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Abstract 

Den här studien handlar om lärstilar. Lärstilar är en pedagogisk teori 

om hur en individ tar till sig nytt och svårt material. Varje individ har 

sitt unika sätt att ta in, bearbeta och minnas det de lär sig. Lärstilar 

bygger på individens starka sidor, på vad de kan och vad de är bra på. 

Jag har utgått från Dunns lärstilsmodell och fokuserat på de fyra sin-

nespreferenserna; auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Dessa hör till de 

fysiologiska elementen i Dunns lärstilsmodell. Utifrån dessa har jag 

gjort ett kvasi-experiment, som innebär att experimentet är en hypotes-

prövning, samt att experimentet inte är riktigt tillförlitligt, eftersom 

urvalet inte är slumpmässigt fördelat och inte signifikanstestat. Halva 

klassen har deltagit i en lektion med ordinarie lärarens material och den 

andra gruppen har deltagit i en lektion med lärstilsanpassade innehåll. 

Jag har först gjort en elevanalys utifrån färdigt material som bygger på 

lärstilsmodellen, samt efter genomgången lektion låtit eleverna svara på 

en enkät som bygger på innehållet i lektionen. Jag har även gjort en 

kvalitativ intervju med pedagoger på skolan för att se hur de förhåller 

sig till lärstilar. Anledningen därtill är att ta reda på om lärstilsanpassad 

planerad undervisning har betydelse för elevernas lärande. Efter under-

sökningen visade min studie att man inte kan dra någon slutsats om att 

en undervisning med lärstilar skulle ge bättre resultat än ordinarie 

undervisning. Vad man dock måste beakta är flera aspekter som kan ha 

påverkat resultatet. 

Nyckelord: Dunn & Dunn, grundskola, lärande, lärstilar, planering av 

undervisning. 
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 1. Inledning 
Att vara lärare är både mångfacetterande och varierande (Carlgren & 

Marton, 2002). Att vara lärare innebär också att kunna leda elevernas 

individuella lärande i ett flexibelt ledarskap i klassrummet (Stensmo, 

1997). Lärarna har idag ansvar för att eleverna kan utveckla och utveck-

lar vissa förmågor och kunskapskvaliteter. Skolan är i dag målstyrd och 

styrdokumenten är en viktig del av den pedagogiska vardagen i skolan. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, står det tydligt 

att vår undervisning skall vara individuellt anpassad och att det är 

lärarens huvudansvar att skapa förutsättningar för lärande i klassrum-

met. Vardagen i skolan skall genomsyras av en kunskapssyn och en 

metodisk variation som har sin utgångspunkt hos den enskilde indivi-

den. Undervisningen skall individualiseras och sätta eleven i centrum. 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Imsen (1999) framhåller att individu-

alisering kan betraktas som det ideella målet och att undervisningen 

skall passa den enskilda elevens förutsättningar, samt att det vore 

idealiskt att skräddarsy undervisningen. Att vara lärare handlar bl.a. om 

att leda eleverna till lärande på elevernas egna villkor.  På ett individua-

liserat sätt ska läraren leda elever till ny kunskap. För att kunna lära ut 

nytt innehåll, krävs att lärare tänker, funderar och planerar sin under-

visning. Lärandet är mycket komplext och som lärare, ställs man oftast i 

situationen med tjugo, tjugofem elever som ska handledas samtidigt 

(Boström, 2004). 

 

På vägen till min examen, har jag haft tur att träffa många lärare och det 

som jag har tagit mest fasta på är en lärare som sa att den bästa under-

visningen innehåller variation och är inspirerad att passa alla våra 

lärstilar. Utifrån detta blev jag nyfiken på lärstilar och har valt att riktat 

in mig på Dunns lärstilsmodell och begränsat min lärstilsundersökning 

till de perceptuella preferenserna; auditivt, visuellt, kinestetiskt och 

taktilt. Längre ned i studien kommer jag att förklara vad de olika 

begreppen står för.  

 

Jag lät först eleverna i klass 2 göra ett lärstilstest och på så sätt ta reda på 

elevens lärstil och därmed hitta en matchande metod för varje elev, för 
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att sedan anpassa min undervisning efter de fyra olika lärstilspreferen-

serna. Genom att vara medveten om hur min planering av undervisning 

påverkar elevernas lärande kan jag på detta sätt bättre hjälpa eleverna, 

samtidigt som undervisningen utvecklas. En liknande studie har tidiga-

re gjorts i Sverige med fokus mot äldre elever, men inte mot de yngre 

åldrarna (Boström, 2004). Men internationellt har det gjorts många 

studier på yngre barns lärstilar (Dunn & Griggs, 2004). 

 

1.1 Problemområde 
Att människor är olika och lär sig på olika sätt är naturligtvist inget nytt. 

I skolan står det tydligt i läroplanen att undervisningen skall vara 

anpassad för varje individ, men ändå ges undervisning i de flesta 

klassrum med metoder som förutsätter att vi alla lär oss på samma sätt 

Boström, 2004). Lärstilar och att praktiskt använda oss av lärstilar i 

undervisningen kan ge oss en stor möjlighet att kunna undervisa varje 

elev individuellt (Boström 2004). Detta kan vara intressant, för genom 

att enbart använda sig av traditionell undervisning finns det risk att 

man tappar elever som faller utanför de ”vanliga” ramarna.  

Enligt läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2009) skall lärare 

skapa individualiserad undervisning. Varje elev ska få möjlighet att lära 

på sitt bästa sätt, tack vare att pedagoger skapar en meningsfull under-

visning. Boström (2004) menar att för att vi skall kunna undervisa elever 

utifrån deras förutsättningar, så måste vi helt enkelt veta hur eleverna i 

klassrummet lär sig.  

I mitt arbete har jag utgått från en saga. Jag har valt ut relevanta be-

grepp och innebörd i texten som är mätbara i båda grupperna och kan 

testas. Elever behöver språkförståelse och tidigt förstå svenska ord och 

begrepp för att sedan i sina vidare studier och tillägna sig kunskap i 

andra ämnen. Genom att tidigt fånga upp eleverna i de tidigare åldrarna 

och använda sig av lärstilsanalyser och arbeta med eleverna utifrån 

deras lärstilar och deras styrkor, kan man ge elever större möjlighet, till 

ett mer långsiktigt lärande och bättre kunskapsbehållning. 
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 1.2 Bakgrund 
Forskningen om lärstilar (learning styles) är omfattande och är använd-

bara inom många olika områden. Det finns många olika forskningsgre-

nar och enligt Lena Boström är många motstridiga och flerdimensionel-

la. Mer om detta skriver jag nedan. Lärstilar bygger på att alla kan lära, 

fast på olika sätt och nivåer. Vidare skriver Boström i artikeln ”Ögat, örat 

eller handen” att: ”… man fokuserar inte på en specifik metod eller teori. 

Lärstilsmodellen är egentligen ett slags syntes av andra pedagogiska teorier och 

ger eleverna individuella strategier för lärande” (Boström, 2009). 

I läroplanen (Lpo94) står det att pedagogen skall värna om allas lika, 

och den enskildes värde, att pedagogen ska utgå från eleven och däref-

ter utveckla elevernas kunskaper och metakognition (lärande om hur 

man lär). Det står även om vikten av att utforma undervisningen så 

mångfacetterat som möjligt. Teoretiska, praktiska, sinnliga och estetiska 

vägar kan alltså användas för att nå fram till kunskapen. Om pedagogen 

använder sig av flera kunskapsvägar nås fler elever och därmed växer 

elevernas lust att lära sig (Utbildningsdepartementet, 2009). 

 

1.2.1 Begreppsförklaring 

Jag kommer här nedan att närmare förklara några av de begrepp som 

jag använt i mitt examensarbete.  

 

1.2.1.1 Definition av lärstil: 

Jag har valt att definiera begreppet lärstil utifrån Dunns definition som 

lyder: “Learning style, is the way in which each learner begins to concentrate 

on, process, absorb and retain new and difficult information” 

(www.learningstyle.net).  

 

Det innebär att en lärstil är hur en individ koncentrerar sig, använder 

och bearbetar nytt och svårt material (Boström & Svantesson, 2007). 

Vidare bygger lärstilar på, att man använder dessa, direkt i anknytning 

till konkreta lärande- och undervisningssituationer. Och att det handlar 

om att varje individ lär sig något utifrån olika aspekter. Enligt Boström 
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och Svantesson (2007) är målet med lärstilar att individen ska lära sig på 

sina egna villkor och därmed öka sin förståelse så mycket som möjligt.  

 

1.2.1.2 Definition av sinnespreferenser:  

Det som påverkar vårt informationshämtande, minne och lärande mest, 

är fyra av våra många sinnen: syn, hörsel, känsel och beröring. Dessa 

kan i tekniska termer beskrivas som visuella, auditiva, kinestetiska och 

taktila modaliteter eller sinnespreferenser. Enligt Boström & Svantesson 

(2009) är sinnena våra direkta kanaler till lärandet och hör till de percep-

tuella preferenserna i Dunns modell och utgår från det fysiska området. 

Tilläggas bör att vissa forskare (speciellt inom neurobiologi) räknar med 

upp till 20 sinnen (Adler & Holmgren, 2000). 

 

1.2.1.3 Definition av kvasi-experiment:  

Enligt nationalencyklopedin (2009-11-07) är ett experiment en prövning 

av en hypotes, en teori eller en konstruktion för att om möjligt bekräfta 

eller vederlägga den. Och kvasi beskrivs som ett förled i sammansätt-

ningar för att beteckna att något är skenbart eller oäkta, även sämre 

(Nationalencyklopedin, 2009-11-07). Ett kvasi-experiment innebär att 

experimentet är mer en hypotesprövning, samt att en kontrollgrupp 

saknas. Istället gör man en jämförelse för att se hur resultatet står mot 

varandra. Olika faktorer spelar in och därför är experimentet inte riktigt 

tillförlitligt. Ingen signifikanstestning genomförs. 

