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Syftet med vårt examensarbete har varit att försöka få ett elevperspektiv på lärstilsmetodiken. 
Dels ville vi se om eleverna var medvetna om vilken lärstil de hade och om de självmant 
använde sig av den i andra inlärningssituationer. Vi ville också undersöka om eleverna 
upplevde det lättare att arbeta i de ämnen där lärstilsmetodiken tillämpades. För att finna svar 
på våra funderingar kring lärstilsmetodiken har vi genomfört en elevenkätundersökning, 
intervjuat en lärare som arbetar med metoden och observerat miljön i klassrummet där 
lärstilsmetodiken tillämpas.  Våra resultat visade att eleverna visste vilken (eller vilka) lärstil 
som passade dem bäst men de visste inte hur de skulle använda sig av den. 
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1. Inledning 

 
Genom åren har olika undervisningsmetoder kommit och gått i de svenska skolorna. När vi 
själva gick i skolan fanns inga lärararbetslag. Som elever uppfattade vi att lärarna var 
suveräner i klassrummet. De organiserade arbetet på de sätt som de tyckte passade bäst i 
klassen och för dem själva. Som vi minns det var det läraren som berättade och förklarar, 
delade ut instuderingsuppgifter och gav hemläxor. Grupparbeten förekom också i större eller 
mindre utsträckning beroende på vilket ämnet var och på vem läraren var. Som elev frågade 
man sig sällan eller aldrig varför man skulle arbeta på det ena eller det andra sättet. Men vi 
tyckte att vissa arbetsmetoder var roligare än andra. Vi funderade sällan över hur vi lärde oss 
eller hur vi undervisades. ”Duktiga” elever anpassade sig väl till arbetsformerna i 
klassrummet medan andra som inte anpassade sig mest satt och fördrev tiden och småpratade. 
En del skickades även till någon form av stödundervisning.  
 
Under våra praktikperioder i vår lärarutbildning har vi kommit i kontakt med lärare som 
arbetar med ”learning styles” eller lärstilsmetodiken. Vi har observerat lärarnas entusiasm 
inför den här metoden och har därför valt att skriva vårt examensarbete om just lärstilar. 
Dessa metoder förankras oftast på skolor eller i arbetslag av eldsjälar som vill pröva den nya 
metoden. Skolans styrdokument anger att utbildningen i skolorna ska vara individualiserad 
och individanpassad och det är formuleringar som passar ihop med lärstilsmetodikens idéer. 
Vi har ingen egen erfarenhet av att arbeta med learning styles/lärstilar utan har istället blivit 
intresserade av att lära oss mer efter att vi talat med de lärare som förespråkar metoden. Av all 
den information vi fått från lärare om metoden känner vi att vi saknade ett elevperspektiv på 
att arbeta med metoden. Vi ville därför fokusera vårat arbete på att se hur eleverna själva 
upplever att det är att arbeta med lärstilsmetodiken.  
 

1.1 Syfte 

 
Syftet med vårt examensarbete är att få både ett lärarperspektiv såväl som ett elevperspektiv 
på lärstilsmetodiken. 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 
� Upplever elever att de lär sig bättre i de ämnen som använder sig av 

lärstilsmetodiken? 
� Hur beskriver läraren att metoden fungerar för eleverna? 
� Motiverar metoden till att utveckla det egna lärandet? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 
I vårt examensarbete kommer vi att använda oss av ett antal begrepp som vi känner bör 
definieras. När vi skriver traditionell undervisning menar vi den undervisning som till största 
delen följer läroböckernas upplägg för undervisningen. Här förväntas eleverna lära sig genom 
att läsa innehållet i läroböckerna, lyssna till lärarens undervisande föreläsningar och till slut, 
oftast, skriftligen kunna bevisa att de inhämtat ny kunskap i form av ett prov.  
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Begreppet lärstil är allt (psykologiska, fysiska, sociala, emotionella och miljöfaktorer, se 
rubrik 2.3) som kontrollerar hur vi koncentrerar oss då vi behandlar och minns ny och svår 
information. Detta innebär inte bara biologiska faktorer utan också känslomässiga, 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska egenskaper. 
 
Med begreppet inlärningsstilar syftar vi på Rita Dunns fyra alternativa sätt att lära (se rubrik 
2.3) – visuellt (att se), auditivt (att lyssna), taktilt (använda händerna) och kinestetiskt 
(använder kroppen).  
 
Använder vi oss av begreppet learning styles menar vi både lärstilar och inlärningsstilar. 
Dessa två begrepp är egentligen de samma och att det är valet av översättaren av amerikanska 
Rita Dunns begrepp som utgör skillnaden på hur man använder orden i den till svenska 
översatta litteraturen. 
 

2. Teoretisk referensram 

 
Under rubriken teoretisk referensram kommer vi bland annat att presentera relevant litteratur 
för att förstå ”learning styles” metoden. Vi kommer också att presentera lärares inställning 
eller entusiasm till metoden och hänvisa till svenska skolans styrdokument. Vi belyser också 
att metoden inte bara har förespråkare utan att det också finns motstånd till att använda sig av 
metoden. 

2.1 Lpo 94 

 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
Utbildningdeprtement (2006) föreskriver man en likvärdig utbildning. Skolans undervisning 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Elevernas kunskapsutveckling ska ske 
med utgångspunkt från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
Skolans uppdrag är också att främja lärande där eleven ska stimuleras till att inhämta 
kunskaper. Eleverna ska ges de rätta förutsättningarna till att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. Alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd. Läraren ska planera och genomföra lektionerna så att eleverna utvecklas efter sina 
förutsättningar och ska samtidig stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 
 

2.2 Multipla intelligenser/Fem sinnen 

 
Gardner (1998, 2007) skapade begreppet multipla intelligenser och har hittills definierat nio 
(eller, enligt honom själv 8 ½) olika intelligenser - lingvistisk, logisk-matematisk, natur, 
kinestetisk, spatial, musikalisk, interpersonell, intrapersonell och existentiell. Gardner menar 
att alla människor besitter samtliga nio, men i olika stor utsträckning. Gardner har kritiserat de 
västerländska skolorna för att de lägger allt för stort fokus på de lingvistiska och logisk-
matematiska intelligenserna. 
 
Enligt Precht (2006) fokuserar numera Gardner (1998, 2007) sin forskning på hur människan 
använder sina kapaciteter. Enligt Gardner besitter människan tre kognitiva sinnen som 
kompletteras med två humana sinnen. Alla fem sinnen bör utvecklas hos alla människor. De 
fem sinnena enligt Gardner är: ämnes/disciplinsinnet, syntessinnet, kreativitetssinnet, 
respektsinnet och etikettsinnet.  
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2.3 Inlärningsstilar 

 
Dunn (2001)1

 menar att människan lär sig på olika sätt och att inlärningsstilarna skiljer sig åt.  
Miljön i ett klassrum har stor påverkan på hur människan lär. Det traditionella klassrummet är 
rader av stolar med bänkar som alla är vända framåt. En mer informell miljö som till exempel 
i en fåtölj, soffa eller kuddar på golvet gör att elever lättare kan behålla koncentrationen.  
Även belysningen i ett klassrum kan avgöra hur en elev tar till sig information. Belysningen i 
ett klassrum bör vara mjuk då fluorescerande ljus som i lysrör, ofta framkallar hyperaktivitet 
och nervositet. Det traditionella klassrummet kräver ofta tystnad men tystnaden kan bytas ut 
mot lugn musik eller bakgrundssamtal. Vissa elever kan störas av att ett klassrum är helt tyst 
eftersom det alltid finns andra ljud i tystnaden som stör. 
 
Elever kan också ha svårt att lära under längre perioder utan avbrott enligt Dunn (2001). Att 
behöva sitta på en och samma plats utan frihet att få röra på sig, att tvingas göra något utan 
egen påverkan gör också att elever har svårare att lära. Har man dessutom en lärare som inte 
varierar i sin undervisning med alternativa metoder så får eleverna också svårare att lära. 
 
De sociala faktorerna i ett klassrum spelar också en roll i inlärandet. Dessa sociala faktorer 
utgörs av hur elever grupperar sig. ”Många tycker om att lära sig med hjälp av lärare, medan 
andra föredrar att lära sig på egen hand. En del elever tycker om att arbeta tillsammans med 
en eller ett par kamrater eller i en mindre grupp med tre, fyra personer. Och vissa andra tycker 
om lite av varje – ibland vill de vara själva, ibland med en kamrat, ibland i en grupp och 
ibland med läraren” (Dunn, 2001:8). 
 
Dunn (2001) påpekar också att människan lär sig ny och ibland komplicerad information 
genom olika metoder. Vissa lär sig genom att läsa medan andra lär sig bättre genom bland 
annat bilder, fotografier och diagram (visuellt lärande). Andra människor kan inte alls ta till 
sig ny information på det här viset och behöver istället lyssna till ny information för att förstå 
(auditivt lärande). Det finns också elever som lär sig bäst genom att får arbeta med händerna 
(taktilt lärande) eller med hela kroppen (kinestetiskt lärande). Dessa elever lär sig genom att 
göra istället för att lyssna. Även tiden på dygnet är avgörande för när en människa lär sig bäst. 
Vissa är kvällsmänniskor och andra morgonmänniskor. Därför är det viktigt att man vet 
vilken tid på dygnet den egna energinivån står som högst innan man kan lära sig något.  
 
Det finns även en skillnad människor emellan huruvida man lär sig på ett analytiskt eller 
holistiskt sätt menar Dunn (2001). En människa med ett analytiskt sätt att tänka fungerar bäst 
med den traditionella undervisningen medan den som besitter ett holistiskt sätt att tänka bäst 
kommer ihåg om de blir intresserad av det de håller på att lära sig. Holistiskt inlärande ska 
presenteras som en berättelse eller anekdot, på ett sätt som knyter an till den egna 
verkligheten, i korta pass, med humor, genom lek och spel, med illustrationer, på ett färgstarkt 
eller dramatiskt sätt eller på ett sätt som gör eleven aktivt engagerad. Människans svårigheter 
att lära in något nytt eller något komplicerat har att göra med att vi traditionellt undervisats på 
ett analytiskt sätt. 
 

