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Sammanfattning 

 

Karin Fransson 

V.A.K.T 

- om visuell, auditativ, kinestetisk och taktil inlärning 

English title:  

V.A.K.T 

- about visual, aural, kinesthetic and tactile learning  Antal sidor: 30 

 

Uppsatsens främsta syfte är att undersöka vilka olika inlärningsstilar som finns i en klass, vilken 

kunskap läraren har om individuella lärstilar och vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta med 

individuella lärstilar.  

 

Utifrån Dunns lärstilar kommer jag att undersöka en klass genom enkät, intervju och observation för 

att titta på hur eleverna agerar i klassrummet och försöka att förstå på vilket sätt de lär sig bäst.  

Den teoretiska delen av arbetet berör tre teorier om individuell inlärning, hjärnan och dess funktioner, 

minne och förståelse. De tre teorierna jag kommer att använda mig av är Dunns inlärningsteori, 

Howard Gardners åtta intelligenser och Edward de Bonos syn på inlärning.  

De metoder som används i undersökningen är enkätundersökning, intervju med lärare och egna 

observationer. 

Resultaten pekar på att de flesta barnen i klassen är auditativa/visuella. Läraren arbetar, till viss del, 

med individuell inlärning genom att arbeta med olika metoder i sin undervisning. Läraren talar även 

mycket med sina elever för att tillsammans planera undervisningsmetoder. Mina observationer 

motsäger till viss del resultaten av enkätundersökningen. 

Nyckelord: Dunns inlärningsteori, minne, förståelse, individuella lärstilar 
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Förord: 

Det finns några som jag vill tacka för stöd och hjälp under arbetets gång: 

Tack Vendela för goda råd och sällskap under skrivandet. 

Tack familj för stöd och tjat när det gått segt. 

Tack till min handledare Eva Klinthäll för konstruktiv kritik och god handledning under arbetets gång. 

Och till sist vill jag tacka Universitetsbiblioteket i Växjö för god tillgång till litteratur och 

grupprummet UB2030 att arbeta i. 
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1. Bakgrund 

Det pratas mycket, inom pedagogiska verksamheter och på lärarutbildningen, om barns lärande. Det 

diskuteras fram och tillbaka hur man ska arbeta med eleverna för att de ska lära sig så bra som möjligt. 

Läraren arbetar ständigt med balansen att se den enskilde eleven samtidigt som man ska se till klassen 

som en helhet. Alla elever har olika behov och förutsättningar, hur tar man detta i beaktande vid 

planering av undervisning? Utifrån erfarenheter av den egna skolgången på 1990-talet och erfarenheter 

från VFU och jobb inom skola så kan jag konstatera att undervisningen främst är visuell och auditiv. 

Många gånger glömmer man bort de elever som behöver röra på sig eller fingra på något för att kunna 

koncentrera sig, istället ses de som omogna eller jobbiga.  

I Lgr11 står det följande: Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. […]Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011 s.8 ). 

Jag mötte Dunns lärstilsteori när jag praktiserade på Enehagens förskola i Värnamo. Det var under två 

studiedagar som Lena Bodström kom och talade och visade för oss hur inlärningsstilarna ser ut och 

hur man praktiskt kan använda sig av dem. Detta fångade mitt intresse då vi inte läst om detta under 

utbildningen. 

En viktig del för att förstå barn och vuxnas, oavsett ålder, sätt att lära sig är att förstå hur kroppen och 

då främst hjärnan fungerar när den lär sig. Det finns ett samband mellan att arbeta med våra sinnen 

och vad som händer hjärnan. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas (Skolverket, 2011 s.10). 

Neuropsykologin arbetar även den med inlärning och minnen. Forskning inom neuropsykologin är 

väldigt intresserad av vad det är som sker eller inte sker i hjärnan vid inlärning. För att nå fram till 

detta forskningsområde började forskarna redan på 1900-talet att undersöka hur hjärnan ser ut, vilka 

funktioner dess olika delar har och vad det är som gör att vi minns saker.  

Att hitta sin lärstil handlar även om identitet och att hitta sina styrkor och därigenom sig själv. 

Undervisningen ska dock inte bara bedrivas på ett sätt som passar eleven bäst utan vara mångsidig så 

att alla elever fångas upp. Mångsidigheten i upplägg av undervisningen lär även eleverna att öva på de 

sidor som inte är lika starka. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 

(Skolverket, 2011 s.10). 

 

Med dessa utgångspunkter vill jag belysa vikten av att identifiera elevers styrkor. Läroplanen Lgr11 

skriver om att man ska ha en undervisning som arbetar på ett mångsidigt sätt men inte hur eller vad 

man ska tänka på. Oavsett vilken metod man använder gäller det att kunna se möjligheterna och med 

Dunns teori finns det fyra konkreta inlärningsstilar att utgå ifrån när man planerar undervisning och 

metoder, dessa lärstilar återkommer jag till senare i arbetet. Jag kommer dock inte att redovisa 

konkreta exempel på hur man kan arbeta med lärstilar utan snarare skriva om elevernas olika behov 

beroende på vilken/vilka inlärningspreferenser de har. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att belysa elevers olika inlärningsstilar i årskurs 6 på den skola som 

ska undersökas. Jag kommer att undersöka hur läraren arbetar med eleverna, i förhållande till deras 

lärstilar. Syftet är också att undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns med att arbeta med våra 

sinnen och vår kropp vid inlärning. 

Frågeställningar: 

Vilka olika lärstilar kan det finnas bland eleverna i klass 6 på skolan jag ska undersöka? 

Hur arbetar läraren med elevernas olika lärstilar på den skolan jag ska undersöka? 

Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med elevernas enskilda lärstilar? 

