda tavlan, 

försöka göra så att alla känner att elever klarar av att arbeta med detta moment/arbete. 

Genom att de får arbeta så som de tycker passa just för dem kanske man som lärare får 

tid till att sitta hos de elever som inte tycker det är så lätt med det som de håller på att 

arbeta med just nu. Även att diskutera och tala med varandra tror Anna underlättar i alla 

ämnen, de hjälper varandra.  

Hinder 

Anna vet inte om det finns några hinder med elevernas olika inlärningsstilar utan hon 

menar att ”hinder… ehh jag vet inte om det är några hinder man får ju tänka lite mer när 

man planerar”. Som lärare skall man tänka på allt som man gör och planerar, till 

exempel hur blir det för den/de elever om jag gör så här och hur skall jag planera för de 

som inte arbetar lika fort som de andra. Hon menar att hon måste tänka till vid sin 

planering så att de finns olika metoder, både att höra, lyssna, se och läsa med mera. Hon 

säger; ”Vet inte om det är något hinder det är ett merarbete men ett merarbete vet jag 

inte om det är ett hinder, nee” 

 

Sammanfattning av Annas undervisning kopplat till lärstilar 

Min sammanfattning av Anna, kopplat till lärstilar. Är att i samtalet framgår det inte att 

Anna vet vilka inlärningsstilar eleverna har men hon kanske däremot tror att hon vet 

det. Hon nämner inget om att hon utfört några tester eller liknande för att få kunskap om 

elevernas olika lärstilar. Hon arbetar med att eleverna både har fått sett, gjort och hört. 

Hon har däremot inte många synpunkter eller konkreta exempel på sambandet mellan 

undervisningsmiljön och lärstilar.   

Intervjusammanfattning, Beatrice 

 

Beatrice är utbildad grundskolelärare ett till sju med svenska, so och idrott som ämnen. 

Hon har arbetat som lärare i cirka 14 år. 

Klassrumsmiljön i samspel med elevernas inlärningsstilar 

Beatrice anser att hon har gjort så gott det går med att förändra klassrummet. Beatrice 

har försökt att få en liten vrå där de elever som behöver lugn och ro kan sitta. Det finns 

även ett grupprum att tillgå om någon skulle vilja sitta där. Hon beskriver också att det 

finns ytor i klassrummet på grund av att de just nu sitter två och två. Det finns också en 

projektor i klassrummet och hon har placerat eleverna så att alla ser tavlan ordentligt. 

Beatrice menar att det kan var svårt att förändra klassrummet med de resurser som finns 

idag. Men hon tycker det är viktigt att ha en egen vrå som är avskärmad, det har hon 

redan då hon säger ”det kanske man skulle önska något mer sånt ställe och även ett 

ställe där man är man kanske kan då till exempel lyssna på skivor så där lite mer utan att 

störa andra”. Möbler som är anpassade till att göra saker är också något som Beatrice 

saknar i klassrummet. Beatrice avslutar med att ”man på nått sätt delar upp klassrummet 
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med hyllor och så men å så har vi ju de inte, det ser ganska traditionellt ut möblerat i 

vårat klassrum”.  

Hur lär sig eleverna i svenska, matematik och bild 

Beatrice tror att eleverna lär sig bäst genom att lyssna och tala mycket matematik. Hon 

förklarar det så här; ”liksom berätta för varandra, att berätta för andra tror jag är de allra 

bästa sättet att lära sig matte på”. Beatrice betonar också att ett lugnt arbetsklimat med 

lugn och ro är viktigt. Hon tror att de flesta behöver det men att det också blir en 

variation mellan de olika inlärningsstilarna. Hon säger ”de är väl lite så jag försöker 

tänka att jag i alla ämnen å i alla områden vi arbetar med får in lite av varje lärstil” I 

matematiken tänker Beatrice att eleverna både får arbeta själva, berätta för andra, lyssna 

på henne som lärare, att man ritar bilder och att de får utföra saker konkret och 

praktiskt. Det är också viktigt att vara flexibel som lärare menar Beatrice. ”Det är 

väldigt väldigt svårt å hitta varje barns ultimata lärstil aa så man provar sig fram där” 

Beatrice säger till sist att ”jag tycker väl att de är lite så här i alla ämnen egentligen men 

vet inte egentligen om det är något om skiljer de olika ämnena åt direkt utan jag skulle 

vilja säga att jag tänker likadant oavsett vilket ämne”.  

Planerad undervisning 

Det beror på vad som är tänkt att de skall göra, men Beatrice planerar nästan alltid något 

gemensamt först. Hon säger; ”försöker jag tänka att de ska passa alla å att jag varierar 

mig mycket å att jag försöker få inslag från olika lärstilar”. Hon menar då att resultatet 

blir det bästa då. För att variera sig brukar Beatrice rita på tavlan, berätta mycket för de 

som behöver, visa film, göra något konkret eller att eleverna får rita. När eleverna skall 

sitta och arbeta själva är hon flexibel i sin undervisning och är då uppmärksam på vilka 

som behöver göra på något annat sätt. Hon säger att ”de blir mer spontant utifrån vad 

situationen kräver”. Under vissa lektioner/områden låter Beatrice eleverna själva få 

välja hur de vill arbeta till exempel genom teater, rita, skriva, läsa, göra en plansch eller 

kanske skriva en sång. Beatrice menar då att här får eleverna själva välja på vilket sätt 

de vill lära sig. I andra situationer när det gäller lugn och ro eller att ha musik i 

klassrummet blir det oftast majoriteten som får avgöra, menar hon.  

Möjligheter  

Det är viktigt att kunna komma åt alla elevers olika inlärningsstilar tror Beatrice. 

Genom att ha mer individuellt (individanpassning) tror Beatrice kommer öka elevernas 

resultat.  

Hinder  

Men det finns också alltid olika hinder menar Beatrice. Hon säger att ”skulle man kunna 

anpassa och hitta lösningar för de hindren så tror jag att de skulle va jätte bra”. Det 

största hindret är att man är ensam lärare på många elever. Ett annat hinder som finns är 

att det kan vara svårt att hitta alla elevers olika inlärningsstilar och att det då krävs en 

kartläggning och tiden finns inte alltid där menar Beatrice. Något som är brist på i 

skolan är lokaler och ett hinder är att personalen inte räcker till. Hon avslutar med att 

säga ”kanske de också är så att vi är för dåliga att se möjligheterna det kanske går på ett 

lättare sätt än vad man tror så men att man kan kanske inte har den kunskapen för att få 

den att funka”.   
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Sammanfattning av Beatrices undervisning kopplat till lärstilar 

Sammanfattningen av Beatrice kopplat till lärstilar är att det i samtalet framgår att hon 

arbetar mycket med en varierande undervisning och att hon som lärare är flexibel och 

försöker se till eleverna hur de lär. Men hon nämner inte konkret hur hennes elever lär 

sig bäst. Hon nämner heller inget om att hon utfört några tester eller liknande för att få 

kunskap om elevernas olika lärstilar. 