1.2.2 Lärande och undervisning 

Lärandet är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det förekommer 

överallt, i varje samtal, händelse eller handling. Lärandet är ett möjligt 

resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte enbart kopplas till 

speciella arrangemang som skola och undervisning, men dock är skolan 

en viktig del i människors lärprocesser. Lärandet kan äga rum på såväl 

kollektiv som individuell nivå, och det är ingen homogen eller endi-

mensionell process eller företeelse. Det är inte bara enskilda individer 

som lär utan även klasser, företag, organisationer och samhällen (Säljö, 

2000). Skolan har en lång tradition av undervisning och lärande. Elever 

går i skolan med ett mål att tillägna sig ny kunskap. Lärande är enligt 

Boström (2004) en inre process hos människan och det innebär till 

största del en undervisningssituation i skolan. Lärande kan förekomma i 

alla sammanhang som ett samspel till exempel på fritiden, i hemmet och 
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ute i samhället. Enligt Boström (2004) är undervisning och lärande två 

sidor av samma mynt. De är integrerade med varandra men är inte 

utbytbara. De är olika sidor av en helhet. Det krävs ett samspel mellan 

individer och ett aktivt agerande från den som undervisar. Undervis-

ning kan leda till lärande, med det är inte alltid så självklart, och hon 

menar att lärandet kan ske även utan undervisning (Boström, 2004). 

Calgren & Marton (2002) nämner detta, en interaktion mellan lärare och 

en eller flera elever i syfte att också åstadkomma lärande.  

 

Säljö (2000) påpekar att lärandet kan ses som en individuell process, 

vilken äger rum i hjärnan hos en enskild person. Den slutsatsen kan 

man dra med tanke på den pedagogiska forskningen. Vi använder ofta 

prefixet in- när vi benämner pedagogiska processer; inhämta kunskaper, 

införliva färdigheter, dvs. något som kommer utifrån och in i männi-

skor. När de finns lagrade i hjärnan bör de kunna plockas fram. Metafo-

ren in visar på hur vi tänker oss hur detta fenomen går till. Lärandets 

problem uppfattas i allmänhet just som en fråga om ”… att skapa pedago-

giska metoder som undanröjer svårigheterna att få in kunskapen hos den mer 

eller mindre motsträvige mottagaren” (Säljö 2000 s. 24). 

 

Genom undervisning skapas de läroprocesser som styr den fortsatta 

psykiska utvecklingen framöver. En bra pedagogik är därför alltid 

inriktad på barnets framtida utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). De 

flesta lärare utbildas i att undervisa på huvudsakligen ett sätt; genom 

föreläsningar och klassrumsdiskussioner, vilka är auditiva (Dunn & 

Treffinger, 1992). Om inte eleverna lär sig på det sättet så får de läsa i 

boken, vilket är visuellt. Lärare utbildas sällan i att undervisa på ett 

taktilt eller kinestetiskt sätt, men kan tillgripa det som en extra utväg 

(Dunn & Treffinger, 1992).  

 

Vi tar ofta för givet att andra fungerar på det sätt som vi själva gör, tills 

vi får kunskap om något annat. Om pedagogen t.ex. blir splittrad i sin 

koncentration av att plocka med något, så kanske motsatsen gäller för 

barnet. I själva verket pillar det taktila barnet på något för att kunna 

lyssna. Det finns, enligt Ladberg (2000), en tendens hos pedagoger att 

undervisa enligt sina egna preferenser. Författaren gör en generalisering 

och menar att skolan gynnar visuella och i viss mån auditiva barn 

framför de kinestetiska och taktila. De taktila och kinestetiska barnen är 
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oftare de som får svårigheter eller så får pedagogen svårigheter med 

dem (2000). 

 

1.2.2.1 Sociokulturellt perspektiv på inlärning 

Enligt Säljö (2000) finns det olika teoretiska uppfattningar och olika 

psykologiska och pedagogiska teorier innehåller vitt skilda uppfatt-

ningar om hur lärandet skall uppfattas och vad som är produktiva 

former för att undervisa och förmedla kunskaper. Enligt Boström (2006) 

visar de sociologiska faktorerna att inte alla elever presterar bäst indivi-

duellt utan att några behöver jobba i t.ex. grupparbeten, team eller par, 

allt beroende på individuell lärstil. Frågan hur människor lär och 

utvecklas är knuten till frågan om hur vi tänker och agerar i allmänhet. 

Säljö (2000) hävdar att olika beskrivningsperspektiv kan användas för 

att analysera utveckling, lärande och reproduktion av kunskaper och 

färdigheter t.ex. det sociokulturella, vilket utgår från att människan är 

såväl en biologisk som en sociokulturell varelse. Grunden för lärande är 

ett samspel mellan biologiskt givna förutsättningar (psykiska och 

fysiska) samt olika medierande redskap (t.ex. skriftspråk, kontext och 

tänkande).  

 

Säljö påpekar att denna syn på lärande/undervisning speglas i vårt sätt 

att arrangera undervisningssituationer: alltifrån att möblera ett klassrum 

till att genomföra lektioner och teman. Detta historiska arv har präglat 

undervisning och lärarutbildningar under sekler, då metoderna för 

undervisning mestadels bestått av enkelriktad kommunikation, dvs. 

läraren lär ut det eleverna ska lära in (Säljö, 2000). 

 

Det sociokulturella perspektivet är en av dessa teoretiska teorier och ett 

av de pedagogiska synsätt som används mycket i dag. Denna syn på 

lärande är präglat framförallt av Lev Vygotsky (Korp, 2003). Lärande 

enligt Vygotsky bygger på kommunikation och samspelet med andra 

människor. Språket är då vårt verktyg. Vygotsky menar att barn är 

nyfikna och aktiva utforskare. De är inriktade på att lära sig och upp-

täcka nya principer. Vygotsky lägger fokus på att många av de viktiga 

upptäckter som barn gör äger rum inom ramen för ett dialogiskt samar-

bete mellan barnen och en annan människa, en kompetent vägledare 

som både som modell och via verbala instruktioner visar barnen hur de 

ska utföra en viss handling. Barnen kan på egen hand utföra en hand-
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ling bara om den först har ägt rum i samarbete med andra. I detta 

samspel tillsammans med någon som kan lite mer, lär sig barnen 

tillsammans för att ribban ligger lite högre, än vad barnet klarar av. 

Detta kallar Vygotsky för den proximala utvecklingszonen. Det är inom 

detta område som vi kan förvänta oss att det äger rum en intellektuell 

utveckling. Det är en viktig pedagogisk uppgift att handla inom denna 

utvecklingszon, stimulera barnen till aktivt samarbetet med andra och 

ge dem hjälp och stöd för att klara av och behärska nya uppgifter 

(Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

 

1.2.3 Dunns lärstilsmodell 
 

Makarna Dunn har utvecklat en lärstilsmodell och lyft fram varje 

individs unika förmåga att lära. De har i ca 40 år forskat om hur olika 

individer lär sig. Deras lärstilsmodell (se bilaga 4) är en helhetsmodell 

för lärande. Modellen är indelad i fem olika element och uppdelade i 20 

olika faktorer som påverkar på olika sätt och olika mycket, beroende på 

vilken individ det handlar om. Modellen fokuserar på hur vi tillägnar 

oss ny och svår kunskap (Dunn & Griggs 2004). Modellen består av fem 

stimuli och dessa är indelade enligt följande:  

 Miljömässiga element: ljud, ljus, temperatur och möbler. 

 Emotionella element: motivation, anpassning, uthållighet och 

struktur. 

 Sociologiska element: ensam, par, grupp, team, auktoritet och 

variation. 

 Fysiologiska element: perceptuella preferenser, intag (mat), rörel-

se och tid på dagen. 

 Psykologiska element: informationsbearbetning (holistisk eller analy-

tisk), tankestil (impulsiv eller reflekterande). 

 

Dunn (2004) anser att det i undervisningen gäller att hitta elevers 

preferenser och anpassa lärandemetoder därefter. Rita Dunn skriver 

bland annat att vi människor oftast ser likadana ut. Våra fingrar ser till 

exempel likadana ut, men har ändå inte samma storlek, form eller färg. 

På samma sätt verkar våra hjärnor vara likadana, men de fungerar på 

sitt eget unika sätt. Eftersom alla kan hantera information kan alla också 

lära sig. Alla har en lärstil, och med den följer vissa styrkor och svaghe-

ter. Det är alltid lättare att lära sig genom sina starka sidor än genom 
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sina svagheter. Ofta är det tyvärr så när en lärare undervisar alla i en 

klass på precis samma sätt undervisar de en del elever genom deras 

starka sidor och vissa genom deras svagheter. Läraren inser inte att när 

de undervisar elever genom deras svagheter undervisar de på fel sätt. 

De elever som blir undervisade på fel sätt inser inte heller vad som 

händer, utan tror att de är dumma. Vad många lärare inte vet är hur de 

ska kunna undervisa elever med helt olika lärstilar på samma gång och i 

samma klass. Många lärare tycker att det är enklare att göra som man 

alltid har gjort istället för att pröva något nytt (Dunn, 2004).  

 

1.2.3.1 De fyra sinnespreferenserna 

 
Enligt Boström & Svantesson (2007) är sinnena våra direkta inlärnings-

kanaler och hör till de perceptuella preferenserna i Dunns modell och 

utgår från det fysiska området. Sinnespreferenserna, syn eller det 

visuella, att lära genom att se, hörsel, det auditiva, att lära genom att 

lyssna, händer, det taktila (”hands-on-learning”) då man behöver arbeta 

med händerna, och kroppen, det kinestetiska, (”lerning-by-doing”), när 

man lär sig genom att uppleva, röra sig och känna (Boström, 2004). 

Smak och lukt är inte nämnt eftersom det inte finns forskning på meto-

der som matchar detta sinne. 

 

I början av barns utveckling måste de flesta involvera hela kroppen för 

att ta in information och för att skaffa sig grundläggande förmågor.  I 

andra hand utvecklas den taktila förmågan. Det kan förklara varför 

vissa barn måste beröra allting som intresserar dem. I förskoleåldern 

börjar somliga barn utveckla visuella preferenser, vilket tillåter dem att 

ta in information genom att observera aktivt och betrakta vad som 

händer omkring dem. Ytterligare några år senare börjar många att bli 

mer auditiva, vilket betyder att de nu kan lära sig genom att i huvudsak 

lyssna samt minnas mer komplex information de hör (Ladberg, 2000). 

 

1.2.3.2 Visuellt 

Den visuella eleven vill lära sig genom att se. Eleven uppfattar ofta 

genomgångar snabbt och vill arbeta i ett högt tempo. Utåt sett betraktas 

ofta den visuella eleven som arbetsam och välorganiserad. Metoder som 

passar i undervisningen är att skriva, läsa, titta på tankekartor, göra 
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diagram, skriva anteckningar och att använda sig av olika sorters 

färgpennor. Som lärare till en visuell elev bör du tänka på att hålla 

avstånd, sitta mitt emot eleven när du pratar, låta eleven få läsa själv och 

visa fakta på tavlan (Boström, 2004). 

