
 
ISB 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 
 
 
 
 

Att tillgodose elevers skilda inlärningssätt i undervisningen på 
gymnasiet 
- en kvalitativ studie 
 
To satisfy students´ different learning abilities in upper secondary school 
-a qualitative study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Höglund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete lärarutbildningen                   Handledare: Berit Uddén 
Vårterminen 2007                     Examinator: Margareta Sandström Kjellin



 
ISB     Examensarbete 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap  10 poäng 
 
SAMMANFATTNING 
 
Johanna Höglund 
 
Att tillgodose elevers skilda inlärningssätt i undervisningen på gymnasiet 
- en kvalitativ studie 
 
 
År: 2007   Antal sidor: 26 
 
 
I detta examensarbete har fokus rört elevers olika inlärningssätt. Syftet med detta 
examensarbete var dels att finna exempel på inlärningssätt och dels att empiriskt undersöka 
hur lärare tillgodosåg dessa i den aktuella undervisningen. Uppsatsens empiriska del var av 
kvalitativ karaktär och innehöll två delar. En enkätundersökning som syftade till att kartlägga 
vilka olika inlärningssätt som existerade i den aktuella klassen, samt fyra observationer som 
syftade till att undersöka huruvida lärarna tillgodosåg dessa. Resultatet av undersökningarna 
påvisade att det dominerande sättet att lära sig bäst på utifrån de sociala faktorerna var att 
arbeta med en kamrat. Utifrån de fysiska faktorerna besatt majoriteten i klassen mest av den 
auditiva förmågan och den dominerande lärstilen var den aktiva. Andra resultat var också att 
skolans byggnader inte var anpassade efter den pedagogik som påvisas i Lpf 94.   
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1. Inledning 
Att utrusta elever med kunskap är en av skolans viktigaste uppgifter. Men hur tillgodoser man 
elevernas skilda behov av undervisning? Hur man lär sig på bästa sätt varierar och är 
individuellt kopplat till personligheten. Somliga lär sig bäst genom muntlig kommunikation, 
således att lyssna och att själva få tala, medan andra har ett starkt behov av bildspråk eller av 
att praktiskt lösa problem. Inte allt för sällan ses eleven som ett tomt blad som skall fyllas 
med kunskaper utifrån den metod som den aktuella läraren föredrar. Att ”bladen” redan 
besitter kunskaper och att de har olika form tas inte alltid i beaktande.  
        Klasserna i dagens gymnasieskola blir allt större vilket troligen medför ännu högre krav 
på lärarens variation av undervisning för att den skall passa samtliga elever. Men hur gör 
man? Vilka inlärningssätt finns det och anpassar lärarna undervisningen till dessa i praktiken? 
Det finns många aspekter på lärande som kan diskuteras. I detta examensarbete kommer fokus 
röra olika inlärningssätt.  
        Genom att undersöka vilka inlärningssätt eleverna besitter skapas en medvetenhet kring 
möjligheterna för lärarna att anpassa undervisningen utifrån dessa. Dessutom ökar 
kunskaperna om hur lärare kan tillgodose elevernas skilda behov. Detta ämne är av stor vikt 
eftersom skolan kontinuerligt strävar efter att ge eleverna mer individanpassad undervisning. 
Att medvetandegöra de olika inlärningssättens värde för elevernas lärprocess är en viktig 
komponent för att skapa de rätta förutsättningarna för elevers utveckling och möjlighet att lära 
sig. 
        Det finns dock olika svårigheter med den individuellt anpassade undervisningen. Ett 
bekymmer är de miljömässiga begränsningarna som exempelvis lokalernas dåligt anpassade 
utformning samt de allt för stora klasserna. Läroplanerna påvisar en sak, skolbyggnaderna en 
annan. Är det överhuvudtaget möjligt att tillgodose samtliga elevers olika inlärningssätt? 
       I denna uppsats kommer utgångspunkten för undersökningen vara lärstilar, 
sinnesförmågor och till viss del miljön. Viktigt att poängtera är att det finns andra sätt än de 
nämnda att arbeta med elevernas individuellt anpassade undervisning. I Lpf 94 (Skolverket, 
Lpf 94:11) står det bland annat att ”läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt ”att skolan skall sträva mot att varje elev 
utvecklar förmågan att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra”. Det står 
således vad läraren skall arbeta mot men inte hur.  
       För att undersöka hur lärare kan arbeta med elevers lärande är en viktig aspekt att 
definiera begreppet. I boken Det öppna lärorummet (1999) beskrivs lärande som något mer än 
endast förmedling av kunskaper. ”Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande genom 
att arrangera sammanhang och miljöer där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där 
kunskap snarare ses som en process än som en produkt” (Eliasson, (1999:11).  
       Den undersökta skolan hade i sina skolbyggnader planscher på väggarna där 
sinnesförmågorna gestaltas samt de olika lärstilarna. Utifrån detta gjordes antagandet om att 
lärarna på skolan åtminstone i någon mån bör tycka att detta är väsentligt och därför valde jag 
att undersöka specifikt dessa. Detta innebär inte det samma som att lärarna inte arbetar och 
anser att andra pedagogiska idéer är av större vikt.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är dels att finna exempel på inlärningssätt och dels att 
empiriskt undersöka hur lärare tillgodoser dessa i den aktuella undervisningen. 

1.2 Forskningsfrågor 
De övergripande frågeställningarna lyder följaktligen:  
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• Vilka olika inlärningssätt ger de studerade eleverna exempel på?  
 

• I vilken utsträckning är den aktuella undervisningen anpassad till elevernas olika 
inlärningssätt? 

 

1.3 Disposition 
I avsnitt ett har inledning, syfte och forskningsfrågor redan presenterats. Avsnitt ett fortlöper 
med begreppsdefinitioner samt avgränsning och källkritik. Under avsnitt två presenteras en 
litteraturgenomgång, således forskningsbakgrunden. Avsnitt två avslutas med en 
sammanfattning där det viktigaste från forskningsbakgrunden återfinns. Under avsnitt tre 
presenteras metoden som använts vid den empiriska undersökningen samt hur materialet har 
bearbetats och hur urvalet av respondenter har skett. En diskussion av reliabilitet, validitet och 
etiska principer förs också under avsnitt tre. Under avsnitt fyra presenteras resultaten av de 
empiriska undersökningarna. Inledningsvis redogörs enkätsvaren som följs av 
miljöbeskrivning av observationerna och avslutas med resultat av de fyra olika 
observationstillfällena. En sammanställning av enkäterna återfinns i bilaga 3 i sin helhet. 
Avsnitt fem syftar till att analysera resultatet mot litteraturbakgrunden. Under det näst sista 
avsnittet som innefattar diskussion, diskuteras både resultat, metod, slutsatser samt nya 
forskningsfrågor. Uppsatsen avslutas med en referenslista. Till uppsatsen hör tre bilagor.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Sinnesförmågor som förklaras utifrån fysiska faktorer är; auditiv, visuell, taktil och kinestetisk 
(Dunn, 2001). 
 
Sociala faktorer syftar i uppsatsen till med vem och vilka man lär sig bäst; ensam, med en 
kamrat, med två kamrater, med fler kamrater, med en expert/lärare eller med olika slags 
människor (Dunn, 2001).  
 
Inlärningssätt används i uppsatsen som ett övergripande begrepp där fysiska och sociala 
faktorer samt lärstilar ingår. 
 
Lärstilar syftar i denna uppsats till lärstilarna; aktiv, reflekterande, teoretisk och pragmatisk 
(Honey, 2006).  

1.5 Avgränsning 
Under detta avsnitt presenteras endast avgränsning och kritik av det teoretiska materialet, 
följaktligen forskningsbakgrunden, medan det empiriska urvalet diskusteras under avsnitt tre. 
Detta arbete fokuserar inte på de olika pedagogiska undervisningstraditionerna som 
exempelvis ämnesövergripande-, tematiskt- och traditionellt arbetssätt, utan avser istället 
koncentration på individens egenskaper i förhållande till undervisning.  
        Uppsatsen syftar till att undersöka inlärningssätt, inte intelligenser. Dock anses det av 
vikt att poängtera att således ingen hänsyn tagits till Gardners teori om de sju multipla 
intelligenserna (MIT). Avgränsningen resulterade i att inte använda Gardner, trots att hans 
teorier tangerar ämnet. Argumentet till varför Gardner sållats bort är för det empiriska 
materialet aldrig hade varit möjligt att pröva med utgångspunkt från Gardner under denna 
begränsade uppsats. Den litteratur som används fyller sitt syfte och är tillräcklig för att ligga 
till grund för de empiriska studierna.  
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        Litteraturgenomgången kan uppfattas som relativt entydig men detta kan ses som en 
fördel genom att mycket forskning resulterat i samma slutsatser och därmed stärker varandra 
men också som en brist att motsatta uppfattningar inte presenteras. Uppsatsen syftar dock inte 
till att ta ställning huruvida inlärningssätt uteslutande är bra eller uteslutande dåliga utan 
snarare till att kartlägga vilka dessa är och om lärarna anpassar undervisningen därefter. Det 
hade också varit av stort intresse att infoga fler aktuella forskningsrapporter till uppsatsens 
teoretiska del. Problemet hade dock varit att arbetet blivit alldeles för långt.  
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2. Forskningsbakgrund 
Under denna rubrik presenteras en del av den tidigare forskningen som gjorts inom områdena 
inlärning och lärstilar. Därtill presenteras praktiska förslag på hur lärare i sin undervisning 
kan tillgodose dessa olika behov.   

2.1 Vad är lärande, undervisning och kunskap? 
Vad innebär det att i själva verket lära sig något? Honey (2006) menar att en individ har lärt 
sig något när denna påvisar att den vet eller känner till något som den tidigare inte hade 
kunskap om som exempelvis insikter, förståelse, faktakunskaper och/eller då individen kan 
tillämpa, något som tidigare inte var möjligt, sålunda färdigheter. Det finns två grundläggande 
sätt att lära sig på. Det ena sättet innefattar formella tillvägagångssätt som föreläsningar 
medan det andra informella sättet inrymmer egna erfarenheter. Det förstnämnda sättet är det 
som generellt har förknippas med lärande. Honey (2006) menar att lärstilar är ett sätt att 
anpassa undervisningen efter varje elevs individuella sätt att lära sig. Några exempel på 
viktiga faktorer som påverkar möjligheten att lära eller att inte lära sig är bland annat tidigare 
erfarenheter av lärande, medvetenhet om lärprocess, personlig lärstil, handledarens inverkan, 
lärmetoder och fler därtill. Lärande är en företeelse som pågår under hela livet och som aldrig 
blir fullkomligt (Honey, 2006).  
        Att lära sig är något som av många ses som en grundläggande process och som allt för 
ofta tas för given, således att alla vuxna har lärt sig hur man lär sig. Många lärare utgår från 
att samtliga elever hanterar uppgifter som att lyssna, anteckna, samla information och att 
skriva uppsatser. Trots att det är självklart att människor är olika och därmed också lär sig på 
olika vis, bortser man många gånger från elevers skilda lärstilar. Dessutom är de flesta elever 
omedvetna om vilken lärstil som passar de själva bäst (Honey, 2006).  
        Ett sätt att beskriva vad undervisning är innefattar att undervisningen ses som en 
målinriktad aktivitet. Detta innebär i sin tur att eleverna lär in de kunskaper och färdigheter 
lärarna lär ut (Arfwedson, 1998). Denna beskrivning återger endast en snäv och exkluderande 
syn på begreppet undervisning. För lärarna innebär undervisning flera dimensioner utöver att 
endast lära ut. Bland annat kan undervisning ske på olika vis och det finns olika sätt att se på 
vad skicklig undervisning är. Ett sätt att se på undervisning utifrån amerikansk synvinkel är 
att premissen för att undervisningen skall kunna ske är att det dels finns en person som vet 
något eller kan något, där något är innehållet som sedan skall överföras till en annan person. 
Detta sätt att se på undervisning brukar i Europa kallas för ”den didaktiska triangeln” 
(Arfwedson, 1998:19). Den didaktiska triangeln har dock stött på kritik som hävdar att 
synsättet, således relationen mellan lärare, innehåll och elev är för snävt. 
Läroplanskonstruktörerna påvisar att det finns fler än tre aspekter på undervisning där 
exempelvis mål och utvärdering utgör två av flera. Därtill varierar ofta också lärarens egen 
syn på undervisning beroende av skola, klass och elever. På en skola kanske undervisning 
innebär en sak som inte är lika självklar på en annan skola eller vid mötet med andra elever. 
Detta innebär i sin tur att synen på undervisning är mångfacetterad (Arfwedson, 1998). 
       Enligt den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, Lpf 94) kan 
synen på kunskap variera. ”Kunskap kommer till uttryck i olika former –såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Skolverket, Lpf 94, 2006:6). Skolan skall också ge 
eleverna möjlighet att utnyttja andra arenor än skolan för att få en bredare syn, en ökad 
helhetsförståelse samt att eleverna förbereds på livet efter skolan. ”Varje elev skall få 
stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” 
(Skolverket, Lpf 94, 2006:6).  
       Ett sätt att se på undervisning och lärande är att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt 
där eleverna själva undersöker olika frågor som de sedan bearbetar genom att analysera och 
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reflektera kring. Det undersökande arbetssättet kan användas i alla ämnen och allt ifrån 
uppgifter som laborationer till grupparbeten. Ett viktigt inslag i det undersökande arbetssättet 
är att varje elev lär utifrån sina egna erfarenheter (Eliasson, 1999). 
        

2.2 Lärstilar 
Lärstil är ett sätt och/eller en strategi för att lära sig. Genom att man upprepar de strategier 
och/eller den taktik som fungerat väl för individen etableras en lärstil. Det förhållningssätt 
som inte fungerat särskilt väl förkastar individen. Detta påvisar att individen utvecklar 
böjelser för ett särskilt beteendemönster som successivt blir en vana. Honey (2006) menar att 
det finns fyra lärstilar vilka är den aktiva, reflekterande, teoretiska och den pragmatiska 
lärstilen.  