Intervjusammanfattning, Catrin 

 

Catrin är utbildad grundskolelärare ett till sju med matematik och naturorienterade 

ämnen. Hon har arbeta som utbildad lärare i sju år.  

Klassrumsmiljön i samspel med elevernas inlärningsstilar 

Catrin menar att hon har lagt ner mycket tid på att använda sig av bilder. Catrin har 

också lagt in bilder i schemat hon säger ”det står till exempel läsläxan och så är det en 

bild på en bok”. De både skriver och läser mycket på lektionerna, de har extra 

genomgångarför att alla ska försöka förstå på sitt sätt. Catrin har även tänkt på att om 

man vill få lugn och ro kan eleverna få använda sig av hörlurar som finns tillgängliga i 

klassrummet. Catrin anser att hon kan bli ännu bättre på att använda sig av bilder. ”Jag 

skriver mycket på tavlan, pratar mycket men inte liksom ritar så”. Sen menar hon också 

att hon skulle vilja använda sig mer av rörelse med kroppen och mer praktiskt arbete. 

Hon anser att de blivit sämre på det, att de faktiskt var duktigare på det förr. Hon menar 

” jaa nu så är det mer… ja prat och teoretiskt och så inte mycket praktiskt”.  

Hur lär sig eleverna i svenska, matematik och bild 

Catrin ser tydligt att det är genom praktiskt arbete som ger bäst resultat bland eleverna. 

De lär sig bättre men det hon funderar på är hur mycket man som lärare gör det? ”Ja då 

blir man lite sådär… aaa… man talar emot sig då”. Det är praktiskt och bildligt som hon 

har märkt men också genom att ha mycket repetitioner, små repetitioner som ger bäst 

resultat. Hon fortsätter och säger ”i svenskan är det också mycket de där praktiskt och 

de där är man lite dålig på och filmer och bilder och så ra”. Catrin menar att det är 

ungefär samma här, att de är dåliga med det praktiska arbetet och på att använda sig av 

bilder. Hon är mycket för att tala och skriva på tavlan vad de skall göra.  

Planerad undervisning  

Catrin försöker tänka att det är viktigt att försöka få in mer praktiskt i undervisningen 

men också att försöka få in de olika inlärningsstilarna. Men hon säger att ” sen är de inte 

alltid lätt heller alltså man har många barn å man har knappt om tid”. Det är viktigt att 

man som lärare tänker på detta men hon tror att hon kan bli duktigare på det. Något som 

Catrin också skulle vilja bli duktigare på är att kunna se elevernas förkunskaper, utifrån 

att veta deras förkunskaper kan därefter planeringen av undervisningen ske på elevernas 

nivå och även att man utgår ifrån det sätt de lär sig bäst på. I matematiken utgår Catrin 

mer från att arbeta mer praktiskt. Där är det lättare att ordna mer praktiska uppgifter 

genom till exempel att bygga, konstruera, arbeta med de olika geometriska 

formerna/figurerna och bilder. I svenskan anser Catrin att det blir mer av att de läser och 

skriver.  
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Möjligheter  

De möjligheter som finns med elevernas olika inlärningsstilar kan bland annat vara att 

delge varandra menar Catrin. Hon säger att ”genom att de har olika lärstilar så kanske 

de är nån som snappar någon annans”. Som lärare är det viktigt att ta tillvara på alla 

inlärningsstilar menar Catrin. Hon menar också att eleverna får visa och berätta hur de 

tänker och lär sig bäst inför klasskamrater och lärare. Det är många elever som inte vet 

vilken lärstil som passar just dem bäst och genom att delge varandra kan de få råd/tips 

av varandra.  

Hinder 

Hon menar att ”hinder brukar man hitta ganska många (skratt)”. De största hindren är 

personaltätheten och lokaler. Även planeringstiden är det ont om och det är mycket 

annat runt omkring oss menar Catrin.  

 

Sammanfattning av Catrins undervisning kopplat till lärstilar 

Sammanfattningen av Catrin avspeglar att hon arbetar mycket med bilder med eleverna. 

Hon nämner inte konkret hur och om det är så hennes elever lär sig bäst. Hon nämner 

heller inget om att hon utfört några tester eller liknande för att få kunskap om elevernas 

olika lärstilar. 

Enkätsammanfattning 

Majoriteten av de elever som deltog i enkätundersökningen vill gärna befinna sig i 

klassrummet när de skall arbeta eller lära sig något nytt. Dessa elever vill också att 

klassrummet ska bestå av bänkar eller bord med tillhörande lådor till. Ett fåtal svarade 

att de ville ha en myshörna i klassrummet. Några elever lär sig bäst när de får vara i 

grupprum och inte i klassrummet. En av de tillfrågade ville vara i biblioteket men skulle 

hon/han vara i klassrummet skulle det finnas bänkar att sitta på. Några ville däremot 

sitta bredvid en kompis i klassrummet när de skulle lära sig något nytt. Den största 

majoriteten av respondenterna vill att läraren skall undervisa på så vis att läraren både 

skriver på tavlan och talar. ”Man lär sig något nytt något man inte kunde innan. Genom 

att lyssna och skriva”. Det är några av eleverna som också vill att läraren både skriver 

på tavlan och talar men att det däremot är deras koncentration som hindrar dem från att 

lära sig. Eleverna menar också att det oftast är ljudnivån i klassrummet som hindrar dem 

från att lära sig. Medan det finns en respondent som anser att det är möbleringen som 

hindrar personen i fråga att lära sig något nytt. En av respondenterna utmärkte sig 

genom att den inte ville ha ny informationen muntligt, då hade eleven svårt att förstå. 

Någon ville bara lyssna till läraren när information skulle ges i bild men inte i de andra 

ämnena.   