                                                
1 ”I den här boken kommer jag att förklara hur du tar reda på och lär dig använda din inlärningsstil, så att du kan 
tillgodogöra dig vilket område som helts som du verkligen vill lära.  Fast om du inte själv vill, ska du förstås inte 
klaga på din lärare. Ingen kan lära dig om du inte själv vill!” (Dunn, 2001:5-6). 
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Det finns en samverkan mellan människans sätt att tänka och deras sinnesförmågor enligt 
Dunn (2001:11): 
 
SÄTT ATT TÄNKA AUDITIVT VISUELLT TAKTILT KINESTETISKT 
 
 
 
ANALYTISKT 
 
 
 
 
HOLISTISKT 

 
Minns: 
 
Genom att upprepa ord 
eller siffror högt eller 
tyst för sig själv 
 
 
Med musik, lyrik eller 
sångtexter 
 

 
Minns: 
 
Genom att läsa, se eller 
observera 
 
 
 
Genom att se händelser 
eller använda 
multimedia 

 
Minns: 
 
Genom att skriva eller 
göra anteckningar 
 
 
 
Genom att klottra, 
teckna eller rita kartor 

 
Minns: 
 
Genom att röra sig till 
musik, gå, springa eller 
jogga medan man 
koncentrerar sig 
 
Genom att uppleva, 
spela drama eller 
simulera situationer 

Figur 1: Skillnaden mellan analytiskt och holistiskt tänkande beroende på lärstil. 
 
Holistiska tänkare koncentrerar sig bäst då de är avslappnade. De kan både äta och lyssna till 
musik och studera vid dämpad belysning medan analytiska tänkare koncentrerar sig bäst då de 
är spända.  
 
Dunn (2001) menar att alla har en inlärningsstil, liksom ett mänskligt fingeravtryck skiljer det 
sig människa från människa hur man lär. Ett frågeformulär med utgångspunkt från de fem 
faktorerna för bästa inlärning är ett sätt att ta reda på vilken inlärningsstil människan har.  
Man kan aldrig ha en stark benägenhet för alla aspekter. Varje människa kan själv ta reda på 
vilken inlärningsstil hon har och ska sedan fortsätta att använda den vid alla tillfällen. Detta 
gäller inte bara i skolmiljö utan ska också kunna appliceras till hemmiljön eller, senare i livet, 
arbetsplatsen.  
 
Om en studerande inte undervisas på det sätt de lär sig bäst presterar de sämre resultat än när 
de undervisas på sätt som passar deras inlärningsstil enligt Dunn (2001). Det finns fler sätt att 
lära förutom de traditionella (läsning, föreläsning och diskussion). Ett av dessa sätt att lära 
kallar Dunn för kontraktaktivitetspaketet (KAP). Detta sätt vänder sig framförallt till 
motiverade, uthålliga, auditiva eller visuella personer som har förmågan att lära sig på sitt 
eget sätt och i sin egen takt. KAP fungerar effektivast för motiverade och uthålliga elever som 
fullföljer det de har föresatt sig att göra. Metoden fungerar också för personer som har svårt 
att anpassa sig eftersom valmöjligheterna är många. Metoden kan anpassas efter om en elev 
vill arbeta självständigt eller med någon annan som är på samma nivå. Bäst fungerar denna 
metod på starkt visuella eller auditiva elever som har lätt för att läsa. 
 
En annan inlärningsmetod är inlärningsprogramsekvens (IPS). IPS fungerar genom att man 
delar upp undervisningsinnehållet så att det kan läras in i små enkla steg utan direkta 
anvisningar från en lärare. Denna metod fungerar framförallt på elever som är visuell eller 
taktil. Att utveckla en IPS kräver att ämnet organiseras så att det lärs in i en logisk följd som 
är lätt att följa menar Dunn (2001). 
 
Liksom Gardner (1998, 2007) och Dunn (2001) håller Dryden och Vos (2001) med om att 
våra traditionella skolsystem riktat in sig på endast två av våra intelligenser, lingvistisk 
intelligens (förmågan att tala, läsa och skriva) och logisk-matematisk intelligens (som vi 
använder i logik, matematik och naturvetenskap). Därför tycker Dryden och Vos (2001) att 
det borde vara skolans uppdrag att testa alla elever så att deras egen inlärningsstil synliggörs 
och att skolan sedan anpassas efter dessa stilar. Utbildningens kärna bör vara att lära sig att 

lära och att lära sig att tänka. Det innebär att man måste lära sig hur hjärnan fungerar. Man 
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måste förstå hur minnet fungerar och hur man lagrar information. De bästa 
inlärningsmetoderna är de som vi använde när vi var barn. Man lär sig snabbare genom 
musik, rytm, rim, bilder, känslor och handlingar. 
 
Utbildningssystemet ska ingjuta lärandets glädje i barnen och för att nå dit måste inlärningen 
delas in i fyra nivåer (Dryden och Vos, 2001). Dessa nivåer är i första hand självförtroende 
och personlig utveckling som är helt nödvändig för att en elev ska växa och utvecklas. 
Därefter bör de praktiska vardagsfärdigheter utvecklas. Sedan kommer att lära sig lära och 
lära sig tänka och inte förrän då kan man utveckla specifika fysiska och artistiska färdigheter. 
Utbildningen av idag lider av att det finns dåliga undervisningsmetoder som grundas på 
obefintlig forskning. De flesta bra inlärningsmetoder bygger på sunt förnuft. 
 
Vidare anser Dryden och Vos (2001) att den egna inlärningsstilen är en kombination av tre 
faktorer: (1) Hur du lättast tar in information. Är du visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil. (2) 
Hur du organiserar och bearbetar informationen. Är du analytisk eller holistisk. (3) Vilka 
förhållanden (emotionella, sociala, fysiska, miljömässiga) är viktiga för att du ska ta till dig 
information. 
 

2.4 Lärares inställning/entusiasm till lärstilar 

 
Genom att lägga upp undervisning på olika sätt bidrar det till att skapa olika typer av lärande 
enligt Hedin och Svensson (1997). Elevdelaktighet och individuell handledning inför ett nytt 
moment i ett ämne kan bidra till att läraren själv blir mer kreativ och entusiastisk inför sin roll 
som kunskapsförmedlare. En lärare måste alltid systematiskt tänka igenom hur hon på bästa 
sätt ska motivera sina elever.   
 

Det är viktigt att en lärare skapar positiva attityder. Läraren skapar intresse genom att visa att 
hon själv är intresserad av sitt ämne och värdesätter nyttan av det, helt enkelt visar entusiasm. 
Stimulans, elevaktivitet och variation och omväxling i undervisningen gör att lektionerna inte 
blir långtråkiga. Endast den egna kreativiteten hos läraren är vad som begränsar. Ett problem 
med en stor variation i utbudet av undervisningen kan vara att den metod som stimulerar den 
ene studerande tråkar ut den andre (Hedin och Svensson, 1997). 
 

Høien och Lundberg (1999) anser att många nya metoder lider av den så kallade Hawthorne 
effekten.2 De menar att lärare kan tendera att reagera med större entusiasm inför ett nytt 
arbetssätt. ”Det betyder att de berörda eleverna får extra uppmärksamhet och omsorg i 
samband med användandet av den nya metodiken” (Høien och Lundberg, 1999:265). Om man 
då kan observera förbättringar av elevernas studiemotivation så behöver inte det vara en direkt 
återspegling på metoden utan snarare på lärarens inställning. Lärarens entusiasm för den nya 
metoden kan också påverka föräldrarna som i sin tur också blir positiva till den nya metoden.  

                                                
2 Hawthorne effekten kommer från de kända Hawthorne experiments vid Hawthorne Works, Western Electric 
group. I ett kontrollerat experiment med en grupp arbetare ökade man ljusstyrkan i lokalen och produktiviteten 
steg. Resultatet kontrollerades genom att man sänkte ljuset igen. Man prövade då att säga att man ökade 
ljusstyrkan när man i verkligheten sänkte den. Man kunde konstatera att produktiviteten steg trots den sänkta 
ljusstyrkan. Forskarna insåg då att de anställda hade reagerat på den psykologiska situationen. De var ”utvalda” i 
förhållande till de andra ”vanliga anställda” och reagerade omedvetet genom att samarbeta med de ”trevliga 
forskarna”. http://www.netpub.se/hotel/itps/4013/html/chapter09.htm#Section9.4 
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Høien och Lundberg liknar detta med läkarvetenskapens placeboeffekt. Tror man på något så 
ger det också resultat. 
 

Høien och Lundberg (1999) kritiserar också utprovandet av en ny metod. De menar att om det 
är flera lärare som deltar i utformandet av en ny metod finner man alltid en skala av lärare 
som går från entusiastiska till skarpt ifrågasättande inför den nya metoden. Vissa kan vara 
väldigt positiva medan andra är klart negativa till metoden. ”...utöver detta har vi alltid subtila 
samspel mellan lärare och elever, och metoder som kan skilja sig från klass till klass. En 
utvärdering borde alltså omfatta många klasser för att sådana effekter ska kunna utjämnas rent 
statistiskt” (Høien och Lundberg ,1999:266). Det är förvånansvärt sällan som utvecklandet av 
nya metoder använder sig av kontrollgrupper för att evaluera framgången för en ny metod. 
 

2.5 Kritik mot lärstilar 

 
Enligt Thors (2006) lär sig barn på olika sätt och menar att det finns risker med att en ny 
metod följs till punkt och pricka. Nya metoder går att tillämpa även utan teorier. Själva 
grundtanken med lärstilar är bra men det finns en rädsla för att det gemensamma lärandet 
försvinner om lärstilsmetoden tar över. Tillsammansperspektivet i lärandet är också viktigt. 
Genom att alla i ett klassrum ska arbeta på olika sätt finns risken för att det blir ett individuellt 
lärande. Lärande sker i kommunikativa sammanhang. Sitter det då en elev med hörlurarna på i 
klassrummet är den eleven egentligen inte med i klassrummet, eftersom det är i gruppen man 
lär sig. När man aldrig använder sig av sina kunskaper tillsammans med andra vet man heller 
inte om man fått rätt kunskap. Man bör inte arbeta med endast en metod eller ett sätt. Risken 
finns då att man sätter en etikett på eleverna vilket sedan kommer att styra hur de arbetar i 
skolan. 
 
Det är viktigt att klassen får veta att alla inte behöver göra likadant, men man behöver inte 
tala om för alla i klassen vilka olika lärstilar eleverna har. Det finns då en risk att man sätter 
en stämpel på eleven som kan medföra att de andra förmågorna inte utvecklas. Genom att 
utmana alla våra olika sidor utvecklas man som människa. Den största vinsten med lärstilar är 
att vi nu är medvetna om att alla inte lär likadant. Men lärandet har inte med lärstilar att göra 
utan innehållet av det man ska lära sig menar Thors (2006).   
 
Thors (2006) anser också att minst lika viktiga som de individuella lärstilarna är kön, etnicitet 
och social bakgrund. Det vi har med oss av egna erfarenheter och det vi skapar tillsammans är 
minst lika viktiga som individuella lärstilar. Undervisningen behöver därför variera i innehåll 
där språk, kropp, bild och tal finns med för att eleven ska hitta sin egen väg till lärande. Det är 
viktigt att eleverna visserligen kan påverka hur de vill arbeta, men det är läraren som 
bestämmer innehållet i undervisningen. 
 