2.2.1 Aktiv lärstil 

Den aktiva lärstilen resulterar i att individen utan större betänksamheter ger sig hän till nya 
upplevelser utan förutfattade meningar. Den aktive lever här och nu och uppslukas av 
omedelbara upplevelser. De är inte skeptiska utan istället väldigt entusiastiska över allt nytt. 
Den aktive lär efter mottot att prova allting en gång vilket resulterar i att de handlar först och 
tänker sedan. Den aktive brukar alltid vara uppbokad och uppstår problem så angrips dessa 
med brainstorming. När spänningen inför det nya ebbat ut ser de sig direkt efter nya 
aktiviteter. Den aktive brukar trivas med nya utmaningar som nya upplevelser kan ge men blir 
lätt uttråkade av genomförande på lång sikt. Individer som tillhör den aktiva lärstilen brukar 
vara sällskapliga och vill göra saker tillsammans med andra men gärna själva vara i centrum. 
Den aktive eleven föredrar aktiviteter där eleven tillåts komma med egna förslag och idéer 
och att sedan få prova sig fram. Konkreta situationer där eleven lär sig bäst är exempelvis 
genom diskussioner, spel, utomhusaktiviteter, handlingsbaserat lärande och vid tillfällen där 
eleven ges möjlighet att lära andra. Att hålla sig i bakgrunden samt att lyssna på föredrag är 
konkreta situationer som inte gynnar den aktiva eleven. Uppgifter där exakta instruktioner 
angivits stimulerar inte lärförmågan hos den aktiva (Honey, 2006).  

2.2.2 Reflekterande lärstil 

Den reflekterande lärstilen innefattar individens behov av att dra sig tillbaka och tänka 
igenom sina upplevelser ur fler perspektiv. Innan den reflekterande individen fattar beslut vill 
denna samla information från flera håll och noggrant tänka igenom informationen innan 
beslut fattas. Beslut som skall fattas kan många gånger skjutas upp eftersom den reflekterande 
individen gärna vill både samla och analysera upplevelser och händelser. Försiktighet 
sammanfattar lärstilens särdrag. Vid möten och diskussioner tenderar den reflekterande att 
hålla låg profil eftersom de tycker om att observera andras agerande. De känner av 
diskussioner innan de själva kommer med inlägg. Den reflekterande brukar vid 
diskussionerna se oberörda, distanserande och toleranta ut. Vid agerande tas hänsyn till både 
förr och nu, större sammanhang och till andras och till de egna observationerna. Den 
reflekterande eleven föredrar till skillnad från den aktive eleven aktiviteter där de ges 
möjlighet att reflektera och tänka igenom men även aktiviteter där de får lyssna eller 
observera är positiva. Den reflekterande eleven måste också ges tid att få förbereda sig 
ordentligt och aktiviteter i form av rapportskrivande är positivt för dessa. Konkreta förslag på 
lärosituationer som stimulerar den reflekterande eleven är bland annat att lyssna på 
föreläsningar, att läsa och att studera på egen hand. Den reflekterande eleven tycker inte om 
att tvingas stå i rampljuset och gynnas inte av improviserade övningar eller situationer där 
dessa inte ges tid för eftertanke (Honey, 2006). 
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2.2.3 Teoretisk lärstil 

Teoretikern utvecklar komplexa men logiska teorier utifrån observationer. De tänker på 
djupet, successivt och rationellt. Spridda fakta sammanfogas till sammanhållande teorier. 
Teoretikern brukar vara perfektionister som vill passa in saker i ett rationellt system. Att 
analysera och att sammanställa uppskattas. Grundläggande antaganden, principer, teorier, 
modeller och systemtänkande är önskvärt av teoretikern. Teoretikern ställer sig ofta frågor 
som ”låter det vettigt”, ”är detta logiskt”, ”hur går X ihop med Y” (Honey, 2006:15). Den 
teoretiska individen brukar vara självständig, analytisk och föredra rationell objektivitet 
framför subjektiv. Teoretikern anser att säkerhet är viktigt och de känner sig inte väl till mods 
om de tvingas till subjektiva bedömningar. Aktiviteter där analyserande ingår samt situationer 
som har ett tydligt uttalat syfte främjar dessa elevers inlärning. Teoretikern gynnas inte av 
situationer där syftet inte är välarbetat och då de tvingas agera utan att ha klara riktlinjer att 
följa. Teoretikern stimuleras inte heller av ämnen som presenteras på ett sätt som av eleven 
upplevs som banalt (Honey, 2006).  

2.2.4 Pragmatisk lärstil 

Den pragmatiske individen uppskattar möjligheten att prova nya idéer, teorier och tekniker för 
att se hur dessa fungerar i det reella. Pragmatikern tycker inte om att fastna i gamla spår utan 
vill komma vidare genom att tillämpa nya idéer. De är snabba i sin reaktion på förslag och 
kan ha brist på tålamod. Pragmatikern är också ofta praktiska och jordnära personer som 
tycker om problemlösning. Problem ses som utmaningar och är till för att lösas. Positiva 
aktiviteter som stimulerar den pragmatiska eleven är där det finns tydlig ämnesrelevans i 
förhållande till problemen. Att arbeta med teknik är andra aktiviteter som har positiv 
påverkan. Problembaserat lärande samt projektarbeten är konkreta aktiviteter som främjar 
pragmatikern. Pragmatiska elever gynnas inte av att endast lyssna utan vill ges möjlighet att 
applicera teorin i praktisk handling. Mycket viktigt för pragmatikern är att denna upplever att 
de får beröm efter genomfört arbete (Honey, 2006).  

2.3 Sinnesförmågor - de fysiska faktorerna 
Människor är på många vis väldigt lika varandra fysiskt, men sättet att ta till sig information 
på varierar. Dessa olika sätt att lära sig kallas övergripande för inlärningsstilar (Dunn, 2001). 
En av Dunns studier påvisar att oavsett lärstil behåller elever koncentrationsförmågan längre 
om de befinner sig i en informell miljö, som exempelvis sittande i fåtöljer eller på kuddar 
istället för att sitta på stolar av trä, stål eller plast. Likaså visar studierna att elever tänker 
bättre i omgivningar med mjukare belysning än omgivning med starkt ljus. Total tystnad visar 
sig också kunna störa eleverna mer än om lugn musik eller bakgrundsamtal pågår under 
undervisningstillfället. När elever skulle lära sig att ta in nya faktakunskaper påvisades att fler 
elever hanterar detta bättre om de ges kortare pauser och om eleverna ges möjlighet att rotera 
platser i klassrummet. Eleverna lär sig sämre om ämnet verkar ointressant och om de upplever 
en avsaknad av betydelse för dem själva. Eleverna lär sig dessutom sämre om de tvingas 
syssla med uppgifter någon annan uppmanar eleven till utan att eleven själv har en 
valmöjlighet samt om läraren uteslutande undervisar på samma sätt allt jämt (Dunn, 2001).  
        30 procent av eleverna i en klass glömmer cirka 75 procent eller mer av det de sett och 
hört. Somliga elever kommer ihåg saker lättare då de själva praktiskt arbetat med händerna. 
Dessa elever är ofta individer som inte tycker/tyckte om skolan eftersom de ofta tvingas eller 
tvingades att sitta still och lyssna, vilket inte passar deras sätt att lära sig. Därtill lär sig elever 
också olika mycket på olika tider av dygnet och somliga behöver äta eller dricka medan de 
koncentrerar sig (Dunn, 2001).   
        Enligt Dunn (2001) finns det fyra olika sinnesförmågor som individer besitter i olika stor 
utsträckning och som grundas av fysiska faktorer. Individer som bland annat minns bäst 
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genom att upprepa exempelvis ord eller siffror har förmodligen god auditiv förmåga. Auditiva 
individer kan till exempel föredra att lära sig innehåll genom musik eller sångtexter. Om en 
elev är mest auditiv kan också en föreläsning fungera väl som introduktion (Dunn, 2001). För 
att främja inlärning för den auditiva eleven kan eleven uppmuntras att tala eftersom 
diskussioner är en av den auditivas starka sidor. Den auditive reagerar och lär sig bra genom 
att höra exempelvis om saker eller höra nya begrepp och ord (Boström, 1997). Individer som 
innehar mer av den visuella sinnesförmågan brukar minnas bäst genom att läsa, se eller 
observera. Att observera innefattar även att se på film eller teater och den visuelle eleven bör 
introduceras i ett arbete genom detta eller alternativt genom bilder som exempelvis en power 
point presentation eller liknande (Dunn, 2001). Att tvinga den visuella att lyssna för länge är 
negativt och likaså upprepning av information. Ofta föredrar den visuella eleven lärarledda 
undervisningstillfällen och denna lär sig mycket relativt fort men glömmer dock också mycket 
av informationen. Den visuelle eleven följer läraren/föreläsarens blick vilket talar för att 
pedagogen bör rikta sin blick mot det material exempelvis fakta på tavlan istället för att se den 
visuella eleven i ögonen (Boström, 1997). Personer med god taktil förmåga minns bäst genom 
att anteckna eller att skriva i någon form. Även att rita eller måla kan underlätta vid inlärning. 
Den taktile bör starta ett arbete med exempelvis uppgiftskort eller något spel (Dunn, 2001). 
Även att formulera sig genom att uttrycka detta vid en dator främjar den taktile. Denna elev är 
också väldigt noggrann vilken resulterar i att det tar längre tid för dessa att slutföra arbeten. 
Noggrannhet och detaljrikedom är typiskt för den taktila eleven (Boström, 1997). Att röra sig 
till musik eller att röra sig generellt under inlärning brukar de individer som har mycket av 
den kinestetiska sinnesförmågan föredra. Dessa brukar även uppskatta att få spela drama eller 
att själva få agera (Dunn, 2001). Vässa pennan, väga på stolen, promenera runt i klassrummet 
är tydliga tecken för den kinestetiska eleven (Boström, 1997). 
        Det finns ytterliggare en uppdelning som kan göras, nämligen om en individ är analytisk 
eller holistisk. Kortfattat kan man säga att det som skiljer dessa åt är att den analytiska 
individen brukar föredra en formell arbetsplats medan holisten föredrar en informell. 
Analytikern brukar vilja ha lugn och ro och visar på uthållighet medan holisten gärna vill ha 
pauser (Dunn, 2001).  

2.4 Lärande och den fysiska miljön 
Flertalet forskare har i sina forskningsrapporter kommit fram till slutsatsen att de svenska 
skolbyggnaderna inte är anpassade efter de rådande läroplanerna. Vad som efterfrågas av både 
lärare och elever är fräscha lokaler, god belysning, akustik och möblering som bidrar till 
bättre stämning och som främjar möjligheterna till både läxläsning och avslappning. Många 
forskare hävdar också att elevernas arbetsmiljö inte tas på allvar om man jämför med andra 
arbetsmiljöer (Björklid, 2005).  
        För att främja en god arbetsmiljö för eleverna har vad som kallas rumskontroll påpekats 
vara viktig, således att eleverna möts på samma plats varje dag. Även tidskontroll som 
innebär att eleverna måste lära sig att anpassa sig till den tid som ges, menar Björklid (2005). 
Tankekontroll är en tredje aspekt och som innebär att eleverna fastlägger exempelvis läxor. 
Den fjärde aspekten är motivationskontroll. Motivationskontroll innebär att eleverna under 
senare år uppfattar att de inte är i skolan endast för ”skojs skull” och därmed krävs 
motivation. Liknande studier av andra forskare har resulterat i liknande slutsatser. Bland annat 
påvisas vikten av att varje ämne har sin egen uppsättning av lokaler, att avskildhet mellan 
rummen krävs för att disciplin skall kunna upprätthållas och att elevernas arbetsytor bör 
struktureras som små arbetsrum kring ett större gemensamt samlingsrum (Björklid, 2005).  
     Andra aspekter av betydelse är skolbyggnadernas placering i samhället. Om 
skolbyggnaderna ligger centralt placerad i staden ges tillfälle för eleverna att nyttja 
omkringliggande omgivningar, lokaler och institutioner som exempelvis statsbibliotek. 
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Skolan skall integreras i övriga samhället, inte avskiljas eller isoleras ifrån det (Björklid, 
2005). 

2.5 Lärares insikter och förmåga att påverka elevernas inlärning 
Lärarens undervisning bör inledas genom att undersöka vilken arbetsstil läraren själv har. 
Därtill skall också elevernas förutsättningar och förmågor undersökas. Efter att detta är gjort 
är en av lärarens viktigaste uppgifter att anpassa undervisningen till rådande förhållanden i 
klassen. Det är viktigt att inte endast analysera klassen som helhet utan också att undersöka 
varje elevs förmågor (Boström, 1997). Det är också essentiellt för läraren att inse att det finns 
olika lärstilar som måste accepteras även om dessa avviker från den norm man själv som 
lärare har (Egidius, 2005). 
        Boström (1997) har under vårterminen 1996 undersökt och analyserat fyra klasser och 
visat att inlärning är beroende av känslomässiga, miljömässiga, sociologiska, fysiologiska 
samt psykologiska faktorer. De klasser som var föremål för Boströms undersökning var två 
klasser på ett studieförberedande program samt två klasser på ett yrkesförberedande program. 
Resultaten av undersökningen gällande inlärningsmiljön påvisade att det som skiljde eleverna 
åt var att eleverna på det yrkesförberedande programmet föredrog bakgrundsmusik när de 
studerade till skillnad från eleverna på det studieförberedande programmet som hellre ville ha 
tyst. Likheter i undersökningen var att samtliga elever, således samtliga på de skiljda 
programmen föredrog informella lärmiljöer framför det formella. Vad det gällde 
känslomässiga aspekter visade undersökningen på att den egna motivationen var betydligt 
högre i de studieförberedande programmen (89 procent) framför yrkeseleverna (27 procent). 
En annan aspekt var också att eleverna som gick på det yrkesförberedande programmet fick 
mindre motivation och stöd av andra vuxna än lärarna till skillnad från eleverna på det 
studieförberedande programmet. Bedömningarna visade även att förmågan hos eleverna att 
koncentrera sig, känna ansvar och självständighet var högre i de studieförberedande 
programmen än i de yrkesförberedande. Rörande de sociala aspekterna påvisades att eleverna 
på det studieförberedande programmet i högre utsträckning vill arbeta självständigt och 
ensamma samt att de i större utsträckning var mer analyserande. Eleverna på 
yrkesprogrammet var mer holistiska. De fysiska aspekterna handlar sammanfattningsvis om 
vilka kanaler för inlärning som eleverna har. Den auditiva kanalen var den som de flesta på 
yrkesförberedande programmet ansåg vara den bästa för dessa, medan de studieförberedande 
eleverna var mer varierade. Tidigare forskning har påvisat att den auditiva kanalen är den som 
används flitigast trots att mycket forskning tyder på att det är denna kanal som utvecklas sist 
hos individer och hos en del utvecklas den inte alls (Boström, 1997). Vad det gäller behov av 
att röra sig var detta större hos yrkeseleverna än studieeleverna som klarade av att koncentrera 
sig längre stunder.             
     Vad som är väsentligt att diskutera utifrån forskning och resultat på området är bland annat 
vilka elever som gynnas av traditionell undervisning. De elever som redan klarat av skolan 
bra och klarat att läsa av de rådande koderna gynnas av traditionell undervisning. Hur man 
kan förändra förutsättningarna för de elever som inte klarat skolan galant och har en mer 
holistisk stil kan variera. Kanske måste i första hand den traditionella och formella miljön 
ersättas av en mer informell prägel både vad det gäller design och möblemang. Även små 
pauser, bakgrundsmusik samt varierande arbetsformer kan vara några förändringar att sträva 
mot, menar Boström (1997).    
     En central del i skolvärlden är att alla skall behandlas lika (Gardner, 1999). Vidare kan 
konstateras att alla elever skall läsa samma ämnen, undervisas på samma sätt och bedömas på 
samma sätt. Detta kan låta rättvist men är i realiteten precis motsatsen. Gardner menar att en 
likformig skola baseras på att alla i skolan är lika, vilket inte är fallet. Enligt de svenska 
läroplanerna skall undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och 
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behov[…]hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå”(Skolverket, Lpf 94 2006:4). Vad det gäller likabehandling syftar detta utifrån 
läroplanerna till att alla elever skall ges en likvärdig utbildning oavsett var i landet de går i 
skolan, samt att ingen kränkande behandling skall ske. Oberoende av etnicitet, klass, genus, 
sexualitet och handikapp skall alla mötas med respekt och ges rätt att få sina behov 
tillgodosedda (Skolverket, Lpf 94).   
       För att kunna individanpassa undervisningen menar Gardner (1999) att läraren måste lära 
känna eleven. Detta innebär bland annat att undersöka vilken bakgrund eleven har, vilka 
resurser som kan tänkas behövas, vilka intressen eleven har, vilka erfarenheter och vilka mål 
som är rimliga (Gardner, 1999). Några aspekter som framhålls som viktiga förutsättningar för 
att individualisering skall fungera i praktiken förutom att lära känna eleven, är att undersöka 
förutsättningar och inlärningsstil. Att ge eleverna och lärare möjlighet att arbeta tillsammans 
under flera år skapar goda förutsättningar för att lära känna varandra. Att anpassa lärare och 
elever med varandra utifrån hur dessa två går ihop är ännu en aspekt. Viktigt är också att 
informationen överförs mellan olika instanser och lärare tydligt och korrekt. Att anpassa 
elevers lärstilar till att samarbeta med varandra är ännu en viktig del för att den 
individanpassade undervisningen skall fungera väl (Gardner, 1999). 