 

Hur eleverna lär sig bäst i matematik, svenska och bild, skiljer sig åt bland 

respondenterna. Men majoriteten visar ändå att de lär sig bäst genom inlärningsstilarna 

visuellt och auditivt. Att få skriva och lyssna i de olika ämnena är det som de flesta 

anser vara det bästa sättet att lära sig på. ”I svenska lär jag mig bäst genom både prat 

och skrivning”. Någon utmärkte sig genom att den både ville skriva och läsa om den 

skulle lära sig något nytt i dessa ämnen. Majoriteten var överens om att de gillar att 

arbeta i ett tyst klassrum, så de kan få arbetsro. Detta oavsett ämne och de ville gärna ha 
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genomgångar där läraren talar. ”Jag lär mig bäst när jag har arbetsro och när jag 

lyssnar”. Det var däremot några som inte ville att läraren i ämnet bild skulle ha 

genomgångar där hon/han talar, men gärna i de andra ämnena. En elev valde att skriva 

på svarsalternativet annat, på hur läraren skall undervisa. En elev ville istället att läraren 

skulle läsa lite detta var personens svar istället för de alternativen som redan fanns. 

Några få elever tyckte att läraren skulle undervisa genom att enbart tala och det som kan 

hindra dem från att lära är ljudnivån. Några uppmärksammar sitt lärande genom att de 

får prata om det med andra. Några få ville inte att läraren i svenska och bild skulle ha 

genomgångar. Det var några få elever som inte ville arbeta i ett tyst klassrum när de 

hade bild på schemat men däremot genomgångar av läraren. Få av respondenterna 

utmärkte sig genom att inte vilja ha genomgångar av läraren i något av de tre ämnena.   

 

Många av respondenterna anser att de inte gillar att ha musik på eller att utföra saker 

med kroppen vid de olika ämnena. Några vill inte ha musik i öronen förutom vid ämnet 

bild. En del av eleverna kunde tänka sig att utföra saker med kroppen och detta också i 

ämnet bild. ”Jag älskar bild och det spelar ingen roll hur jag jobbar på bilden”. 

Majoriteten ville inte utföra saker med kroppen för att lära sig, men det fanns vissa som 

däremot ville utföra saker med kroppen i alla ämnena. ”Kan var svårt att göra exakt och 

prikat, men jag använder helst kroppen” en annan elev uttryckte ”när jag använder 

kroppen tillexempel räkna med fingrarna”. Det var två av svaren som skiljde sig 

markant från de övriga svaren genom att de i svenska och bild helst ville använda 

kroppen. 

Resultatanalys 

Klassrumsmiljön 

Samtliga respondenter anser att de har gjort något med sitt klassrum för att underlätta 

för elevernas lärstilar. Hur mycket som åtgärdats skiljer sig däremot mellan dem. Anna 

har endast tänkt på att inte ha för mycket uppsatt på väggarna, hon menar att detta kan 

få eleverna att tänka på annat och då förlorar de sin koncentration.  Beatrice har istället 

en annan syn på klassrumsmiljön genom att hon har försökt att få en vrå där eleverna 

kan sitta ostört i klassrummet och arbeta och även ett grupprum finns tillgängligt för 

eleverna.  Hon har även försökt att ha lite ytor i klassrummet och detta genom att 

eleverna just nu sitter två och två. När eleverna behöver lugn och ro finns det hörlurar 

att tillgå i klassrummet hos Catrin och hon använder sig mycket av bilder i sin 

undervisning. Det var inte någon av de tre respondenterna som hade några konkreta 

exempel på vilka hindren skulle kunna vara, varför de inte har förändrat något i 

klassrummet. De saker som de tre respondenterna nämnde att de skulle kunna förändra 

med dagens resurser är faktiskt sådant som de alla skulle kunna förverkliga. Då de ville 

förända sitt klassrum genom att exempelvis fortsätta plocka undan saker från väggar och 

hyllor (Anna), en till avskärmad vrå, möbler som är anpassade att kunna utföra saker 

med (Beatrice) och bilder (Catrin).  

Hur lär sig eleverna bäst i svenska, matematik och bild? 

Hur eleverna lär sig i ämnena finns det en utgångspunkt som skiljer sig från de andra. 

Catrin anser att eleverna både i matematik, svenska och bild lär sig likadant. Hon har 

sett att eleverna lär sig både genom praktiskt arbete och genom att använda bilder. Men 
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hon säger också emot sig själv då hon anser att hon inte alltid arbetar genom att använda 

bilder och mer praktiskt (exempelvis att eleverna får använda kroppen) bland eleverna. 

Däremot är samtliga respondenter ändå eniga om att de arbetar och undervisar lika i alla 

tre ämnena men det som skiljer sig är hur de undervisar. Beatrice och Anna uttryckte sig 

att man försöker ha en variation mellan inlärningsstilarna. Där jag kan koppla detta till 

Gardners teorier att, alla behöver träna på allt på olika sätt. Anna är väldigt noggrann 

med att eleverna både har fått se, höra och göra. Medan Beatrice har en variation mellan 

att eleverna bland annat får arbeta själva, berätta för andra, lyssna på läraren och tydliga 

bilder med mera. 

Planerad undervisning med fokus på elevernas inlärningsstilar 

Lärarnas planering av deras undervisning ser olika ut till deras svar. Beatrice och Catrin 

anser att det är ont om tid och att man som lärare har många elever att se till. Men de 

försöker ändå att se till helheten. Beatrice belyser ändå att det är viktigt att ge eleverna 

alternativ och att kunna vara flexibel som lärare är det bästa.  Anna menar istället att det 

beror på hur hon planerar sin undervisning. Hon vet att hon skall hinna planera för varje 

enskild individ under sin planeringstid. De tre respondenterna är alla eniga om att de 

försöker variera sin undervisning. Medan Catrin ändå uttrycker sig att hon skulle kunna 

använda mer bildligt och mer praktiskt arbete med eleverna. Alla tre respondenter är 

också eniga om att de bästa undervisningssätten/undervisningstillfällena är när de har 

arbetat praktiskt på lektionerna. De olika exempel som respondenterna gav var när 

eleverna fick arbeta praktiskt och det blev mycket bra diskussioner bland eleverna i 

klassen. Läraren Beatrice gav exemplet, ”det bästa med en lektion där man känner att 

man får med barnen är att få dom engagerade och aktiva”. En lektion hade eleverna fått 

ett uppdrag där de skulle handla för exakt 100 kronor i en affär. Här fick de visa 

tålamod, pröva sig fram och även hjälpa varandra. Läraren tyckte att alla elever fick 

med sig så mycket mer än en ”vanlig” lektion.  