Enligt Kroksmark (2006) står en lärare inför uppgiften att hitta den pedagogik som ska göra 
det möjligt att alla når samma mål på exakt samma tid. Ett sådant system kräver att alla lär sig 
på samma sätt. Idag vet vi att så inte är fallet, vi lär alla olika och därför måste lärstilsteorin 
utvecklas. Frågan som bör besvaras är hur olika vi är? Om alla elevers olika lärstilar skulle 
bejakas i skolan skulle de få till följd att vi får en helt individualiserad skola. Lärstilsteorin 
kategoriserar och förenklar indelningarna av komplext mänskligt lärande. En kontinuerlig 
prövning och omprövning av elevernas sätt att lära bör göras eftersom vi lär på olika sätt vid 
olika situationer. Risken finns att elever fastnar i ett sätt att lära och då har hela tanken med 
lärstilar enligt Kroksmark (2006) gått förlorad.   
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2.6 Sammanfattning av litteraturen 

 
Dunn (2001), liksom Gardner (1998, 2007) och Dryden och Vos (2001) anser alla att våra 
traditionella skolsystem riktat in sig på endast två av våra intelligenser den lingvistiska och 
logisk-matematiska. Dunn (2001) skriver om att hitta den egna inlärningsstilen - auditiv, 
visuell, taktil och kinestetisk. Enligt Dunn (2001) besitter människan en eller flera av dessa 
inlärningsstilar. Gardner (1998) å andra sidan skriver om olika intelligenser och olika sinnen 
och menar att alla människor besitter samtliga intelligenser och sinnen men i olika 
utsträckning. Dryden och Vos (2001) menar liksom Dunn att människan har fyra 
inlärningsstilar och att dessa bör hittas hos samtliga skolelever för att därefter anpassa 
undervisningen efter varje elevs förutsättning. 
 
Hedin och Svensson (1997) menar att man genom olika upplägg av undervisning skapar olika 
typer av lärande. Det är lärarens roll att hitta det bästa sättet att motivera elevernas lärande. 
Positiva och entusiastiska lärare skapar ett intresse hos eleverna. Det är stimulans, 
elevaktivitet och variation och omväxling i undervisningen som gör att eleverna blir 
intresserade. 
 
Høien och Lundberg (1999) är kritiska till utprovandet och användandet av nya metoder och 
anser att många nya metoder lider av ”Hawthorne” effekten - om man tror på något så ger det 
också resultat. 
 
Både Thors (2006) och Kroksmark (2006) anser att det finns risker med att en ny metod följs 
till punkt och pricka. Båda håller med om att grundtanken om lärstilar är bra men ser en risk i 
att det gemensamma lärandet försvinner. Utöver det gemensamma lärandet ser de också en 
risk med att kategorisera och stämpla eleverna. Genom att arbeta med endast en lärstil riskerar 
man att andra förmågorna inte utvecklas.   
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3. Metod 

 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vår forskningsstrategi, våra 
datainsamlingsmetoder och vårt urval.  

3.1 Forskningsstrategi 

 
Examensarbetet bygger på elevenkäter, intervju med lärare som arbetar med lärstilsmetodiken 
samt observationer av klassrumsmiljön.   
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Litteraturen som vi valt att använda oss av i vårt examensarbete var till stor del 
rekommenderad av den lärare som vi sedan valt att intervjua och som själv arbetade med 
lärstilsmetodiken. Insamlingsmetoden består av en enkätundersökning som innehåller en 
blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor (se enkät, bilaga 1). Enkätundersökningen 
gjordes före intervjun och observationen då vi själva besökte skolan för att genomföra 
undersökningen. Vi hade rådfrågat arbetslaget om vilken dag som skulle passa bäst med tanke 
på bortfall. Enkäterna delades sedan ut av oss till samtliga närvarande elever vid fyra olika 
lektionstillfällen.  Efter enkätundersökningens genomförande gjordes en intervju (se 
intervjufrågor, bilaga 2) och en observation (bilaga 3). 
 
I den kvalitativa delen av vår undersökning har vi använt oss av två metoder: intervju och 
observation. Genom att både använda oss av en semistrukturerad intervju av en lärare och 
observera miljön i klassrummet kunde vi se om läraren arbetade utifrån den egna 
rekommenderade litteraturens (t.ex. Rita Dunn) sätt att beskriva metoden. Genom att använda 
oss av två olika metoder har vi fått olika typer av data vilket med all sannolikhet ökat 
trovärdigheten av vår undersökning (Denscombe, 2000).  
 

3.3 Urval 

 
För att försöka få svar på våra frågor valde vi att intervjua den lärare i ett arbetslag som vi 
visste arbetar med lärstilsmetodiken. Läraren valdes från ett så kallat subjektivt urval där vi 
handplockade läraren. En viss kännedom om läraren fanns på grund av att skolan har varit en 
av våra partnerskolor. Denscombe (2000) menar att detta urval leder till att på ett enklare sätt 
belysa undersökningsfrågorna eftersom forskaren redan har en viss kännedom om människan 
eller företeelsen. Vi valde också att göra enkätfrågor som elever skulle besvara. Även här har 
ett så kallat subjektivt urval använts eftersom dessa elever undervisades av den intervjuade 
läraren. Sammanlagt blev det fyra klasser i årskurserna 7 och 8. Antal elever som var tänkta 
att besvara enkäterna var 76 elever. På grund av frånvaro besvarade 63 elever enkäten. Under 
vår observation av klassrummen var det själva inlärningsmiljön som var vårt fokus vid 
observationen. 
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3.4 Databearbetning och analysmetoder 

 
Efter att vi genomfört vår enkätundersökning och samlat in samtliga svar började vi vår 
sammanställning. Sammanställningarna gjordes enskilt av oss båda för att minska risken för 
subjektiva tolkningar av enkäterna. Samtidigt som vi sammanställde enkätsvaren reflekterade 
vi över de svar vi fått. Först räknade vi hur många enkätsvar vi fått in. Vi gick igenom varje 
enkätfråga för sig. Vi valde sedan att presentera enkätsvaren under rubriken ”Resultat av 
enkäter”.   
 
Efter bearbetningen av våra intervjuanteckningar läste vi igenom intervjun flera gånger och 
diskuterade informantens svar med varandra för att se om vi uppfattat svaren lika. Resultatet 
av intervjun presenteras under rubriken ”Resultat av intervjuer.” 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 
Denscombe (2000) påpekar att om en annan forskare ska kunna göra om samma undersökning 
och få samma resultat bör man som forskare ge information i sin undersökning så att andra 
forskare har en möjlighet att nå samma resultat. För att mäta det vi ämnade mäta har vi därför 
strävat efter att, så utförligt som möjligt, redovisa alla steg i undersökningen. Denscombe 
(2000) påpekar även att man som forskare kan triangulera resultaten med andra källor för att 
säkerställa validiteten. Vi valde därför datainsamlingsmetoder såsom intervju, enkäter samt 
observation vilket skulle ge oss den bästa validiteten och reliabiliteten för de forskningsfrågor 
som vi ville undersöka.  
 
I intervjun fanns det en risk med att vi medvetet eller omedvetet påverkar den som intervjuas, 
intervjueffekt. Denscombe (2000) menar att svaren i en intervju kan variera beroende på hur 
respondenten uppfattar den som ställer frågorna. Data kan påverkas av forskarens personliga 
identitet. Därför valde vi att i förhand visa frågorna för läraren vi skulle intervjua. Vi ansåg att 
vi på så sätt skulle få mera genomtänkta svar vid intervjutillfället samt öka tillförlitligheten i 
vår objektivitet. Vi ansåg också att om vi på förhand visade frågorna hon skulle besvara skulle 
det spara en del tid då vi förhoppningsvis inte skulle behöva ställa uppföljningsfrågor vid 
ytterligare ett tillfälle och då kanske påverka svaren. Vi har därför varit medvetna om denna 
intervjueffekt och således har vi kunnat undvika den negativa effekten som kan uppstå vid en 
intervju.  
 
Enkätundersökningen (se bilaga 1) genomfördes efter att vi tagit reda på vilken dag samtliga 
klasser skulle finnas på skolan så att bortfallet skulle minimeras. Vilket vi anser ökar både 
validiteten och reliabiliteten. Dessa data som vi har samlat in anser vi är i högsta grad 
relevanta för undersökningens frågeställningar.   
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3.6 Etiska ställningstaganden 

 
Undersökningen är gjord utifrån de fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) slagit fast, 
Informationskravet, Samtyckeskravet Konfidentialitetskravet, och Nyttjandekravet.  
 
Undersökningsdeltagarna, eleverna som har besvarat enkäterna samt läraren som har 
intervjuats, har alla blivit informerade om undersökningens syfte. Om hur undersökningen 
skall gå till, vilken roll deltagarna har, att informationen som samlas in inte skall användas till 
något annat än denna undersökningen samt att undersökningen är frivillig och kan avbrytas 
när helst deltagarna önskar. Vi samtalade även med uppgiftslämnarna och informerade om att 
de inte behövde delta om de inte ville. Inga påtryckningar eller annan påverkan skedde. 
Läraren samtyckte både för sin egen medverkan samt för samtliga elever som svarade på 
enkäterna. Alla som har deltagit i undersökningen är skyddade från möjligheten att bli 
identifierade. Resultatet redovisas på ett sådant sätt att alla former av identifiering inte ska 
vara möjlig. Materialet från intervjuerna förvaras på ett ställe där det omöjligen kan nås av 
andra i syfte att spåra eller identifiera de intervjuade. Det insamlade intervjumaterialet, 
observationsmaterialet samt svaren på enkäterna kommer endast att användas för det syfte 
som de deltaganden har gett sitt godkännande till, alltså endast i denna undersökning.    
 

4. Resultat 

 
Resultaten av vår undersökning är indelat i tre delar: (1) redovisning av enkät; (2) redovisning 
av observation, och (3) redovisning av intervju. Enkäten (se bilaga 1) delades ut till samtliga 
(närvarande) elever i årskurs 7 och 8. Samtliga elever undervisas av en lärare som använder 
sig av lärstilsmetodiken när hon undervisar. Läraren undervisar i ämnet SO (geografi, historia, 
religion samt samhällskunskap). Läraren har låtit testa eleverna (se intervju med lärare, rubrik 
4.4) om vilken lärstil de bör använda sig av för bästa möjliga inlärning. Detta test gjordes i 
början av höstterminen 2006 för samtliga elever.   
 

4.1 Resultat av enkät 

 
Av arbetslagets sammanlagt 76 elever fick vi enkätsvar från 63 av dessa elever. För att 
enklare förstå procentdelen som redovisas efter vissa frågor, redogör vi för vilka frågor 
respondenten besvarat. Fråga 1 kunde respondenterna besvara med att kryssa i flera rutor 
eftersom man kan använda sig av flera olika lärstilar.  
 