2.6 Att variera undervisningsformerna gällande sociala faktorer 
De sociala faktorerna styr huruvida en elev föredrar att studera, exempelvis självständigt, i 
par, i mindre grupp eller i andra konstellationer. För de elever som föredrar och tycker att de 
lär sig bäst ensamma bör läraren främja deras självständiga förmåga genom att låta dessa 
arbeta på egen hand. Dessa elever bör undvika att arbeta allt för ofta i grupp. Det motsatta 
gäller förstås för elever som föredrar att arbeta i grupp där dessa elevers samarbetsförmåga 
bör främjas genom frekventa grupparbeten (Dunn, 2001). Å andra sidan står det i de svenska 
läroplanerna att elever skall utveckla sin förmåga att arbeta både tillsammans med andra och 
självständigt. Skolan skall inte bara förmedla faktakunskaper utan också främja eleverna i sin 
sociala utveckling och att förbereda eleverna för samhället utanför skolan (Skolverket, Lpf 
94).  
      Ett vanligt argument mot grupparbete är att det är tidskrävande och att mycket kan gå 
snett. Därtill ses det också som ineffektivt av många lärare. Grupparbete kan påstås vara en 
svår arbetsform som går emot den traditionella pedagogiken och hör mer hemma i den nyare. 
Viktigt att komma ihåg är att ett grupparbete inte är ett grupparbete endast för att några elever 
sitter tillsammans i en gruppkonstellation utan endast där samtliga i gruppen är aktiva 
deltagare. Historiskt kan påpekas att grupparbeten sågs som en slags åtgärd då skolan led av 
ekonomiska problem. De äldre och de duktiga eleverna fick ansvara för sina kamrater 
(Arfwedson, 1998).  
      Idag innebär lärande att eleverna får nya erfarenheter genom interaktion med andra och 
med omgivningen. Eliasson (1999) menar att det krävs ett arbetssätt som är undersökande för 
att eleverna skall få nya erfarenheter. Det undersökande arbetssättet är ett övergripande 
begrepp där problembaserat lärande (PBL) och problembaserad inlärning (PBI) ingår. 
Kunskap kan inte förmedlas endast genom någon annan, utan måste aktivt erövras av eleven 
själv. I det undersökande arbetssättet är reflektion och diskussion oerhört viktigt, både mellan 
elever och lärare och mellan elev och elev. I tvärgrupper kan eleverna diskutera och lära sig 
av varandras erfarenheter (Eliasson, 1999).       

2.7 Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
Vad säger läroplanerna för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) om bemötandet av olika elevers 
skilda sätt att lära sig, om miljöperspektiven, om vad som är kunskap och hur lärare och 
undervisning skall bedrivas? I Lpf 94 står det uttryckligen att varje elev har rätt att få sina 
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förutsättningar och behov tillgodosedda och att undervisningen skall anpassas till elevernas 
individuella egenart och kunskapsnivå. Vidare kan man läsa att det också finns flera sätt att 
arbeta på för att nå detta mål vilket innebär att undervisningen aldrig kan bli exakt likadan för 
alla. Även vikten av att eleven skall ta kontroll över sin egen utbildning genom att vara 
delaktig i denna. Skolan måste tydliggöra mål, arbetssätt och annat som är av vikt för att 
eleven skall kunna påverka sina egna studieresultat.  
        Enligt Lpf 94 är kunskap ett svårdefinierat begrepp. Kunskap uttrycks i olika former 
”[…] så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet […]” (Skolverket, Lpf 94, 2006:6). 
Vidare kan man läsa att utbildningen för eleverna inte uteslutande skall ske inom skolans 
byggnader utan att eleverna skall ta del av närliggande miljöer. I Lpf 94 formuleras också mål 
att sträva mot. Ett mål att sträva mot innefattar bland annat att elevernas skall ges möjlighet 
att utveckla insikter om sitt eget lärande. Läraren skall också i sin undervisning i första hand 
utgå från elevens individuella behov, förutsättningar och tänkande.  

2.8 Källkritik 
En del av den kritiken som framkommit gällande lärstilarna är att nästan uteslutande all 
forskning kring dessa bygger på amerikansk forskning, således ur ett anglosaxiskt perspektiv. 
Annan kritik är också att lärstilarna som presenteras av Dunn inte täcker hela lärprocessen 
utan endast en del av den (Boström, 2002). Dessutom om man ponerar att en klass består upp 
till emot 30 elever finns det organisatoriska problem för hur genomförandet av att anpassa alla 
elevers lärstilar skall verkställas i praktiken. Grundantagandet för teorin om de olika 
lärstilarna innefattar att alla lär olika men lärstilsteorin bör bygga på att elever kontinuerligt 
undersöker sin lärstil eftersom sättet att lära är föränderligt. Om detta inte sker kan eleverna 
riskera att etiketteras och placeras i ett fack för hur de lär sig vilket resulterar i motsatt effekt, 
således att de lär sig sämre (Kroksmark, 2006). I läroplanen står det att skolan skall sträva 
efter att alla elever utvecklar insikter om sitt eget sätt att lära (Skolverket, Lpf 94).  
      Annan kritik som framkommit från somliga pedagoger och lärare är att lärarrollen 
förändras om man arbetar utifrån lärstilarna. Många äldre och erfarna lärare som arbetat i 
många år har dåliga erfarenheter av nya idéer som uppkommit och skapat problem vilket 
också inkluderar lärstilarna (Boström, 2004). 
      Ytterligare kritik är också att lärstilarna påstås vara framsprungna ur behaviorismen som 
kritikerna menar uteslutande ser till iakttagbara reaktioner och resultat. Detta kan innebära att 
helheten förbigås (Boström, 2004). I Läroplanen för den frivilliga skolan står att elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av att se sammanhang vilket skolan skall ge eleverna.  

2.9 Sammanfattning av forskningsbakgrunden  
Sammanfattningsvis kan konstateras att det övergripande begreppet inlärningssätt resulterar i 
de tre delarna lärstilar, fysiska - och sociala faktorer. För att en individ skall ges bästa 
förutsättningar för inlärning bör även miljön runt omkring beaktas. Det har också visats sig av 
forskningsbakgrunden att lärarnas öppenhet och vilja för att förstå vikten av anpassad 
undervisning är vikig. Dessutom påpekas att läraren måste lära känna eleven ordentligt för att 
egentligen kunna veta vad just denna elevs behov är. I läroplanen för de frivilliga 
skolformerna från 1994 står det att varje individ har rätt att få specifikt sina behov 
tillgodosedda.  
        I forskningsbakgrunden har fokus legat på sinnesförmågorna samt de fyra lärstilarna. De 
sociala faktorerna syftar till med vem och vilka eleven lär sig bäst och de fysiska faktorerna 
syftar till sinnesförmågorna auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. De fyra aktuella lärstilarna 
är den aktiva, reflekterande, teoretiska och pragmatiska lärstilen.  
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3. Metod och material 
Detta kapitel syftar till att redogöra för den använda metoden i uppsatsen samt en diskussion 
om metodval, materialbearbetning och metodkritik. Eftersom undersökningens syfte har en 
deskriptiv ansats valdes frågeundersökningar och observationer ut som huvudsakliga 
datainsamlingsmetoder men därtill kompletteras observationerna av samtal och viss skriftlig 
information från de aktuella lärarna. Uppsatsens empiriska del bygger således på en kvalitativ 
metod. Undersökningen syftar inte till att generalisera utan istället till att göra en djupdykning 
och undersöka hur just de slumpmässigt valda lärarna anpassade sin undervisning till de olika 
inlärningssätten. Frågeundersökningen syftade till att kartlägga de olika elevernas lärstilar, 
fysiska och sociala faktorer medan observationerna syftade till att undersöka huruvida deras 
skilda lärstilar i realiteten tillgodosågs i undervisningen. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Skillnaden mellan respondentundersökning och informantundersökning är bland annat att 
respondentundersökningar syftar till att låta respondenterna och deras åsikter och värderingar 
vara studieobjektet (Esaiasson, 2003). Det är lämpligt att använda frågeformulär när 
informationen är okomplicerad, när det inte finns ett krav på personlig interaktion och när 
respondenterna är i stånd att läsa och förstå informationen enligt Denscombe (2000). I 
uppsatsens underökning gällande elevernas olika sätt att lära sig användes ett redan etablerat 
och använt undersökningsmaterial som forskaren Rita Dunn (2001) arbetat fram. Detta 
material består av frågor och därtill ett ”facit” som syftar till att låta individerna undersöka 
vilken typ av lärstrategi som passar dessa bäst. Frågorna innefattar information om fysiska 
samt sociala faktorer som endast är två av flera delar som Dunn (2001) använder sig av i sina 
tester. Därtill användes i enkäten också Honeys (2006) beskrivningar av de olika lärstilarna 
som respondenterna fick ta ställning till och prioritera i vilken ordning dessa stämde överens 
med deras personlighet. Detta skedde således genom att eleverna fick svara på frågor kring 
detta i en enkät. 
       För att undersöka huruvida undervisningen anpassades till de olika sätten att lära sig i 
klassen valdes observationer som datainsamlingsmetod, alltså ett komplement till enkäterna.  
De lärare och de undervisningstillfällen som valdes för observationerna skedde slumpmässigt. 
Att observera två kärnämnen och två karaktärsämnen valdes först, detta för att ge en bredare 
bild över undervisningstillfällena. Utifrån ämnesvalen valdes de lektioner med tillhörande 
lärare utifrån den tid jag hade att kunna närvara på skolan. Det blev samanlagt fyra 
undervisningstillfällen, således också fyra olika lärare som ingick i observationerna.   
        Både Denscombe (2000) och Esaiasson (2003) skriver att tillstånd bör inhämtas i 
samband med frågeundersökningar men också ett välarbetat följebrev (se bilaga 1). I 
följebrevet skall fyra delar tas i beaktande, enligt Esaiasson (2003). Den första delen 
innefattar en presentation av undersökningen och vem som har ansvar för den. Den andra 
delen bör inrymma en vädjan till respondenten att ta sig tid att deltaga. Den tredje delen skall 
innehålla information om hur undersökningen går till och hur de skall returnera svaren och 
den fjärde och sista delen bör innehålla information om hur respondenten kan komma i 
kontakt med forskaren. Alla dessa delar har tagits i beaktande i uppsatsens undersökning.       
        Sammanfattningsvis syftar enkäterna i denna undersökning till att kartlägga vilka 
lärstilar, fysiska och sociala faktorer som existerar i den undersökta klassen. 