Möjligheter  

Anna menar att man som lärare kan variera sig på många olika sätt men att hon ändå 

inte tappar den stora helheten (den stora gruppen av elever som har liknande lärstil). 

Catrin menade att eleverna kan visa varandra sina olika sätt att lära sig på. Någon/några 

av eleverna kanske får upp ögonen för någon annan lärstil, man tar tillvara på allas olika 

lärstilar på detta sätt. Detta ser hon som en möjlighet, då alla elever inte vet sin 

inlärningsstil då är det extra bra att kunna delge varandra. Även Anna uttryckte liknande 

möjligheter, genom att hjälpa och delge varandra kan eleverna befästa sin egen kunskap. 

Beatrices svar var det svar som tydligast uttryckte sig genom att hon ser den stora 

möjligheten i att om undervisningen blir mer individanpassad och till elevernas lärstil 

anpassad kommer elevernas resultat att bli bättre.  

Hinder  

Hinder kommer/finns det alltid menar Beatrice och Catrin. De stora hindren är 

personaltätheten, lokalerna och att tiden (planering) inte räcker till. För att se till varje 

enskild elevs inlärningsstil krävs det en kartläggning vilket ibland inte tiden räcker till 

för att kunna genomföra.  Men Beatrice avslutar ändå med att det kanske är de själva 

som är dåliga på att se möjligheterna som finns och att det kanske är lättare än vad de 

tror att arbeta på detta sätt. Anna utmärkte sig genom att finns några hinder med att ha 

många elever med många olika inlärningsstilar i klassen. Detta måste man som lärare 

kunna planera in i sin undervisning ändå menar hon.  
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Slutsatser  

Följande slutsatser har jag kommit fram till genom min analys av data: 

 Det är oklart för lärarna vad inlärningsstilar är och vad tanken är. En lärare 

tänker att variation kommer att tillgodose allas behov, en annan menar att 

eleverna kan lära sig av varandras inlärningsstilar. Detta stämmer då inte 

överens om Dunns övriga teorier.  

 

 Lärarna har ändå en viss medvetenhet kring betydelsen av elevernas olika 

inlärningsstilar i både undervisning och klassrum. Men de har svårt att omsätta 

det i verkligenheten.  

 

 Hur undervisningen och miljön i klassrummet ser ut skiljer sig mellan lärarnas 

svar. Detta är nog något som kommer att skilja sig var jag än hade utfört min 

studie. Bland de svar som jag fick kan jag se att vissa delar av deras 

undervisning är gemensamt för de alla tre. 

 

 Många elever som deltog i enkätundersökningen svarade att de gärna ville att 

läraren både skulle skriva på tavlan och tala. Det kan vara svårt för eleverna att 

föreställa sig något annat, därför att de erbjuds sällan något annat 

undervisningssätt på lektionerna. Genom mina intervjuer kunde jag förstå att 

lärarna ofta undervisar på detta sätt. 

  

 De elever (majoriteten) som svarade att de ville använda kroppen (praktiskt 

arbete) ville då utföra de i ämnet bild eller vissa av eleverna skrev att de brukade 

räkna med fingrarna exempelvis i matematiken. Så som jag tolkar det ser 

eleverna ämnet bild som mer praktiskt eftersom de hela tiden ”gör saker”. 

Eleverna har nog inte förstått hur man både i svenskan och matematiken kan 

arbeta praktiskt.  

 

 Trots att lärarna uppfattat att elever lär på olika sätt har elever och lärare inte 

samma uppfattning om hur en inbjudande miljö ser ut. 
 

 Ytterligare en slutsats som framkommit är att en del lärare verkar snarare 

uppfatta ”lärstil” som en påminnelse om att det är bra att variera sin 

undervisning och inte att en del av eleverna har sätt att lära som underlättar för 

dem att ta in ny kunskap, och att detta kan variera inom klassen. 
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Diskussion  

Jag kommer först att diskutera mina val av studiens upplägg och genomförande. 

Därefter kommer resultatdiskussionen som knyter ihop resultatet med den historiska och 

teoretiska bakgrunden. Jag avslutar med en avslutning, där kommer mina tankar och 

reflektioner att finnas med som dykt upp under studiens gång. 

Metoddiskussion 

Då avsikten var att få en fördjupad förståelse för hur lärare reflekterar 

kring inlärningsstilar i relation till undervisning och klassrumsmiljö och hur 

deras tillämpningar i några skolämnen ser ut, valdes en kvalitativ och en kvantitativ 

metod där enkät har används för att samla in empirin. Vid personliga intervjuer får 

forskaren ett kvalitativt forskningsresultat. Vid kvalitativa intervjuer har forskaren lagt 

mer vikt vid sin egen roll i intervjuandet och är mer aktiv. I en kvantitativ metod 

använder sig forskaren av enkäter eller ytligare intervjuer, till exempel telefonintervjuer 

(Trost 1997). Valet av att använda en kvalitativ metod i form av strukturerade intervjuer 

och en kvantitativ metod i form av enkäter anser jag fungerade bra med tanke på 

studiens syfte. Det som var positivt för mina intervjuer var att jag utförde en 

provintervju innan huvudstudien, detta för att testa hållbarheten av frågorna genom en 

pilotstudie. Då fick jag reda på om mina intervjufrågor var av bra kvalité. Därefter 

korrigerades några av frågorna, och jag blev uppmärksam på att det var viktigt att ställa 

följdfrågor så att inte väsentlig information missades. Jag ser ändå på vissa svar som jag 

fått att det emellanåt sker en begreppsförvirring av lärarna angående lärstilar. Kanske 

skulle jag då istället följt följdfrågor som gjort det mer tydligt vid analysen av 

intervjuerna. För att få ytterligare stöd för mina frågeställningar utökades studien med 

en enkätundersökning för elever i årskurs fyra och en årskurs fem. Lärarnas 

uppfattningar om eleverna bekräftades av enkätstudien. Lärarnas uttalanden och 

elevernas svar kunde jag sedan ställa i relation till varandra och kunde bland annat finna 

likheter och skillnader.  