1.2.3.3 Auditivt 

De auditiva eleverna är goda lyssnare. De är ofta duktiga talare, gillar 

att diskutera och pratar gärna mycket, de föredrar muntliga genom-

gångar och föreläsningar. Detta leder till djupare samtal där eleven får 

möjlighet att prata om sina idéer och få lära sig ny kunskap genom sina 

vänner (Boström, 1998). Som lärare menar Boström att man bör tänka på 

att variera sitt språk med många olika facktermer för att eleverna skall 

lära sig ett nyanserat språk (Boström, 2004). 

 

1.2.3.4 Taktilt – ”hands-on-lerning” 

Den taktila eleven tycker om att få praktiskt arbeta med händerna. När 

händerna är igång i arbete minns eleven bäst vad den lär sig. Metoder 

som passar i undervisningen är när eleven får tillverka sitt egna taktila 

material som t.ex. spel pussel eller att använda datorn. Som lärare bör 

du tänka på att ha mycket plockmaterial tillhands i undervisningen och 

något taktilt material som eleven kan sitta och plocka med under tiden 

som läraren undervisar Som pedagog måste man stimulera den taktile 

eleven med saker den kan känna och klämma på, man kan använda 

”koosh-bollar” som simulerar de mentala processerna och dämpa t.ex. 

nervositet. Uppmuntra skrivandet på dator och även välskrivning är att 

föredra. (Boström, 2004).  

 

1.2.3.5 Kinestetiskt – ”lerning-by-doing” 

Den kinestetiska eleven lär sig genom att få använda sin kropp. Att få 

uppleva, röra på sig, använda sin intuition, samt att få känna behöver 

den här eleven göra. Metoder som passar i undervisningen i mötet med 

kinestetiska elever är t.ex. rollspel, dramatisering och experiment 

(Boström, 1998).  

 

Uttrycket “Learning by doing” är skapat av John Dewey. Han föresprå-

kar en aktiv pedagogik där teori och praktik, reflektion och handling 

hänger ihop. Eleverna är ofta i stort behov av rörelse och blir intressera-

de när de kan göra något påtagligt, handgripligt. För många av dessa 
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elever är de inre känslorna viktiga. Om de inte känner för det de ska 

göra, gör de det inte (Dunn & Dunn, 1998). Det viktigaste en pedagog 

bör tänka på för elever som är kinestetiska är att undervisa med praktis-

ka övningar. Det är viktigt att låta kinestetiska elever välja mellan olika 

uppgifter eftersom att de då känner att de har en viss valfrihet. Praktis-

ka övningar som dramatiseringar laborationer, utflykter, studiebesök är 

att föredra för dessa elever (Boström, 2004). 

 

1.2.3.6 Lärstilsanalys 

Den lärstilsanalys detta arbete bygger på, är en förenklad självskatt-

nings skala för de 20 faktorerna (Svantesson, 2005). Arbetsmaterialet 

består av stilenkäter som är indelade i skolår 1-6, 7-9 och gymnasiet. Det 

innehåller även information om hur man kan arbeta vidare med de olika 

lärstilarna samt ett underlag för föräldramöten. Syftet med enkäterna är 

att skapa ett underlag för diskussion och observation. Formerna för hur 

detta ska gå till är i huvudsak en fråga för pedagogen att avgöra. Elever 

i skolår ett till nio tar enkäten med hem för diskussion i hemmet och 

besvarar olika påståenden rörande sitt eget lärande. Påstående belyser 

olika stildrag hur eleven påverkas. Den ifyllda enkäten tas med till 

skolan och pedagogen går igenom den med den enskilda eleven och 

dess föräldrar under tillexempel ett utvecklingssamtal. Denna enkät är 

ägnat att vara en utgångspunkt och en hjälp för föräldrar, pedagoger 

och elever i arbetet med att göra studierna effektivare för den enskilde 

eleven. Tillsammans kan det formas en lärandemiljö för alla. (Svantes-

son, 2005). 

 

1.2.4 Varför lärstilar i Sverige? 

Under de senare åren har begreppet lärstilar blivit etablerat i den 

svenska skolan. En lärstil är det sätt en elev föredrar att tänka, bearbeta 

information och förstå verkligheten (Boström, 2004). Olika personer har 

olika preferenser när det gäller sättet, tidpunkten, platsen med mera att 

lära sig ny och svår kunskap. Den nya läroplanens värdegrund och dess 

tillämpningar har tvingat fram ett radikalt förändrat synsätt på lärandet. 

Det handlar inte bara om kunskaper och färdigheter, utan också om 

demokratisk fostran och personliga kompetenser. Det är skolans uppgift 

att utveckla och ta tillvara elevers personliga kvaliteter, särdrag och 
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förmågor och se dessa som möjligheter för lärande (Boström & Svantes-

son, 2007). 

 

Lärandet pågår ständigt och under hela livet. Att börja med insikt om 

och förståelse för sig själv är nyckeln till allt mänskligt växande. Om vi 

får insikt om hur vi lär oss, kan vi lättare navigera i kunskapssamhället 

och bättre inhämta kunskap utifrån våra unika stilar. Därför bör alla 

känna till lärstilar (Boström, 1998). Om barn inte kan svara på frågor 

eller lösa uppgifter i skolan på det sätt pedagogen förväntar sig, kan de 

lätt tappa självkänslan. En del slutar kanske tycka om skolan och 

lärandet. Mönstret av stildrag, alltså vilken lärstil barnet har, är speciellt 

viktigt för dem att känna till, eftersom det gör att de kan ta till sig ny 

information på ett lättare och mer effektivt sätt (Boström, 1998). 

Boström (2004) skriver att en av de viktigaste slutsatserna från Dunns 

forskning är att när elever får använda sina starka lärskanaler kommer 

de lättare att lyckas med sina studier. Därmed växer självkänslan och 

skapar motivation, trivsel och kvalitet i prestationer. Våra lärstilar 

formas tidigt i livet. De är starkt avgörande för hur och om vi lyckas och 

trivs med sådant som skolundervisning, kamrater, yrkesval och mycket 

annat (Boström & Svantesson, 2007). De flesta individer besitter möjlig-

heten att ha flera eller alla lärstilarna men det är oftast en som är mer 

dominant än de andra (Boström & Svantesson 2007). Det finns två 

avhandlingar om lärstilar i Sverige, Boström (2004) om lärstilar och 

grammatik och Calissendorff (2005) om lärstilar och musik. Dessutom 

finns ett tiotal publicerade artiklar om lärstilar och metodutveckling, 

ledarskap och metakognition, (www.lerningstyles.net). 

 

1.2.5 Forskning i Sverige 
 

Boström (2004) genomförde en undersökning i Sverige utifrån Dunns 

lärstilsmodell om gymnasieskolans elever och vuxenstuderande påver-

kas av undervisning som baseras på deras individuella lärstilar, samt 

vad konsekvenserna blir. I sin avhandling jämförde Boström elever som 

hade blivit undervisade i grammatik utifrån sina lärstilar med elever 

som hade blivit undervisade i grammatik på ett traditionellt sätt. Ett av 

skälen till att Boström genomförde sin undersökning är den kritik som i 

Sverige är riktad mot Dunns lärstilsmodell (Boström 2004). Kritiken 

http://www.lerningstyles.net/
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beror på att det tidigare inte har skrivits någon avhandling i Norden 

utifrån denna modell och därför menar kritikerna att den inte är tillräck-

ligt granskad. Kritikerna anser vidare att lärandemetoden är amerikani-

serad, och fungerar främst i den amerikanska kulturen och inte i den 

nordiska. Annan kritik mot lärstilar kommer jag att belysa senare i 

rapporten.  

 

Forskning visar att lärstilen är beroende av en persons biologiska 

karaktär. Känslomässiga, sociologiska, fysiologiska och psykologiska 

egenskaper bidrar till lärstilen (Boström, 2004). De flesta människor 

behåller i princip sina lärstilspreferenser under hela livet med endast 

små förändringar (Boström & Svantesson, 2007).  

 

Den andra avhandlingen handlar om lärstilar och musik. Maria Calis-

sendorff (2005) studerade hur sexåringar lär sig spela fiol. Hon gjorde 

sin studie med kvalitativ ansats och grounded theory som metod och 

fann 12 av de 20 lärstilsfaktorerna som presenterades i Dunns lärstils-

modell. Ingen annan har tidigare gjort en dylik induktiv studie (Dunn & 

Griggs, 2004), d.v.s. gått från verkligheten och hitta kategorier som 

sedan leder till denna lärstilsteori. Calissendorff kopplar ihop lärstilspe-

dagogik med estetiska lärprocesser. 

 

 

1.2.6 Övrig forskning om lärstilar 
 

Sökande i databasen om lärstilar ger många träffar. När man fördjupar 

sig märker man att det finns olika varianter och modeller för lärstilar 

med varierande dimensioner och variabler (Boström, 2004). I pedago-

giska Magasinet (03/2006) skriver Mimmi Palm om flera teoretiker och 

deras lärstilar. Bakom begreppet lärstilar ligger framför allt forskning i 

psykologi och beteendevetenskap, men också hjärnforskning. Teoretiker 

som tillsammans med Dunn och Dunn har fått stor genomslagskraft är 

Howard Gardner, David Kolb, Gordon Pask och Richard Bandler och 

John Grinder. På CFL hemsida, Nationellt centrum för flexibelt lärande 

(hämtad: 2009-11-07) kan man läsa om de olika teoretikerna och deras 

forskning om lärstilar.  

 

Howard Gardner är professor i kognition och pedagogik vid Harwad 

University. Han identifierar nio intelligenser hos människor och menar 
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att var och en av oss besitter alla nio men i olika grad: logiskmatematisk, 

naturintelligens, reflekterande (intuitiv), kroppslig (kinestetisk), rumslig 

(visuell-spatial), musikalisk, social, språklig (lingvistisk), och existentiell 

(Palm, 2006). Gardner har även myntat en berömd devis som lyder ”Det 

handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent” (CFL, 

2009)  

 

David Kolb är professor i organisationspsykologi och han utgår från två 

olika aspekter i sin beskrivning av människors rätt att lära, hur vi tar till 

oss information genom konkret upplevelse eller abstrakt tänkande, samt 

hur vi bearbetar den genom reflektion och observation eller aktivt 

experimenterande. Hans lärstilsmodell bygger på fyra huvudtyper; 

idégivaren, förklararen, prövaren och sammanställaren (Palm, 2006).  