Tabell 1: Enkätfråga 1 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 1: Vilken är din/dina lärstilar? 

Svar:   Visuell Taktil     Auditiv Kinestetisk  Vet ej  
Klass 7x                      6 5 6 4 1 (6%) 
Klass 7y   11 1 5 2 1 (6%) 
Klass 8x   6 6 6 5 4 (25%) 
Klass 8y   10 3 7 6 3 (17%) 
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Av de tillfrågade eleverna i årskurs 7 var det 6% i vardera klass som inte visste vilken deras 
lärstil var. I klass 8x visste inte 25% av eleverna vilken lärstil de hade medan resultatet i 8y 
var 17%. 
 
Tabell 2: Enkät fråga 2 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 2: Använder du dig självmant av din lärstil i alla ämnen? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej   
Klass 7x                       2 (13%) 3 10  
Klass 7y    7 (46%) 2 6 
Klass 8x    7 (43%) 5 4 
Klass 8y    5 (29%) 4 8 

 
Om huruvida eleverna självmant använde sig av sin lärstil i alla ämnen visar resultatet på en 
skillnad klasserna emellan. I klass 7x svarade drygt 13% att de använde sig av sin lärstil i alla 
ämnen medan 46% gjorde det i klass 7y. I klass 8x använder 43% av eleverna självmant sin 
lärstil i alla ämnen och i klass 8y var det 29%. 
 
Tabell 3: Enkät fråga 3 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 3: Använder du dig av din lärstil i andra situationer än i skolan (som t.ex. vid 

läxläsning hemma? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej  
Klass 7x    3 (20%) 2 10   
Klass 7y    8 (53%) 1 6 
Klass 8x    6 (37%) 4 6 
Klass 8y    5 (29%) 8 4 

 
Drygt 20% i klass 7x använder sig av lärstilsmetodiken i andra situationer än i skolan medan 
53% av eleverna i klass 7y ansåg att de gjorde det. Drygt 37% i klass 8x använder sig av 
lärstilsmetodiken i andra situationer medan ca. 29% i klass 8y ansåg att de gjorde det. 
 
Tabell 4: Enkät fråga 4 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 4: Påminns du ofta om vilken lärstil som passar dig bäst? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej    
Klass 7x    2 (13%) 8 5 
Klass 7y    4 (26%) 6 5 
Klass 8x    1 (6%) 11 4 
Klass 8y    4 (23%) 6 7 

 
Om eleverna påminns ofta om vilken lärstil de har svarade 13% i 7x att de påmindes ofta 
medan drygt 26% av eleverna i klass 7y ansåg att de påmindes ofta.  En elev (6%) i 8x ansåg 
att han hon påmindes ofta medan 23% (4 elever) i 8y ansåg att de påmindes ofta om vilken 
lärstil som passar dem bäst. 
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På fråga 5 som handlade om vilka skolämnen som var roligast ansåg de flesta eleverna i 7x att 
idrott var det roligaste ämnet. På delad andra plats kom bild och svenska. Även 7y ansåg 
idrott som roligaste ämnet men hade engelska, svenska och data på andra plats.  8x svarade att 
SO kom på första plats och matematik på andra.  Klass 8y tyckte att (på delad första plats) 
idrott, SO samt svaret vet ej var roligast.  På andra plats kom ämnet SO. 
 
På fråga 6 om vilket ämne som ansågs lättast att lära i svarade 7x att matematik kom på första 
plats och data på andra. 7y svarade att engelska var lättast och på andra plats kom svenska 
tillsammans med svaret vet ej.  Eleverna i 8x ansåg att de hade lättast för att lära i ämnet 
matematik. På andra plats kom ämnet svenska.  I klass 8y svarade eleverna att de hade lättast 
att lära i ämnet svenska och på andra plats kom engelska. 
 
Tabell 5: Enkät fråga 7 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
 Fråga 7: Upplever du att du lär dig bättre nu när du vet vilken lärstil du har? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej  
Klass 7x    2 (13%) 5 8 
Klass 7y    5 (33%) 3 7 
Klass 8x    0 10 (62,5%) 6 (37,5%) 
Klass 8y    8 (47%) 4 5 

 
I klass 7x ansåg 13% av eleverna att de lär sig bättre nu. I klass 7y ansåg 33% att de lär sig 
bättre. I klass 8x ansåg ingen elev att de lärde sig bättre, 62,5% svarade nej och 37,5% 
svarade att de inte visste.  I klass 8y ansåg 47% av klassen att de lärde sig bättre nu. 
 
Tabell 6: Enkät fråga 8 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 8: Lär du dig bättre i de ämnen som tillämpar (använder sig av) lärstilsmetoden? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej    
Klass 7x                       4 (26%) 1 10  
Klass 7y    6 (40%) 0 9 
Klass 8x    2 (12%) 5 9 
Klass 8y    6 (35%) 1 10 

 
Om eleverna lärde sig bättre i ämnen som tillämpar lärstilsmetodiken svarade 26% i 7x ja 
medan 40% av eleverna i 7y svarat ja. I klass 8x svarade 12% att de lärde sig bättre i ämnen 
som tillämpar lärstilsmetodiken medan 35% i klass 8y ansåg att de har lättare i ämnen som 
tillämpar metoden. 
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Tabell 7: Enkät fråga 9 som besvarats av klass 7X (15 elever), klass 7Y (15 elever), 8X (16 
elever) och 8Y (17 elever) 
 
Fråga 9: Vad är bäst, tycker du, med att arbeta med lärstilar? 
Svar:    Vet ej    Obesvarat  Övriga svar (se bilaga 3)   
Klass 7x     7 (46%) 1 7 (46%) 
Klass 7y    13 (86%) 0 2 
Klass 8x    6 (37,5%) 2 8 
Klass 8y    6 (35%) 0 11 

 
Drygt hälften (46%) av eleverna i 7x besvarade frågan medan eleverna i klass 7y övervägande 
(86%) svarade ”vet ej”. I klass 8x visste 37,5% av eleverna inte vad som var bäst med att 
arbeta med lärstilar. I klass 8y var det 35% som inte visste. 

4.2 Resultat av samtliga enkäter 

 
Eleverna i arbetslaget vi använde oss av vid vår enkätundersökning har sammanlagt 76 elever 
varav vi fick svar från 63 av dem. Nedan redovisas resultatet av samtliga enkätsvar.  
 
Fråga 1: Vilken är din/dina lärstilar? 

Svar:   Visuell Taktil     Auditiv Kinestetisk  Vet ej  
                      33 15 24 17 12 (19%) 

 
Undersökningen visade att drygt 81% av eleverna i de undersökta klasserna visste vilken 
lärstil de har. 
 
Fråga 2: Använder du dig självmant av din lärstil i alla ämnen? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej  
Antal respondenter:                      22 (35%) 14 27 

 
Undersökningen visade att drygt 35% av eleverna i de undersökta klasserna självmant 
använder sig självmant av sin lärstil i alla ämnen. 
 
Fråga 3: Använder du dig av din lärstil i andra situationer än i skolan (som t.ex. vid 

läxläsning hemma? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej  
Antal respondenter:                      23 (36%) 16 24 

 
Undersökningen visade att drygt 36% av eleverna i de undersökta klasserna använder sig 
självmant av sin lärstil i andra situationer. 
 
Fråga 4: Påminns du ofta om vilken lärstil som passar dig bäst? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej 
Antal respondenter:                      10 (15%) 31 (49%) 22 (35%) 

 
Undersökningen visade att 15% av de tillfrågade eleverna ansåg att de påmindes ofta om 
vilken lärstil de använder sig av.  Drygt 49% tyckte inte att de blev påminda och 35% visste 
inte. 



 

 14 

 
Fråga 5: Vilka skolämnen tycker du är roligast? 
Svar: HK Ma Slöjd SO Bild Eng NO   
 4 11 9 11 (17%) 10 6 8 

 Idrott Sv Data Elev.val Obesv Ö.språk Vet ej 
 21 12 7 1 1 2 6 
 Musik Alla       
 2 1 

 
Undersökningen visade att drygt 17 % av de tillfrågade eleverna i de undersökta klasserna 
ansåg att SO (där lärstilsmetodik används i undervisningen) var roligast. 
 
Fråga 6: Vilka skolämnen har du lättast för att lära dig t? 
Svar: Ma Slöjd SO Bild Eng NO Alla  
 20 4 10 (16%) 4 8 6 3  

 Idrott Sv Data Elev.val Obesv Ö.språk Vet ej 
 8 8 3 1 2 5 12  
 

 
Undersökningen visade att drygt 16% av de tillfrågade eleverna i de undersökta klasserna 
ansåg SO (där lärstilsmetodik används i undervisningen) var ett ämne de har lättast för att lära 
sig i. 
 
Fråga 7: Upplever du att du lär dig bättre nu när du vet vilken lärstil du har? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej  
Antal respondenter:                      15 (24%) 22 26 

 
Undersökningen visade att drygt 24 % av de tillfrågade eleverna i de undersökta klasserna 
upplever att de lär sig bättre nu när de vet vilken lärstil de har. 
 
Fråga 8: Lär du dig bättre i de ämnen som tillämpar (använder sig av) lärstilsmetoden? 
Svar:    Ja    Nej  Vet ej 
Antal respondenter:                      17 (27%) 7 39 

 
Undersökningen visade att drygt 27 % av de tillfrågade eleverna i de undersökta klasserna lär 
sig bättre i ämnen som tillämpar lärstilsmetoden. 
 
Fråga 9: Vad är bäst, tycker du, med att arbeta med lärstilar? 
Svar:    Vet ej    Obesvarat  Övriga svar (se bilaga 3) 
Antal respondenter:                      33 (52%) 3 27  

 
Undersökningen visade att drygt 52% av de tillfrågade eleverna i de undersökta klasserna inte 
visste vad de anser är bäst med lärstilar. 
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4.3 Resultat av observation i klassrummet 

 
Arbetslaget som vi har lagt fokus på när vi gjort vårt examensarbete håller till i en paviljong 
vid sidan av själva huvudskolan. Att just detta arbetslag ligger utanför skolans huvudbyggnad 
har ingenting att göra med att de arbetar med lärstilar utan beror på att det är platsbrist inom 
huvudbyggnaden som gjort att paviljongen kommit till. För att ta sig till arbetslaget kan man 
alltså inte gå genom huvudbyggnaden utan måste komma dit utifrån.   
 