2.1 Avgränsning 

Området inlärning är enormt stort och kan även vara komplicerat att skriva ett examensarbete om utan 

att avgränsa området. Jag har valt att endast snudda vid miljöaspektens påverkan vid inlärning. Visst 

spelar miljön in på vårt lärande men att undersöka miljöns påverkan på hjärnan gör arbetet, enligt mig, 

för brett och risken att vandra ifrån arbetets syfte ökar. 

 

Mitt mål är att undersöka hur våra sinnen hör ihop med inlärning och vilka olika inlärningsstilar det 

kan finnas i en klass. 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel fokuserar på Dunns olika lärstilar och hur dessa hör ihop med hjärnans funktioner vid till 

exempel inlärning, minnen och förståelse. Det finns samband mellan vår hjärna och inlärning med 

hjälp av sinnena. Avsnittet börjar med att förklara hjärnans grundläggande processer och funktioner. 

Några stycken handlar om minne och förståelse vilka båda är viktiga vid inlärning. Det är inte bara att 

se vilken kunskap som behövs utan man behöver också förstå kunskapen, veta hur man ska använda 

sig av den och sedan befästa den i minnet så att kunskapen inte försvinner. Detta för att sedan i 

avsnittets sista stycke om V.A.K.T. förtydliga hur lärstilarna hör samman med de processer som sker i 

hjärnan vid inlärning.  Förkortningen V.A.K.T. står för de fyra inlärningsstilarna. Visuell, Auditativ, 

kinestetisk och Taktil. 

3.1 Hjärnans funktioner 

Hjärnan är ett komplext organ där allt vårt inlärande sker med hjälp av våra sinnen. Hjärnan kan aldrig 

bli full på kunskap utan tvärtom ju mer vi lär oss desto mer kan vi fortsätta att lära oss och inlärningen 

blir lättare och lättare (Eriksson, 2001). Detta avsnitt beskriver översiktligt hur hjärnan fungerar och de 

olika processer som sker vid inlärning. 

 

3.1.1 Grundläggande strukturer och processer 

Neuronerna skickar ut signaler från sina axon och tar emot signalerna via sina dendriter. Eftersom 

neuroner inte fysiskt sitter ihop med varandra passerar signalerna via synapser som skapar kemiska 

ämnen eller elektriska impulser innan den skickas vidare till nästa neuron. Ju mer en grupp neuroner 

pratar med varandra desto mer knyts de ihop och ökar då chansen för att de ska kunna samspela i 

framtiden (ibid.). Bilden nedan beskriver neuronens 
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olika delar och hur de samarbetar via synapserna (se fig.1).  

(fig. 1, Neuron, 2011-12-21) 

Det är arbete i storhjärnan som påverkar vår icke automatiska motorik, våra känslor, vår inlärning och 

vår vilja m m. sitter. Med storhjärnans hjälp kan vi självständigt påverka vad vi väljer att 

uppmärksamma och se omkring oss. Våra sinnesorgan skickar signaler till storhjärnan där vi tolkar 

dem. Det är dock lillhjärnan som spelar störst roll vid inlärning och motorik, då främst att motoriken 

blir smidig samt balans (Eriksson, 2001). 

 

3.2 Olika minnen 

Minnen är ett vitt begrepp som enkelt kan beskrivas som hjärnans uppdrag, att registrera, bearbeta, 

inlärning och användning av olika slags information med mera. Varje gång vi möts av intryck som 

sedan hamnar i vårt långtidsminne lär vi oss nya saker antingen medvetet eller omedvetet. När vi 

sedan använder oss av dessa kunskaper i nya sammanhang har vi skapat och använt oss av minnen 

(Eriksson, 2001).  

  

Minnesprocessen i hjärnan fungerar så till vida att man först tar emot intryck via våra sinnen, dessa 

sorteras genom igenkänning, kontext och mönster. Sedan skickas intrycket, nu som minne, vidare till 

vårt arbetsminne (korttidsminnet) där vi antingen upprepar i väntan på om vi ska behålla minnet eller 

inte. Antingen går minnet förlorat eller så skickas det vidare till långtidsminnet. Nästa gång vi stöter 

på ett sammanhang där vi behöver minnet plockar vi fram det genom vår psykiska sökmekanism där vi 

binder samman minnet med de nya intrycken och våra känslor (Entwisle & Fulton, 1988). Det är just 

de bestående, gränslöst varierande samspelen mellan successivt fler kombinationer av nervceller som 

representerar minnena, det inlärda.(Eriksson, 2001 s. 25). 
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Korttidsminnet är väldigt flyktigt och ska vi försöka behålla en tanke i korttidsminnet behöver vi 

ständigt upprepa tanken varpå den till slut ändå hamnar i långtidsminnet. Korttidsminnet möts hela 

tiden av nya intryck som vill ta över för att sorteras som minne eller avfall. Exempel på hur 

korttidsminnet fungerar är när man ska komma ihåg ett telefonnummer, man upprepar 

sifferkombinationen för sig själv och till slut fastnar telefonnumret i vårt långtidsminne, om det är ett 

nummer vi behöver komma ihåg många gånger. Samma sak gäller undervisningen i skolan. Där är det 

många nya intryck som först hamnar i korttidsminnet därför riskerar vi att glömma bort väsentliga 

delar om vi ska lära oss mycket nytt i ett högt tempo (Entwistle & Fulton, 1988).  Till skillnad från 

långtidsminnet så förändras inte neuronernas strukturer i korttidsminnet. De minnen vi har i 

korttidsminnet stannar bara kvar så länge vi inte tänker på något annat (Ibid.). 

  

Faktakunskap lärs in i det semantiska minnet. Det semantiska minnet är känsligt för stress och oro. 

Om eleven är otrygg kan faktakunskapen gå lätt förlorad. Det krävs också att man kontinuerligt övar 

på fakta för att det inte ska försvinna (Adler & Adler, 2006). 

 Det perceptuella minnet utgör en av de mest centrala delarna i vårt minnessystem. Det berör vår 

förmåga att orientera oss i rum, känna igen saker i omgivningen. Känna igen ljud, känsel, syn, lukt och 

smak (ibid.).  