 

Gordon Pask beskriver två olika strategier vid lärande. Den ena är 

seriell (analytisk) och förknippas med vänster hjärnhalva, där man 

fokuserar på fakta och detaljer och bygger upp sammanhanget inom ett 

ämnesområde steg för steg. Den andra, holistisk (global), förknippas 

med höger hjärnhalva. Med en holistisk strategi vill se helheten innan vi 

går in på detaljer (Palm, 2006).  

 

Denna definition på hjärnhalvornas funktion samstämmer med Dunns 

modell. Richard Bandler och John Grinder är båda amerikanska forskare 

och menar att vi föredrar olika sinnen vid lärandetillfällena: det visuella, 

det auditiva eller det kinestetiska-taktila. Teorin kallas VAK efter de tre 

sinnen enligt vilka de menar att människor kan grupperas (Palm, 2006). 

Dessa sinnesmodaliteter stämmer till viss del med Dunns modell, med 

här räknas ytterligare en, nämligen den taktile (hands-on-learning).  

 

Ytterligare ett tiotal modeller om lärstilar som är beforskade återfinns 

vid sökning i databaser (www.elsin.com). David Kolbs lärstilsmodell 

används som grundtänkande och struktur inom problembaserat lärande 

(Hård af Segerstad, H., Klasson, A. & Tebelius, U. 1996). Nämnas kan 

också Ryder & Ridings modell specifikt för läsning och Entwistels 

modell för djupförståelse.  

 

 

 

 

http://www.elsin.com/
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1.2.7 Kritik mot lärstilar 
 

Boström (2004) skriver att en del av pedagogers kritik mot lärstilar 

grundar sig i att lärarrollen ständigt förändras och att pedagogen måste 

bli den personen som är mest flexibel. Lärarna måste bredda sin reper-

toar av metoder för att kunna tillgodose alla individer i ett klassrum. 

Detta kan upplevas som hotfullt och utmanande. En annan aspekt av 

misstron är även att många pedagogiska inriktningar har passerat 

genom klassrummen och som erfaren pedagog granskar man kritiskt 

nya metoder.  

 

En lektor som varit starkt kritisk till lärstilar är bl.a. Tomas Saar, som 

har skrivit en artikel i lärarnas tidning nr 7/2006. Han menar att lärstils-

baserad undervisning leder till att vissa elever uppmuntras och andra 

marginaliseras och där vissa kunskaper ges företräde medan andra 

exkluderas. I sin artikel bygger han sin kritik på endast en pedagogisk 

referens (Dryden & Voss, ”Inlärningsrevolutionen” vilken handlar om 

”accelerated lerning” och inte specifikt lärstilsforskning enligt (Berglin, 

2006). Paret Berglin som starkt tillbakavisar Saars kritik menar att: 

”Författaren tycks ha missuppfattat begreppet lärstilar och dess konsekvenser”. 

 

Saar (2006) ifrågasätter föreställningen om att människor har olika 

lärstilar. Saar ifrågasätter, även om läraren hittar rätt lärstil, kommer 

eleverna att bli nyfikna, aktiva och kreativa. Berglins (2006) menar att 

poängen för läraren är inte att denne skall hitta rätt lärstil, utan poängen 

är att läraren skall äga förståelse, insikter och färdigheter i de pedago-

giska processerna så läraren har tillräckligt bred metodisk repertoar att 

vägleda eleverna så att de kan få hjälp med att ta till sig kunskaperna på 

sitt individuella sätt. Paret Berglin påpekar att lärstilar mest handlar om 

den didaktiska hur-frågan. Det handlar om att hjälpa eleven att lära sig 

på sitt bästa sätt för att sedan ha en grund för att bli en kunskapstörs-

tande och kreativ elev med självkänslan i behåll (Berglin, 2006).  

 

Även professor Tomas Kroksmark riktar kritik mot lärstilsteorier i en 

artikel i Pedagogiska magasinet (3/2006). Han förklarar i den artikeln att 

han ser många bra fördelar med lärstilsteorier, men en av tankarna han 

har är hur man som lärare till 25-30 elever kan praktisera och hålla reda 

på alla de lärstilar som behövs. Ytterligare kritik han framför är risken 

för stigmatisering. Lärstilsteorin ”gör sig skyldig till det som jag (Kroks-
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mark) kritiserat andra pedagoger för, nämligen kategoriseringar och förenklade 

indelningar av komplext mänskligt lärande” (Kroksmark 2006). 

 

 Boström (2004) anser att det är viktigt att poängtera att lärstilar bör 

betraktas i ett sammanhang tillsammans med andra metoder. Den ska 

vara en guide. Lärstilsteorin utgår från att alla lär sig saker, men den bör 

ta hänsyn till politiska, kulturella, ekonomiska eller lokala omständighe-

ter. Detta gör att lärstilsteorin bör betraktas som en modell eller ett 

komplement till en pedagogisk metod (Boström 2004).  

 

Den kanske allvarligaste kritiken som riktas till samtliga lärstilsteorier, 

utom en, är att instrumenten inte är tillräckligt valida och reliabla. Den 

engelske forskaren Coffield, (2004) har utvärderat de tio mest kända 

modellerna och ger svidande kritik till nio modeller om deras kartlägg-

ningsverktyg. I den rapporten underkänns även Dunns instrument. 

Poängen är att om man inte har tillräckligt bra lärstilstester är det svårt 

att uttala sig om resultatet. 

 

Dessa kritiker (Coffield, Kroksmark, Saar) har själva dock inga egna 

teorier som de kan bygga en ”motbild” på. De har med egna ord ingen 

annan teori de framför, utan endast kritik. 

 

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen i mitt arbete är följande; Kan lärstilsanpassad 

undervisning öka elevers lärande i jämförelse med ordinarie undervis-

ning när det gäller språkförståelse? Och kan jag söka svaret i ett kvasi-

experiment där jag delar en klass i två delar? 
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 1.4 Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om lärstilar i den peda-

gogiska planeringen har betydelse för elevers lärande, med avseende på 

språkförståelse. Kan en lärstilsanpassad undervisning öka elevers 

lärande i jämförelse med ordinarie undervisning? Kan man genom ett 

kvasi-experiment belysa, att elever som fått lärstilsanpassad undervis-

ning lär sig mer än elever som fått ordinarie undervisning?  
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 1.5 Metod  
Jag har jämfört två lektioner med samma innehåll där den ena gruppen 

fått ordinarie undervisning och den andra gruppen fått lärstilsanpassad 

undervisning. Därefter har jag gjort en enkät med frågor på lektionens 

innehåll som eleven fått svara på. Genom detta så kan jag få ett resultat 

om det har betydelse för eleven att lektionen är planerad utifrån lärstilar 

eller ordinarie undervisning. Innan genomgången lektion har eleverna 

fått göra en lärstilsanalys där jag fått svar på vilken lärstil som passar 

vilken elev bäst. Jag har delat upp svaren i de fyra lärstilspreferenserna 

och återkommer till detta sedan. Jag har också valt att göra intervjuer 

med lärare för att få veta hur deras syn på lärstilar är. 

1.5.1 Urval 

Jag har begränsat min undersökning till en skola som ligger i en mellan-

stor stad i Sverige. Skolan ligger i ett villaområde med anknytande 

radhusområde och har klasser från förskoleklass upp till klass 9, skolans 

område har även en förskola med barn 1-5 år. 

 

Jag har valt att göra min studie i en klass 2 där jag tidigare har träffat 

eleverna under deras första skolår. Klassläraren var däremot ny efter-

som klassen bytt lärare strax innan de började i klass 2. Studien som jag 

genomfört i klassen är ett kvasi-experiment, där jag låtit klassläraren fått 

undervisa halva gruppen i ordinarie undervisning med samma innehåll 

som jag undervisade den andra halvan fast med lärstilsanpassat inne-

håll. Detta har jag sedan analyserat utifrån vad som hände på lektionen.  

 

Jag har också valt att intervjua pedagoger som finns runt barnen. 

Tanken var att få en djupare förståelse för vilken kunskap pedagogerna 

på skolan hade om lärstilar. Intervjuer lämnades ut i skriftlig form till 6 

pedagoger som jobbade på skolan; en specialpedagog, två lärare, 

klassläraren, en parallellklasslärare, och en fritidspedagog. Dessvärre 

blev de bortfall på intervjuerna då endast tre av pedagogerna lämnade 

in svar på intervjun. Kritik kan riktas mot det sätt jag valde att lämna ut 

intervjuerna på. Jag lämnade ut dem personligen men var inte med då 

de fylldes i, vilket kanske kan få vilken stressad lärare som helst att 

glömma bort frågorna. För att kunna hålla isär klassen så benämns den 
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ordinarie gruppen med A och den lärstilsanpassade med B. När jag 

pratar om de båda grupperna i sin helhet så benämner jag den som 

klassen. De tre pedagoger som svarande var klassläraren, parallellklass-

läraren och fritidspedagogen, dessa benämns som de är skrivna. 

 

För att få en översikt om vilka förutsättningar som det råder i klassen så 

kommer jag härmed att beskriva den lite. Klassen är en årskurs 2 med 23 

elever. Eleverna har gått tillsammans sedan förskoleklassen och de flesta 

känner varandra då de antingen kommer från gemensam förskola eller 

bor grannar på intilliggande gator. En elev är nyinflyttad från annan ort 

och började vid läsårets start. Ytterligare en elev kommer från annat håll 

då denne tidigare gått i en annan klass på skolan men blivit omplacerad. 

Barnen känner dock till varandra väl sedan tidigare, och den nyinflytta-

de eleven trivs också i gruppen. 

 

1.5.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har använt mig av flera olika metoder, detta för att få en så stor 

bredd som möjligt i min undersökning. Till eleverna i klasserna har jag 

först innan lektionen gjort en lärstilsanalys, där eleverna fått svara på 

frågor, där svaren knyter an till vilken som är elevernas lärstilsprefe-

rens. Därefter genomfördes lektionspassen och efter lektionen har 

samtliga elever fått göra en enkät med frågor på innehållet i lektionen. 

Jag har även observerat genomförda lektioner, eftersom det är svårt att 

observera sig själv optimalt, under själva lektionspasset så använde jag 

en filmkamera som ställdes upp i ena hörnet i klassrummet. Tanken var 

inte att få en helhet utifrån kameran utan endast använda den som ett 

stöd i min observation av lektionspassen. Jag har intervjuat lärare på 

skolan med en enkät- intervju beståendes av 10 frågor som syftar på 

lärstilar (se bilaga 2). Jag valde att göra en enkät-intervju eftersom jag 

har personliga begränsningar genom min hörsel, till att göra en intervju 

ansikte mot ansikte.   