Vi valde att observera miljön i samtliga klassrum som finns i paviljongen eftersom det är där 
eleverna som arbetar med lärstilsmetodiken håller till mest. Det vi kunde observera var att 
samtliga klassrum hade fyra planscher i A3 format på väggarna där de olika lärstilarna 
beskrevs. Där fanns också planscher som illustrativt beskrev de fem faktorerna för bästa 
möjliga inlärning. Varje lärare i arbetslaget har ett klassrum som sitt eget ”hemklassrum” men 
de använder också varandras ”hemklassrum” emellanåt. Samtliga klassrum är relativt små. 
När alla elever och lärare är på plats känns rummen trånga att vara i.  Lärarlaget består av sex 
lärare som undervisare i alla ämnen utom tillvalsspråken (spanska, tyska, franska).   
 
I klassrummet där den lärare som arbetar med lärstilsmetodiken, finns förutom de fyra 
planscherna, även små lampor utplacerade som ger ifrån sig en ”varmare” belysning.  
Plastblommor är utplacerade på fönsterbrädena. Belysningen i taket är av lysrörstypen.  
Klassrummet har ingen myshörna med bekvämare möbler så som fåtöljer eller en soffa.  
Bänkarna är placerade utefter väggarna så att eleven sitter med ryggen mot klassrummets nav.  
I mitten av klassrummet finns bänkar som är placerade mittemot varandra men bänkparen 
avskärmas från varandra med en skärm. Ett antal hörselkåpor finns hängande synligt runt om i 
klassrummet. En CD-spelare är centralt placerad i klassrummet. CD-spelare fanns även i 
samtliga lärarlagets klassrum. 
 



 

 16 

4.4 Resultat av intervjufrågor 

 
Intervjun (se intervjufrågor, bilaga 2) har genomförts med en lärare som arbetar med 
lärstilsmetodiken på den aktuella skolan. Hon har tidigare arbetat på mellanstadiet och är 
relativt ny på skolan.  Hon undervisar i de samhällsorienterande (SO) ämnena sedan 
höstterminen 2006. Nedan redovisas resultatet av den intervjuade lärarens svar. 
 
Vår intervjuade lärare har alltid intresserat sig för att alla lär sig på olika sätt. Redan när hon 
själv gick i skolan på högstadiet och läste till prov tillverkade hon egna spel, memory, 
tankekartor och frågekort för att läsa på till proven. Så småningom när informanten började 
läsa på högskolan ökade hennes intresse för detta, vilket medförde att hon självmant började 
leta mer litteratur i ämnet. Informanten använde själv sig mycket av färger och bilder i sin 
egen inlärning vilket gjorde att hon insåg att hon var visuell – alltså att hon lär sig bäst genom 
det hon ser. Under hennes första år som lärare kände hon att hon fick ett namn på detta – 
Learning styles eller Lärstilar.  Informanten har läst och fortsätter att läsa mycket litteratur 
inom området och har gått två kurser om hur man kan arbeta med learning styles innan hon 
själv började implementera lärstilar i klassrummet på mellanstadiet där hon då arbetade. 
 
På frågan om vad det var som övertygade henne att denna metod skulle fungera på de egna 
eleverna var att metoden (innan hon visste att det fanns ett namn på metoden) fungerade på 
henne själv och hennes klasskamrater under den egna skolgången.  När det var som allra 
jobbigast för henne och hennes klasskamrater fann hon detta sätt att arbeta på. Informanten 
menar också att hon snabbt såg framgångar med metoden bland eleverna på mellanstadiet 
efter att hon implementerat lärstilsmetodiken där. 
 
Enligt informanten är fördelarna med metoden att de svaga eleverna lyckas i högre grad. Att 
arbeta med lärstilar gör att man inte tappar lika många av de elever som har 
inlärningssvårigheter eller jobbigt på något sätt. Enligt informanten blir det en befrielse för 
många elever att upptäcka den egna inlärningsstilen.  
 
Nackdelarna som informanten ser med metoden är att det tar enormt mycket tid att förbereda 
varje arbetsområde. På högstadiet kan man ta mer hjälp av eleverna än på mellanstadiet, men 
det är ändå väldigt mycket som måste förberedas. I det långa loppet betyder det att det kan ta 
ett par år innan allt är uppbyggt och fungerar som det ska. Det tar lång tid att ”learning styles 
anpassa” alla lektioner eller arbetsområden.  Men när allt är inarbetat och man har material 
som fungerar så ser hon egentligen inga nackdelar med learning styles metoden. 
 
Enligt informanten finns det flera inlärningsstilstest som eleverna själva kan genomföra och 
som hon sedan som lärare ser över. Man kan göra omfattande tester enligt metoden eller 
använda testet i mindre skala. Men informanten menar ändock att detta test inte är hundra 
procentigt säkert, så därför måste man också pröva sig fram och känna efter vad som fungerar 
bäst för den enskilde eleven.  
 
På frågan om hur man använder sig av metodens miljöaspekter (möblering, ljus, ljud, etc.) i 
klassrumsmiljö menar informanten att det är stor skillnad beroende på om man arbetar på 
mellanstadiet eller på högstadiet. På mellanstadiet har klassen ofta ett klassrum där inga andra 
elever eller klasser sitter. Där är det enligt informanten mycket lättare att inreda klassrummet 
med ”olika rum i rummet.” Med olika rum i rummet menar hon att man använder sig av 
fåtöljer, soffor, draperier, lampor, ljus, blommor och bokhyllor. Man kan också lägga en matta 
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framför tavlan där alla genomgångar av läraren genomförs.  Som bakgrundsljud spelar 
respondenten låg musik som till exempel Mozart eller favoritmusiken Cirrus.  
 
På högstadiet däremot menar informanten att de fortfarande är i startgroparna med att använda 
metoden och har egentligen bara börjat med en del av allt detta. Allt går heller inte att 
genomföra med tanke på att klasserna inte har hemklassrum och att klassrummen ofta är lite 
mindre i storlek och med fler elever än på mellanstadiet. Men hon menar att mycket av 
metodens miljöaspekter fortfarande går att genomföra på högstadiet. 
 
Övergången till att använda sig av metoden på mellanstadiet fungerade mycket bra och 
gensvaret från både elever och föräldrar var enormt och alla var mycket positivt inställda. På 
högstadiet är det lite annorlunda menar informanten eftersom det endast omfattar några av 
ämnena hittills och det inte går att genomföra i samma grad men hon anser ändå att eleverna 
är positivt inställda till att arbeta med metoden.  
 
Informanten upplever att eleverna lär sig bättre och lättare genom att arbeta med learning 
styles. Hon menar också att kunskapen sitter kvar längre (”lära för livet”) än vid traditionell 
undervisning. Men hon säger också att det är svårt att uttala sig om detta eftersom det är olika 
för varje elev. Vidare menar hon också att ”learning styles” tiden på högstadiet har varit lite 
för kort för att utvärdera än så länge. 
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5. Analys 

 
I vår analys av enkätsvaren har vi valt att göra en jämförelse mellan de två klasserna i årskurs 
7 sinsemellan och mellan de två klasserna i årskurs 8 sinsemellan. Vi kommer även att göra 
en analys av samtliga enkätsvar där alla klasser är medräknade. Vi tycker däremot att det är 
meningslöst att jämföra årskurserna sinsemellan eftersom alla börjat att arbeta med metoden 
samtidigt under höstterminen 2006. Vi kommer dock inte att lägga ett genusperspektiv i vår 
jämförelse då enkäten besvarades anonymt. 
 

5.1 Analys av enkäter 

 
Av de sammanlagda 63 besvarade enkäterna stod klass 7x för 15 svar och 7y för 15 svar. 
Klass 8x stod för 16 av de besvarade enkäterna samt 8y för 17 av svaren. Nedan analyseras 
årskurserna först var för sig och därefter analyseras samtliga enkäter.  
 

Analys av enkätsvar i klass 7x och 7y 
 
Det var 15 elever i vardera klass som svarade på enkäten. I båda sjuorna visste de flesta vilken 
lärstil de har. Skillnaden mellan klasserna på frågan 2 om de självmant använde sig av sina 
lärstilar i alla ämnen var ganska markant då 13% (2 elever) i klass 7x svarade ja men nästan 
hälften (7 elever, 46%) i klass 7y ansåg att de självmant använde sig av lärstilar i alla ämnen. 
Även då eleverna i klass 7y menade att de använde sig av sin lärstil i alla ämnen så var även 
svaret ”vet ej” relativt högt i båda klasserna. På fråga 3 är det fortfarande en stor skillnad 
mellan klasserna och svaret ”vet ej” är också här högt. På fråga 4 är skillnaden inte lika stor 
mellan klasserna eftersom de flesta eleverna inte ansåg att de påmindes ofta om vilken lärstil 
som passade dem bäst.  
 
På fråga 5 ansåg både 7x och 7y att idrott var det roligaste ämnet. Dock skilde sig svaren 
sinsemellan på fråga 6 vilket ämne som var lättast att lära i. Här fann vi att klass 7x tyckte att 
matematik var det lättaste ämnet medan 7y tyckte att engelska var lättast.  
 
Utfallet på fråga 7 om de lär sig bättre när de vet vilken lärstil de har var relativt lågt i båda 
klasserna. I klass 7x ansåg 13% (2 elever) av eleverna att de lär bättre nu medan drygt en 
tredjedel (5 elever, 33%) i klass 7y ansåg att de lärde bättre nu. Skillnaden klasserna emellan 
var också relativt stort på fråga 8 om de lär bättre i de ämnen som tillämpar lärstilsmetodiken 
då 26% (4 elever) i klass 7x ansåg att de lärde sig bättre medan resultatet i klass 7y blev 40% 
(6 elever) som svarade ja. 
 
På fråga 9 var det övervägande många elever i 7y som inte visste vad som är bäst med att 
arbeta med lärstilar medan hälften av eleverna i klass 7x angav en del svar om varför de 
tyckte att det var bra att arbeta med lärstilar (se bilaga 3). 
 
Samtliga resultat visar på att lärstilsmetodiken verkar mer förankrad hos eleverna i 7y förutom 
på frågan om vad som är bäst med att arbeta med lärstilar. Då endast 2 elever angav ett svar 
på frågan. Däremot i klass 7x hade 7 elever angett ett svar på denna fråga.  
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 Analys av enkätsvar i klass 8x och 8y 
 
I årskurs 8 var det 16 respektive 17 elever som svarade på enkäterna. I klass 8x visste inte 
25% (4 elever) vilken lärstil de har medan resultatet i 8y var något lägre (3 elever, 17%) som 
inte visste. På fråga 2 om huruvida eleverna självmant använder sig av lärstilar i alla ämnen 
var skillnaden mellan klasserna stor då 43% (7 elever) i klass 8x svarade ja medan endast 
29% (5 elever) i klass 8y ansåg att det använde sig av sin lärstil i andra ämnen. Utfallet på 
svar ”vet ej” var högre i klass 8y än 8x. Även på fråga 3 om de använder sig av sina lärstilar i 
andra situationer fanns en skillnad mellan klasserna men inte lika stor som på fråga 2. Här 
ansåg sig 37% (6 elever) i klass 8x och 29% (5 elever) i 8y att de använde sig av sin lärstil i 
andra situationer än i skolan.  På fråga 4 ansåg större delen av eleverna i båda 8:orna att de 
inte påmindes ofta om vilken lärstil de har.  
 