3.1.1 Direktobservationer  

Denscombe (2000) beskriver att observationer innebär att ta ett steg ut i verkligheten för att 
samla information. Direktobservationerna utspelar sig således i den verkliga miljön där 
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fenomenet äger rum till skillnad från laboratorieexperiment. Ett viktigt inslag menar 
Denscombe (2000) är att forskaren under observationerna försöker att störa miljön i sådan 
liten utsträckning som möjligt. Forskarens närvaro skall inta en diskret plats. Viktigt att hålla i 
minnet är också att forskaren till viss del ofta omedvetet iakttar vissa aspekter medan andra 
bortses vilket bland annat beror på tidigare erfarenheter. Sammanfattningsvis menar 
Denscombe (2000) att forskaren skall försöka vara så medveten som möjligt om dessa 
aspekter och inse att det trots professionalism alltid är frågan om tolkningar. För att undvika 
observationer i situationer som inte är representativa kan användning av observationsschema 
tillhandahållas. Observationsschemat innehåller checkpunkter som forskaren under 
observationerna koncentrerat sig på. Genom att upprätta detta schema ökar sannolikheten att 
forskare som vill upprepa studien kan nå samma resultat (Denscombe, 2000). Reliabiliteten 
torde därmed också öka eftersom forskaren påvisar exakt vad som undersöks.  
        Esaiasson (2003) gör en indelning av direktobservationerna som sammanfattas i sex 
olika punkter som forskaren bör ta ställning till innan observationerna äger rum. Den ena är 
om karaktären på deltagandet är passivt eller aktivt. I uppsatsens empiriska undersökning 
syftade observationerna till att inta en passiv roll och således endast iaktta vilka 
undervisningssituationer som ägde rum samt huruvida dessa var anpassade till de olika 
lärstilarna. En annan aspekt att beakta är längden på kontakten, följaktligen om den varar från 
timmar till flera år. I denna studie uppgick kontakten till totalt fyra observationstillfällen eller 
ett observationstillfälle per ämne. Totalt uppgick samtliga observationer till 235 minuter inom 
ramen för fyra tillfällen.  
        Inslag av eventuell manipulation är ytterliggare en aspekt att ta ställning till. 
Manipulationen kan variera från hög till låg grad. I denna undersökning var inslaget av 
manipulation av observationerna obefintlig. Detta eftersom observationerna skedde i 
elevernas naturliga miljö och därför att jag endast diskret observerade utan att tala, agera eller 
på annat vis påverka det som skedde i klassrummen. Öppenhet är ännu ett perspektiv att tänka 
på. Vissa observationer avser total öppenhet medan andra syftar till begränsad eller nästan 
helt dold sådan. I detta fall informerades eleverna om att observationerna gällde deras olika 
lärstilar men inte utifrån syftet att se hur lärsituationerna tillgodosåg dessa eller inte. Lärarna 
delgavs samma information som eleverna. Detta är ur forskningsetisk synvinkel 
problematiskt. På ett vis undanhålls viss information för lärarna med motiveringen att dessa 
inte skulle kunna anpassa sin undervisning efter rådande undersökning. Det positiva är att det 
förmodligen ges en mer rättvis bild över hur det faktiskt ser ut på lektionerna eftersom lärarna 
inte visste exakt vad jag observerade. Samtidigt skall en forskare använda sig av god 
forskningsetik och detta innebär bland annat att vara ärlig och att berätta vilka intentioner 
undersökningen har. Jag löste detta på så vis att jag valde att efteråt berätta för lärarna och 
eleverna vad jag observerat och dessa kunde på så vis godkänna undersökningen, vilket de 
också gjorde. Detta upplevdes inte som ett problem för de inblandade i undersökningen.     
Eleverna fick i följebrevet information och ytterliggare uppmaningar under observationernas 
gång om att dessa när som helst under undersökningen kunde meddela att de inte längre ville 
deltaga. Detta informerades eleverna om också efter att undersökningen var avslutad. En 
annan synpunkt att ta hänsyn till är om konstruktionerna av miljön där observationerna äger 
rum är naturlig eller artificiell. Den miljö som observationerna ägde rum i var naturlig, 
således i de miljöer där undervisningen faktiskt äger rum. Sist återstår att fundera kring vilken 
form datainsamlingen har. Datainsamlandet i denna undersökning var fritt under de 
provobservationer som gjordes. Efter att dessa var gjorda beslutandes att utgå ifrån Dunn och 
Honeys beskrivningar som återfinns i forskningsbakgrunden. Detta för att begränsa vad som 
skulle observeras. Under de riktiga observationerna fanns det således en struktur.  
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3.1.2 Datainsamling och deltagarurval 

Den datainsamling som i undersökningens första stadium användes var enkäter. Enkäterna 
som i ett första skede skickades ut till eleverna syftade till att respondenterna skulle svara på 
frågor gällande lärstilar, fysiska och social faktorer (se enkät i sin helhet i bilaga 2). 
      Ett första urval skedde genom att enkäter delades ut till en klass i en av stadens 
gymnasieskolor. Klassen valdes ut slumpmässigt. Valet av skola gjordes på basis av 
tillgänglighet eller tillfällighet eftersom skolan ifråga under utbildningstiden varit min 
partnerskola. På så vis kunde en kontakt snabbt etableras med berörda parter för att planera in 
tid för undersökningen. Den gymnasieskola som i denna studie valdes ut kan ses som 
representativ eftersom det både finns teoretiska och praktiska program samt att antalet elever 
är likvärdigt med de övriga skolorna i staden. Detta argument talar således för att ett 
tillfällighetsurval inte bör minska tillförlitligheten i undersökningen. Vad som däremot kan 
vara av vikt att påpeka är att vissa förkunskaper kan färga av sig utan att det egentligen är 
meningen. Bland annat noterade jag att det på skolans väggar satt planscher på väggarna som 
illustrerade lärstilar och sinnesförmågor. Detta fick mig att tro att lärarna på skolan i någon 
mån torde se dessa som väsentliga. Bortfall av enkätundersökningen resulterade i antalet 8. 
Tilläggas bör göras att av de som var närvarande då enkäten delades ut svarade samtliga, 
således 22 stycken.  
      För att skapa ett bredare empiriskt material och för att utesluta att en och samma lärares 
undervisning skulle överrepresenteras valdes fyra observationstillfället ut. Dessa fyra 
observationstillfällen grundar sig på ett strategiskt urval där ämnet varit avgörande för urvalet 
vilket i sin tur resulterar i att de aktuella lärarna som observerades valdes slumpmässigt.  De 
fyra ämnena i sin tur är valda utifrån kategorierna kärnämnen och karaktärsämnen. 
Kärnämneslektionerna som observerats var svenska och samhällskunskap och 
karaktärsämnena var tema och socialkunskap. Detta urval syftade till att inte endast basera 
resultaten på en och samma lärares undervisning och inte heller utifrån ett och samma ämne.  

3.2 Materialbearbetning och analysmetoder 
För att bearbeta det insamlade materialet sammanställdes i ett första skede enkäterna. 
Eftersom enkätfrågorna var hämtade från Rita Dunns utprövade test som därtill innehade ett 
facit som klassificerar svaren in olika lärstilskategorier var denna rättning och klassificering 
det första som var tvunget att göras. Efter en sammanställning av enkäterna (se bilaga 3) 
kunde urskönjas vilka inlärningssätt som existerade i klassen. Eftersom det fanns flera olika 
sätt att besvara enkäten således att fler alternativ var möjligt att kryssa för kan en respondent 
räknas till två kategorier. Om en respondent inte fyllt i hela enkäten har de delar som fyllts i 
ändå räknats in i resultatet. När respondenterna i en del av enkäten skulle rangordna vilken 
lärstil som passade bäst in på de själva, har vissa elever endast ringat in ett alternativ och inte 
satt ut någon siffra. Detta har tolkats som att det är det inringade alternativet respondenten 
valt i första hand och då räknas detta med i resultatet. Vad det gäller total avsaknad av svar 
markeras detta med ett X. Vid procenträkningen har utgången konstant varit 22 eftersom 
samtliga som närvarat vid utdelningen av enkäten fyllt i enkäterna, dock i varierad 
utsträckning.   
     Materialet från observationerna sammanställdes och skrevs ned i anslutning efter varje 
observation för att minska risken för minnesluckor. Observationerna nedtecknades detaljerat 
för att undvika att moment eller inslag som läraren använde sig av skulle förbises. För att 
skapa en helhetsbild över varje lärares undervisning ombads lärarna delge sin 
lektionsplanering i en skriftlig version och/eller kompletterande muntlig. Det kompletterande 
materialet sammanfattades och sammanställdes tillsammans med övriga resultat från 
observationerna (bilaga 4).  
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     Enkätbearbetningen kan påstås vara den del som är mest fri från egna personliga 
värderingar och/eller fri från subjektiva uppfattningar eftersom denna redan var utprövad av 
Dunns forskning. Observationerna analyserades mot forskningsbakgrunden och kan innehålla 
subjektiva uppfattningar eftersom det vid observationstillfällen alltid finns en risk att 
forskaren påverkas av erfarenheter och känslor som präglas i stunden.    

3.3 Reliabilitet och validitet 
Vad det gäller undersökningens reliabilitet kan det finnas vissa inslag att beakta noggrant. 
Enkätundersökningen kan betraktas som mycket tillförlitlig och innehåller därmed hög 
reliabilitet. Den höga reliabiliteten grundar sig på att enkäten är framtagen av forskare och 
grundar sig på god utprövad forskning. Eftersom eleverna i undersökningen svarat på frågor 
hämtade från denna forskning samt att svaren och indelningen av elevernas svar kommer ifrån 
densamma bör således en annan person kunna upprepa den exakta undersökningen. Däremot 
är det aldrig en kvalitativ undersökning stor sannolikhet att en annan forskare skulle få exakt 
samma svar och observera exakt samma situation. Tolkningsmöjligheterna är begränsade 
vilket inte heller lämnar utrymme för subjektivitet. Vad det gäller validiteten av 
enkätundersökningen kan det självklart inte uteslutas att respondenterna inte varit helt ärliga 
eller att de med säkerhet förstått frågorna. Däremot täcker frågorna stor del av kartläggandet 
av respondenternas inlärningssätt, vilket var syftet. Enkätundersökningen måste påstås inneha 
en hög validitet eftersom den gott och väl mäter det som är avsatt att mäta. 
        Vad det gäller observationerna är reliabiliteten inte lika självklar. Observationer lämnar 
förmodligen nästintill alltid plats för subjektiva tolkningar, i bästa fall medvetna men tyvärr 
också omedvetna. I undersökningen har forskningsbakgrunden legat till grund för det som 
studerats vilket innebär att en annan person skulle kunna upprepa studien utifrån samma 
bakgrund. Å ena sidan är det dock inte självklart eller högst sannolikt att denna kommer fram 
till exakt samma resultat eller observerar exakt samma företeelser men å andra sidan har två 
insamlingsmetoder valts för att öka reliabiliteten. Även validiteten är problematisk gällande 
observationerna. I första hand skulle observationer behöva utföras upprepade gånger i varje 
ämne än vad som gjorts. Vad som ökar validiteten är att observationerna utfördes i 
respondenternas normala miljö, de visste inte exakt vad som observerades och inte ens vem 
eller vilka som observerades. Genom att vara passiv och att diskret iaktta minskade risken för 
att respondenterna skulle bete sig annorlunda eller bli påverkade av närvaron.  
       Sammanfattningsvis kan man hävda att resultaten av undersökningarna håller hög 
reliabilitet och validitet. Därtill var syftet inte heller att uppnå ett generaliserbart resultat utan 
snarare att beskriva hur det kan se ut. Kanske kan dock resultaten ses som ett mindre 
stickprov som skulle kunna påvisa att det är möjligt att dessa resultat existerar på andra skolor 
också. Utifrån undersökningen och uppsatsens syfte uppfyller dessa validitet och 
reliabilitetskrav man kan ställa på denna begränsade studie. Självklart kan inte uteslutas att 
resultaten kan utfalla annorlunda vid en replikation.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
Det är alltid forskaren själv som är ytterst ansvarig för att forskningen skett i en god och sund 
anda. Detta innebär således att god forskningsetik används i och under forskningen. God 
forskning skall bland annat var fri från egenintressen och skall inte innehålla manipulation av 
resultaten, enligt Vetenskapsrådet. Det finns också ett forskningskrav som innebär att om 
forskningen är god och viktig för samhället kan detta ställas mot individskyddet.  
Forskningsetiska principer för forskning inom samhällsvetenskaplig- och humanistisk 
forskning belyses enligt de fyra kraven informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I uppsatsen har informationskravet gett sig 
uttryck i samband med utdelning av enkäterna, både muntligt och skriftligt. Vad det gäller 
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samtyckeskravet har det precis som informationskravet uppfyllts eftersom respondenterna vid 
flera tillfällen fått möjlighet att avböja och att meddela om de vill dra sig ur undersökningen. 
Eftersom respondenterna går på gymnasiet och är över 15 år ansågs det inte av vikt att 
informera vårdnadshavare speciellt inte eftersom undersökningen inte innehöll någon etisk 
eller känsligt aspekt. Även de ansvariga lärarna meddelades och gav sitt samtycke till 
undersökningen. Även konfidentialitetskravet uppfylls eftersom respondenterna är anonyma, 
likaså klassen, skolan och orten. Informationen som enkäterna gett har inte visats för 
utomstående. I den information som handledare och andra tagit del av är elevernas identiteter 
dolda. Det sista kravet innefattar nyttjandekravet som även detta är uppfyllt. Eleverna i 
undersökningen har blivit upplysta om att materialet endast kommer att användas för sitt 
påvisade syfte.  
        Vad det gäller observationerna har samma information som inför enkäterna meddelats till 
eleverna. I den skriftliga informationen var även språket anpassat för denna årskurs för att 
samtliga skulle förstå vad deltagande i undersökningen innebar. Vad som däremot kan 
diskuteras är den mängd information de elever som observerades fick ta del av. För att 
minimera risken av att eleverna skulle påverkas av observationerna och förändra sitt beteende 
upplystes eleverna endast om att observationerna rörde olika lärstilar vilket kan tyckas vara 
tillfredsställande.    
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4. Resultat 
Resultaten av de empiriska studierna inleds med en sammanställning av enkäterna som följs 
av en redogörelse för resultatet av observationerna. En fullständig redovisning av enkäterna 
återfinns i bilaga 3 och detaljerad redogörelse för observationerna återfinns i bilaga 4. 

4.1 Enkätsammanställning 
De nedanstående tabellerna sammanfattar resultaten av enkäterna. Den första tabellen 
sammanfattar vilka inlärningssätt som dominerar (mest av) i den undersökta klassen.  
 
Totala 
antalet 
sociala 
faktorer: 

Ensam 1 kamrat 2 
kamrater 

Flera 
kamrater 

1 
expert/lärare 

Olika 
människor 

Mest av: 10 15 2 2 3 6 
Totala 
antalet 
fysiska 
faktorer: 

Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   

Mest av: 18 7 0 0   
Totala 
antalet 
lärstil: 
 

Aktiv Reflekterande  Teoretisk Pragmatisk   

Mest av: 8 3 5 3   

Tabell 1: Sammanfattning av enkätresultaten där de dominerande inlärningssätten presenteras.  

 
I tabell ett framgår att det dominerande sättet att lära sig på i den aktuella klassen gällande 
sociala faktorer är tillsammans med en kamrat. 68 procent svarade att de lärde sig bäst genom 
att samarbeta med en kamrat. Endast 9 procent lärde sig bäst genom att arbeta med flera 
kamrater och 13 procent konstaterade att de lärde sig bäst med en lärare. Hela 45 procent 
svarade att de lärde sig bäst ensamma. Vad det gäller de fysiska faktorerna påvisar resultaten 
att den auditiva sinnesförmågan är den dominerande i klassen. Hela 81 procent av 
respondenterna påvisar detta. Som andra alternativ kommer den visuella där 31 procent 
hävdar detta. Ingen av eleverna har visat sig inneha mest av taktil eller kinestetiska förmågor. 
Däremot existerar det elever i klassen som har relativt höga värden av dessa två, och 
framförallt av den kinestetiska. Tre elever har dessutom påvisat kombinationer av den visuella 
och den auditiva sinnesförmågan där dessa i resultatet räknats till båda kategorierna, således 
har deras svar förekommit två gånger. Vad det gäller lärstilarna dominerar den aktiva på 36 
procent, följt av den teoretiska på 22 procent. Den reflekterande och den pragmatiska lärstilen 
har vardera 13 procent. 