1.5.3 Procedur 

Fältstudien tog cirka fem dagar att genomföra, under olika veckor. 

Dessförinnan hade jag lämnat ut sagan till läraren så hon kunde hinna 

planera sin lektion. Den första dagen var jag i klassen och presenterade 

mig själv, och vad som skulle hända kommande dagar och veckan 

därpå. Jag började med att bara finnas i rummet under deras lektion. 
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Tanken var att låta eleverna bli vana med att ha mig där. Dagen därpå 

så påbörjade jag att göra lärstilsanalysen på eleverna. Jag tog ut eleverna 

en och en till ett angränsande grupprum. Jag läste högt och de fick själva 

fylla i vad de ansåg stämma eller inte stämma på påståendena. En vecka 

senare delades klassen och de båda lektionerna genomfördes. Gruppen 

delade jag själv in genom att försöka göra en jämn fördelning i gruppen 

med tjejer och killar. Detta gjordes för att det inte fanns någon naturlig 

gruppindelning i klassen. De var indelade i pojk- och flickgrupper och 

eftersom jag inte vill titta på genusfrågan så valde jag att samla lika 

många flickor och lika många pojkar i grupperna, utifrån klassens 

förutsättningar.  

Först genomförde läraren sin lektion och jag observerade passet. Den 

andra halvan av klassen var med en fritidspedagog i ett annat klassrum. 

Därefter var det rast och den lärstilsanpassade lektionen genomfördes 

av mig med den grupp som hittills varit med fritidspedagogen. Passet 

varade i ca 40 min och eleverna fick arbeta med materialet som jag hade 

framställt.  

De visuella eleverna fick bilder som visades i samband med att sagan 

lästes upp. Sedan fick de elever som ville, själva läsa sagan som jag hade 

kopierat upp i både färg och svartvitt. De auditiva eleverna fick lyssna 

på sagan och efter sagan fick eleverna utifrån olika muntligt från mig, 

ställda frågor återberätta. De taktila eleverna fick jobba med memory, 

samt en egentillverkad ”snoruntare”. Det är ett material som med hjälp 

av ett snöre ska eleverna sno detta rund ett pappersark. På ena sidan av 

papperet står det ett ord och sedan gäller det för att eleven att para ihop 

detta med höger sidas ord, med hjälp av snöret. På baksidan sedan syns 

svaret eftersom den är självrättande. De fick även jobba med självrät-

tande frågekort, samt skapa blåbär genom att klippa och klistra i pap-

per. De kinestetiska barnen fick stimulans genom att själva lägga upp 

bilderna eftersom sagan lästes. Sedan fick de använda kroppen genom 

att klippa och klistra för att skapa ett blåbär i papper. Allt material låg 

framme på bordet och eleverna valde själva vilket material de ville jobba 

med. Videon visade att eleverna valde att jobba med det material som 

passade deras lärstil. Detta skedde omedvetet och det var inget jag 

styrde eleverna till. 

Efter båda lektionerna blev det en aning tidsbrist, så istället för att göra 

testet med förståelse av innehållet enskilt så var jag tvungen att slå ihop 
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hela klassen. Eleverna satt vid sina bänkar och jag läste före och sedan 

fick eleverna fylla i vad de trodde var rätt svar. Jag var noga med att 

säga att det inte var en tävlig eller ett prov och att det inte finns några 

rätt eller fel, så att de skulle kunna svara som de själva tyckte. Sedan 

samlades svaren in och jag tog med mig dessa hem för analys. 

1.5.4 Deltagande 

Jag valde den skola och klass som jag har lärt känna genom tidigare 

skoluppgifter i andra kurser. Jag kände att jag fått bra kontakt med 

eleverna och det var en klass som jag blivit väl mottagen i. Elevernas 

föräldrar blev tillfrågade om deras barn fick delta i min studie (se bilaga 

1). Dessutom informerade jag eleverna vad jag skulle göra och vad som 

skulle hända. Under min undersökning i klassen med 23 elever, fick jag 

ett bortfall på 1 elev. Läraren var ny för klassen, eftersom eleverna byter 

lärare vid varje läsår. Så det var en slump att det blev just den läraren, 

hon var också med under hela studien. Enkätintervjuerna önskade jag 

att dela ut till pedagoger som jobbade med och runt i kring eleverna, 

detta tyckte jag var viktigt eftersom det ger en helhetsbild av studien. 

Jag delade ut 6 enkäter men fick endast svar från 3, trots flera påtryck-

ningar. Detta kan naturligtvis påverka resultatet i min studie. 

 

1.5.5 Databearbetning och tillförlitlighet 

Utifrån vad eleverna har svarat på lärstilsanalysen och på enkäten med 

frågor på innehållet i sagan, samt lärarnas svar på intervju- enkäten så 

har jag fått ett sammanställt resultat. Jag anser att jag har fått svar på de 

funderingar och frågor som var avsedda att undersökas.  Validitet och 

reliabilitet i mitt arbete kan vara av skiftande kvalitet. Många faktorer 

spelar in på elevernas svar på analys och enkät. Vana av prov, klass-

rumssituation, tidigare erfarenhet, formen och språket på analysen och 

enkäten och att de var tvungna att svara på dessa inför hela gruppen. 

För att vara riktigt tillförlitligt skulle det behövas göra en längre och mer 

djupare undersökning och inte bara genom ett kvasi- experiment till en 

C-uppsats på 10 veckor. 
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1.5.6 Metodkritik 

Min studie hade kunnat genomföras på helt andra premisser och under 

ett annat koncept. Tidsbristen är en orsak som begränsade mig och även 

andra yttre omständigheter såsom val av tillfälle. Det började bra med 

lärstilsanalysen, men jag hade ett alltför svårt språk för elever som 

precis börjat andra klass. Jag fick ett bortfall av en elev som var bortrest 

och av tre pedagoger, det var olyckligt men kanske förståligt med tanke 

på det sätt jag valde att dela ut mina intervjufrågor till lärarna. Att 

endast tre pedagoger svarade påverkade naturligtvist resultatet. Jag tror 

att jag hade fått en bredare syn på vad pedagogerna anser om lärstilar, 

om fler hade deltagit.  

 

Lärstilsanalysen kan man rikta kritik mot eftersom eleverna, hade svårt 

att placera sina svar på frågornas linjer. Smileys-gubbarna gjorde en 

naturlig markering som eleverna valde att sätta sin markering på och 

detta gjorde att de låste sig vid gubbarna och satte ogärna sitt kryss 

någon annan stans på linjen. Detta kan naturligtvist påverka resultatet i 

studien negativt, eftersom svaret blivit annorlunda, om eleverna istället 

hade fått sätta sina markeringar direkt på linjen och inte blivit styrda 

utifrån vart jag hade satt smily-gubbarna. Jag hade även gjort frågorna 

lite för svåra, så jag var tvungen att förtydliga texten för eleverna. 

Eftersom språket inte fungerade så bra kan man ifrågasätta validiteten i 

undersökningen. Eleverna var tålmodiga och flertalet tog det hela på 

största allvar, och svarade noga hur de kände. Viktigt att poängtera är 

att testet som användes inte är validerat, därför kan inte slutsatserna 

heller generaliseras. 
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 2. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultat av den empirisk under-

sökning jag har genomfört. Jag kommer att redovisa intervjuerna till 

pedagogerna, elevanalyserna och enkätsvaren på lektionen, samt 

observationerna. 

 

2.1 Resultat av intervjuer med pedagoger 

Resultatet av intervjuerna till pedagogerna har jag sammanställt under 

olika teman; undervisning, planering av lektion, elevers lärande, kun-

skap om lärstilar och användandet av lärstilar.  

2.1.1 Undervisning 

I sin undervisning är det, enligt klassläraren, viktigt att man väcker lust 

och intresse för lärande och parallellklassläraren menar att man måste 

tänka på vilka elever man har och hur man tycker att de lär sig bäst. 

Fritidspedagogen anser att det är viktigt att ta reda på vad eleverna har 

gjort tidigare inom det område som man ämnar undervisa i och att man 

anpassar undervisningen till elevernas kunskapsnivå. Fritidspedagogen 

menar också att aktiviteterna i undervisningen stärker eleverna och att 

man som pedagog gör att ämnet blir lite roligt. Denne uttryckte sig med 

följande ord; ”ju roligare en sak är ju lättare fastnar kunskapen”. 

För att delge eleverna ny information så försöker parallellklassläraren ge 

ny information genom många olika kanaler. Både genom att se, höra och 

röra. Parallellklassläraren menar att ju fler sinnen som är i bruk, desto 

lättare trodde hon att det blir för eleverna att ta in ny information. Även 

klassläraren använder sig av flera olika sätt; hon berättar, visar bilder, 

sjunger, skriver på tavlan och om det är möjligt så tar hon med saker 

som eleverna får titta och känna på. Parallellklassläraren säger att hon 

vill försöka få alla sinnena aktiverade. Fritidspedagogen tycker att det är 

viktigt att vara inläst på ämnet. Hon menar att om hon är intresserad 

och ger informationen på ett positivt sätt, så tar eleverna lättare emot 

den, än om hon hade varit dåligt påläst eller inte intresserad. Även 

fritidspedagogen försöker att göra lite olika och säger att hon har lärt sig 

att anpassa sig efter situationen. Ibland använder hon en kortare före-
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läsning, eller delar in eleverna i mindre grupper och eleverna får disku-

tera eller resonera. Ibland händer det att de leker lekar eller läser in ny 

information. 

2.1.2 Planering av lektion 

Pedagogerna planerar sina lektioner på olika sätt. Klassläraren planerar 

tillsammans med olika kollegor, plockar fram material från internet 

samt hänvisar till sin samlade erfarenhet i och med att hon har jobbat i 

så många år. Parallellklassläraren brukar planera sin lektion utifrån vad 

som står i läroplanen. Hon sätter upp mål för lektionen och utvärderar 

sedan efteråt. Lektionerna utgår mycket från elevernas behov. Fritids-

pedagogen menar att det beror ju på eleverna och elevgruppen samt 

vad lektionen har för innehåll. Först tittar hon på vilken typ av lektion 

som gäller, vilka åldrar det är på eleverna, samt hur långt de har kom-

mit i sin utveckling. Även fritidspedagogen hämtar material från 

tidigare arbeten och erfarenheter. Fritidspedagogen menar också att det 

är viktigt att ha ”ställtid” mellan olika lektioner och elevgrupper, just för 

att hinna reflektera. 