På fråga 5 var båda klasserna överens om att SO (där lärstilsmetodiken tillämpas) var det 
roligaste ämnet.  Klasserna skilde sig dock åt på fråga 6 om vilket ämne de hade lättast för då 
8x ansåg att lättaste ämnet var matematik och 8y svarade svenska. 
 
Utfallet på fråga 7 om eleverna lär sig bättre när de vet vilken lärstil de har visade en tydlig 
skillnad då ingen elev i 8x tyckte sig lära bättre medan 47% (8 elever) i klass 8y ansåg att de 
numera lär sig bättre. Skillnaden klasserna emellan var också relativt stort på fråga 8 om de 
lär bättre i de ämnen som tillämpar lärstilsmetodiken då 12% (2 elever) i klass 8x ansåg att de 
lärde sig bättre och i klass 8y var det 35% (6 elever) som svarade ja. 
 
Övervägande många elever i årskurs 8 gav svar på fråga 9 om vad som är bäst med att arbeta 
med lärstilar (se bilaga 3).  
 
Resultaten av enkätfrågorna bland eleverna i årskurs 8 är väldigt ojämna. Tittar man på 
utfallet på frågorna om eleven självmant använder sig av sin lärstil i alla ämnen och i andra 
situationer än i skolan verkar det vara klass 8x som förankrat det här med lärstilar bäst.  Men 
på frågan om de påminns ofta om sin lärstil är utfallet högre hos klass 8y. Även om eleverna i 
klass 8x har anammat lärstilar i andra ämnen och i andra situationer så anser de sig ändå inte 
lära sig bättre nu då de vet vilken lärstil de har medan elever i 8y har ett nästan 50%-igt utfall 
på att de numera lär sig bättre. Trots att 8x anser att de numera tar med sig lärstilar i andra 
situationer så tyckte de, enligt enkätsvaren, inte att de lär sig bättre i ämnen som tillämpar 
lärstilsmetoden. 
 
 Analys av samtliga enkäter 
 
De flesta (81% - 51 elever) som deltog i enkätundersökningen visste vilken eller vilka lärstilar 
de har. Detta stämmer också med Dunns (2001) teori om att vi lär på olika sätt.  Endast 35% 
(22 elever) av dem använde sig självmant av sin lärstil i alla ämnen. Detta överensstämmer 
inte med vad Dunn anser då hon menar att man så fort man fått reda på vilken lärstil man har 
ska den lätt kunna appliceras i alla sammanhang. Ungefär lika stor del av eleverna (36%, 23 
elever) använde sig av sin lärstil i andra situationer än i skolan. Endast 15% (10 elever) ansåg 
att de blev påminda ofta om vilken lärstil de har. Nästan hälften av de tillfrågade eleverna 
ansåg att de inte blir påminda och 35% (22 elever) visste inte.   
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Enligt Dunn (2001) ska det bli både lättare och roligare att lära sig något nytt då man 
tillämpar lärstilar men våra resultat visar att endast 17% (11 elever) ansåg att SO (där 
lärstilsmetodiken tillämpas) var roligast. Endast 16% (10 elever) hade lättast för att lära i 
ämnet SO. Både idrott och svenska ansågs vara roligare och matematik var över lag det 
lättaste ämnet. 
 
Inte mer än ca. en fjärdedel, 24% (15 elever) av de tillfrågade ansåg att de lär sig bättre nu då 
de fått reda på sin lärstil. Inte heller var det flest elever som tyckte att de lärde sig bättre i 
ämnen som tillämpar lärstilar då endast 27% (17 elever) svarade ja. Dunn (2001) menar att 
om en studerande inte undervisas på de sätt som de lär sig bäst på kommer de att prestera ett 
sämre resultat.  Lite drygt hälften av eleverna kunde heller inte svara på vad de tyckte var bäst 
med att arbeta med lärstilar. 
 

5.2 Analys av miljöobservation 

 
Även om läraren som arbetar med lärstilsmetodiken försökt att inreda sitt hemklassrum så 
lyckas hon inte helt. Dunn (2001) menar att de miljömässiga faktorerna i ett klassrum är minst 
lika viktig för inlärningen och för de elever som bäst lär sig i en informell miljö som i en 
bekväm fåtölj eller soffa finns där inget alternativ än de hårda trästolarna. Från vad vi kan 
konstatera är det tydligt att den här läraren har försökt anpassa sitt och elevernas hemklassrum 
till en mer informell miljö. Det vanliga klassrumsutseendet med bänkar på rad eller i grupper 
finns inte här. Hon har försökt skapa en klassrumsmiljö som ska underlätta inlärning enligt 
metoden. Även Dryden och Vos (2001) anser att skolor bör anpassas efter eleverna och inte 
att eleverna ska anpassas till skolan. 
 
Samtliga klassrum i paviljongen har planscher upphängda på väggarna (se fig. 1) för att 
påminna eleverna om vilken lärstil de har. Därför är resultatet av vår enkät intressant då det 
var så många elever som ansåg att det inte blev påminda så ofta om vilken lärstil de har (se 
fig.2). 
 

 
 

 

•LÄRAREN ANTECKNAR DET VIKTIGASTE 
•ANVÄNDA FÄRGPENNOR 
•ANVÄNDA SYMBOLER OCH BILDER 
•STRYKA UNDER DET VIKTIGASTE 
•ANTECKNA I MARGINALEN PÅ TEXTER 
•GÖRA TANKEKARTOR 
•LÄSA + RITA FANTASIBILDER 
•SKRIVA AV DET VIKTIGASTE 
•FÅ SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER 
•ANTECKNA UNDER FILM 
•SE HUR ANDRA GÖR 
•SE HUR NÅGOT SER UT FÖR ATT FÖRSTÅ 

•LÄRAREN BERÄTTAR DET VIKTIGASTE 
•MUNTLIGA INSTRUKTIONER 
•LYSSNA PÅ BAND ELLER CD 
•LÄSA HÖGT, GÄRNA TILLSAMMANS 
•PRATA OCH DISKUTERA I GRUPP 
•PRATA FÖR DIG SJÄLV 
•REPETERA ORD SOM SAGTS 
•INTERVJUA ANDRA 
•BLI INTERVJUAD 
•SPELA IN PÅ BAND 
•ANVÄNDA MUSIK OCH RYTM VID INLÄRNING 
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Figur 1 –En bild av hur planscherna ser ut i alla klassrum. 
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Figur 2.  Påminns du ofta om vilken lärstil som passar dig. 

 

5.3 Analys av intervju 

 
Enligt informanten är det mycket svårare att arbeta med alla aspekter av lärstilsmetoden på 
högstadiet då eleverna inte har ett eget hemklassrum. Detta talar emot Dunns (2001) idé då 
hon menar att man ska kunna implementera alla aspekter av inlärningsmetoden i alla miljöer.  
Med ganska enkla medel ska man kunna genomföra detta både på en arbetsplats och i hemmet 
anser Dunn. Det var enklare att inreda klassrummet på mellanstadiet då ingen annan än den 
egna klassen egentligen hade tillgång till rummet. Skillnaden i storlek på klassrummen från 
hennes mellanstadieperiod till högstadiet är också markant. Skolsalarna i högstadiet är mycket 
mindre och därför svårare att inreda enligt lärstilsmetoden.  
 
Enligt respondenten är det en befrielse för många att finna den egna lärstilen. Høien och 
Lundberg (1999) anser dock att många nya metoder lider av en s.k. hawthorne effekt då lärare 
har stor entusiasm inför den nya metoden vilket lätt överförs till eleverna.  Informanten 
påpekar att helt enkelt är det inte praktisera lärstilsmetodiken. Ett test kan utröna vilken lärstil 
man har men testet är inte hundra procentigt säkert. Det tar tid att bygga upp sin undervisning 
kring lärstilsmetodiken och än så länge har metoden inte använts tillräckligt länge på 
högstadiet för att kunna utvärderas menar informanten. Här skulle Dunns (2001) KAP och 
IPS arbetssätt användas med fördel och det är inget som läraren själv tar upp i vår intervju 
med henne. Dessa två arbetssätt skulle vara en stor hjälp till att komma i gång med arbetet och 
då skulle hon slippa ”uppfinna hjulet igen.” 
 

•ARBETA MED HÄNDERNA 
•KLOTTRA 
•LYSSNA OCH HÅLL NÅGOT I HANDEN 
•TECKNA OCH MÅLA 
•SPELA SPEL 
•BYGGA MODELLER 
•ANVÄNDA DATOR OCH MINIRÄKNARE 
•KLIPPA, KLISTRA, FORMA MED HÄNDERNA 
•KOPIERA SIDOR 
•KONSTRUERA EGNA INLÄRNINGSREDSKAP 

•VILL ATT LÄRAREN VISAR HUR MAN GÖR 
•SPELA STORA SPEL 
•TA ISÄR OCH SÄTTA SAMMAN FÖR ATT FÖRSTÅ 
•BYGGA MODELLER 
•GÖRA EXPERIMENT 
•DRAMATISERA 
•UPPLEVA 
•ROLLSPEL 
•UTSTÄLLNINGAR 
•ARBETA I EGEN TAKT 
•GÖRA FILM 
•SPELA IN SIG PÅ BAND 
•STUDIEBESÖK 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 
Inledningsvis diskuterade vi vilken information vi behövde för att försöka få svar på våra 
forskningsfrågor. Vår slutsats blev att vi ville använda intervjun som ett 
informationssamlande redskap. Denscombe (2000) skriver att man kan använda intervjuer 
som ett redskap för att komplettera andra metoders data. Vi ville använda intervjun som ett 
underlag för enkätfrågorna som eleverna skulle besvara. Vi skickade frågorna i förväg till 
respondenten för att ge denne tid att fundera på frågorna. På grund av schemakrockar blev 
intervjun tyvärr inte av så att vi kunde använda oss av de svaren som underlag till 
enkätfrågorna. På grund av tidsbrist kunde vi inte vänta på dessa svar för att skriva 
enkätfrågorna. Vi blev därför tvungna att själva skriva enkätfrågorna utifrån vad vi ansåg vara 
viktiga för vår undersökning. Detta var den svåraste men också den viktigaste uppgiften för 
undersökningen. Vi borde kanske även ha deltagit vid ett antal undervisningsobservationer, 
men vi ansåg att läraren i det här fallet visste vad det var vi observerade. Vi kände att hon då 
kanske inte skulle undervisa som hon gör i vanliga fall, utan istället lagt fokus på att visa och 
förtydliga metoden för oss som observerade. På grund av detta valde vi därför att inte göra 
någon undervisningsobservation. 
 