4.2 Observationer 
Under detta avsnitt sammanställs och sammanfattas resultatet av observationerna utifrån 
frågeställningarna.  
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4.2.1 Skola och program  

Den skola som ingått i studien kan beskrivas som en mycket gammal och traditionell skola. 
Beroende av vilket program eleverna går på rör de sig olika mycket i de fem olika 
byggnaderna som tillhör skolan. Den observerade klassen har nästan uteslutande sina 
lektioner i en och samma byggnad vilket är den äldsta delen av skolan. Skolan har rymliga 
korridorer och medelstora klassrum men i princip endast fyra grupprum som de 1200 eleverna 
på skolan delar på. Skolan ligger centralt placerad i staden vilket möjliggör kontakter i 
samhället utanför skolan. 
        Den klass som besvarat enkäterna och sedan observerats går på ett program som skulle 
kunna beskrivas som samhällsvetenskapligt i grunden men med karaktärsämnet socialkunskap 
och ett arbetssätt som präglas av temaarbete som kontinuerligt pågår i alla årskurser. Tema 
innebär att lärare i olika ämnen (beroende av vilket tema som skall behandlas) skänker en viss 
tid ifrån sin vanliga undervisning i det aktuella ämnet så att den tiden istället ingår i 
temaundervisningen. Programmet klassificeras som ett studieförberedande program och i 
denna klass går totalt 31 elever varav majoriteten är flickor. 
        Under de fyra observationstillfällena undervisades eleverna i samma byggnad i snarlika 
klassrum. Medelstora klassrum och trångt med alla bänkar eftersom klassens antal är 31. 
Bänkarna är under det första observationstillfället placerade i rader tre och tre men under 
denna lektion då det är prov flyttas de så att de står en och en istället. Under de övriga tre 
undervisningstillfällena står bänkarna placerade i grupper. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att jag upplevde skolan och salarna som trevliga men gamla och slitna. 

4.2.2 Undervisningen i samhällskunskap – traditionellt prov 

Läraren inleder med att påpeka för eleverna att det är prov som gäller under dagens lektion 
där eleverna skall examineras på kapitlen om massmedia. 24 av 31 elever är närvarande vid 
lektionstillfället. Läraren delar ut proven och elevernas reaktioner på provet är delade.  
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare A 
Läraren ger mig en lektionsplanering för att visa hur undervisningen för avsnittet 
”massmedia” bedrivits under de fem lektionstillfällena som varit avsatta för detta avsnitt inom 
samhällskunskap A. Läraren beskriver att det till störst del varit fråga om föreläsningar som 
också har grundats på elevernas egna frågor kring ämnet. Läraren har gått igenom exempelvis 
medias roll, historik och vilka medier som finns idag. Utöver så kallade traditionella 
föreläsningar har eleverna fått genomföra ett studiebesök på en av stadens lokala tidningar. 
Därtill har eleverna visats en film där grävande journalistik har diskuterats. Även 
genomgångar av mediala ord och begrepp har ingått i undervisningen. Sedan resulterade 
undervisningen och avsnittet om massmedia i ett skriftligt prov. Frågor som ställdes i provet 
innehöll både uppgifter där begrepp skulle paras ihop med rätt betydelse, essäfrågor där 
medias roll skulle beskrivas samt en uppgift där källkritik skulle motiveras och beskrivas. 

4.2.3 Svenska – att skriva och läsa dikter 

Läraren försöker påkalla elevernas uppmärksamhet för att berätta vad de skall arbeta med 
under denna svensklektion. Läraren förklarar att de under lektionen skall sätta sig i grupper 
och läsa sina dikter för varandra. Några elever tycker att det vore bättre om läraren högt läste 
upp alla elevernas dikter. På så vis, menar eleverna, att alla får höra allas men att ingen vet 
vem som har skrivit vad. Höga protester utbryter från några elever som INTE vill att läraren 
ska läsa dikterna högt. Tillslut beslutas att de ska läsa dikterna i grupper och sedan lämna in 
dikterna för att läraren skall sätta upp dessa anonymt på väggtavlorna i skolan. Läraren går 
runt och lyssnar på grupperna. Några elever sitter och pratar om andra saker, en räknar matte. 
De återsamlas i klassrummet och läraren delar ut noveller som eleverna ombeds läsa till 
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veckan efter påsk. Eleverna får arbeta resten av tiden på valfri plats. Läraren påvisar att det 
som eleverna inte hinner läsa i skolan måste läsas klart hemma. Läraren ber också eleverna att 
fundera på hur de vill redovisa novellerna och säger att rollspel vore en rolig idé. Även 
grupparbete eller enskilt arbete är godkända former. 
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare B 
Vecka 13, 15 och 16 är de veckor som är avsatta för arbetet med novellerna. Under vecka 15 
skall eleverna meddela hur de vill redovisa och läraren kommer då att dela in eventuella 
grupper. Under denna vecka kommer läraren också att via genomgång berätta för eleverna om 
litteraturanalys, tema, motiv och berättarperspektiv. Detta skall eleverna sedan börja arbeta 
med på lektionen och läraren kommer att finnas tillgänglig för att besvara frågor och hjälpa 
till. Under vecka 16 är det tänkt att redovisningarna alternativt rollspel eller textinlämning 
skall lämnas in eller spelas upp.   

4.2.4 Socialkunskap – kommunikation utan att tala  

Under denna lektion inleder läraren med att kolla av med eleverna så att de har klart för sig 
vilka uppgifter de skall göra till ”lära-känna-dagen”. Efter att eleverna och läraren checkat av 
med varandra och kommit fram till slutsatser skall lektionen i socialkunskap starta. Läraren 
förklarar för eleverna att de under denna lektion dels ska genomföra övningar i 
kommunikation och dels gå igenom en övning som eleverna själva skall utföra och redovisa. 
Läraren startar med genomgången av elevernas uppgift. Uppgiften går kortfattat ut på att 
eleverna skall undersöka kommunikation mellan människor. Många elever har svårt att förstå 
vad de skall göra och läraren ger åtskilliga exempel. Redovisningsformerna är fria, alltifrån en 
sammanhängande text till kollage. Men för ett högre betyg krävs att man skriver lite mer och 
reflekterar djupare. När detta är genomgånget startar läraren med att dela in klassen i fyra 
grupper. I varje grupp finns fem kuvert med olika delar av en kvadrat. Utan att kommunicera 
muntligt och genom kroppsspråk är uppgiften att gruppen skall klara av att samarbeta och få 
ihop fyra kvadrater av alla bitarna. Övningen uppskattas av eleverna som verkligen går in för 
att lösa uppgiften. En grupp lyckas inte alls medan en annan blir klar snabbt. Efter denna 
övning startar läraren en ord övning, där eleverna skall värdera ord och sedan förklara hur de 
tänkte när de värderade ordet. Eleverna vill fortsätta med denna övning nästa gång. Läraren 
godkänner detta.  
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare ”C” 
Läraren berättar för mig efter observationen att eleverna just nu arbetar med kommunikation. 
Undervisningen bygger på många olika praktiska övningar där dock examinationen är 
individuell fast i valfri form. 

4.2.5 Temaarbete – miljö, mat och hälsa 

Detta lektionstillfälle är elevernas tema tid som skall ägnas åt två saker, reflektioner från 
gårdagens studiebesök och diskussion i helklass samt introduktion för nytt tema. Läraren går 
igenom hur temat skall fortskrida och delar in eleverna i basgrupper. Läraren går också 
igenom källkritik med eleverna. Resterande tid av lektionen skall eleverna sätta sig i sina 
grupper och börja fundera på hur de skall fortsätta sitt arbete som skall mynna ut i en 
utställning om temat miljö, mat och hälsa. Läraren yttrar att denna vill ha hjälp av två elever i 
varje grupp för att hämta väggskärmar som skall användas vid utställningen. Några elever 
anmäler sig frivilligt direkt.   
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Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare D 
Läraren berättar för mig att eleverna under gårdagen var och besökte en bondgård. Detta 
besök var en av de två introduktionslektionerna för temat miljö, mat och hälsa. Läraren 
berättar att efter att eleverna fått prata av sig lite skall de fortsätta med temaarbetet samt 
skriva loggbok om bondgårdsbesöket. Resterande tematid avgör grupperna hur de själva vill 
arbeta. 

4.2.6 Sammanställning av observationer rörande sociala faktorer 

Beträffande de sociala faktorerna påvisade enkätundersökningen att det dominerande sättet 
eleverna lär sig bäst genom var att studera tillsammans med en kamrat. Av de fyra 
observerade undervisningstillfällena varierar resultaten av undervisningen. Vid ett av 
tillfällena för observationerna skrev eleverna prov men lärare A visar genom sin 
lektionsplanering att eleverna under det aktuella avsnittet haft till störst del föreläsningar och 
genomgångar. Lärare B däremot hade en kort introduktion för att sedan låta eleverna arbeta i 
grupper med cirka 4-6 elever i varje. Läraren uppmanade eleverna att resterande undervisning 
fick ske individuellt eller tillsammans med andra beroende på vad eleven själv föredrog. 
Lärare C inledde lektionen med att informera om olika praktikaliteter. Därefter en kort 
genomgång av en individuell uppgift för att sedan låta eleverna öva kommunikationsövningar 
i grupper på 5-6 elever. Den avslutande delen av lektionen sker i helklass där eleverna är 
individuella och aktiva deltagare i en kommunikationsövning. Lärare D inleder med en 
diskussion i helklass rörande ett studiebesök. Sedan övergår undervisningen till grupparbete 
där 5-6 elever i varje grupp ingår.  
      Sammanfattningsvis konstateras resultaten av observationerna av de olika ämnena och 
undervisningssituationerna rörande sociala förmågor i följande tabell: 
 
Observationstillfälle/lektion A B C D 
Social faktorer Ensam 

aktivitet 
Fler än tre Fler än tre/ 

individuell 
Fler än tre 

Tabell 2: sammanfattande resultat av observationer rörande de sociala förmågorna 

4.2.7 Sammanställning av observationer rörande fysiska faktorer  

Under den första observationen, lärare A, examinerades eleverna i form av ett skriftligt prov 
som var resultatet av relativt dominerande traditionella föreläsningar. Under observationen 
med lärare B var det läsning som stod i fokus då eleverna skulle läsa dikter för varandra. 
Under observation tre lät lärare C eleverna kommunicera utan att tala i en 
kommunikationsövning. Även samarbetsförmågan stod i centrum eftersom eleverna 
tillsammans i sin grupp skulle pussla ihop olika bitar så att de antog formen av en kvadrat. En 
i varje grupp utsågs dock till observatör och hade till uppgift att sedan beskriva hur samarbetet 
fungerat eller varför det inte fungerat. Lärare D lät eleverna planera sitt nya tema där det i 
första hand för eleverna handlade om att spåna fram idéer och skriva ned en arbetsplan för 
projektet. 
      Sammanfattningsvis konstateras resultaten av observationerna av de olika ämnena och 
undervisningssituationerna rörande fysiska förmågor i följande tabell: 
 
Observationstillfälle A B C D 
Fysiska faktorer Skriva: 

(taktil) 
Läsa: 
(visuell) 

Göra/agera: 
(taktil/ 
kinestetisk) 

Diskutera: 
(auditiv) 

Tabell 3: sammanfattande resultatet av observationer rörande de fysiska förmågorna.  
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4.2.8 Undervisning kontra lärstil -resultat utifrån observationerna  

I klassen dominerar den aktiva lärstilen med 36 procent. Näst mest förekommande är den 
teoretiska på 23 procent och sist den reflekterande och den pragmatiska på vardera 13 procent. 
Under den fösta observationen hos lärare A där eleverna examinerades kan konstateras att det 
var en teoretisk lärstil som förväntades av eleverna. Om man därtill ser på lektionsplaneringen 
av lärare A kan också konstateras att hela momentet till störst del riktat sig till elever med en 
reflekterande lärstil eftersom undervisningen näst intill uteslutande innehållit föreläsningar 
där eleverna förväntas lyssna. Under observation två där lärare B undervisar förväntas 
eleverna läsa och lyssna i första hand viket resulterar i att elever med reflekterande lärstil 
gynnas. Det kompletterande materialet, följaktligen lektionsplaneringen påvisar att eleverna 
under examinationen dock får välja i vilken form dessa skall ske. Under observation tre där 
lärare C undervisar förväntas eleverna iaktta och kommunicera på andra sätt en genom att 
tala. Eleverna får vara aktiva och agera. Detta sätt gynnar de aktiva eleverna. Under den fjärde 
observationen är det muntlig kommunikation som står i centrum. Eleverna förväntas ”tycka” 
något om gårdagens studiebesök. Detta skall spontant delges resten av klassen. Den andra 
delen av lektionen skall eleverna diskutera och planera, således en kombination av att skriva 
och tala. Denna undervisningsform passar de aktiva eleverna främst.       
        Sammanfattningsvis konstateras resultaten av observationerna av de olika ämnena och 
undervisningssituationerna rörande vilka lärstilar som gynnas i följande tabell: 
 
Observationstillfälle A B C D 
Lärstil som gynnas Reflekterande  

(examination 
teoretisk) 

Reflekterande 
(examinationen 
valfri) 

Aktiva Aktiva  

Tabell 4: sammanfattande resultat av de lärstilar som gynnas vid observationstillfället. 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Resultaten av enkätundersökningen i klassen påvisar att de flesta i klassen lär sig bäst då de 
arbetar med en kamrat och minst av att arbeta med flera kamrater. Vad det gäller de fysiska 
faktorerna är de flesta i den aktuella klassen auditiva och minst taktila. Den dominerande 
lärstilen i klassen är den aktiva och den lärstil som minst förekommer bland de undersökta 
eleverna är den teoretiska. 
        Resultaten av de empiriska undersökningarna pekar på att de observerade 
undervisningstillfällena gynnade de elever som har en reflekterande och aktiv lärstil samt 
elever som besitter sinnesförmågorna taktil i två av fyra fall samt visuell i ett fall och auditiv i 
ett fall. Vad det gäller de sociala aspekterna främjas elever som föredrar att arbeta ensamma i 
ett av fyra fall och elever som tycker att de lär sig bäst att arbeta i grupp i tre av fyra fall.  
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5. Analys 
Analysdelen syftar i första hand till att evaluera resultaten mot forskningsbakgrunden.  