2.1.3 Elevers lärande 

Pedagogernas har lite olika syn på lärandet. Klassläraren säger att hon 

tror att det är viktigt att man underlättar lärandet för alla, oberoende av 

på vilket sätt man lär sig bäst. Klassläraren poängterar att man även lär 

sig på andra platser och inte bara inom skolans väggar. Hon menar att 

man lär sig mycket av sina misstag och för att nå ett resultat så är det 

viktigt att ha ett gott samarbete med hemmet.  

Parallellklassläraren vet att alla elever lär sig olika och att det är viktigt 

att variera sin undervisning på så olika sätt att det passar alla barn. Hon 

menar att det också är viktigt att man som pedagog försöker att indivi-

dualisera så mycket man kan. Maria Montessori är en stor inspirations-

källa.  

Fritidspedagogen menar att när eleverna är små så går det oftast lättare 

att sjunga och leka in ny kunskap. Hon menar att alla människor lär på 

olika sätt, att vissa måste göra saker praktiskt, andra har sin stora styrka 

i det visuella medan andra har ett starkt auditivt sätt. Parallellklasslära-

ren menar att som pedagog tror hon att leken är viktig. Barnen tar efter 
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varandra och ser på hur de vuxna är. Om pedagogerna är lunga, glada 

och lyssnande så blir även barngruppen lugnare och det i sin tur gör att 

eleverna tar in kunskap fortare. Skratt och upplevelser bör finnas med, 

enligt fritidspedagogen, och att praktiskt få arbeta saker så att lärandet 

hos barn förstärks. Parallellklassläraren säger också att det allra vikti-

gaste för att en elev skall kunna lära sig saker är att hon eller han mår 

bra inombords. Även klassläraren säger att det är viktigt att eleven mår 

bra för att kunna lära sig saker. Hon betonar också att det är viktigt att 

vi som pedagoger ser ”hela barnet”. 

2.1.4 Kunskap om lärstilar 

Alla de intervjuade pedagogerna har till en viss kunskap om lärstilar. 

Klassläraren skriver ner namnen på de olika sinnespreferenserna; 

auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt. Medan Fritidspedagogen 

svarar att hon nog känner till lärstilar men kan inte svara på detta ”rakt 

upp och ned” som hon uttrycker sig, (men senare kommer hon med 

information som hon letat upp på internet, min kommentar.) ”Men en 

skön lirare” uttrycker sig fritidspedagogen att Gardner verkar vara 

eftersom han har myntat ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan 

om hur du är intelligent”. 

Parallellklassläraren anser sig inte vara expert på lärstilar, utan säger att 

det mer handlar om vad man snappat upp under sina verksamma år, 

och hittat sätt, teknik och verktyg som verkar fungerar på eleverna. Hon 

anser även att det skulle vara intressant att lära sig mer om detta. Hon 

poängterar också skulle vilja lära sig mer om lärstilar. Hon menar att det 

alltid är kul och intressant att utvecklas inom sitt arbete. Klassläraren 

nämner att hon för ca tolv år sedan har gått en kurs om lärstilar, men 

måste påminnas och få en uppfräschning, men skolan har inte så mycket 

pengar så hon tror inte att det skulle bli aktuellt med en ny kurs om 

ämnet.  

2.1.5 Användande av lärstilar 

När jag frågade pedagogerna om de brukar använda sig av lärstilar i sin 

undervisning så svarade klassläraren, att hon faktiskt använder sig lite 

av lärstilar i vissa av sina lektioner men inte i alla. Hon brukar plocka 

med material.  
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Parallellklassläraren försöker att tänka på olika lärstilar när hon plane-

rar sin lektion. Fritidspedagogen, uteblev med svar på frågan. 

 

2.2 Elevernas lärstilspreferenser 

För att fastställa elevernas lärstilar så fick de svara på frågor utifrån en 

lärstilsanalys (se bilaga 3). Av svaren på elevernas lärstilsanalys, visade 

det sig att åtta av eleverna är auditiva, sex av eleverna vara visuella, fem 

elever är kinestetiska och fyra är taktila. Den större delen av eleverna 

visade sig vara auditiva och den minsta gruppen är taktila. 

E levers  lärs tilar

Auditiva

Visuella

K inestetisk
a
Taktila

Figur 1; Fördelning av barnens sinnespreferenser 

2.3 Genomförande av lektioner 

Här följer resultatet av de två genomförda lektionerna i ordinarie 

undervisning och i lärstilsanpassad undervisning. 

2.3.1 Ordinarie undervisning 

Läraren startar lektionen genom att visa en låda med blåbär för eleverna 

som sitter i ring på en matta. I gruppen var elva elever med. Alla barnen 

får smaka på bären, som skickas runt i ringen. Läraren tar bort lådan 

och startar med att presentera att blåbär är lika som bär. Hon frågar 

också om något annat kan vara lika som bär. – ”Tvillingar!” svarade ett 

av barnen. Läraren svarar att det stämmer och därefter så visar hon flera 

bilder på blåbär. Barnen distraheras av en vattenläcka från ett element i 
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klassrummet och läraren återkallar deras uppmärksamhet genom att 

säga: -”Uppmärksamhet hitåt! Titta här på mitt blåbär”. Eleverna vänder sig 

åter mot läraren och lyssnar. 

Läraren berättar därefter sagan om blåbäret och visar barnen flera bilder 

på blåbär som hon skrivit ut från Internet. 

När sagan är slut, hjälper läraren eleverna att återberätta sagan genom 

att ställa frågor, så som: Vad ville blåbäret? Vart tog han vägen? Vad 

hittade han i skogen? Barnen räcker upp handen och svarar på lärarens 

frågor. Läraren fortsätter att ställa frågor till barnen om sagans innehåll. 

När pedagogen läst färdigt sagan, ritar hon ett runt blåbär på tavlan. 

Blåbäret får ben, armar, ögon, näsa och mun. Hon säger att barnen skall 

få ett varsitt papper och instruerar dem att måla varsin bild av ett 

blåbär. Hon påpekar att den ritande bilden på tavlan var hennes bild, 

men att barnen ska få göra sin egen, som blir deras bild. Barnen tar fram 

papper och pennor och sätter sig vid sina platser och börjar jobba. 

2.3.2 Lärstilsanpassad undervisning 

Under lektionen deltog 11 elever men en av dem kom senare. Lektionen 

startar med att eleverna sätter sig i ring på en matta. Materialet som 

skall användas ligger framme och elever blir nyfikna. En elev frågar vad 

de ska göra. Jag ger bilder till några elever, (de elever som är kinestetis-

ka enligt analysen), och uppmanar dessa att lägga fram bilderna en efter 

en allteftersom sagan fortskrider. Jag börjar sedan läsa sagan. Barnen 

som fått bilder visar upp dessa allteftersom sagan fortskrider. Några 

barn blir nyfikna på bilderna, men en elev sitter lugnt kvar på sin plats 

och äter ett äpple. När sagan är slut så ställer jag frågor till eleverna som 

syftar på sagans innehåll. Eleverna visar att de vill svara genom att 

räcka upp handen. När frågestunden var över så presenterade jag varje 

material, vad man kunde göra och hur man kan jobba med detta. Jag 

lägger ut materialet och eleverna hämtar det material som de vill jobba 

med och sätter sig vid borden i klassrummen. Några av dem har satt sig 

vid sina egna platser, men de flesta har spridit ut sig och satt sig på 

någon annans plats för att lättare kunna göra någon uppgift tillsammans 

med en annan klasskamrat. En elev som varit borta på morgonen 

kommer in och får sätta sig och läsa sagan. Klassläraren kommer in och 

hjälper eleven genom att läsa sagan högt för eleven.    
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Eleverna sätter igång med att jobba, några gör blåbär genom att klistra 

och klippa i papper. En grupp om tre killar valde att prova memory, 

några andra läste texten. En elev valde att testa ”snoruntaren” och blev 

förtjust då han upptäckte att om man snurrade snöret rätt, så fick man 

svaret rättat på baksidan. Ingen av eleverna valde att jobba med fråge-

korten. Eleverna fick smaka på blåbär som jag gick runt och bjöd på, när 

de jobbade i lugn och ro.  

 

2.4 Resultat av enkäter till elever 

Efter de två genomförda lektionerna med eleverna, fick de svara på en 

enkät om hur ”de upplevt och vad de lärt sig under lektionen”. Här följer en 

sammanfattning av vad den undersökningen visade. (se frågorna i 

bilaga 5).  

2.4.1 Ordinarie undervisning 

Av de elever som var med i den här gruppen har alla utom två svarat på 

samtliga frågor i enkäten. Svaren skiljer sig något men överlag är de 

ganska lika. På frågan vad sagan handlade om, svarade de flesta att 

blåbäret ”sökte en fru”, några har skrivit att han ”sökte ett blåbär”, och en 

av eleverna har skrivit att blåbäret ”ville ha en tjej”. På frågan där elever-

na skulle fortsätta meningen ”För problemet med blåbär det är, Att dom alla 

är…?” Svarade eleverna att de alla är ”lika varandra, likadana”. Och fem 

av eleverna har svarat ”lika som bär”, som var rätt svar. På frågan varför 

blåbäret reste runt världen, svarade eleverna att blåbäret ville hitta en 

fru. Men på frågan om varför blåbäret annonserade så har eleverna 

svarat olika. Men halva gruppen har svarat rätt att blåbäret annonserade 

efter: ”nån som är runt söt och blå”. På frågan vart blåbäret fann sin 

blåbärinna fick jag blandade svar om att det var i ”Sahara” och ”Öknen”, 

två av eleverna har inte svarat på denna fråga. Vart blåbäret hade vuxit 

upp svarade alla elever utom två att blåbäret växte upp på en kvist, de 

andra svaren var att blåbäret hade vuxit upp i ”Sahara” och i ”Öken”. På 

frågan om eleverna mindes något rim svarade åtta av eleverna ”nej”, en 

av eleverna svarade inte alls på frågan och två av eleverna svarade 

”fröken-öken”.  