  

Episodiska minnet är ett system som knyter samman vår historia med minnen, känslor och fakta. Det 

är dessa minnen vi använder oss av för att till exempel förklara för våra egna barn hur skolan såg ut på 

vår tid. Känslorna som vi bundit till minnet hjälper oss att komma ihåg innehållet vare sig det är 

positivt eller negativt. Om våra minnen i detta system inte påverkat oss tillräckligt känslomässigt 

kommer vi helt enkelt inte ihåg dem. Minnena sträcker sig från barndomen ända fram till för en minut 

sedan. 

Vårt lärande är kopplat till dåtiden via våra minnessystem i hjärnan. Det berör att lagra information, 

behålla våra minnen och åsikter samt att aktualisera information genom att erinra sig tidigare minnen 

(ibid.). 

 

3.3 Förståelse 

Hur mycket information vi än möter omkring oss i livet så har vi inte mycket användning av det om vi 

inte har förståelse om hur vi använder denna information och hur man kan vidareutveckla den. Det kan 

handla om så enkla saker som att kunna delta i samhället och samhällets alla regler och funktioner, 

något som samtliga styrdokument framhåller som en mycket viktig del av vårt pedagogiska arbete. För 

om vi inte kan läsa, skriva och tala hur kan vi då delta i till exempel samhällsdebatter och 

demokratiprocesser? 

 

3.3.1 Vad innebär förståelse? 

Jean Piaget ansåg att sant intellekt visade sig när barnen kunde utföra en handling på egen hand till 

exempel att skriva eller läsa. Lev Vygotskij menade däremot att barn från första början har kapacitet 

att lära sig saker med hjälp av vuxna till exempel vid undervisning. Han menade att barnen snarare 

lärde sig mer när det tog hjälp av en vuxen. Enligt Vygotskij skapas lärandet när den olärde tar hjälp 

av den lärde. Han visar inget på barnets egen förmåga att söka lösningar.  Sokrates, å andra sidan, 

visade istället på att olärda har kunskaper med sig och att de kan lära sig saker genom att pröva sig 

fram utan att någon hjälper denne. Kunskapen finns inom personen (Adler & Adler, 2006). 

Newton (2000) menar att förståelse är förmågan att koppla samman nya fakta med andra, reda kända, 
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fakta som har och skapa ett mönster. Man kan även lägga till att detta nya mönster kan ha en helt 

annan innebörd än de fakta man hade från början. Vår egen innebär av detta mönster beror på vilka vi 

är som människor genom till exempel intressen, miljö och profession. Alla mönster som skapas i 

hjärnan är vi dock inte medvetna, om det kallas för outtalat lärande. Outtalat lärande är något som är 

nödvändigt för att klara ut kniviga situationer som behöver tid för att skapa dessa mönster. Ibland 

stöter man på problem som inte kan lösas just då men om man, vid ett senare tillfälle, återvänder till 

detta problem så finner man en lösning då (Newton, 2000). 

Fibaek, Laursen(2005) delar upp förståelse så att innebörden blir mycket tydligare: 

- Stå: När man har förståelse för något så står man också för det, det blir en del av ens identitet. 

– Se: Förståelse är att visuellt och tankemässigt inse något, ett ljus tänds, man får en annan syn på 

världen när man ökar förståelsen för den. 

– Gripa: Att förstå är att begripa. När man har förståelse i något vet man också hur den används, man 

befäster färdigheter. 

3.3.2 Kriterier för förståelse 

Fenomenologiska kriteriet för förståelse handlar om våra personliga upplevelser. Kvalitén ligger i 

förståelsen av till exempel metaforer. Förståelse ger en känsla av struktur och ordning där man ser hur 

saker hänger samman. 

Performancekriteriet för förståelse är ett praktiskt och konkret kriterium som handlar om att omsätta 

sin förståelse i handling. Man visar att man förstår genom att handla. Fibaek Laursen (2005) upplever 

att barn idag har svårt att förstå utifrån performancekriteriet. Vanliga standardtest klarar de av men att 

omsätta förståelse till handling är svårt för barn. De klarar inte av att omsätta sin skolkunskap till 

verkligheten och vet inte hur de ska använda sig av den, eleverna upplever till exempel fysikens 

abstrakta områden som svåra att ta till sig. De vet att en sten faller snabbare till golvet än en fjäder 

men kan inte förklara hur det kommer sig genom exempelvis Newtons lag (Fibaek, Laursen, 2005). 

Enligt forskning är människan benägen att uppfatta händelser i en primitiv narrativ form som innebär 

att man ser processerna som en berättelse med harmoni, ondska, en hjälte som räddar och lyckligt slut 

(ibid.). I denna process utelämnas ofta barnens egna analyser och tankesätt. Kunskapsförståelsen får en 

fast form när barnen inte utnyttjar sina förmågor till att se saken ur olika synvinklar. Den primitiv 

narrativa formen gör det enklare för barnen att engagera sig eller att inte engagera sig alls. Vi lär 

barnen i schabloner. Vid till exempel musikundervisningen har barnen med sig att musik måste vara 

vackert att lyssna på. Detta kan hindra barn från att pröva nya saker, att spela instrument som de inte 

kan (då det kan låta fult). Alla musiker har ju varit nybörjare någon gång. Som lärare måste vi lösgöra 

barnen från deras primitiva lärandeformar så att de självständigt kan förstå kunskapers olika 

användningsområden både i och utanför skolväsendet (ibid.). 

3.4 Lärstilar 

Det finns många teorier om lärstilar eller inlärningsstilar som det ibland benämns. Grundtanken är att 

alla kan lära sig och ta till sig ny kunskap oavsett ålder och på olika nivåer. Lärstilar och dess metoder 

har utvecklats på olika områden till exempelvis vid psykologi, pedagogik och didaktik med flera.  