5.1 Sociala förmågor och den yttre miljöns begränsningar eller 
möjligheter 
Utifrån resultaten av de empiriska undersökningarna kan utläsas att de flesta i den aktuella 
klassen lär sig bäst tillsammans med en kamrat. Detta kan indikeras vara intressant 
sammanhanget med tanke på att det program som respondenterna går på präglas och 
domineras av grupparbeten. Paradoxalt nog är det endast två respondenter som påvisar att de 
lär sig bäst tillsammans med fler än två kamrater. Jämförelsevis mot Boströms (1997) 
undersökning som sammanfattats i forskningsbakgrunden stämmer detta resultat väl, således 
att elever på studieförberedandeprogram i högre utsträckning lär sig självständigt. I 
uppsatsens undersökning konstateras att i tre av fyra fall sker undervisningen utifrån 
grupparbeten vilket kan ses som bra utifrån programmets pedagogiska inriktning men tvärs 
emot de flesta elevers sociala förmågor att lära sig på bästa sätt, då eleverna istället påvisar 
lära sig bäst genom arbete med en kamrat. Å andra sidan kan man se att lärarna anpassar 
undervisningen efter vad som står i läroplanerna för de frivilliga skolformerna snarare än att 
arbeta i linje med just lärstilsteorierna. Bland annat står det att eleverna skall främja sin 
förmåga att arbeta både individuellt och med andra. Skolan har också ett ansvar att inte 
uteslutande fokusera på det ena eller det andra utan att främja både fakta, förtrogenhet, 
förståelse och färdighet och kanske kan man se en antydan till detta utifrån resultaten. 
      Under lärare A:s undervisning gavs inte speciellt mycket utrymme och möjlighet till 
delaktighet för eleverna till skillnad från lärare B:s undervisning. Även om utfallet vid 
observationstillfället påvisar att grupparbete skedde under lärare B:s undervisning, som inte 
gynnar de flesta eleverna,  ser man ändå skillnader i valmöjligheter mellan lärare A och B, 
särskilt gällande examinationsformerna. Lärare B:s förhållningssätt går i ton med Gardners 
(1999) syn på individanpassad undervisning som presenterades i forskningsbakgrunden. 
Lärare C visar på att presentationsformen för examinationen är fri men däremot har läraren 
beslutat att examinationerna skall ske individuellt. Den individuella examinationsformen 
gynnar fler elever än om examinationen skett i gruppform men det som hade främjat eleverna 
bäst hade varit examination i par. Lärare B är således den lärare som vid examinationstillfället 
individanpassar både form och konstellation. Lärare D har precis som lärare A beslutat 
formen för examinationen som sker i grupp och undervisningen fram till dess sker också i 
grupper vilket främjar få elevers inlärningssätt. 
       Av observationerna kan konstateras att inget av de aktuella undervisningstillfällena 
gynnar de flesta elevernas sociala förmågor eftersom resultaten av den empiriska studien 
påvisar att majoriteten lär sig bäst genom arbete med en kamrat. Ingen av dessa lärare lät 
eleverna arbeta i par utan istället i grupp eller individuellt. Detta indikerar sträva i motsats till 
Boströms (1997) åsikter om varierad och anpassad undervisning. Poängteras bör göras att det 
inte finns några belägg för eller emot att dessa lärare uteslutande skulle undervisa som vid det 
aktuella tillfället konstant. 
        Utifrån observationerna kan konstateras att grupparbeten är det som används mest i 
undervisningen, både vid aktuellt tillfälle, resterande upplägg för momenten samt tongivande 
för detta program. Utifrån Lpf 94 kan arbetssättet som råder på programmet tyckas stämma 
bra vad det gäller att eleverna skall arbeta i miljöer utanför skolans. Placeringen av den 
observerade skolan är central och främjar detta arbetssätt. Björklid (2005) konstaterade att 
skolans lokaler inte var anpassade efter den rådande läroplanen, vilket bekräftas av den 
empiriska studien. På skolan går 1200 elever som skall dela på fyra grupprum. Den rådande 
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undervisningen på de observerade lektionerna skedde paradoxalt nog utifrån grupparbete. 
Eleverna satt i korridorer och delade upp sig i klassrummet vilket skulle kunna antyda en 
strävan eller önskan av att få tillgång till avskilda arbetsrum i anslutning till de större 
klassrummen, precis som Björklid (2005) hävdar i forskningsbakgrunden. I de observerade 
fallen skedde undervisningen i samma byggnad, något som Björklid (2005) påstår är en viktig 
faktor för lyckad undervisning.  

5.2 Fysiska faktorer där den auditiva sinnesförmågan dominerar 
Resultaten av de empiriska undersökningarna antyder att den dominerande sinnesförmågan 
relaterat till fysiska faktorer är den auditiva. Eftersom det aktuella programmet betraktas som 
ett studieförberedande program går dessa resultat emot Boströms (1997) som påvisar att de 
auditiva förmågorna i större del återfinns i de yrkesförberedande programmen. Utifrån 
observationerna kan konstateras att undervisningen inte anpassas mest efter den auditiva 
eleven men som Boström (1997) anser vara den vanligast förekommande 
undervisningsformen. De kinestetiska eleverna får inte något undervisningstillfälle anpassat 
till sina förmågor vilket kanske inte är ett problem eftersom den kinestetiska förmågan inte 
förekommer speciellt frekvent i klassen. Dock skall ej förglömmas att även om den 
kinestetiska förmågan inte dominerat hos någon elev påvisar detta inte detsamma som att 
eleverna inte besitter denna förmåga till viss del.    
        Om man ser till lärare A:s lektionsplanering där traditionella föreläsningar baserad på 
elevernas egna frågor är tongivande kan dessa förmodligen påstås gynna de auditiva eleverna, 
utifrån Dunn (2001) och Boströms (1997) beskrivningar. Däremot vad som sker på det 
aktuella lektionstillfället gynnar inte de auditiva utan snarare taktila elever. Vad det gäller 
examinationsformerna kan konstateras att lärare D å ena sidan främjar de kinestetiska och 
taktila eleverna som paradoxalt nog inte återfinns i speciellt stor utsträckning i klassen men å 
andra sidan främjas samtidigt under arbetets gång olika förmågor eftersom eleverna i gruppen 
själva beslutar hur de vill arbeta. Under det observerade tillfället hos lärare D gynnas i störst 
utsträckning de auditiva eleverna vilket innefattar majoriteten av klassens främsta 
sinnesförmåga. Lärare B är den som anpassar både examination och undervisning utifrån att 
eleverna själva får bestämma formerna. Detta är vad både Dunn (2001) och Boström (1997) 
förespråkar enligt forskningsbakgrunden.  

5.3 Lärstilar som tillgodoses 
Resultaten av de empiriska enkäterna påvisar att de flesta eleverna i klassen innehar en aktiv 
lärstil och i två av fyra fall tillgodoses dessa i de undersökta undervisningstillfällena. Enligt 
Honey (2006) gynnas inte de aktiva eleverna av att få exakta instruktioner utan föredrar 
handlingsutrymme. Detta tillgodoses till störst utsträckning på lärare D:s lektioner och även 
av lärare C:s planering för kommande lektioner. Den aktive eleven föredrar att få komma med 
egna förslag (Honey, 2006) vilket också tillgodoses under lärare C och D:s lektioner och 
resterande planering. Utomhusaktiviteter är också något som främjar de aktiva eleverna och 
detta har lärare C verkligen tillgodosett eftersom idén med den utdelade uppgiften är att 
eleverna skall ut i verkligheten och undersöka kommunikation.  
         Under lärare A och B:s lektioner tillgodoses i första hand inte den aktiva lärstilen 
snarare den reflekterande. De reflekterande eleverna föredrar att lyssna på föredrag och att 
läsa (Honey, 2006) något som de aktiva eleverna inte alls tycker om och gynnas av. I den 
aktuella klassen hade eleverna minst drag av den reflekterande lärstilen samt den pragmatiska.  
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6. Diskussion 
Den sista delen syftar till att knyta ihop uppsatsens innehåll och avrunda med en diskussion 
efter att slutsatserna presenterats. 

6.1 Metodkritik 
Utifrån använd metod finns det negativa aspekter att beakta och problematisera kring. Det 
finns två huvudproblem vilka är enkätundersökningens mycket begränsad antal respondenter 
samt de få observerade lektionerna. Resultatet av detta innebär således att 
generaliseringsmöjligheterna är mycket begränsade, intill obefintliga. Att generalisera var 
dock inte uppsatsens avsikt och därför  behöver detta inte ses som ett vidare intressant 
problem att diskutera. 
       De kvalitativa undersökningarna har utifrån etablerad forskning på området inlärningssätt 
syftat till att se huruvida dessa existerar och tillvaratas i en klass på gymnasiet. Trots få 
respondenter måste dock de resultat som visat sig betraktas som ett resultat av värde.  
        Vad det gäller observationerna finns fler problematiska aspekter. För det första har 
respektive ämne endast observerats en gång vilket gör det svårt att avgöra om det tillfälle som 
observerats är representativt eller inte. För att försöka undvika detta har de aktuella lärarna 
uppmanats delge ytterliggare material (lektionsplanering) som ett komplement där lärarnas 
planering för hela det moment som observationen endast var en del av också tagits i 
beaktande. En annan aspekt är också att skolan som ingått i undersökningen är en skola som 
jag känner till sedan tidigare och jag kan därför besitta viss förkunskap som inte delgivits i 
uppsatsen. Om tiden för uppsatsens tillkomst inte varit så knapp hade möjlighet givits till 
ytterligare en datainsamlingsmetod, intervjuer med de aktuella lärarna. Genom intervjuer hade 
dessa kunnat förklara varför de undervisar som de gör, vad de anser om anpassad 
undervisning och reda ut orsakerna till resultatet som presenterats. Kanske hade lärarna 
kunnat förklara sin syn på lärstilar och sinnesförmågor och kanske också berättat om de anser 
att dessa är av vikt eller om de istället arbetar utifrån någon annan pedagogik utöver 
läroplanernas riktlinjer. De använda metoderna medför att det endast går att kartlägga och 
presentera hur det förhåller sig. Förklaringar till varför undervisningen inte verkar vara 
anpassad till de olika inlärningssätten kan inte utifrån de aktuella undersökningarna besvaras.         
        Sammanfattningsvis då fördelar vägs mot nackdelar kan konstateras att undersökningens 
begränsade tid har varit avgörande och att en annan metod hade förmodligen inte lämpat sig 
bättre utifrån uppsatsen syfte och frågeställning. Detta talar för att den valda metoden fungerat 
väl utifrån sitt syfte.  

6.2 Resultatdiskussion 
I uppsatsens inledande skede ställdes två forskningsfrågor vilka var: Vilka olika inlärningssätt 
ger de studerade eleverna exempel på och i vilken utsträckning är den aktuella undervisningen 
anpassad till elevernas olika inlärningssätt? Efter att studierna genomförts och resultaten av 
dessa analyserats, kan konstateras att inlärningssätten i teorin delas upp i tre huvudkategorier, 
de sociala och fysiska faktorerna samt de fyra olika lärstilarna. Inom ramen för de sociala 
förmågorna visade det sig att av de undersökta eleverna påvisade en majoritet att de lär sig 
bäst genom att arbeta med en kamrat och sämst genom grupparbeten. Dessa resultat kan 
tyckas frapperande eftersom programmets inriktning syftar till att använda sig av tematisk 
undervisning i grupper konstant. Eleverna som valt detta program borde istället lära sig bäst 
genom grupparbeten eftersom de valt just detta program där grupparbeten är karaktäristiskt. 
Men å andra sidan är eleverna i skolan för att lära sig vilket innebär att det är bra om elever 
som inte tycker om att arbeta med andra får chans att utveckla denna förmåga. 
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      Vad det beror på att eleverna som svarat på enkäten upplever att de lär sig bäst genom att 
arbeta tillsammans med en kamrat istället för grupp kan inte besvaras i denna uppsats, vilket 
inte heller var meningen.  
        Vad det gällde de fysiska förmågorna, således sinnesförmågor dominerade den auditiva 
förmågan. Karaktäristiskt för de auditiva eleverna är att de lär sig bäst genom att diskutera, 
upprepa saker samt att inledningsvis lyssna till en föreläsning. Att majoriteten i klassen verkar 
besitta mest av den auditiva förmågan är inte särskilt anmärkningsvärt eftersom ämnena som 
eleverna läser till stor del är teoretiska. Man kan spekulera i att om undersökningen gjorts i en 
estetisk klass skulle förmodligen den kinestetiska sinnesförmågan överrepresenteras och 
likaså den taktila i en byggklass eller annan praktisk klass. Det underliga i resultaten är 
snarare att undervisningen mer verkar anpassas till taktila elever. Varför det är på det viset 
kan inte besvaras i denna uppsats.  
        Den lärstil som de flesta elever, enligt enkäten, bekände sig till var den aktiva. Även 
undervisningen anpassades i hälften av fallen till dessa elever. Den aktiva lärstilen kan å ena 
sidan tyckas passa bra till undervisningen på programmet eftersom eleverna är ute i samhället 
och helt enkelt är aktivt deltagande i undervisningen men å andra sidan borde fler elever vara 
teoretiska eftersom de flesta ämnen som eleverna läser är just teoretiska. Varför det förhåller 
sig på detta sätt kan i uppsatsen inte förklaras. 
        Vad som generellt är värt att diskutera är formuleringarna i Lpf 94 som påvisar vikten av 
individanpassad undervisning. Hur kan denna individanpassade undervisning möjliggöras i 
realiteten när klasserna är extremt stora och byggnaderna inte tillhandahåller elever 
exempelvis grupprum och liknande? Hur skall lärarna ges möjlighet att dels lära känna alla 
elever så bra att de kan anpassa undervisningen till just den enskilda individen när klasserna i 
skolan blir större och lärarna färre? Andra intressanta aspekter är också att fundera på om 
lärstilsanpassad undervisning är detsamma som individanpassad undervisning? Kanske 
anpassar de aktuella lärarna sin undervisning utifrån andra kriterier än de undersökta. Kanske 
har dessa lärare tänkt att de skall försöka utveckla elevernas andra inlärningssätt än de 
dominerande? Dessa frågor kan i denna uppsats inte besvaras och därför kan inget annat än 
spekuleringar göras.  