Så här i efterhand kan vi se brister i vissa frågor i vår enkät. På fråga 4 då vi ville veta om 
eleverna påmindes ofta om vilken lärstil de har hade vi en viss baktanke då vi tidigare 
observerat planscherna på väggarna med de olika lärstilarna.  Vi ansåg att det var en daglig 
påminnelse för eleverna men ser på resultaten att eleverna ansåg att de inte blev påminda ofta. 
Det skulle kunna bero på en misstolkning av frågan då eleverna möjligtvis trodde att frågan 
betydde att läraren skulle påminna dem. På frågorna 5 och 6 ser vi också en brist då vi har 
skrivit frågorna utifrån litteraturen eftersom bland annat Dunn (2001) menar att det blir både 
lättare och roligare att lära då man funnit sin lärstil. Vi ansåg att frågorna var viktiga eftersom 
vi ville se hur ämnet SO placerade sig i förhållande till andra ämnen då det är där eleverna 
möter läraren med lärstilsinlärningen. Emellertid har vi nu insett att eleverna förmodligen 
besvarat frågorna utifrån det egna intresset. Att det finns ett alternativ ”vet ej” hade vi med för 
att belysa förankringen av metoden hos eleverna.  Vi är dock medvetna om att bristen här kan 
vara den att eleverna slentrianmässigt kryssar i detta alternativ istället för att tänka efter. För 
övrigt anser vi att vi följt Denscombe (2000) råd när vi planerade frågorna eftersom vi 
försökte undvika ledande frågor samt använt oss av ett okomplicerat språk. Vi anser också att 
vi bara tagit med frågor som vi anser nödvändiga för vår forskning.  
 
När det väl gavs ett tillfälle för en intervju gjordes en semistrukturerad intervju där de på 
förhand visade frågorna besvarades av respondenten. Vi var inställda på att ha en flexibel 
attityd vad gäller frågornas ordningsföljd men tydliga med att styra intervjun i den riktningen 
så att endast de redan inskickade frågorna skulle besvaras. Respondenten fick i den 
semistrukturerade intervjun en chans att utveckla sina synpunkter samt att tala mer utförligt 
om dessa. Eftersom enkäten gjordes före intervjun har vi insett att en del av frågorna i 
intervjun inte hade ett elevperspektiv. Frågorna besvarades snarare med utgångspunkt från 
lärarens eget perspektiv.  
 
Under observationen iakttog vi klassrummets naturliga miljö. Detta på grund av att vi ansåg 
att en iakttagelse av klassrummet var nödvändig för att få ett elevperspektiv. Eftersom vi har 
iakttagit miljön, såsom planscher på väggarna, bänkar samt belysning med mera, anser vi att 
vår individuella kompetens som forskare inte har påverkat våra slutsatser. Detta anser vi sker 



 

 23 

lättare när människor i handling blir observerade. Dock kan vår förmåga att komma ihåg samt 
att iaktta vara olika. Men eftersom vi var noggranna med att föra anteckningar över vad vi 
iakttog samt att vi direkt efter observationen renskrivit det vi iakttagit, anser vi att detta 
dilemma vad gäller observationer inte har påverkat vår undersökning.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen var att få ett elevperspektiv på lärstilsmetodiken. Vi hade tre 
frågeställningar. Den första var om elever upplever att de lär sig bättre i de ämnen som 
använder sig av lärstilsmetodiken. Den andra gällde hur läraren beskriver hur metoden 
fungerar för eleverna. Den tredje om metoden motiverar till att utveckla det egna lärandet.  
 
Gardner, (2007) Dunn (2001)och Dryden och Vos (2001) anser alla att dagens skolor bedriver 
en alldeles för traditionell undervisning där individens egen lärstil blir åsidosatt. Dryden och 
Vos (2001) går till och med så långt som att säga att det borde vara skolans uppdrag att finna 
samtliga elevers olika lärstilar för att sedan lägga upp undervisningen därefter. Av de fyra 
lärstilarna som vi skriver om här är dock två av dessa lärstilar mer traditionella (visuell och 
auditiv). Enligt vår undersökning skulle både 7y och 8y trivas bäst med att få traditionell 
undervisning. Eftersom båda klasserna hade på fråga 1 flest markeringar på dessa lärstilar.  
 
Dryden och Vos (2001) resonemang om att elever ska undervisas utifrån deras egen lärstil 
skulle kräva stora resurser, resurser som vi vet inte finns. Det skulle bland annat kräva att i 
stort sett samtliga av Sveriges skolor skulle byggas om eftersom man enligt lärstilsmetodiken 
bör ha klassrum som också är möblerade med soffor och fåtöljer. Dagens klassrum är små och 
ofta svåra att möblera på annat sätt än vad den traditionella undervisningen kräver. Detta var 
något som även den intervjuade läraren påpekar. Hon menar att man ska kunna möblera ett 
klassrum med ”olika rum i rummet” vilket är svårt att göra i dagens små klassrum. Däremot 
anser läraren att det fungerade bättre på mellanstadiet med möbleringen i klassrummet. 
Eftersom lärstilsmetoden lägger ganska stort fokus på miljöfaktorer anser vi att detta kan 
påverkar framgången av metoden då allt inte går att genomföra och att förmågan att arbeta 
med metoden försämras. Detta var också något vi kunde se under vår klassrumsobservation då 
”rum i rummet” saknades. Där fanns ingen myshörna med bekvämare möbler såsom fåtöljer 
eller soffor. Det enda som läraren hade lyckats med med tanke på miljöfaktorer var 
belysningen i klassrummet då det fanns små lampor utplacerade som gav ett varmare intryck.   
 
Det är inte bara klassrummen i de svenska skolorna som skulle behövas byggas om utan det 
skulle också kräva att många lärare måste fortbilda sig för att sätta sig in i lärstilsmetodiken. 
Fortbildning är bra men det krävs dock resurser även här. Frågan blir ska vi ha traditionella 
klassrum för traditionella elever och/eller gruppera elever efter deras lärstilar? Faran här 
skulle vara att man grupperar alltför mycket. Dagens skolor strävar efter att inte nivågruppera 
elever.  Inte heller ska elever längre behöva lämna det egna klassrummet för att undervisas på 
annat ställe. Vi tror att faran i Dryden och Vos (2001) resonemang skulle medföra att vi 
återigen grupperar eleverna – inte efter kunskap men efter lärstil och gör på så sätt att 
eleverna inte utvecklar andra sätt att lära.  
 
Under observationen kunde vi också iaktta att bänkarna var placerade utefter väggarna så att 
eleverna satt med ryggarna mot klassrummets mitt. Samt att i mitten av klassrummet fanns 
bänkar som var placerade mittemot varandra med en avskärmning mellan bänkarna. Ett antal 
hörselkåpor fanns också väl synliga i klassrummet. Kritikerna Thors (2006) och Kroksmark 



 

 24 

(2006) menar att tillsammansperspektivet i undervisningen försvinner och att undervisningen 
blir alltför individualiserad genom detta. Båda anser att man lär sig genom att kontrollera den 
egna kunskapen med andra och att den inte går att kontroller om man som elev sitter med 
hörselkåpor i klassrummet. Liksom Hedin och Svensson (1997) anser vi att man inte ska ta in 
något nytt och kasta bort det gamla. En metod behöver inte ersätta en annan metod. Det är 
variation samt läraren entusiasms inför sitt eget ämne som är nyckeln till kunskap.  
 
Vi fann även under observationen av elevernas klassrum att samtliga klassrum hade planscher 
på väggarna där de fyra lärstilarna beskrevs. Planschernas syfte är att påminna eleverna om att 
lärstilarna finns och för att påminna dem om deras lärstilar. Trots detta var det endast 15% av 
samtliga elever som ansåg att de påmindes ofta. Anledningen till detta låga resultat kan vara 
den korta tid eleverna faktiskt arbetat med metoden och att de endast arbetar med lärstilar i 
ämnet SO. Återigen ser vi brister i Dunns (2001) resonemang om att man så fort man tagit 
reda på den egna lärstilen skall den kunna appliceras till alla situationer. Den undervisande 
läraren hävdar i sin intervju att hon varit intresserad och läst litteratur i ämnet under en ganska 
lång tid men det verkar inte som om hon lyckats förmedla och förankra detta hos sina elever.  
 
Vi ville ta reda på om elever upplever att de lär sig bättre i de ämnen som använder 
lärstilsmetodiken samt om metoden motiverar det egna lärandet.  När vi sammanställde vår 
första enkätfråga för att se om eleverna faktiskt visste vilken eller vilka deras lärstilar var blev 
vi först överraskade över det höga resultatet. Sammanlagt i de fyra undersökta klasserna var 
det 80% av eleverna som var medvetna om vilken lärstil som passade dem bäst. Men när vi 
sedan tittade på resultaten på fråga 2 om eleverna självmant använde sig av sin lärstil i alla 
ämnen och fråga 3 om eleverna använder sig av sin lärstil i andra situationer än i skolan 
visade det sig att bara 35% respektive 36% gjorde det. Det verkar vara väl förankrat hos 
eleverna vilken lärstil som passar dem bäst men inte att de sedan använder sig av den 
informationen. Respondenten påpekar också att det blir en befrielse för många elever att 
upptäcka den egna inlärningsstilen. Dunn (2001) hävdar att man så snart man tagit reda på sin 
lärstil så ska man också kunna applicera den till alla situationer i livet.  
 
Kritiker till lärstilsmetodiken som Thors (2006) och Kroksmark (2006) anser att det finns en 
fara i att stämpla elever i deras sätt att lära in ny information. Våra resultat stärker deras 
farhågor då eleverna endast tycks vara medvetna om att de har en (eller flera) lärstil som 
passar dem men sedan gör de inte så mycket mer med den. Det kan också vara så som den 
intervjuade läraren påpekar att det kan ta ett par år innan allt är uppbyggt och fungerar som 
det ska. Samt att de fortfarande är i startgroparna på högstadiet och att allt inte går att 
genomföra eftersom de inte har hemklassrum. Men respondenten tycker ändå att metoden är 
genomförbar på högstadiet. Vi tror att det är viktigt att när man väl börjat att arbeta med en ny 
metod så krävs det kontinuitet och att för bästa effekt, använda metoden fortlöpande. Inför 
man en ny metod är det viktigt att man ständigt påminner eleverna om vad de faktiskt gör.  
 