 

Intervjuerna flöt på bra, det kändes avslappnat och lärarna hade ordrika berättelser med 

mera. Gällande mitt urval av lärare anser jag det positivt för studien att de i fråga om 

ålder och utbildning skiljde sig åt. Jag tror att detta kan ha bidragit till en något mer 

mångsidig bild för studiens syfte. Att jag också valde att utgå från årskurs fyra och fem 

var för att få en helhetsbild av hur det kan se ut. Att jag kände deltagarna anser jag 

enbart påverkade studien positivt. Intervjuerna och enkätundersökningarna kunde då ske 

under avslappnade former och kontakten var inte av den grad att min tolkning av 

empirin påverkades. Jag är också medveten om att om jag skulle utfört denna studie på 

någon annan skola eller i några andra klasser så skulle nog resultatet sett annorlunda ut. 

Alla är och lär sig olika därför är inte resultatet generaliserbart. 

 

Ur trovärdighetssynpunkt har det underlättat för min analys att jag använde mig av 

bandspelare. Lärarnas svar fanns då till förfogande (även om jag också antecknande 

under intervjuerna), som ett slags bevis för att resultatet har en äkta grund. 
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Bandspelaren medför också att allt som lärarna uttrycker fångas upp som exempelvis 

småord, pauser och tonlägen med mera. Dessa uttryck kan ha betydelse för hur deras 

svar tolkas. När jag hade transkriberat mina intervjuer insåg jag att följdfrågor kunde ha 

varit fördelaktigt för att få resultatet mer sammanhängande. Då detta behövdes 

kompletterade jag min studie med några frågor till lärarna. Detta gjordes via telefon 

under en och samma dag efter att intervjuerna hade skett.  

 

Lärarna fick i förväg ta del av mina huvudfrågor och ett informationsblad om de olika 

inlärningsstilarna. Detta var ett medvetet val från min sida, då det var möjligt för lärarna 

att förbereda sig i tanken på mina frågor. En nackdel med detta tillvägagångssätt kan 

dock vara att det blir mindre spontana uttalanden, och att respondenterna snarare 

tillrättalägger hur de önskar att det skulle vara än Hur det faktiska vardagsarbetet 

fungerar. En annan nackdel som jag också kan se ur trovärdighetssynpunkt är att 

enkätundersökningen oftast refereras till de visuella eller auditiva preferenserna och de 

andra preferenserna nämns enbart i den öppna frågan, som förmodligen kanske är den 

svåraste frågan för en tioårig elev att svara på. En annan negativ synpunkt som jag är 

medveten om är att lärarna i studien inte har utbildning i de efterfrågade ämnena (men 

undervisar i alla tre) och som kan ha haft en påverkan på studiens resultat då de inte har 

utbildning för alla ämnena.  

Slutdiskussion  

Denna del är uppdelad i underrubrikerna; Dunns modell, sambandet mellan 

undervisning och inlärningsstilar, förståelse och medvetenhet kring inlärningsstilar, 

inlärningsmiljöer, tillämpningar i svenska, matematik och bild, möjligheter, hinder, 

lärstilsanpassad undervisning till sist en avslutning och med förslag på fortsatt 

forskning.  

 

Dunns modell 

Utifrån vad resultatet visar och i samband med Dunns modell, diskuterar alla lärare 

vissa gemensamma faktorer så som design, grupp, vuxna, och olika sinnen. Dessa berör 

de miljömässiga och sociala faktorerna. Det som däremot skiljer sig är hur arbetet görs 

kring varje faktor för varje lärare. Sedan finns det faktorer som skiljer sig bland lärarna 

och detta tror jag kan bero på att deras elevgrupper ser olika ut och behöver olika 

undervisningssätt. Någon av lärarna hamnade och talade mycket om de sociala 

faktorerna. Är det då inlärningsstilar lärarna talar om eller är det mer allmänt av det 

sociala? Svaren från läraren Beatrice utmärker sig genom att hennes svar hamnar bland 

flest faktorer som finns i Dunns modell. Detta kan bero på att hennes 14 år som lärare 

har gett henne erfarenhet i hur hon skall bedriva en mångsidig undervisning och hon har 

kanske inte svårt att se till varje elevs inlärningsstil.  

 

Sambandet mellan undervisning och inlärningsstilar 

Det som ändå är intressant och som majoriteten av lärarna svarade liknande på är att 

eleverna lär sig bäst genom praktiskt arbete på lektionerna. Detta kom fram genom 

deras erfarenheter. Men i deras undervisning som de planerar för och bedriver, 

förekommer det inte mycket praktiskt arbete. Det som jag trodde resultatet skulle 



26 

 

avspegla var att lärarna skulle svara mer likartat än vad de gjorde kring deras svar. Detta 

betyder självklart att de har olika elever med olika inlärningsstilar i sin klass. Det kan 

också bero på hur mycket planering lärarna lägger ner men också att deras erfarenheter 

avspeglas. Dunn (2001) belyser att inlärningsstilar beskriver hur olika vi människor lär. 

Inlärningsstilen varierar från person till person, från klassrum till klassrum och från 

grupp till grupp. Författaren menar att det är viktigt att lära känna och kunna utnyttja 

sina styrkor med sin egen inlärningsstil då det finns aspekter som avgör hur mycket och 

hur effektivt du lär dig. Detta är också något som även lärarna vidhåller och som står i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 

94) där det betonas att det finns olika vägar för att nå målen samt att undervisningen inte 

kan utformas lika för alla. Vilket intervjuerna visar att lärarna gör på olika sätt.  

 

Jag anser att om eleverna erbjuds andra undervisningsmetoder kommer de också att 

kunna bli medvetna om vilka andra inlärningsstilar som finns och vilket sätt som passar 

just dem bäst. Genom att eleverna kan bilda sig en egen uppfattning om 

inlärningsstilarna så kan de själva bestämma vilken lärstil som känns bäst. Men har de 

inte fått någon uppfattning om lärstilar så vet de inget om dem heller och kan inte 

bestämma vilken lärstil som är bäst. Prashnig (1996) belyser även detta genom att alla 

har en förmåga att lära sig men det är inte alla som utnyttjar detta till fullo. Detta beror 

på menar författaren att det är ytterst få som använder en metod som passar för just 

dem. Vilket svaren i min studie också visar på. Lärarna använder ofta samma metod 

eller variation på undervisningssätt. 