Bodström och Svantesson (2007) beskriver i ett allmänt resonemang om lärstilar att människors 

lärstilar förändras ytterst lite med åldern. Våra preferenser kanske ändras lite och vi kan anpassa oss 

till olika uppgifter men våra grundläggande lärstilar blir kvar. Definitionen av lärstilar är enligt 

Bodström och Svantesson (2007): Lärstil definieras som hur en individ koncentrerar sig, processar 

och bearbetar nytt och svårt material (Bodström & Svantesson, 2007:21). 

Medvetenhet om en persons lärstil ger verktyg för att utveckla undervisning som möter elevernas 

lärstilar för att få så effektiv och bestående inlärning som möjligt. Steinberg (1983) ifrågasätter vad 
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effektiv inlärning egentligen innebär. I början av hans forskning fick han många negativa associationer 

till effektiv inlärning. Ska eleverna fungera som datamaskiner och söka efter svar utan att förstå 

varför? Han ifrågasatte även om effektivitet var viktigare än människan? Efter vidare forskning har 

han dock ändrat åsikt. Steinberg menar att effektiv inlärning inbegriper människans individuella lärstil 

och möjlighet till att använda den. En människa som presterar bra mår bra (ibid.).  

3.5 Visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt 

Dunn beskriver i sin teori att individuella lärstilar består av fyra delar; Visuellt, auditativt, taktilt och 

kinestetiskt. Detta kapitel kommer att handla om dessa.  

Vår syn är en av de mest komplexa operationer som sker i hjärnan. Redan från människans tidiga 

existens var det tack vare synen som vi utvecklade vår motorik och lärde oss om vår omgivning som 

behövdes för att överleva (Eriksson, 2001). Precis som den visuella perceptionen är neuronen i den 

auditativa perceptionen samlad i en liten klunga i hjärnan som kommunicerar med resten av hjärnan 

och kroppen. Neuronen i denna klunga reagerar på retningar från hud och öronen men den är väldigt 

noggrann på att övervaka när dessa retningar uppstår och varför. Tack vare att vi har språket som en 

auditativ bärare har människan lättare än djur att komma ihåg ljud. 

Beröringssinnet bygger i stort sett bara på beröring och arbete med händerna. Vår förfinade taktila 

känsla kan enkelt ses på våra fingertoppars insidor som har stora mottagare i den taktila barken. Den 

taktila perceptionen innefattar även rumsuppfattning och föreställningar om hur man kan rangordna 

föremål i förhållande till varandra. Samtliga perceptionsgrupper svarar under den parietal- och 

temporalloben där området för minnen och kunskaper finns (ibid.).  

  

Våra motoriska reflexer sitter förankrade i ryggmärg och hjärnstam. Det är till exempel ryggmärgen 

som gör att vi snabbt drar tillbaka foten om vi känner på kallt vatten innan vi ska bada. Reflexerna är 

ännu ett exempel på en funktion som vi har för att överleva. Allt eftersom att vi förfinar vår motorik så 

bildas fler områden med neuroner som är specialiserade på speciella motoriska rörelser utan att vi 

behöver koncentrera oss extra på det (ibid.). Intellektuell och motorisk utveckling hänger således 

samman med rent fysiska förändringar i hjärnan […](Eriksson, 2011:25) 

 

Kinestesin är en viktig del av vår motoriska organisation, det är här vi lär oss nya motoriska 

kunskaper. Impulserna som skickas från våra sensoriska sinnen uppdaterar hela tiden de aktuella 

neuronen att undersöka hur våra muskler och leder är böjda, spända osv. När rörelserna är 

automatiserade krävs det lägre koncentrationsnivå förutom när vi väljer att lägga fokus på ett visst 

uppdrag t ex. när vi lär oss nya saker (ibid.). När vi arbetar kinestetiskt använder vi oss främst av 

storhjärnan som har hand om alla våra icke automatiska reflexer och skapar mönster och kunskap i det 

perceptuella minnet. Det perceptuella minnet lagrar minnen där vi bland annat samlar på oss kunskap 

om vår omgivning och om vår orientering i rummet. Vi lär oss att känna igen var vi är och hur det ser 

ut (Eriksson, 2001). Fibaek och Laursen (2005) skriver om hur vi sedan, när vi till exempel kan 

orientera oss i ett rum, kan förstå hur vi använder oss av det. 

  

Om en elev har svårt med inlärning behöver det inte innebära att eleven i sig har svårt att ta till sig 

kunskapen utan snarare att man använder metoder som inte passar för eleven. Istället bör man se till 

elevens styrkor och inte proppa på den mer information. För att lärandet ska bli meningsfullt så finns 

det främst tre saker att tänka på: Eleven behöver känna igen sig, kunna se mönster och att den 

information som ges ska ha en känslomässig ton. Detta leder till att eleven ser lärandet som 

meningsfullt vilket öppnar dörrar för att ta in information och ökar viljan till att lära sig. Som lärare 

gäller det att kunna motivera eleverna till att våga lära sig nya saker som ibland kan vara svåra att ta 
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sig an, speciellt om man har inlärningssvårigheter (Adler & Adler, 2006). Känslor har väldigt stor 

inverkan när vi lär oss saker. Har vi ingen lust eller inte finner någon inspiration för att lära oss nya 

saker blir det svårare att befästa dem som kunskap i långtidsminnet och man skapar då inte heller 

förståelse för hur man ska använda den nya kunskapen (Eriksson, 2001 & Fibaek, Laursen, 2005). 

  

Den ryske neuropsykologen Alexander Luria ansåg att vi inte kan tänka exakt samma tanke två gånger 

då vi varje gång vi tänker tanken får nya associationer till den. Vill man ha ett mångsidigt lärande är 

det viktigt att upprepa kunskapen flera gånger både enskilt och i grupp. Det betyder däremot inte att 

upprepningen behöver se exakt likadan ut eller bli tjatig då man ser nya mönster vid de olika 

tillfällena. Eftersom att minnen ständigt förändras lagras nya tankar och vi sorterar om. Över lång tid 

kanske ett minne med både positiva och negativt laddade känslor förändras till att bara vara positiva 

eller negativa beroende på våra erfarenheter. Våra minneprestationer är beroende av tre delar, 

återupprepning, associationer och den affektiva delen (Adler & Adler, 2006). 