Høien och Lundberg (1999) påpekar att lärare ofta reagerar med större entusiasms inför ett 
nytt arbetssätt vilket kan påverka eleverna i samma riktning. Läraren kan också påverka 
föräldrar som i sin tur också blir positiva, vilket medför ytterligare en positiv påtryckning på 
eleverna. Respondenten påpekar även detta i intervjun då hon säger att på mellanstadiet var 
både elever och föräldrar positiva och gensvaret var högt. Det är tydligt att den intervjuade 
läraren är entusiastiska för denna metod men enligt våra resultat tycks hon inte ha lyckats 
förmedla detta till sina elever. På högstadiet har lärare ofta inte samma föräldrakontakt som på 
mellanstadiet. Detta skulle kunna minska det positiva gensvaret från föräldrarna och därför 
kanske det mindre lyckade positiva överföringen till eleverna.  
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Enligt Dunn (2001) och den intervjuade läraren blir det både roligare och lättare att lära då 
man funnit sin lärstil. Därför är resultatet ganska nedslående då, på fråga 5, endast 17% av 
eleverna ansåg att SO, där läraren arbetar utifrån lärstilsmetoden, var det roligaste ämnet. 
Detsamma gäller också fråga 6 där endast 16% av eleverna ansåg att SO var lättast. Dessa 
resultat ställer sig helt emot det vi hittat i litteraturen. Ett ämne som däremot placerade sig 
högt i både lättast och roligast kategorien var idrott. Tanken slog oss att de fyra lärstilarna 
indirekt används i idrottens moment inför nya övningar då man använder sig av visa, prova, 

instruera och öva. Eleverna får här ett tillfälle att använda alla olika lärstilar, visuellt, auditiv, 
taktil samt kinestetisk vilket kanske gör att det blir lättare och roligare. Om så är fallet så är ju 
inlärningsmetoden inte någon nyhet utan ett väl beprövat redskap som fungerar. Matematik 
var ett annat ämne som eleverna över lag ansåg vara ett lätt ämne och även här kan man se att 
man kan applicera visa, prova, instruera och öva metoden som används inom idrotten. 
 
Både Dunn (2001) och Dryden och Vos (2001) påpekar att det blir lättare att lära då man vet 
på vilket sätt man lär sig bäst. När vi ställde den frågan till eleverna var det endast 24% som 
upplevde att de lär sig bättre nu då de vet vilken lärstil de har. Även på fråga 8 om eleverna 
anser att de lär bättre i ämnen som tillämpar lärstilar var resultatet lågt, endast 27% svarade ja. 
Även läraren vi intervjuat anser att eleverna lär sig bättre och lättare och att kunskapen sitter 
kvar längre. Däremot anser vi att hon motsäger sig själv eftersom hon sedan påpekar att det är 
svårt att uttala sig om de lär sig bättre och lättare samt att kunskapen sitter kvar längre för att 
alla elever är olika. Vi håller med om att alla är olika därför är det viktigt att ta reda på vilka 
lärstilar som man har lättast att lära i. När vi frågade läraren om detta så svarade hon att det 
görs ett test som eleverna själva gör och hon sedan ser över. Hon påpekar dock att det inte är 
hundraprocentigt. Man måste prova sig fram och känna efter. Vi tror återigen att det är 
variation som behövs för att nå alla elever. Det kan inte vara roligt jämt och vill inte eleven så 
är det svårt att lära dem något. Detta påpekar även Dunn (2001) att man inte lär om man inte 
verkligen vill lära.  
 
Läraren måste hitta viljan hos eleverna att vilja lära sig och det gör man om man varierar och 
entusiasmerar. Vi tror i själva verket att det är det våran respondent gör fast hon hänvisar till 
lärstilar.  Hon variera och hon är själv entusiastisk inför den här metoden vilket medför att 
hon kan entusiasmera sina elever. 
 

6.3 Slutsatser 
 
Undersökningens i sin helhet visar på att många eleverna på denna skola i dessa fyra klasser 
verkar överhuvudtaget inte vara medvetna om att de arbetar med lärstilar. Det vet vilken 
lärstil eller lärstilar de har men de verkar inte veta vad de ska göra med den. De flesta verkar 
inte uppleva att de lär sig bättre i de ämnena som använder sig utav denna metod. Upplever de 
inte att de lär sig bättre så kan de heller inte utveckla det egna lärandet utifrån denna metod. 
Vi är dock medvetna om att eleverna inte har arbetat med denna metod en längre tid. Samt att 
de inte undervisas i alla ämnen med denna metod. Detta blir en brist i undersökningen men 
enligt litteraturen så bör eleverna ändå ha anammat metoden trots att de har fått den bitvis. 
Överlag anser vi att det är bra att den här litteraturen finns. För att man kan som lärare få ett 
didaktiskt redskap till att utveckla den egna undervisningen. Den här undersökningen skulle 
bäst ha gjorts på en skola där man arbetat med lärstilsmetodiken under en mycket längre tid. 
Vi kan i vår undersökning se klart och tydligt att både elever och lärare just börjat med 
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metoden. En fördel vore ju också om hela skolan arbetat på detta sätt för att uppnå bästa 
resultat.  
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
 
För vidare forskning skulle samma skola samt årskurs sju utvärderas igen när de går i nian. 
Läraren skulle även intervjuas igen samt observationer vid undervisningstillfällen skulle 
behövas. Hur kan man bevisa att det är både lättare och roligare att lära med learning styles?  
Hur kan man bevisa att kunskapen genom learning styles sitter kvar längre? 
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Bilagor        Bilaga 1 
 
Enkät om Lärstilar (learning styles) 

 
Eftersom ni arbetar med lärstilar (eller learning styles) så skulle vi vilja be er medverka i en enkät om just 
lärstilar.  Anledningen till att vi ber om er hjälp är för att vi skriver ett examensarbete om denna metod.  
Era svar kommer att vara helt konfidentiella och kommer bara att användas av Helena Törngren och 
Monica Svensson i skrivandet av vårt examensarbete. 

 
1. Vilken är din/dina lärstil(ar)? 

 
 Visuell    Auditiv   

 Taktil   Kinestetisk   
 Vet ej   
 
2. Använder du dig självmant av din lärstil i alla ämnen? 
 

Ja   Nej   Vet ej   
 
 
3. Använder du dig av din lärstil i andra situationer än i skolan (som t.ex. vid läxläsning 

hemma)? 
 

Ja   Nej   Vet ej   
 
 
4. Påminns du ofta om vilken lärstil som passar dig bäst? 
 

Ja   Nej   Vet ej   
 
 
5. Vilka skolämnen tycker du är roligast? 
 

________________________________________________________________ 
 
6. Vilka skolämnen har du lättast för att lära dig i? 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Upplever du att du lär dig bättre nu när du vet vilken lärstil du har? 
 

Ja   Nej   Vet ej   
 
 
8. Lär du dig bättre i de ämnen som tillämpar (använder sig av) lärstilsmetoden? 
 

Ja   Nej   Vet ej   
 
9. Vad är bäst, tycker du, med att arbeta med lärstilar? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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       Bilaga 2  

 
 

INTERVJU FRÅGOR  
 

1) Vad fick dig att intressera dig för lärstilar? 
 

2) Hade du tidigare erfarenhet om lärstilsmetodiken? 
 
3) Vad var det som övertygade dig att detta skulle fungera på dina elever eller fungera över 

huvud taget? 
 
4) Vilka är fördelarna med metoden? 
 
5) Vilka är nackdelarna med metoden? 
 
6) Hur tar du reda på vilken lärstil som fungerar bäst på varje elev? 
 
7) Hur använder du metodens klassrumsmiljöaspekter? (Ex. möblering, ljus, ljud, etc.) 
 
8) Hur fungerade själva övergången från traditionell undervisning till lärstilsmetodiken? 

(Eventuella fallgropar, problem, motstånd) 
 
9) Hur upplevde du att eleverna responderade till den nya metoden? 
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       Bilaga 3  
Sammanställda enkätsvar 
 
Sammanställning av enkätens öppna frågor 
 
5. Vilka skolämnen tycker du är roligast?  

 
 
Hemkunskap = 4 Matte = 11  Slöjd = 9         SO = 11      Bild = 10  
 
Engelska = 6 NO = 8          Idrott = 21         Svenska = 12           Data = 7 
 
Elevens val = 1           Obesvarat = 1             Övriga språk = 2            Vet ej = 6 
 
Musik = 2                   Många olika = 1  
 
 
 
6. Vilka skolämnen har du lättast för att lära dig i? 

 
 
Matte = 20    Slöjd = 4   SO= 10    Bild = 4               Engelska = 8 
 
NO = 6     Idrott = 8   Svenska = 8        Data =3                  Många olika = 3 
 
Vet ej = 12    Elevens val = 1         Obesvarat = 2     Övrig språk = 5 
 
9. Vad är bäst, tycket du, med att arbeta med lärstilar?  

 

Vet inte = 33 De beror väl på = 1(7x) Obesvarat = 1(7x) 
 
Man får jobba på lite roligare sätt = 1(7x) Man får prova flera saker och hjälpas åt = 1(7x)  
 
Man får lära sig bäst på dem = 1(7x)  Man lär sig nya sätt att arbeta på. Då kanske man 

lär sig bättre = 1(7x)  
 
Jag tycker att det är skönt/bra och då lyssnar jag mer, t.ex. ifall jag ritar/klottrar när hon pratar   
= 1(7x) 
 
Att man lär sig lättare = 1(7x)  Skriva, läsa, jobba i grupparbeten, lyssna, 

anteckna = 1 (7x) 
 
Man får jobba fritt och man lär sig mer = 1(8y) 
 
Att man slipper läsa och svara på frågor så mycket = 1(8y)  
 
Arbetet blir mer anpassat till just mig och det är bra tycker jag = 2(8y) 
 
Att man fokuserar mer på sitt inlärningssätt och lär sig mera (snabbare) = 1(8y)  
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Att jag får hålla på och bygga saker, och använda händerna = 1(8y)  
 
Man får jobba efter sin egen stil, det är lättare = 1(8y)  Man vet på vilket sätt man lär sig bäst 

på = 1(8y) 
 
Det funkar bättre nu när jag vet vilken lärstil jag är. Det blir roligare = 1(8y) 
 
Att man lär sig bättre och när man pluggar hemma till prov kan jag använda ”mind” mappen 

jag gjorde i skolan t.ex. = 1(8y) 
 
Man får olika förslag hur man ska jobba med olika saker = 1(8x)  
 
Det är bra för alla lär sig på olika sätt och då får alla en chans = 1((8x)  
 
Jag lär mig inget när jag pluggar efter min lärstil = 1(8x) Man lär sig lättare = 1(8x)  
 
Att man förstår mer när lärarna ska förklara = 1(7y) 
 
Man känner att man kan bättre eller alltså att man typ förstår bättre = 1(7y)  
 
Ja har ingen lärstil = 1(8x)  Allt = 1(8x) Att man arbetar in saker på en lärstil man har = 1 (8x) 
 
Det är väl bra om man vet vilken man har. Har gjort test men det stämde inte med mig, testar 

fortfarande = 1(8x) 
 