 

Förståelse och medvetenhet kring inlärningsstilar 

Jag har fått den uppfattningen att lärarna är medvetna om betydelsen av att ha 

undervisning som utgår ifrån elevernas inlärningsstilar och som är varierad, men att det 

tyvärr inte tillämpas fullt ut. Att som lärare kunna planera sin undervisning så att 

eleverna får möjlighet att lära sig utifrån sina olika inlärningsstilar är varierande utifrån 

vad resultatet visar. Något som också är intressant i resultatet och som avspeglas är 

lärarnas erfarenheter så som hur länge de har arbetat som lärare. De lärare som har 

arbetat längre menar att det är tiden och mängden elever som kan hindra dem från att 

kunna planera sin undervisning. Medans den som nästan är nyutbildad som lärare menar 

att det ingår i hennes planering. Detta anser jag är intressant men kanske ändå inte så 

överraskande. Utifrån resultatet ser jag att lärarna är medvetna om att eleverna lär sig på 

olika sätt, även om någon/några inte vet under vilka förutsättningar den enskilda 

individen lär sig bäst. De påpekar att de försöker ha varierade undervisningssätt men jag 

tror att det kanske är så att eleven behöver en annan arbetsmetod som är anpassad efter 

elevens inlärningsstil för att kunna befästa kunskapen? Att undervisa utifrån elevernas 

inlärningsstilar är något som skulle finnas mer av i undervisningen, detta visar resultatet 

från intervjuerna.  

 

En av lärarna berättade under intervjun att eleverna lär sig bäst genom praktiskt och 

bildligt arbete.  Men hon fortsätter i intervjun och säger att man som lärare säger emot 

sig själv ofta. Detta blir då tydligt när hon vill ha mer praktiskt, bildligt arbete och 

eleverna lär sig bäst genom detta sätt. Enligt min tolkning tror jag att detta kan bero på 

att det tar för mycket tid och lärarna tycker det är svår att utföra praktiska saker när man 

är ensam som lärare i klassrummet. Det som då läraren/lärarna ser som ett hinder (extra 

jobb) behöver inte vara ett hinder utan det finns elever som har samma lärstil och som 

skulle kunna arbeta mer ihop. Till exempel att 15 elever lär sig bäst visuellt och fem 
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elever auditivt dessa kan då arbeta tillsammans. Detta innebär då att man gör två 

planeringar istället för 22 och så vidare. Detta kan vara ett sätt att underlätta arbetet för 

lärarna. 

 

Inlärningsmiljöer 

När det gäller klassrumsmiljön och lärarnas svar anser de att det inte är några 

svårigheter med att ändra i klassrummet. När man som lärare skapar inlärningsmiljöer 

ska det ge utrymme för alla olika inlärningsstilar som finns bland eleverna i klassen 

menar Dunn, Dunn och Treffinger (1995). Detta skiljer sig åt bland lärarnas svar På 

grund av deras olika förändringar i klassrummet. Till exempel tänker en av lärarna 

enbart på att det som finns/är i klassrummet inte skall ta bort koncentrationen från 

eleverna. Resultatet visar däremot att lärarna har en tanke bakom hur och varför de gjort 

som de gjort. Att deras tankar skiljer sig åt, har detta något att göra med hur länge de har 

arbetat som lärare? Miljön i klassrummet ska vara spännande, inspirerande, imponera 

och väcka uppmärksamhet för lärandet. Om klassrummet känns som en behaglig plats 

har det redan öppnats en dörr för att underlätta inlärningen menar Boström (2002).  

 

Tillämpningar i svenska, matematik och bild 

Kan det vara fantasi, kreativitet eller tiden som gör att svaren blir de samma från lärarna 

när de fick svara på hur de planerar och undervisar i svenska, matematik och bild? Detta 

är något som förvånat mig då jag trodde att undervisningen i ämnena skulle skilja sig åt.  

Eftersom de alla har olika syften och mål att uppnå. Lärarna menar alltså att oavsett de 

olika ämnenas karaktär kan man göra på ungefär samma sätt. Detta stämmer då inte 

överens med hur Dunns och övriga resonerar kring lärstilar. Men det som jag ändå ser 

som positivt är hur den enskilda läraren undervisar skiljer sig åt. Detta måste betyda att 

de har olika elevgrupper och kan då inte undervisa på samma sätt. I ämnet bild betonas 

det att eleverna skall använda redskap och få kunskap om olika metoder. De arbetar mer 

praktiskt. I matematiken är det mer ett abstrakt tänkande. Och i svenska betonas det att 

eleverna skall förstå texter, skriva och läsa. Här blir det mer ett intellektuellt tänkande. 

När man läser detta får man kanske en annan bild av hur undervisningen kan se. Det 

som ändå är intressant utifrån resultatet är att lärarna talar om att de har en varierad 

undervisning. Men som jag har tolkat det utifrån svaren har lärarna en varierad 

undervisning för alla elever samtidigt och inte en individanpassad undervisning där det 

skiljer sig åt mellan eleverna. Lärarna uttryckte i sina svar att de sällan har någon 

individanpassad undervisning, utan man istället varierar undervisningssätten för hela 

klassen. Detta påpekar också Prashnig (1996) att vi tvingas ofta använda en enda stil, en 

stil som förmodligen passar somliga men inte för alla, vilket min studie också visar.  

Möjligheter 

Lärarna är medvetna och säger tydligt vilka möjligheter det finns med elevernas 

inlärningsstilar. Två av lärarna lägger däremot över ansvaret på eleverna genom att säga 

att en möjlighet är att eleverna kan delge och hjälpa varandra med sina olika 

inlärningsstilar. Genom att delge och hjälpa varandra om lärstilar, har lärarna inte 

förstått vad begreppet lärstilar betyder. Det som jag också funderat kring är om eleverna 

får möjlighet till det då? Finns förutsättningarna? De ser inte den stora möjligheten som 

en annan lärare var medveten om i intervjun. Hon ser möjligheten i att om 

undervisningen blir mer individanpassad och lärstilsanpassad och att resultaten blir 
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bättre hos elever. Boström och Svantesson (2007) menar att det finns många möjligheter 

med elevernas inlärningsstilar och variationer på hur man kan planera för arbetet med 

lärstilar. Men det som är lättast att börja lärstilsanpassa är miljön. Vilket flertalet lärare i 

min studie ändå har gjort eller är på god väg.  Genom att eleverna får miljön, metoderna 

och resurserna att överensstämma med den individuella lärstilen resulterar det i att de 

lyckas bättre i test menar Boström (2004). Vilket jag håller med om och som till en viss 

del framkommit i studien.  