Lärstilar i den pedagogiska planeringen - 

Har lärstilar betydelse för elevers 

lärande? Malin Törby Vuksa 

2009-12-02 

 

32 

 

 

2.4.2 Lärstilsanpassad undervisning 

Eleverna som var med i den här gruppen har svarat på samtliga frågor i 

enkäten. Svaren skiljer sig något men överlag är de ganska lika. Alla 

eleverna svarade att blåbäret letade efter en fru på frågan vad sagan 

handlade om, något undantag finns då en elev svarade att blåbäret 

letade efter en tjej. På frågan där eleverna skulle fortsätta meningen ”För 

problemet med blåbär det är, Att dom alla är…?” Svarade eleverna att de 

alla är ”likadana, lika, lika dan, lika varandra”. Svaret är att de är ”lika som 

bär”. Vidare så svarade eleverna att blåbäret ville hitta en fru, på frågan 

om varför blåbäret reste runt världen. Men på frågan om varför blåbäret 

annonserade så har eleverna svarat olika. Svaren var bl.a. att blåbäret 

skulle ”hitta en tjej”, hitta en fru”, ”en fröken blåbär”, ”ett blåbär” Två av 

eleverna har svarat att blåbäret annonserade efter: ”nån som är runt söt 

och blå”. Alla eleverna svarade att han blåbäret fann sin blåbärinna i 

öknen och alla utom en elev som svarade skogen, svarade att blåbäret 

växte upp på en kvist. På frågan om eleverna mindes något rim svarade 

tre av eleverna har svarat ”nej”, tre av eleverna svarade ”ta mej, ta mej” 

och de övriga fyra har svarat ”fröken-öken”.  

2.4.3 Sammanfattande analys av elevenkäter 

Jag kommer nu att analysera elevenkäterna i en sammanfattande text. 

Det som var intressant var att eleverna överlag har svarat snarlikt 

varandra inom gruppen. Men svaren är också liknande varandra om 

man tittar och jämför svaren mellan de två grupperna. 

Eleverna har svarat att blåbäret reste runt i världen för att hitta en fru, 

tjej och ett blåbär. Dessa svar hittar man i båda grupperna. När eleverna 

skulle svara på meningen: ”problemet med blåbär det är att dom alla är…?” 

så svarade flertalet elever i båda grupperna att blåbär är ”likadana, lika, 

lika varandra”. Men det som är intressant är att i gruppen som haft 

ordinarie undervisning så svarade fem av eleverna rätt genom att skriva 

att blåbären är ”lika som bär”. Medan ingen i den lärstilsanpassade 

gruppen svarade rätt. Sedan på frågan om vart blåbäret hade vuxit upp 

visade sig det att svaret från de båda grupperna också var intressant då 

alla i gruppen med lärstilsundervisning svarade rätt att blåbäret växte 

upp på en kvist, utom en elev som svarade ”i skogen”. Medan två av den 

andra gruppens elever svarat att blåbäret växte upp i ”Sahara” och i 

”öken”. Det som också är intressant är att på frågan om vad blåbäret 

annonserat om, så svarade fem av eleverna rätt i den ordinarie gruppen 
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och i den lärstilsanpassade så svarade endast två av eleverna rätt. Så här 

ser man att eleverna i den ordinarie gruppen har svarat mest rätt, men 

om man tittar på frågan om eleverna minns något rim så har endast tre 

elever i lärstilsgruppen svarat ”Nej” medan det i ordinarie gruppen 

visade sig vara åtta av eleverna som svarade ”Nej” på frågan om de 

mindes något rim.  
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 3. Diskussion 
 

Den här studien har varit mycket intressant och har gett mig en bred 

kunskap om lärstilar och dess syfte. Som snart nybliven lärare skall jag 

ut i verksamheten och börja undervisa mina framtida elever. Enligt 

styrdokumenten har jag som lärare krav på mig, att jag skall kunna 

anpassa min undervisning individuellt och att det är mitt ansvar som 

lärare att skapa förutsättningar för lärandet i klassrummet. Undervis-

ningen skall anpassas till varje elevs förutsättning och behov. (Lpo94, 

2009). Enligt Carlgren & Marton (2002) har jag ett ansvar för att eleverna 

kan utveckla och utvecklar vissa förmågor och kunskapskvaliteter. Den 

menar också att skolan är både mångfacetterande och varierande. Jag 

som lärare skall kunna leda eleverna till ny kunskap och även individu-

alisering. 

Jag har under min utbildning fått tips och råd om att det är viktigt att 

använda sig av elevers sinnen och försöka öppna alla kanaler till elevers 

lärande. Detta är viktigt för att jag skall kunna leda dem till lärande på 

deras egna villkor. Att undervisa tjugo, tjugofem elever samtidigt utan 

att ha användbara verktyg kan leda till att lärandesituationen blir ett 

enda fiasko. Enligt Boström (2004) kan man se undervisning och lärande 

som två sidor av samma mynt, där de integrerar med varandra men inte 

är utbytbara, men att det krävs ett samspel mellan individen och ett 

aktivt agerande från den som undervisar. Genom att ha stöd av t.ex. 

lärstilar i min undervisning så skulle jag kunna skapa individuella 

förutsättningar för eleverna, där min undervisning innehåller variation 

och är inspirerande för elevgruppen. Även Kroksmark (2006) pekar på 

möjligheter med att nyttja denna kunskap på ett konstruktivt sätt. Det 

sociokulturella synsättet pekar också på att grunden för ett samspel 

mellan biologiska förutsättningar och medierande redskap (hur kun-

skap byggs och förmedlas) (Säljö, 2000). 

Enligt Boström (2009) så är lärstilar omfattande och användbara inom 

många olika områden. Lärstilarna bygger på att man inte fokuserar på 

en specifik metod eller teori, utan att det egentligen är en slags syntes av 

andra pedagogiska teorier. Och enligt Dunn & Griggs (2004), innebär 

lärstilsmetodiken att se hur en individ koncentrerar sig, bearbetar nytt 
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och svårt material och det handlar om att varje individ lär sig något 

utifrån olika aspekter.  

Genom att ta reda på vilken lärstil som eleverna har så kan jag som 

lärare skapa material som är anpassat för eleven, så eleven får jobba 

med materialet på det sätt som är mest lämpat för honom eller henne. 

Pedagogerna som jag intervjuade svarade att det är viktigt som pedagog 

att man väcker lust och intresse för lärandet. Klassläraren och fritidspe-

dagogen menar att det är bra att man som pedagog gör ämnet lite 

roligare för en rolig sak fastnar lättare. Och får man jobba med något 

som är svårt, utifrån en lärstilspreferens som är anpassad efter en själv, 

så blir skolan roligare och eleverna får därmed ökad lust till lärande. 

För att kunna besvara mina frågeställningar i den här studien så har jag 

använt mig av flera olika metoder. Jag har gjort en lärstilsanalys med 

varje elev, genomfört ett kvasi-experiment med klassen och jag har delat 

ut enkäter som eleverna fått svara på. Dessutom har jag delat ut inter-

vjuer till pedagoger som jobbar i närhet till eleverna i den valda klassen.  

Resultatet från analysen visar att majoriteten av eleverna visade sig vara 

visuella och auditiva. Eleverna i den lärstilsanpassade gruppen valde 

själva vilket material som de ville arbeta med, men samtliga av eleverna 

har fått lyssna på sagan. Resultatet visar inget utifrån om eleverna skulle 

ha lärt sig mer eller mindre om de fått arbeta med något annat material 

än det de just valt. Resultatet av enkäten visar att eleverna i den lärstil-

sanpassade undervisningen inte visar något markant på att de har 

svarat rätt på fler frågor än eleverna i den ordinarie gruppen. Men då 

måste man dra en parallell till den undervisande läraren och hennes 

pedagogik. I intervjun framkommer det att läraren faktiskt har stor 

kunskap av lärstilar och säger själv att hon gått en kurs om lärstilar, 

samt att hon använder dem, inte alla, i sin undervisning.  

En kritik som jag vill rikta till min valda metod och som jag vill lyfta är 

att jag valde klassen utan att ha någon vetskap om klassläraren. Det 

visade sig att läraren och dennes undervisning redan är starkt kopplat 

till lärstilar och detta har påverkat resultatet i min studie. Eftersom 

läraren genomförde ett snarlikt lektionspass likt mitt eget och utan att vi 

hade vetskap om varandras planering, så blev det tråkigt nog så, med 

tanken på omständigheterna, att resultatet blev missvisande. Eftersom 

den ordinarie undervisningen inte markant skilde sig från den lärstil-
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sanpassade undervisningen, så kan man heller inte utläsa i enkäterna att 

någon av grupperna lärt sig mer än den andra. Därför kan jag genom 

min studie egentligen inte påvisa om lärstilsanpassad undervisning 

skulle vara sämre eller bättre för eleverna eftersom jag egentligen inte 

kunnat göra en sådan undersökning. Utifrån min undersökning kan 

man heller inte svara på om lärstilar har betydelse för elevers lärande. 

Däremot har det heller inte visat att min metod, genom att göra ett 

kvasi-experiment, på något sätt skulle vara ett sämre sätt. I definitionen 

så beskrevs ett kvasi-experiment som en hypotesprövning, en under-

sökning med ett skenbart resultat. Jag skulle mycket väl kunna få ut ett 

resultat av undersökningen om jag hade finslipat frågorna, och kanske 

testat situationen på flera lärare och fler undervisningssituationer, för 

att sedan jämföra om detta ger något annat resultat. 

Viktigt är också att granska den lärstilstest jag använde. Coffield et al 

(2004) riktar just kritik mot instrumenten för kartläggning. Problemet är 

vilket test som ska nyttjas i Sverige då de inte finns översatta och 

validerade det som har fått bäst utvärdering av kritiker och oberoende 

forskare. Här finns en felkälla i min undersökning. 

Skolans pedagoger jobbar redan med en liknande inriktning som 

lärstilar bygger på, de tar hänsyn till individen och försöker skapa en 

undervisning som öppnar många kanaler. En aspekt som man kan 

belysa är att undersökningen är gjort i en klass 2. Det skulle vara intres-

sant att se om det blir ett liknande resultat om man gjorde undersök-

ningen i en klass 5 eller 6. 

Jag märkte i min observation att under min lektion med lärstilsanpassad 

undervisning, så var eleverna glada och de jobbade med sina uppgifter. 

De var intresserade av materialet och ville veta hur det fungerade. 

Calissendorff (2005) och Dunn och Griggs (2004) visar i sina undersök-

ningar att attityder hos eleverna påverkas i positiv riktning med lär-

stilsmetoder. Därför så skulle det vara intressant om en längre tids 

studie skulle ge ett resultat med större skillnad.  