 

För maximal förståelse gäller det att läraren och eleven känner till elevens starka sidor. Vi lär oss på 

olika sätt. Dels beror det på våra sinnesmodaliteter. Vissa människor orienterar sig visuellt medan 

andra är mer auditativa och lyssnar sig fram. Har man sin styrka i taktila som intelligensprofil 

uppskattar man att arbeta med händerna och de som har kinestetik som styrka vill röra sig med hela 

kroppen och experimentera. Sedan finns det självklart olika modeller av dessa preferenser, man kan 

till exempel vara både taktil och auditativ samtidigt. Att ha dessa preferenser innebär dock inte att man 

bara kan lära sig på ett sätt. Man bör arbeta med de olika inlärningssätten för att kunna utveckla sitt 

egna inlärningssätt. En likvärdig undervisning innebär inte att alla ska göra samma sak utan att alla ska 

lära sig samma sak efter sina egna styrkor och förutsättningar (Fibaek, Laursen, 2005). 

 

Forskning om Dunns inlärningsstil pekar på att genus påverkar våra preferenser vid inlärning. Typiskt 

manligt anses till exempel vara att de är mer taktila och kinestetiska, de tycker om ljud och har svårt 

att anpassa sig. Typiskt kvinnligt däremot anses däremot vara mer auditativa, mer uthålliga, uppskattar 

tystnad och är mer anpassningsbara (Bodström och Svantesson, 2007). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Makarna Dunns inlärningsteori har vissa likheter med Howard Gardner och Edward De Bonos teori 

om människors olika sätt att lära sig. Även om Dunns inlärningsteori kom tidigare än Howard 

Gardners teori om de sju intelligenserna så har Gardner uppmärksammats mer i Sverige. Valet av 

dessa teorier är för att visa på lärstilars bredd på olika sätt genom olika teorier som finns. Utifrån de 

tre, ovan nämnda, teorierna kommer jag i analysen av mitt empiriska material främst att använda 

Dunns inlärningsteori. Samtliga teorier kan dock knytas samman på vissa områden. Främst genom vad 

gäller deras syn på våra individuella inlärningspreferenser.  Teorierna beskriver även hur våra sinnen 

hänger ihop med inlärning och att man bör försöka använda dessa kunskaper när en lärare planerar 

undervisning. Ett mångsidigt lärande ger en mångsidig inlärning där alla elever får chans att möta 

kunskap på sitt sätt. 

 

4.1 Dunn & Dunn 

Makarna Rita och Kenneth Dunn har sedan 1960-talet studerat om människors inlärningssätt. Deras 

forskning inriktar sig på människor i alla åldrar och inom olika verksamheter. (Bodström, 2011-11-

22).  

Rita Dunns teori bygger på faktorer som påverkar människors inlärning. Dessa faktorer är indelade i 

fem olika kategorier; Miljömässiga faktorer, fysiologiska faktorer, emotionella faktorer, psykologiska 

faktorer och sociala faktorer (Bodström & Svantesson, 2007). 

Dunn delar upp människor som lär sig i två huvudkategorier, analytiska och holistiska. Analytiska 
inlärare klarar av att hantera fakta och komma ihåg detaljer medan den holistiska (visuella) inläraren 

däremot hanterar ny information bäst om den presenteras genom till exempel berättelser, i korta pass, 

med illustrationer, i grupp och på ett sätt som gör dem aktivt engagerade (Sandell, 2004). Vidare 
beskriver Dunn hur våra tankesätt är kopplade till vilka sinnesförmågor vi helst använder oss av när vi 

lär oss saker. Hon delar in sinneförmågorna i visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt (ibid.). 

 

4.2 Howard Gardner 

Howard Gardner arbetade ut en teori med åtta intelligenser som, precis som Dunns teori, inriktar sig 
på individen och att vi alla är olika. Det finns likheter mellan Gardners och Dunns teorier. Gardners 

åtta intelligenser finner vi bland annat rumslig intelligens och kroppslig- kinestetisk intelligens. Den 

förstnämnda beskrivs som förmåga att framhäva möjligheten till att visuellt se och känna igen mönster 
i stora och begränsande områden. Den andra, kinestetiska intelligensen, beskrivs som en förmåga att 

använda hela kroppen eller delar av den för att skapa produkter och lösa problem. Bland Gardners 

intelligenser finns även verbal- lingvistisk intelligens där de visuella, auditiva och taktila preferenserna 

spelar in (Sandell, 2004).  
 

Precis som Dunns inlärningsteori anser Howard Gardner att alla har olika specifika intelligenser där en 

del är mer framträdande än andra. Han menar samtidigt att alla intelligenser kan utvecklas och det är 
upp till oss lärare att ge eleverna utrymme för detta. Bara för att en eller ett par intelligenser är mer 

framträdande så bör inte undervisningen planeras så att endast dessa intelligenser används. För att ta 

reda på vilka intelligenser som är framträdande hos en elev gäller det att observera elevens sätt att 
välja och genomföra till exempel ett spel(ibid.). 

Fibaek, Laursen (2005) diskuterar vad som är viktigast inom skolan, att lära sig faktakunskaper eller 

om det istället är elevernas metoder som leder fram till följande: 

 

I den pedagogiska debatten kan man stöta på diskussionen om ämneskunskaper kontra det sociala. Den här 

problemställningen är naturligtvis nonsens. Man kan bara lära sig att samarbeta och kommunicera genom att 

samarbeta och kommunicera om något. Kommunikationen och samarbetet ska ha ett innehåll och det är 
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ämneskunskaperna. 