 

Hinder 

Något som förvånade mig utifrån resultatet var att de lärare som arbetet längst tycker att 

tiden, lokalerna och personaltätheten är de största hindren (yttre faktorer) för att arbeta 

mer utifrån elevernas inlärningsstilar. Medan den nyutbildade läraren inte ser några 

större hinder med att arbeta med elevernas inlärningsstilar, utan det ingår i hennes 

planering att lärstilsanpassa undervisningen. En annan kritisk synpunkt är att det kanske 

kräver stora och extra arbetsinsatser av läraren själv, menar Boström (2004). Boström 

och Svantesson (2007) framför också en viss kritik så som, för att kunna ha en 

individanpassad undervisning behövs det att läraren har ett varierande material och är 

kreativ för att alla elevers behov skall tillgodoses. För att kunna individanpassa 

undervisningen krävs det extra planering av läraren och dessutom förståelse för att 

arbetet med individualisering måste ske långsiktigt. Författarna belyser också att det är 

en stor arbetsbörda för läraren att genom samtal och dokumentation undersöka varje 

elevs lärstil. Vilket det i min studie också kommit fram till eftersom lärarna inte är 

medvetna om begreppet lärstil och har då svårt att kunna svara på denna fråga.  

 

Lärstilsanpassad undervisning 

Boström och Wallenberg (1997) menar att vi som lärare måste lära oss att känna igen de 

olika inlärningsstilarna. Men vi måste också hitta olika inlärningsstrategier som passar 

olika elevtyper. Om eleverna blir medvetna kring inlärningsstilarna kommer det i sin tur 

medföra fler tyckanden om hur de vill att undervisningen skall ske anser jag. Genom att 

eleverna blir upplysta om de fyra vanligaste inlärningsstilarna (visuell, auditiv, taktil 

och kinestetisk) och tillsammans kan tala och diskutera med läraren vilken lärstil som 

passar för just honom/henne, kommer det att underlätta för elev som lärare. Varje 

enskild individ har sin egen lärstil. För att kunna utnyttja våra möjligheter för att lära är 

det viktigt om vi blir medvetna om vår egen lärstil, Dahlkwist (2005). Författaren 

belyser också att ” inget sätt att arbeta eller lära är det enda rätta sättet” (s 138). Varje 

enskild person har sin egen lärstil och det är den som påverkar motivationen och 

inställningen till lektionerna, Dahlkwist (2005). Som jag tolkat resultatet tror jag då 

både elever och lärare är vana vid sina undervisningssätt är det lätt att det förblir så. Det 

finns ingen lärstil som passar gruppen utan metoderna måste anpassas till individerna 

menar Boström (2004). Den lärare som känner till sina elevers olika lärstilar är den som 

når mål i utbildningen. Men genom att förändra sin undervisning till mer 

individanpassad kommer det att gynna både elev som lärare. Som lärare kommer dina 

elever att få ett bättre resultat och mer motivation.  Som elev kommer det att kännas 

lättare att lära sig både nu och i framtiden. Prashnig (1996) belyser att om ”människan 

tillåts lära och arbeta via sina egna stilar och finna lämpliga miljöer för sina aktiviteter, 

finns det ingen gräns för vad en människa kan åstadkomma” (Prashnig 1996 s. 35). 

Detta är något som jag funderat över då jag varit ute på exempelvis praktik. Det är att 
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jag sett elever som inte visat något engagemang eller intresse för att lära sig. Och då 

undrar jag hur skulle deras engagemang/intresse se ut om undervisningen skulle 

anpassats till just deras inlärningsstil? 

 

Avslutning  

Mitt resultat visar att lärare främst väljer att undervisa visuellt/auditivt, och att i stort 

sett samtliga elever upplever sig höra till en av dessa två inlärningsstilar. Jag vet inte om 

det verkligen är så, eftersom eleverna förmodligen har liten erfarenhet av att lära sig på 

andra sätt. En fara med att hålla sig till i huvudsak en eller två sätt att lära skulle kunna 

vara att man därmed mer eller mindre totalt missar den lämpligaste kanalen för en del 

elever. Samtidigt visar intervjuerna hur mycket lärare reflekterar kring miljö och hur 

många avvägningar som måste göras hela tiden, alla lektioner. Möjligheten till att 

optimera för alla elever samtidigt är kanske en omöjlighet men kanske en möjlighet 

ibland. Jag ställer mig då frågan, varför inte lärare är fullt medvetna kring 

inlärningsstilar i samband med undervisning och klassrum trots att både forskning och 

fakta visar på att det behövs och att elevernas resultat ökar? Som jag tolkat resultatet 

finns det intentioner till att anpassa undervisningen utefter elevernas lärstilar men att det 

är hindren (tid, lokaler och personal med mera) som tar makten på hur utformningen av 

hur undervisning och klassrum är.  

 

Jag som lärare kommer att möta både nya läroplaner och nya teorier om hur elever lär 

sig bäst. Jag har då genom denna studie blivit medveten om att teorier om lärande kan 

tolkas på många olika sätt och att det därför är viktigt att samtala med kollegor och vara 

kritisk till nya som gamla teorier om lärandets grundförutsättningar. Som lärare i en 

klass finns begränsade resurser, både i fråga om tid och pengar, och de skall användas 

på ett genomtänkt sätt.    

Fortsatt forskning 

Tankar som väckts hos mig under studiens gång och som jag finner intressant att forska 

vidare kring är om man som forskare kan se någon skillnad mellan elevernas 

kunskapsnivå och resultat, beroende på om undervisningen utgår från elevernas 

inlärningsstilar eller inte. Skall vi ha monoton undervisning eller individanpassad 

undervisning i skolan? Något som också skulle vara intressant att forska vidare kring är, 

genom observation och intervjuer se hur undervisningen ser ut ämnesvis, för att finna 

likheter och skillnader.   
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Intervjufrågor    Bilaga 1 

  
 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du gjort något med ditt klassrum för att underlätta för elevernas lärstilar? 

4. Vad skulle du kunna förändra idag i klassrummet med de resurser som finns? 

5. Berätta hur du upplever att eleverna lär sig bäst i matematik, svenska och bild. 

Hur är fördelningen av inlärning visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt bland 

eleverna?   

6. Hur lär du dig själv bäst? 

7. Planerar du din undervisning, så att elever får möjlighet att lära sig utifrån sina 

egna förutsättningar och inlärningsstilar? Hur tänker du i de olika ämnena 

matematik, svenska och bild när det gäller inlärning? 