6.3 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras utifrån underökningen är de resultat som presenterats. Vad det kan 
bero på att lärarna i de aktuella fallen inte tillgodosåg eleverna i deras undervisning finns inte 
några belägg för. Andra slutsatser som kan konstateras utifrån den undersökta skolan är att 
miljön, på så sätt att skolbyggnaderna inte var anpassade efter den rådande läroplanens 
pedagogik. Däremot var skolans centrala placering gynnande för arbete ute i samhället och 
inte bara i skolan. 
        Vad som orsakat att undervisningen inte anpassats i så stor utsträckning finns det inte 
några belägg för och därför kan endast spekulationer göras. En trolig orsak till bristen på 
anpassad undervisning skulle kunna vara att klassen är stor och att lärarna inte känner sina 
elever tillräckligt bra. Andra orsaker kan vara byggnaderna som inte tillåter olika elever att 
arbeta på olika sätt eller att lärarna inte ser lärstilsanpassad undervisning som något särskilt 
relevant. I första hand verkar lärarna arbeta utifrån läroplanerna och kanske inte alls har så 
stort intresse och anser lärstilar som speciellt relevant. Förmodligen arbetar dessa lärare efter 
andra pedagogiska riktningar som tyvärr inte presenterats i forskningsbakgrunden. 
       Sammanfattningsvis blir följaktligen svaret på den första forskningsfrågan att de olika 
inlärningssätten som dominerade i den undersökta klassen var att arbeta med en person, 
auditiv sinnesförmåga samt aktiv lärstil. Svaret på den andra forskningsfrågan resulterar i ett 
negativt utfall, således att de undersökta lärarna till störst del inte tillgodosåg elevernas skilda 
inlärningssätt. 
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6.4 Nya forskningsfrågor 
Frågor som självklart uppkommit och som inte kunnat besvaras i denna uppsats är vilka olika 
tänkbara orsaksförklaringar det finns till resultaten. Några exempel är varför dessa elever går 
på detta program när inte ens de själva tror att de lär sig bäst genom grupparbete som 
genomsyras under alla tre år. Andra frågor är varför lärarna inte i högre grad anpassade 
undervisningen till de olika inlärningssätten. Ytterligare en fråga som skulle vara intressant att 
söka svar på är också varför undervisningen bör anpassas och vilka resultat som kan bevisas 
som positiva i de fall undervisningen anpassas samt negativa resultat då undervisningen inte 
anpassas. Intervjuer hade förmodligen kunnat förklara några av dessa frågor men som tidigare 
nämnts fanns inte tiden till att genomföra sådana i denna uppsats. 
      Andra intressanta saker att diskutera och att undersöka är om de aktuella lärarna arbetar 
utifrån andra pedagogiska modeller och teorier. Teorin om att lärstilar är avgörande för 
elevers sätt att lära är inte en vedertagen sanning utan det som anses väsentligt är 
läroplanerna. 
      Avslutningsvis kan konstateras att elever som väljer samma program inte nödvändigtvis 
behöver ”lika” undervisning för att deras olika förmågor skall tillgodoses, något som är 
viktigt att tänka på för lärare.  
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Bilaga 1 Följebrev 

 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Johanna Höglund och jag studerar till gymnasielärare på Mälardalens högskola. 
Just nu läser jag min sista termin på högskolan och håller på att skriva mitt examensarbete i 
pedagogik. Jag skulle nu behöva Din hjälp med att besvara en Enkät! 
  
Jag har valt att fördjupa mig i området lärstilar hos gymnasieelever. Detta innebär följaktligen 
i vilka miljöer, situationer, undervisningsformer och med vilka uppgifter elever lär sig bäst. 
Syftet med valet av ämne är att jag själv genom att undersöka olika lärstilar införskaffar mig 
information om och hur jag som blivande lärare kan tillgodose elevers skilda behov av olika 
undervisningsformer.   
 
För att undersöka hur olika eller lika elevers lärstilar är krävs att jag empiriskt undersöker 
detta. Du har valts ut att besvara denna enkät då Du tillhör en av de klasser som studerar på 
min partnerskola, således den skola jag under min utbildningstid haft handledning och praktik 
på. Din skola har således valts ut på basis av tillgänglighet. Varför just Din klass blivit utvald 
har skett slumpmässigt. Efter att du fyllt i enkäten kommer cirka fem elever väljas ut för 
observationer. Dessa elever väljs strategiskt ut efter sina svar som skall skilja sig åt, således 
att Ni har skilda lärstilar. Den metod jag använder mig av vid genomförandet av denna 
undersökning är kvalitativ, vilket innebär att man går på djupet. Meningen med studien är inte 
att uttala mig om hur omfattande de olika lärstilarna är, utan att undersöka hur det ser ut i just 
Din klass och hur Dina lärare undervisar Dig.  
 
Jag försäkrar Dig om att informationen som framkommer av Dina svar i Enkäten endast 
kommer att användas som föremål för min undersökning. Informationen kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att denna endast används för det syfte jag ovan 
beskrivit, samt att Ditt namn på enkäterna döljs eller fingeras vid ett eventuellt publicerande. 
Skolan kommer också att vara anonym i presentationen av materialet.    
 
Vidare instruktioner och anvisningar för ifyllandet av Enkäterna återfinns på följande sida.  
 
Om Du av någon anledning skulle vilja kontakta mig eller min handledare använd då någon 
av adresserna nedan: 
 
Johanna Höglund (student)  jhd03001@student.mdh.se 
Berit Uddén (handledare)  berit.udden@mdh.se 
 
 
Tack på förhand!  
 
 
Vänliga hälsningar: 

Johanna Höglund 
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Enkätundersökning av elevers lärstilar på gymnasiet som avser del av empiri i 
examensarbete i pedagogik. (Delvis hämtad från Rita Dunns bok, Nu fattar jag, 2001:19-22, 
34-36 samt från boken Lärstilar, Peter Honey, 2006:13-14, 31-34). 
 
Instruktioner 
Tanken med denna enkätundersökning är att Du själv fyller i svar på påståendena genom att 
ringa in Sant eller Falskt samt att rangordna några lärstilar huruvida dessa stämmer in på dig 
(uppgift 3).  
 
När jag samlat in enkäterna kommer jag utifrån Era svar att välja ut cirka fem elever som jag 
vill observera i några undervisningssituationer. Därför ber jag Er fylla i namn och klass på 
enkäterna. Självklart är deltagandet frivilligt utan tvång och Du kan när som helt meddela mig 
att Du inte längre vill delta i studien.  
 
Besvara enkäten snarast möjligt och lämna den till Din lärare i samhällskunskap som kommer 
att lägga den i ett kuvert som jag hämtar upp. Om du vill returnera Enkäten direkt till mig 
kommer jag att finnas på skolan den 9/3 kl: 09-09:15 i hus C vilket också är sista datum för 
returnerande. 
 
Tack för att Du tar dig tid! 
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Bilaga 2 Enkät 
 
Elevens namn (obligatoriskt då jag måste kunna kontakta eleven för eventuella 
observationer):__________________________________________________ 
Elevens klass (obligatoriskt då jag måste kunna kontakta eleven för eventuella 
observationer):__________________________________________________ 
 

Vilken är min lärstil? 
 
Ringa in sant eller falskt! 
 
1 Sociala faktorer 
 
När jag har mycket att gå igenom: 
 
1 tycker jag bäst om att lära mig själv   Sant Falskt 
2 tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med en vän Sant Falskt 
3 tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med ett par,  
tre vänner     Sant Falskt 
4 tycker jag bäst om att lära mig i en grupp på cirka 4-5 personer Sant Falskt 
5 tycker jag bäst om att lära mig av en lärare eller expert Sant Falskt 
6 tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med en vän,  
samtidigt som det finns en lärare eller expert till hands Sant Falskt 
7 tycker jag bäst om att lära mig tillsammans med ett par,  
tre vänner och sedan kontrollera arbetet med en lärare eller expert Sant Falskt 
8 tycker jag bäst om att lära mig av en lärare eller expert 
 för att sedanrepetera tillsammans med en vän  Sant Falskt 
9 vill jag inte arbeta med några lärare eller experter 
 förrän jag eller jag och mina vänner har gjort klart vårt arbete Sant Falskt 
 
Det som jag tycker bäst om att göra, gör jag: 
 
10 ensam     Sant Falskt 
11 tillsammans med en vän   Sant Falskt 
12 tillsammans med två eller tre vänner   Sant Falskt 
13 tillsammans med en liten grupp vänner  Sant  Falskt 
14 tillsammans med en lärare eller expert  Sant Falskt 
15 tillsammans med flera lärare eller experter  Sant Falskt 
16 tillsammans med vänner och lärare eller experter  Sant Falskt 
17 tillsammans med en familjemedlem som inte är expert på ämnet Sant Falskt 
 
 2 Fysiska faktorer  
 
När jag ska lära mig något nytt gör jag det bäst genom att först: 
 
1 läsa om det     Sant Falskt 
2 höra om det    Sant Falskt 
3 lyssna på någon som berättar för mig om det  Sant Falskt 
4 se information om det    Sant Falskt 
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5 se ett teve program, film eller dataprogram om det  Sant Falskt 
6 se tecknade serier eller filmer om det   Sant Falskt 
7 höra någon berätta om det   Sant Falskt 
8 spela spel     Sant Falskt 
9 röra mig medan jag lär mig om det   Sant   Falskt 
10 låta någon visa det för mig   Sant Falskt 
  
Jag har lättast att minnas de saker som: 
 
11 någon berättar för mig    Sant Falskt 
12 jag berättar för mig själv   Sant  Falskt 
13 någon visar mig    Sant Falskt 
14 jag lär mig genom att vara aktivt engagerad  Sant Falskt 
15 jag läser     Sant Falskt 
16 jag hör talas om    Sant Falskt 
17 jag lyssnar till    Sant Falskt 
18 jag ser     Sant Falskt 
19 jag läser om    Sant Falskt 
20 jag ser i en film, på teve, video eller dataprogram  Sant Falskt 
21 jag själv prövar eller arbetar med   Sant Falskt 
22 mina vänner och jag talar om   Sant  Falskt 
 
Jag tycker verkligen om att: 
 
23 läsa böcker, tidskrifter eller tidningar   Sant Falskt 
24 se på film, teve eller video   Sant Falskt 
25 lyssna till band, cd-skivor eller andra media  Sant Falskt 
26 göra egna band, cd-skivor eller andra media  Sant Falskt 
27 rita, skissa eller måla    Sant Falskt 
28 se på bilder, tecknade serier eller andra visuella medier Sant Falskt 
29 spela spel     Sant Falskt 
30 tala med andra människor   Sant Falskt 
31 lyssna på andra som talar med varandra  Sant Falskt 
32 lyssna till information    Sant Falskt  
33 se på när saker händer    Sant Falskt 
34 åka på långa eller korta resor   Sant Falskt 
35 skapa saker med händerna   Sant Falskt 
36 diskutera saker med mina vänner   Sant               Falskt 
37 bygga saker    Sant Falskt 
38 göra experiment    Sant Falskt 
39 ta bilder eller spela in filmer   Sant Falskt 
40 arbeta med en dator, räknedosa eller andra tekniska hjälpmedel Sant Falskt 
41 arbeta med sand, lera, vispgrädde eller liknande material Sant Falskt 
42 forma saker med händerna   Sant Falskt 
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3 Olika typer av lärstilar 
 
Rangordna vilken beskrivning som passar bäst in på dig! Den som passar bäst sätter du en 1 
framför, näst bäst en 2 osv. 
 
4.A 
Personer med denna lärstil ger sig helt och fullt in i nya upplevelser utan förutfattade 
meningar. De njuter av situationen här och nu och tycker om att slukas upp av omedelbara 
upplevelser. De är öppna, inte kritiska, vilket gör dem entusiastiska över allt nytt. Deras 
filosofi är att prova på allt en gång. De brukar handla först och tänka sedan. Deras dagar är 
fulla med aktiviteter. De angriper problem med brainstorming. Så snart spänningen från en 
aktivitet har lagt sig ser de sig om efter nästa. De brukar trivas med utmaningen som nya 
upplevelser kan erbjuda men blir lätt uttråkade då det är dags att genomföra en uppgift. De är 
sällskapliga människor som hela tiden vill göra saker med andra, men vill gärna själva vara 
medelpunkten. 
 
4.B 
Personer med denna lärstil har en benägenhet att dra sig undan och fundera över sina 
upplevelser och betrakta dessa ur många olika synvinklar. De samlar in information både 
direkt och ifrån andra och vill gärna tänka igenom saker ordentligt innan de fattar beslut. Vad 
som är viktigt är att få chans att noggrant samla information och att analysera upplevelser och 
händelser. Dessa personer skjuter gärna upp beslut så länge som möjligt. Filosofin är att vara 
försiktig. Dessa personer är eftertänksamma och vill beräkna vilka konsekvenser som kan 
tänkas följa ett agerande. Vid möten och diskussioner vill dessa personer hålla sig lite i 
bakgrunden eftersom de gärna observerar andra människors agerande i olika situationer. 
Personer med denna lärstil vill först se åt vilket håll en diskussion lutar innan de kommer med 
egna inlägg. När dessa personer agerar tar de alltid hänsyn till dåtid, nutid och framtid, till 
sina egna observationer och andras. 
  
4.C 
Personer med denna lärstil anpassar och sammanställer observationer till logiskt/förnuftigt 
hållbara teorier. De tänker på djupet och logiskt/förnuftigt. Att dra slutsatser sa från 
sammanställda fakta tycker dessa personer om. De brukar ofta vara perfektionister som inte 
ger sig förrän de fått ordning på saker och ting och passat in dessa i sitt rätta sammanhang 
eller i rätt system. De tycker mycket om att analysera och att sammanställa. De är förtjusta i 
antaganden, principer, teorier, modeller och systemtänkande. Frågor som dessa personer ofta 
ställer sig i olika situationer är ”är detta logiskt?”, ”är detta vettigt?”, ”verkar detta rimligt?”. 
Dessa personer brukar vara självständiga och analytiska. De brukar vilja vara säkra på sina 
ståndpunkter och tycker inte om uppfattningar som endast bygger på personligt färgade 
åsikter. 
 