(Fibaek Laursen, 2005 s.97) 

Howard Gardner menar att all undervisning ska konkretiseras kring centrala begrepp och metoder som 

hjälper eleverna att skapa sammanhang och mening som kan sättas i relation till deras egen 

erfarenhetsvärld för att förståelsen ska bli maximal för alla elever (Fibaek Laursen, 2005). 

4.3 Edward De Bono 

Edward de Bono anser att vi, i en föränderlig värld, bör tänka mer på vad som kan bli istället för vad 

som varit eller vad som är. Att tänka kreativt kan göras med tanke på de fyra intelligenspreferenserna; 

Visuellt, auditativt, taktilt och kinestetiskt. Tankar skapar känslor och nya tankebanor som utvecklar 

elevernas lärande och förmåga till att skapa egna strategier för lärande och reflektion. Ibland kan det 

bli förvirrande med en massa tankar på en gång då gäller det att det finns verktyg, för att sortera 

tankarna, till hands. En lösning på detta är att göra tankescheman och att kategorisera tankarna i vad 

som är bra, vad som är dåligt och vad som är intressant (Sandell, 2004). 

 

Dessa kategorier och tankescheman skapar mönster som vi senare använder oss av vid valda tillfällen 

för att lösa ett problem. Om vi vid varje nytt tillfälle skulle prova alla olika kombinationer som finns 

för att lösa ett problem skulle det ta väldigt lång tid att komma med ett svar. Tack vare att vi använder 

våra tidigare mönster kan vi dock komma med snabba svar (De Bono, med flera 1981).  

4.3.1 Lateralt tänkande 

Edward De Bono beskriver, i sin teori, om lateralt tänkande. Med det menar han sätt att möta ny 

kunskap och lösa problem. Barn har lättare för lateralt tänkande då de inte alltid har lärt sig vilka 

metoder med vilket problemet ska lösas. De hittar sina egna metoder och vägar för att nå målet. Det 

viktiga enligt De Bono är alltså inte vad som är utan snarare hur det kan bli. Huvudsyftet är nya idéer 

hos individerna (De Bono, med flera 1981). Lateralt tänkande är den process varunder man skapar 

alternativa begrepp och uppfattningar (De Bono, med flera 1981, sid. 107). 

4.4 Teoriernas likheter 

Utifrån de tre, ovan nämnda, teorier kommer jag i analysen av mitt empiriska material främst 

att arbeta utifrån Dunns inlärningsteori. Samtliga teorier kan dock knytas samman på vissa 

områden. Främst genom deras vad gäller synen på våra individuella inlärningspreferenser.  

Teorierna beskriver även hur våra sinnen hänger ihop med inlärning och att man bör försöka 

använda dessa kunskaper när en lärare planerar undervisning. Ett mångsidigt lärande ger en 

mångsidig inlärning där alla elever får chans att möta kunskap på sitt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

15 

5. Metod 

I min undersökning valde jag att göra en enkät (se bilaga 1.), en intervju med en lärare (se bilaga 2.) 

samt egna observationer. Jag valde detta för att få en så bred resultatsdel som möjligt. 

Undersökningarna var främst kvalitativa vilket gav ett djupare och mer detaljerat resultat.  

 

5.1 Val av metod 

Jag sökte svar på mina frågeställningar genom att genomföra en intervju med klassläraren och klassen 

fick svara på en enkät som jag själv satt ihop med utgångspunkt ur boken. ”Alla barn är begåvade - på 

sitt sätt” av Rita & Ken Dunn samt Donald Treffinger (1992). Jag använde mig även av egna 

observationer från min VFU och från besöket när de fick fylla i enkäterna.  

Exempel från enkäten på hur en fråga eller ett påstående kunde se ut för de olika preferenser var: 

Jag tycker mest om att: 

Visuell: Läsa böcker och tidningar 

Ja:____ Nej:____ 

 Auditativ: Lyssna på när andra talar 

Ja:_____ Nej:_____ 

Kinestetisk: Göra utflykter 

Ja:____ Nej:____ 

Taktil: Göra saker med händerna t ex. bygga saker, måla osv. 

Ja:____ Nej:____ 

Fördelen med att använda enkäter, jämfört med intervjuer var att det underlättar för eleverna att välja 

det svar som de tycker passar bäst istället för att tänka på vilket svar som ”bör” vara rätt med tanke på 

hur man ska uppföra sig i skolan. Enkätundersökningar gav även plats för att samla in mer information 

på kortare tid än med intervjuer. Nackdelen med enkäterna var att det bara fanns ja och nej som 

svarsalternativ, något som gjorde elevernas svar väldigt entoniga och man bortser från den personliga 

aspekten (Bryman, 2011). 

Jag observerade också hur eleverna betedde sig i klassrummet. Eftersom jag praktiserat en månad i 

denna klass och då inte för så länge sedan, så hade jag en grundinsikt i elevernas beteenden men jag 

hade inte grundligt analyserat detta utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Enkäten som eleverna genomförde gjordes utan att eleverna behövde ange varken namn eller kön för 

att skapa så stor anonymitet som möjligt, även om det är omöjligt att göra en enkät totalt anonym 

(ibid.). Resultaten redovisas både i brödtext och genom diagram i resultatdelen 

Intervjun med läraren innehöll inte så många frågor men frågorna som ställdes var öppna dels för att 

minimera risken att ställa ledande frågor och dels för att lättare kunna följa upp med följfrågor 

beroende på de svar som dök upp under intervjuns gång. Frågorna som ställdes var blandade 

faktafrågor, personliga frågor och allmänna frågor (ibid.). 