8. Vilket sätt föredrar du själv när du undervisar för eleverna? 

9. Kan du ge ett exempel om ett ”bra” undervisningssätt där du känner att du har 

lyckats i matematik, svenska och bild?  

10. Vilka möjligheter ser du med elevers olika lärstilar i samband med undervisning 

och klassrum? 

11. Vilka hinder ser du med elevers olika lärstilar i samband med undervisning och 

klassrum? 

 

 

  



 

 

Enkätundersökning   Bilaga 2 
 

 

Lärstil eller inlärningsstil är det sätt som du lär in kunskap på. För vissa tar det längre 

tid att lära sig än för andra. Vissa vill lära sig genom att lyssna andra genom att höra och 

några genom att använda kroppen (praktiskt arbete) med mera. Det sätt som vi lär oss på 

är olika och vi förmedlar vår kunskap vidare på detta sätt. Jag vill med denna 

enkätundersökning få reda på vilken inlärningsstil som passar just dig vid olika ämnen 

och situationer.  

Tack på förhand!  

 

 

 

Tjej    Kille 

 

 

 

Årskurs: 

 

 

 

Intressen:  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Var i skolan skulle du vilja befinna dig när du ska lära dig något? Är det; 

 

a) I ett grupprum 

b) Bredvid en kompis 

c) I klassrummet 

d) I biblioteket 

e) Annat 

 

Hur skulle klassrummet se ut om du fick bestämma för att du ska lära dig som bäst? 

 

a) Bänkar 

b) Bord med tillhörande lådor 

c) Myshörna 

d) Annat 

 

 

 



 

 

 Kan du beskriva hur du vill att läraren skall undervisa på lektionerna! 

 

a) Genom att läraren talar 

b) Genom att läraren skriver 

c) Genom att du som elev får höra 

d) Genom att läraren både skriver och talar 

e) Annat 

 

Vad hindrar dig från att lära dig? 

a) Ljudnivån i klassrummet 

b) Klassrummets möblering 

c) Lärarens sätt att undervisa på 

d) Har svårt att koncentrera sig 

e) Annat 

 

Beskriv hur du lär dig bäst i de olika ämnena svenska, matematik och bild. Vilken lärstil 

passar dig bäst. Genom att lyssna, genom att skriva, genom att tala eller genom att 

använda kroppen? 

 

Svenska________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Matematik 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Bild___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vid nedanstående frågor skriv in Ja eller Nej i de olika ämnena! 

 

 Matematik Svenska          Bild 

Jag gillar att 

arbeta i ett  

tyst klassrum 

   

Jag vill ha 

genomgångar  

där läraren talar 

   

Jag gillar att ha 

musik i öronen 

när jag arbetar 

   

Jag vill gärna 

utföra saker med 

kroppen 

   

Jag gillar att 

lyssna på någon 

när jag ska få 

information 

   

Jag gillar att ha 

mycket ljud 

omkring mig 

   

När jag ska lära 

mig något nytt 

vill jag gärna 

skriva 

   

 

 

  



 

 

Informationsbrevet   Bilaga 3  
 

 

Hej! 

Jag heter Emma Lindwall och läser till lärare i Skövde. Har nu påbörjat min 

examenstermin och den sista terminen på lärarutbildningen. Mitt examensarbete handlar 

om elevernas lärstilar i samspel med undervisning och klassrum. För att få fram 

resultatet har jag tänkt göra en undersökning i er klass.  Jag kommer att intervjua er 

lärare och även dela ut en enkät till var och en av er i klassen. I enkäten kommer ni få 

svara på frågor. Längst ned på sidan finner ni en svarsblankett där ni tillsammans med 

era föräldrar får fylla i om det går bra att delta. Ni kan ångra er när jag väl kommer ut 

till er. Det är viktigt att ni verkligen vill vara med och inte känner er tvingad. Inga namn 

kommer att användas i uppsatsen. Materialet som jag får fram kommer att behandlas 

med respekt för både eleven och dess integritet. Materialet kommer dessutom att endast 

att användas i forskningssyfte i mitt arbete.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Lindwall 

 

Om ni har några frågor eller funderingar, kan ni höra av er till mig på telefon 070-668 

58 52 eller via mail; plogv4@telia.com 

 

Lämnas tillbaka senast till klassföreståndaren den: 

 

 

Klipp här: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

              

 

 

Jag ger mitt tillstånd att mitt barn får svara på frågor genom en 

enkätundersökning, samt att svaren får förekomma i uppsatsen. 

              

 

 

Jag vill inte att mitt barn skall delta i enkätundersökningen. 

 

 

 

__________________________________________ 

Elevens namn 

 

__________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift  
  



 

 

Definition av lärstilar/inlärningsstilar Bilaga 4 
 

 

Lärstil eller inlärningsstil är det sätt som du lär in kunskap på. För vissa tar det 

längre tid för andra mindre. Vissa vill lära sig genom att lyssna, höra, genom yttre 

bilder eller att använda kroppen (praktiskt arbete) med mera. Det sätt som vi lär 

oss på är olika hos alla och vi förmedlar vår kunskap vidare på olika sätt. De fyra 

sinnesmodaliteterna av störst betydelse för inlärningen är; det visuella, det 

auditiva, det kinestetiska och det taktila.  

 

Det kinestetiska sinnet kan delas i yttre och inre faktorer. Vissa elever tänker 

klarare när de rör på sig. Uppgifterna blir roligare och minnet förbättras när de får 

göra något med hela kroppen under inlärningsmomentet.  

 

De taktila eleverna föredrar handgripligt, praktiskt arbete med händerna. De vill 

använda händerna när de koncentrerar sig eller arbetar aktivt. De minns bättre när 

händerna är involverade i inlärningsprocessen.  

 

De visuella eleverna kommer bäst ihåg via iakttagelser. Det finns två faktorer av 

visuella sinnet, textvisuella och bildvisuella. Ofta antecknar de eller skriver 

minneslappar vid kommunikation med andra. De vill helst se texten för att 

minnas. De föredrar också bilder, diagram, filmer, kartor med mera. Genom att 

blunda och se informationen skapar de en stark minnesbank.  

 

De auditiva eleverna kan vara goda lyssnare och föredrar muntliga instruktioner. 

Dessa elever minns vad som sagts. De gillar diskussioner och samtal för att bättre 

ta till sig kunskap.  

 