4.D 
Personer med denna lärstil är pigga på att testa nya idéer, teorier och tekniker och se om dessa 
fungerar i verkligheten. De letar efter nya idéer och situationer där de kan pröva dessa. De 
tycker om att komma vidare med saker eller uppgifter och reagerar snabbt. De brukar ha 
bristande tålamod med öppna diskussioner som de inte tycker leder någon vart. De är jordnära 
och praktiska människor som tycker om att fatta beslut och att lösa problem. Deras filosofi är 
att det alltid finns ”ett bättre sätt”.  
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Bilaga 3 sammanställning av enkäterna 
 
Gul= enkät nr 
Rosa= mest av 
Grön= minst av 
 
Enkät 1 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 4 2 1 2 4 

Enkät 1 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

10 10 3 4   

Enkät 1 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 4 2 3   
 
 
Enkät 2 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

1 3 1 0 2 1 

Enkät 2 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

12 9 7 7   

Enkät 2 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 4 3 1 2   
 
 
Enkät 3 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 3 0 0 2 2 

Enkät 3 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

12 10 6 8   

Enkät 3 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 3 4 2   
 
Enkät 4 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 4 2 2 3 4 

Enkät 4 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

15 15 8 6   

Enkät 4 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 2 1 4 3   
 
Enkät 5 Ensam En kamrat Två Flera 1expert/lärare Olika slags 
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kamrater kamrater msk 
Sociala 
faktorer 

3 4 0 0 1 2 

Enkät 5 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

8 8 6 6   

Enkät 5 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 X X X   
 
Enkät 6 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

0 1 0 1 0 0 

Enkät 6 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 7 9 5   

Enkät 6 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil X X 1 X   
 
Enkät 7 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 2 1 1 2 2 

Enkät 7 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

12 11 1 3   

Enkät 7 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil X X X X   
 
Enkät 8 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 0 0 0 0 0 

Enkät 8 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 13 9 9   

Enkät 8 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 4 3 2 1   
 
Enkät 9 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

1 1 1 1 0 1 

Enkät 9 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

10 7 1 3   

Enkät 9 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 4 3 1 2   
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Enkät 10 Ensam En kamrat Två 
kamrater 

Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 4 2 1 1 2 

Enkät 10 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

10 9 5 4   

Enkät 10 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 2 3 4 1   
 
Enkät 11 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 3 0 0 2 2 

Enkät 11 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

7 4 5 4   

Enkät 11 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 3 4 2   
 
Enkät 12 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 3 1 1 3 3 

Enkät 12 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

10 13 8 6   

Enkät 12 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 3 4 2   
 
Enkät 13 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 2 1 0 2 1 

Enkät 13 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 10 2 4   

Enkät 13 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 4 1 3 2   
 
Enkät 14 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 2 2 1 1 2 

Enkät 14 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 8 2 2   

Enkät 14 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 3 1 2 4   
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Enkät 15 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 3 1 0 1 2 

Enkät 15 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

9 8 3 6   

Enkät 15 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 2 3 4   
 
Enkät 16 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

3 2 1 1 1 2 

Enkät 16 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 8 6 4   

Enkät 16 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 4 3 1 2   
 
Enkät 17 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 2 3 2 1 2 

Enkät 17 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 9 4 3   

Enkät 17 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 4 3 2   
 
Enkät 18 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 4 1 1 1 3 

Enkät 18 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

14 12 2 4   

Enkät 18 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil X X X X   
 
Enkät 19 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

0 3 2 2 0 0 

Enkät 19 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

10 9 7 9   

Enkät 19 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
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Lärstil 2 3 4 1   
 
Enkät 20 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 3 1 0 2 2 

Enkät 20 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 15 8 9   

Enkät 20 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil X X X X   
 
Enkät 21 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

2 1 0 0 1 0 

Enkät 21 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

5 8 3 2   

Enkät 21 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 3 2 1 4   
 
Enkät 22 Ensam En kamrat Två 

kamrater 
Flera 
kamrater 

1expert/lärare Olika slags 
msk 

Sociala 
faktorer 

1 3 2 1 1 4 

Enkät 22 Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   
Fysiska 
faktorer 

11 9 4 4   

Enkät 22 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk   
Lärstil 1 4 2 3   
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Sammanställning sociala – fysiska faktorer samt lärstilar som respondenterna har mest av 
presenteras: 
 
Enkät nr: Sociala faktorer Fysiska faktorer Lärstil 
1 Ensam + olika msk Auditiv &Visuell Aktiv 
2 1 kamrat Auditiv Teoretisk 
3 1 kamrat Auditiv Aktiv 
4 1 kamrat + olika msk Auditiv & Visuell Reflekterande 
5 1 kamrat Auditiv & Visuell Aktiv 
6 1 kamrat + Flera  Auditiv Teoretisk 
7 Ensam+1 kamrat+1 

exp/lärare+olika msk 
Auditiv XXXXXXXXX 

8 Ensam Visuell Pragmatisk 
9 Ensam+1 kamrat+två 

kamrater+flera 
kamrater+olika msk 

Auditiv Teoretisk 

10 1 kamrat Auditiv Pragmatisk 
11 1 kamrat Auditiv Aktiv 
12 Ensam+1 kamrat+ 1 

exp/lärare+olika msk 
Visuell Aktiv 

13 Ensam+1kamrat+1 
exp/lärare 

Auditiv Reflekterande 

14 Ensam Auditiv Reflekterande 
15 Ensam + 1 kamrat Auditiv Aktiv 
16 Ensam Auditiv Teoretisk 
17 Två kamrater Auditiv Aktiv 
18 1 kamrat Auditiv XXXXXXXX 
19 1 kamrat Auditiv Pragmatisk 
20 1 kamrat Visuell XXXXXXXX 
21 Ensam Visuell Teoretisk 
22 Olika msk Auditiv Aktiv 
Sammanfattning mest av : 
Totala 
antalet 
sociala 
faktorer: 

Ensam 1 kamrat 2 
kamrater 

Flera 
kamrater 

1 
expert/lärare 

Olika 
msk 

Mest av: 10 15 2 2 3 6 
Totala 
antalet 
fysiska 
faktorer: 

Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   

Mest av: 18 7 0 0   
Totala 
antalet 
lärstil: 
 

Aktiv Reflekterande  Teoretisk Pragmatisk   

Mest av: 8 3 5 3   
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Sammanställning av sociala - fysiska faktorer samt lärstilar som respondenterna har minst av 
presenteras: 
 
Enkät nr Sociala faktorer Fysiska faktorer Lärstil 
1 Flera kamrater Taktil Reflekterande 
2 Flera kamrater Taktil & Kinestetisk Aktiv 
3 Två kamrater + Flera 

kamrater 
Taktil Teoretisk 

4 Två kamrater + Flera 
kamrater 

Kinestetisk Teoretisk 

5 Två kamrater + Flera 
kamrater 

Taktil & Kinestetisk XXXXXXXX 

6 Ensam+ Två 
kamrater+1 
exp/lärare+olika msk 

Kinestetisk XXXXXXXX 

7 Två kamrater + Flera 
kamrater 

Taktil XXXXXXXX 

8 1 kamrat+Två 
kamrater+Flera 
kamrater+1 
exp/lärare+olika msk 

Taktil 6 Kinestetisk Aktiv 

9 1 expert/lärare Taktil Aktiv 
10 Flera kamrater + 1 

exp/lärare 
Kinestetisk Teoretisk 

11 Två kamrater + Flera 
kamrater 

Kinestetisk & Visuell Teoretisk 

12 Två kamrater + Flera 
kamrater 

Kinestetisk Teoretisk 

13 Flera kamrater Taktil Aktiv 
14 Flera kamrater + 1 

expert/lärare 
Taktil & Kinestetisk Pragmatisk 

15 Flera kamrater Taktil Pragmatisk 
16 Två kamrater + Flera 

kamrater + 1 
expert/lärare 

Kinestetisk Aktiv 

17 1 expert/lärare Kinestetisk Reflekterande 
18 Två kamrater + Flera 

kamrater + 1 
exp/lärare 

Taktil XXXXXXXXX 

19 Ensam+ 1 exp/lärare 
+ olika msk 

Taktil Teoretisk 

20 Flera kamrater Taktil XXXXXXXX 
21 Två kamrater + Flera 

kamrater+ Olika msk 
Kinestetisk Pragmatisk 

22 Ensam+ Flera 
kamrater + 1 
exp/lärare 

Taktil & Kinestetisk Reflekterande 
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Sammanfattning minst av: 
Totala 
antalet 
sociala 
faktorer: 

Ensam 1 kamrat 2 
kamrater 

Flera 
kamrater 

1 
expert/lärare 

Olika 
msk 

Minst av: 3 1 11 18 10 4 
Totala 
antalet 
fysiska 
faktorer: 

Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk   

Minst av: 0 1 14 13   
Totala 
antalet 
lärstil: 
 

Aktiv Reflekterande  Teoretisk Pragmatisk   

Minst av: 5 3 6 3   
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Bilaga 4 Observationer  
 
Samhällskunskap –traditionellt prov 
Måndag den 26 mars 2007 Kl: 14:35 lärare A 
Klockan 14:35 inleder läraren med att påpeka för eleverna att det är prov som gäller under 
dagens lektion där eleverna skall examineras på kapitlen om massmedia. 24 av 31 elever är 
närvarande vid lektionstillfället. Eleverna blir informerade om att de måste sitta kvar och 
skriva minst 30 minuter och som mest har de lite drygt en time på sig. Läraren delar ut proven 
och elevernas reaktioner på provet är delade. Några börjar skriva för fullt på en gång medan 
andra suckar högt och vrider på sig fram och tillbaks. Klockan 15:05 går de första eleverna 
efter att ha lämnat in provet till läraren. Klockan 15:15 återstår åtta elever. 15:25 återstår 
endast tre och efter 15:30 är endast en elev kvar i klassrummet och lämnar in provet och går 
kl:15:35. 
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare A 
Läraren ger mig en lektionsplanering för att visa hur undervisningen för avsnittet 
”massmedia” bedrivits under de fem lektionstillfällena som varit avsatta för detta avsnitt inom 
samhällskunskap A. Läraren beskriver att det till störst del varit fråga om föreläsningar som 
också har grundats på elevernas egna frågor kring ämnet. Läraren har gått igenom exempelvis 
medias roll, historik och vilka medier som finns idag. Utöver så kallade traditionella 
föreläsningar har eleverna fått genomföra ett studiebesök på en av stadens lokala tidningar. 
Därtill har eleverna visats en film där Janne Josefsson och hans grävande journalistik har 
diskuterats. Även genomgångar av mediala ord och begrepp har ingått i undervisningen. 
Sedan resulterade undervisningen och avsnittet om massmedia i ett skriftligt prov. Frågor som 
ställdes i provet innehöll både uppgifter där begrepp skulle paras ihop med rätt betydelse, 
essäfrågor där medias roll skulle beskrivas samt en uppgift där källkritik skulle motiveras och 
beskrivas. 
 
Svenska –att skriva och läsa dikter 
Tisdag den 27 mars 2007 Kl: 09:50 lärare B 
Läraren försöker påkalla elevernas uppmärksamhet för att berätta vad de skall arbeta med 
under denna svensklektion. Läraren förklarar att de under lektionen skall sätta sig i grupper 
och läsa sina dikter för varandra. Några elever tycker det vore bättre om läraren högt läste upp 
alla elevernas. På så vis, menar eleverna, att alla får höra allas men att ingen vet vem som har 
skrivit vad. Höga protester utbryter från några elever som INTE vill att läraren ska läsa 
dikterna högt. Tillslut beslutas att de ska läsa dikterna i grupper och sedan lämna in dikterna 
för att läraren skall sätta upp dessa anonymt på väggtavlorna i skolan. Läraren går runt och 
lyssnar på grupperna. Några elever sitter och pratar om andra saker, en räknar matte. De 
återsamlas i klassrummet kl:10:15 och läraren delar ut noveller som eleverna ombeds läsa till 
veckan efter påsk. Eleverna får arbeta resten av tiden på valfri plats. Läraren påvisar att det 
som eleverna inte hinner läsa i skolan måste läsas klart hemma. Läraren ber också eleverna att 
fundera på hur de vill redovisa novellerna och säger att rollspel vore en rolig idé. Även 
grupparbete eller enskilt arbete är ok. Samtliga elever utom fyra tjejer och fyra killar lämnar 
klassrummet. 
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare B 
Vecka 13, 15 och 16 är de veckor som är avsatta för arbetet med novellerna. Under vecka 15 
skall eleverna meddela hur de vill redovisa och läraren kommer då att dela in eventuella 
grupper. Under denna vecka kommer läraren också att via genomgång berätta för eleverna om 
litteraturanalys, tema, motiv och berättarperspektiv. Detta skall eleverna sedan börja arbeta 
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med på lektionen och läraren kommer att finnas tillgänglig för att besvara frågor och hjälpa 
till. Under vecka 16 är det tänkt att redovisningarna alternativt rollspel eller textinlämning 
skall lämnas in eller spelas upp.   
 
Socialkunskap –kommunikation utan att tala  
Tisdagen den 27 mars 2007 Kl:11:50 lärare C 
Under denna lektion inleder läraren med att kolla av med eleverna så att de har klart för sig 
vilka uppgifter de skall göra till ”lära-känna-dagen”. Några säger att de skall ansvara för 
inhandlingen av matvarorna. Någon suckar över att de inte får tillräckligt med 
ledighetskompensation för att de börjar klockan 08:00 istället för 10. Efter att eleverna och 
läraren checkat av med varandra och kommit fram till slutsatser skall lektionen i 
socialkunskap starta. Läraren förklarar för eleverna att de under denna lektion dels ska 
genomföra övningar i kommunikation och dels gå igenom en övning som eleverna själva skall 
utföra och redovisa. Läraren startar med genomgången av elevernas uppgift. Uppgiften går 
kortfattat ut på att eleverna skall undersöka kommunikation mellan människor. Många elever 
har svårt att förstå vad de skall göra och läraren ger åtskilliga exempel. Redovisningsformerna 
är fria, alltifrån en sammanhängande text till kollage. Men för ett högre betyg krävs att man 
skriver lite mer och reflekterar djupare. När detta är genomgånget startar läraren med att dela 
in klassen i fyra grupper. I varje grupp finns fem kuvert med olika delar av en kvadrat. Utan 
att kommunicera muntligt och genom kroppsspråk är uppgiften att gruppen skall klara av att 
samarbeta och få ihop fyra kvadrater av alla bitarna. Övningen uppskattas av eleverna som 
verkligen går in för att lösa uppgiften. En grupp lyckas inte alls medan en annan blir klar 
snabbt. Efter denna övning startar läraren en ord övning, där eleverna skall värdera ord och 
sedan förklara hur de tänkte när de värderade ordet. Eleverna vill fortsätta med denna övning 
nästa gång. Läraren godkänner detta.  
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare ”C” 
Läraren berättar för mig efter observationen att eleverna just nu arbetar med kommunikation. 
Undervisningen bygger på många olika praktiska övningar där dock examinationen är 
individuell fast i valfri form. 
 
Temaarbete –miljö, mat och hälsa 
Torsdagen den 29 mars 2007 kl:08:30-09:30 lärare D 
Detta lektionstillfälle är elevernas tema tid. Tema är elevernas karaktärsämne och de har tre 
pass i veckan cirka 90 minuter åt gången. Denna lektion skall ägnas åt två saker. Inledningsvis 
frågar läraren hur de hade det på bondgården de besökte under gårdagen. Elevernas respons är 
positiv och de berättar om sina upplevelser. Det är svårt att få de fokuserade när det sedan är 
dags att gå igenom resterande temauppgifter. Läraren får ryta i för att alla skall tystna. Några 
elever droppar in försenade till lektionen. Läraren går igenom hur temat skall fortskrida och 
delar in eleverna i basgrupper. Läraren går också igenom källkritik med eleverna. Resterande 
tid av lektionen skall eleverna sätta sig i sina grupper och börja fundera på hur de skall 
fortsätta sitt arbete som skall mynna ut i en utställning om temat miljö, mat och hälsa. Läraren 
yttrar att denna vill ha hjälp av två elever i varje grupp för att hämta väggskärmar som skall 
användas vid utställningen. Några elever anmäler sig frivilligt direkt.   
 
Lektionsplanering (teoretiskt material och muntlig förklaring) från lärare D 
Läraren berättar för mig att eleverna under gårdagen var och besökte en bondgård. Detta 
besök var en av de två introduktionslektionerna för temat miljö, mat och hälsa. Läraren 
berättar att efter att eleverna fått prata av sig lite skall de fortsätta med temaarbetet samt 
skriva loggbok om bondgårdsbesöket. 