Observationerna fungerade främst som ett reflektionsverktyg för mig personligen och för att se på om 

mina observationer bekräftade eller motsade sig enkäternas resultat samt de svar som gavs av läraren 

under intervjun. Strukturen i observationen hade förberetts innan observationerna skedde. Redan de 

första observationerna, som skedde under VFU:n, byggde på ämnet som examensarbetet bygger på, 

även om arbetet med examensarbetet inte ännu påbörjats. Vid den andra observationen vilade 

strukturen på litteraturen i examensarbetet samt medvetenheten i vilka frågor som ställdes i enkäten.  
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5.2 Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt med undersökande forskning men vid alla undersökningar 

måste man ta i beaktning både forskarvärdet och individvärdet. Vid undersökningar är det viktigt att 

man reflekterar hur man förbereder de som ska vara med och presenterar vad som ska ske och vad det 

ska användas till. Det finns även en skyldighet i att eftersträva anonymitet och integritet hos de som 

deltar. För att uppfylla detta har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra krav för att säkerställa att 

undersökningar, behandling av resultat och deltagande sker på ett så etiskt sätt som möjligt. Dessa 

krav använde jag mig av vid utformande av enkäter och intervjufrågorna.  

5.2.1 Informationskravet 

Informationskravet beskriver att den som skapat undersökningen och skall använda resultaten som 

framkommer till forskning har som skyldighet att informera deltagarna om vad undersökningen går ut 

på. Informationskravet innefattar även skyldighet till att presentera undersökningen, hur den går till 

och vilka rättigheter deltagarna har till exempel att det var frivilligt att delta (ibid.). Informationskravet 

förtydligade jag genom att, innan undersökningen, förklara för de deltagande vad undersökningen gick 

ut på, hur den gick till och att den var helt frivillig.  

 

5.2.2 Konfidentialitetskravet 

Jag har valt att låta elever, lärare och skolan jag ska undersöka att vara så anonyma som möjligt. Det 

tillför inte forskningen något att jag nämner namn. Jag kommer däremot att beskriva skolans storlek, 

antal elever i klassen och könsfördelningen. Jag kommer även att nämna allmänt geografiska fakta och 

analysera hur elevernas fritidssysselsättningar eventuellt påverkar deras resultat (ibid.).  

5.2.3 Samtyckeskravet 

Elevernas vårdnadshavare har fått ut ett papper med kort information om undersökningen där de ska 

godkänna om deras barn får delta i undersökningen eller inte. Detta för att det, enligt lag, krävs 

målsmans påskrift om eleven är under 15 år. 

Även om det var okej för vårdnadshavarna så var det självklart frivilligt för eleven om han/hon ville 

delta eller inte i undersökningen (ibid.).  

5.2.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet beskriver att de resultat som framkommer i en undersökning inte får användas till 

andra ändamål än de är avsedda. I detta fall till examensarbetet. Inga svar eller enkäter har visats för 

andra och kommer antingen att behållas av mig, författaren, eller förstöras. 

5.3 Genomförande 

I klassen jag undersökte deltog totalt 18 elever i enkäten. Jag besökte klassen den 7/12-11 då de 

tilldelades varsin enkät att fylla i (se bilaga.1). Jag intervjuade även läraren (se bilaga.2) och 

dokumenterade detta genom att skriva ner det hon sa.  

När enkäterna fylldes i, samt innan och efter undersökningen, studerade jag eleverna och läraren 

utifrån mina frågeställningar. Jag har även använt mig av observationer från en VFU jag hade i klassen 

tidigare i höst. 

 

Efter att enkäterna lämnats in gick jag igenom det avsnitt som gav mest information för mina 

frågeställningar (frågorna under avsnittet Fysiologiska behov, se bilaga1.). Det är framförallt detta 

som jag redovisar i min resultatsdel. Jag sammanfattade först varje elevs enskilda lärstil och sedan 

sammanfattande jag alla elevers lärstilar och sammanställde dessa i ett diagram i resultatdelen (se fig. 

2).  
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5.3.1 Skolan och klassen 

Jag har varit i en årskurs 6 på en mindre skola i ett mindre samhälle någonstans i södra Sverige. 

Eleverna ägnar stor del av fritiden till diverse sportaktiviteter, datorspelande och Tv-tittande. Klassen 

består av 11 pojkar och 11 flickor. Enligt mina erfarenheter och samtal med läraren är eleverna starka 

individer som inte är rädda för att säga sin åsikt.  Kommunikationen mellan lärare och elever är 

mycket god. De pratar mycket om undervisningen och metoder att arbeta med för att synliggöra 

elevernas delaktighet i undervisningens uppbyggnad.  
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6.  Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av enkäterna, observationerna och intervjun med läraren i 

förhållande till mina frågeställningar:  

 1. Vilka olika lärstilar kan det finnas bland eleverna i klass 6 på skolan jag ska undersöka? 

2. Hur arbetar läraren med elevernas olika lärstilar på den skolan jag ska undersöka? 

3. Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med elevernas enskilda lärstilar? 

Resultatet kommer även att fortlöpande i texten analyseras med hjälp av litteratur- och teoriavsnitten i 

arbetet 

6.1 Resultat från enkätundersökningen 

Enligt sammanställningarna av enkäterna visar det sig att majoriteten av de deltagande eleverna 

föredrar en auditativ/visuell inlärningsstil. De lär sig alltså bäst genom att lyssna och titta samtidigt till 

exempel genom att titta på film eller lyssna på läraren som berättar om ett land samtidigt som hon 

visar på en karta vart landet ligger. Resultatens kriterier redovisas vid diagrammet längre fram i 

arbetet. 

Tre elever stack ut. En elev föredrog att använda sig av tre olika element vid inlärning dessa var 

visuella, auditativa och taktila. Ytterligare en elev hade tre element för effektivast inlärning nämligen 

visuella, auditativa och kinestetiska preferenser. Dessa resultat låg alla inom en eller två poäng ifrån 

varandra. Det är inte ovanligt att människor har två eller flera preferenser i kombination. Dessa kallas 

för multisensoriska (Bodström, 1998). 