Många andra faktorer spelar också in, t.ex. gällande min fråga om 

eleverna mindes något rim från sagan så är ju en faktor om eleverna ens 

vet vad ett rim är. Tiden är också en aspekt att ta i beaktning. Om 

studien hade varit löpande under längre tid och om man hade fått chans 

att göra mer och bättre material. Då kanske det hade visat sig att en 
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lärstilsanpassad undervisning kan gagna eleverna och ha betydelse för 

elevernas lärande. En till sak som man behöver veta är att under själva 

lektionstillfällena så använde jag ju kamera som komplement till att 

observera grupperna i klassrummet. Detta blev ett störande objekt som 

kan ha fått eleverna att inte vara sig själva till 100 %. Att eleverna 

uppmärksammade kameran kan också ha en negativ del i min under-

sökning. Frågan är då hur man skulle kunna genomföra observationen 

på ett mer optimalt sätt, utan att ha störande objekt i klassrummet som 

stjäl elevernas uppmärksamhet. 

Dunn & Dunns lärstilsmodell innehåller 20 olika faktorer (Dunn & 

Griggs 2004). Jag har endast riktat in mig på fyra av dessa och detta kan 

också vara en avgörande faktor. För att modellen skall fungera optimalt 

så bör jag kanske använda den i sin helhet. På det här sättet kan jag på 

ett sätt förstå kritiken som är riktat mot lärstilar just för att det inte visar 

att resultatet skulle vara bättre. Bara för att man har hittat elevens lärstil, 

så betyder det ju inte att eleverna lär sig mer per automatik. Det krävs 

att läraren aktivt jobbar med lärstilarna och låter eleven få utvecklas på 

detta område. Den kritik som Kroksmark (2006) riktar mot lärstilar; 

nämligen om man som lärare med 25-30 elever verkligen kan praktisera 

och hålla reda på de lärstilar som behövs. Men samtidigt så kan jag inte 

hålla med, även om mitt resultat i studien inte visar att lärstilar är bättre 

och ger eleverna ett bättre resultat i och med att de använt sina lärstilar. 

Jag precis som Boström (2004) poängterar, att lärstilar bör betraktas i ett 

sammanhang tillsammans med andra metoder. Att man kan betrakta 

lärstilsteorin som en modell och ett komplement till annan pedagogisk 

metod. 

Jag vill lyfta fram pedagogerna jag intervjuade och deras syn på läran-

det. Samtliga tyckte att det var viktigt att man varierade sin undervis-

ning och att man planerade sin lektion utifrån elevernas behov. Och 

klassläraren betonar att det är viktigt att se ”hela barnet”. Det var också 

intressant att se vad barnen hade snappat upp under den korta tid vi 

hade till förfogande, både jag och klassläraren. Det märktes att eleverna 

var intresserade av vad som pågick och var nyfikna på vad som skulle 

hända. Jag inser att det är ett riktigt mastodontjobb om man skall skapa 

dessa material till varje lektion, så tidsbrist är något som är viktigt att ta 

upp. Att läsa en saga för gruppen, som gynnar de auditiva eleverna, 

kräver mindre planering än en saga som man berättar med stöd av 

bilder för de taktila eleverna. För att tillgodose allas individuella behov 
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så krävs det tanke och planering av undervisning. För målet för mig 

som lärare är ändå att eleverna skall ledas till lärande, på deras egna 

villkor (Boström & Svantesson, 2007). 

Den här studien har gett mig en större och djupare förståelse för just 

begreppet lärstilar. Även om jag inte kom fram till att lärstilar i min 

planering av undervisningen, har betydelse för mina framtida elevers 

lärande. Jag kommer ändå med stor sannolikhet försöka att anamma 

metoden i min framtida lärarroll. Kanske inte i sin helhet, men genom 

ge eleverna olika verktyg, genom olika sinnen och flera kanaler till deras 

lärande. 

Vidare forskning som man skulle kunna ägna sig är att göra experimen-

tet över en längre tid, kanske under sex månader till ett år och se om det 

ger något annorlunda resultat. Man även kunna göra min studie igen, 

men med en lärare som var mer präglad åt att inte använda sig av eller 

ha kunskaper om lärstilar i sin undervisning. En annan intressant studie 

skulle vara att man först undersökte en lärare som inte arbetar med 

lärstilar, får fram ett resultat hur lärandet fungerar och sedan ge läraren 

nycklar och kunskap om lärstilar för att återigen göra en studie om 

samma lärare. Då skulle man kunna undersöka om det var någon 

skillnad jämfört med den tidigare studien då läraren inte använde sig av 

lärstilar. Det skulle också vara intressant, som jag tidigare nämnde, att 

göra studien i en klass 5 eller 6, för att se om resultatet visade någon 

skillnad. 
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BILAGA 1: Brev till föräldrar 
Hej! 

 

Jag heter Malin och är lärarstudent på Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i 

Härnösand. Jag ska skriva en c-uppsats till mitt examensarbete som handlar om 

elevers lärstilar. Jag kommer att göra ett experiment med att dela upp klassen i 

två delar, där båda grupperna skall undervisas med samma innehåll, men den 

ena gruppen har vanlig ordinarie undervisning och den andra gruppen får 

lärstilsanpassad undervisning.  

 

Jag kommer att vara i ert barns klass vid några tillfällen och först kartlägga och 

observera varje barn för att kunna se vilken lärstil som passar ert barn bäst. 

Sedan kommer jag att genomföra aktiviteterna och efteråt kommer eleverna att 

få besvara muntligt på en enkät, för att se om barnen tillgodogjort sig innehållet 

i undervisningen. För att bäst kunna observera och analysera vilken stil som 

eleverna jobbar med så kommer jag att använda mig av en videokamera som 

sätts upp i klassrummet, denna tas ned efter genomförd lektion. 

 

Valet av klassen beror på att jag tidigare vikarierat på fritids samt gjort en del 

uppgifter i ditt barns klass i våras när de gick i klass 1. Jag kände att jag fick en 

god kontakt med eleverna vilket behövs för att kunna genomföra studien. Jag 

har pratat med klassläraren och för hennes del går det bra. Det som eleverna 

svarar på enkäten kommer jag att använda mig av som underlag och stöd för 

min sammanställning till studien. Alla svar kommer att vara anonyma och 

avkodade och inga namn skrivs i sammanställning. Det kommer endast att vara 

jag som har tillgång till insamlat material och efter studien kommer allt material 

att förstöras och videofilmen raderas. 

 

Om ni inte vill att ert barn ska vara med i studien är jag tacksamma om ni kan 

meddela klassläraren så fort så möjligt. Jag kommer att träffa eleverna vid några 

tillfällen med start vecka 38. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversi-

tetets Lärarutbildning i Härnösand v 45. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Törby Vuksa 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student:   Handledare: 

Malin Törby Vuksa  Lena Boström 
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BILAGA 2: Intervjufrågor till pedagoger 

 
1. Hur planerar du din lektion? Vart hämtar du materialet? 

 

2. Hur arbetar du när du delger dina elever ny information? Hur 

tänker du? Vilka strategier har du? 

 

3. Vad måste man tänka på i sin planering av undervisningen till 

eleverna? 

 

4. Hur gör du med de elever som inte kan tillgodose sig undervis-

ningen? 

 

5. Hur ser du på elever olika sätt att lära? Vilka är dina tankar om 

hur barn lär sig? Vilka teorier ser du som en plattform? 

 

6. Finns det några faktorer som påverkar elevernas lärande? vilka? 

Vilka är viktigare än andra? 

 

7. Om jag säger ordet lärstil, vad tänker du på då? 

 

8. Känner du till olika lärstilar? Vilka? Vilka teorier, vilka grunder? 

 

9. Använder du dig av dessa i dina lektioner? Varför/varför inte? På 

vilket sätt? 

 

10. Känner du att det här med lärstilar är något som du skulle vilja 

lära dig mer om? Varför/varför inte? 
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BILAGA 3: Frågor till Lärstilsanalys 
 

1. När jag skall koncentrera mig, måste jag ha tyst omkring mig. 

 

2. Jag tycker om att ha stark belysning i rummet när jag skall studera. 

  

3. Jag tycker om att lyssna när läraren går igenom muntligt, sådant som vi skall lära 

oss. 

 

4. Jag vill helst läsa text i böcker och se på bilder när jag studerar. 

   

5. Jag behöver ha något i händerna att pilla med när jag skall lyssna. 

 

6. Jag lär mig bättre när jag får vara fysiskt aktiv och göra det vi ska lära oss. 

   

7. Jag sitter helst still tills jag är färdig med mina uppgifter. 

 

8. Jag minns bäst när jag lyssnar eller diskuterar 

 

9. Jag kommer ihåg saker som andra läser för mig. 

 

10. Jag förstår bättre när jag har lyssnat på andra.  

 

11. Att prata högt hjälper mig att förstå. 

 

12. Jag minns bäst det jag läser. 

 

13. Jag tycker om dataprogram med bilder och grafik. 

 

14. Jag tycker om att rita och kludda, när jag ska lyssna. 

 

15. Jag ritar gärna bilder och symboler för att minnas. 

 

16. Jag tycker om att arbeta med material som man kan flytta på. 

 

17. Jag tycker om att bygga och skapa saker. 

 

18. Jag tycker om att ”pilla” på saker, när jag tänker. 

 

19. Jag tycker om att röra på mig när jag ska göra något. 

 

20. Jag vill gärna göra och prova på för att lära mig något nytt. 
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Bilaga 4: Dunn & Dunns lärstilsmodell 
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Bilaga 5: Enkätfrågor till eleverna 

Enkät till elever ”Sagan om blåbäret”  
 

Namn:__________________  Ålder:___________________ 

 

1. Vad tyckte du om sagan ”lika som bär”? 
 

                                        

 
 Sätt X på linjen där det stämmer för Dig 

 

2. Hur tyckte du att det var att jobba med ”lika som bär”?  
 

 

                                         

 
 Sätt X på linjen där det stämmer för Dig 

 

3. Vad handlade berättelsen om? 

 ___________________________________________________________________________  

 

4. På vilket sätt fick du arbeta med sagan? 

________________________________________________________________ 

 

5. För problemet med blåbär det är, Att dom alla är…..? (fortsätt meningen) 

 ___________________________________________________________________________  

 

6. Varför reste blåbäret runt världen? 

 ___________________________________________________________________________  

 

7. Vad ”annonserade” blåbäret om? 

 ___________________________________________________________________________  

 

8. Minns du något rim i berättelsen? 

 ___________________________________________________________________________  

 

9. På vilken plats fann blåbäret sin blåbärinna? 

 ___________________________________________________________________________  

 

10. På vilken plats hade blåbären vuxit upp? (ringa in det rätta svaret) 
 

Sahara            Kvist                      Öken 