 

Undersökningen visade endast en elev med preferens för auditativ inlärning. Dunn, Dunn & Treffinger 

(1995) beskriver i sin bok hur olika elever lär sig beroende på vilka preferenser de har vid inlärning. 

Vissa föredrar ett eller två element men samtidigt finns det de som använder sig av flera olika 

preferenser för inlärning.  

 

Som nämnts i den teoretiska delen anser teoretikerna att man inte bara skall arbeta med metoder som 

möter elevernas inlärningssätt. Undervisningen ska bestå av många moment så att alla elever får chans 

att arbeta både med sin egen inlärningsstil och med andra inlärningsstilar för att kunna utveckla dessa 

(Fibaek Laursen, 2005).   

Diagrammet är en översikt av samtliga elevers inlärningspreferenser. Resultatet är framtaget genom att 

sammanställa varje elevs svar på enkäterna. De preferenser som framträtt starkast hos eleverna har 

blivit deras resultat. De elever som har fler preferenser har haft max två svars skillnad från den 

starkaste preferensen. 
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(Fig.2)
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6.2 Vilka olika lärstilar kan det finnas bland eleverna i klass 6 på skolan jag 

har undersökt? – Slutsatser 

Enligt enkätundersökningen är att majoriteten av eleverna i klass 6 auditativa och visuella. Det som 

motsäger detta är mina observationer där jag upptäckte att många av eleverna tyckte om att pilla på 

saker, prata rakt ut till sina klasskamrater och svårigheterna för en del av dem att sitta stilla. Att 

majoriteten pekar mot visuella och auditativa preferenser kan ha många orsaker bland annat var synen 

som gjorde att vi överlevde i början av människans existens det är alltså en väl inarbetat verktyg som 

vi kan använda oss av, speciellt vid inlärning (Eriksson, 2001).  En annan anledning till det entydiga 

resultatet beror troligtvis på skolans kultur. Skolan har under många år bestått av katederundervisning 

där eleverna skulle sitta stilla, titta på tavlan och lyssna på läraren. Även uppgifterna som, läraren 

bestämt, ska lösas på det bästa sättet enligt läraren (Bodström, 1998). Skolans traditioner gör arbetet, 

med individuella lärstilar, nästintill omöjligt. Det är även läsning och lyssning som har högst värde 

både inom skolan och ute i samhället, detta spelar in vid upplägg av undervisning. Hela vägen genom 

grundskolan, gymnasiet och vidare utformas undervisning med tyngd i läsning och lyssning. Trots 

detta så är det allt fler elever som inte klarar nivåerna för godkänt i matematik, svenska och engelska 

(ibid.). 

  

I intervjun beskriver läraren att hon föredrog att sitta i sängen, läsa och skriva samtidigt och att det 

skulle vara tyst i rummet. Enligt Bodström och Svantesson (2007) är det viktigt att man som lärare 

känner till sin lärstil för att kunna upptäcka om han/hon använder den i sin undervisning eller om det 

är elevernas lärstilar som synliggörs mest. Jämför man då enkätresultatet med lärarens egen lärstil kan 

man inte direkt se någon jämförelse som skulle påverka lärarens undervisning till sina egna 

preferenser istället för elevernas.  

6.3 Personliga Observationer 

Vid mina egna observationer upptäckte jag, trots enkäternas resultat, att flertalet av eleverna, i väntan 

på lektionsbörjan, gärna gjorde olika saker med händerna. En del hade svårt att sitta stilla på stolen 
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och många var nästintill okoncentrerade i väntan på instruktioner. Detta visar även enkäterna. När de 

lär sig vill cirka hälften av eleverna ha tydliga instruktioner på hur och vad de ska göra medan den 

andra hälften uppskattar att pröva sig fram själva. Att pröva sig fram kräver dock stor disciplin av 

eleverna och ansvaret för att få arbetet gjort självmant eller i grupp är inte det lättaste för eleverna. 

Under min VFU hos klassen fick de uppgift att arbeta självständigt två och två. Vid dessa tillfällen 

märkte jag att många var vilse. Instruktionerna jag gett i början räckte inte till. De ville ha metoder för 

lösningar serverade av mig som lärare.  

 

6.4 Hur arbetar läraren med elevernas olika lärstilar på den skolan jag har 

undersökt? 

Läraren i klassen jag undersökt försöker ändå att arbeta på ett mångsidigt sätt genom att lyssna på 

elevernas önskningar och genom att utnyttja de resurser hon har så gott som möjligt. Läraren har till 

exempel diskuterat med eleverna om klassrumsmiljön och hur man kan förändra den så att den blir en 

trivsam och trygg plats. De har till exempel skaffat ett akvarium med fiskar för att öka trevnaden.  

 
Det är viktigt att titta på hur inlärning fungerar i hjärnan för att se fördelar med varför man ska arbete 

med enskilda lärstilar. Allt vi vet och lärt oss har blivit till minnen i hjärnan. Minnena skapar även 

mönster som göra att vi kan vidareutveckla våra kunskaper (Eriksson, 2001). Vi får intryck från våra 

sinnen som först hamnar i korttidsminnet där det avgörs om informationen är viktig eller irrelevant att 

komma ihåg . Vid ett individuellt lärande ökar känslan av att det man lär sig har en mening och det 

fastnar då lättare i vårt långtidsminne (Entwistle & Fulton, 1988). Samtidigt som vi skapar dessa 

mönster ökar även våra förståelsemönster. Vi ser samband med olika händelser och kunskap. Newton 

(2000) menar att vi genom förståelse befäster kunskaper på nya sätt. Vi tänker aldrig samma tanke två 

gånger då de ständigt hamnar i nya sammanhang. Fibaek & Laursen (2005) gör skillnad på att kunna 

något och att förstå vad det innebär. De menar att när man verkligen förstått något kan man omsätta 

det i handling. 

 

6.5 Intervju med läraren 

Under intervjun med läraren frågade jag hur de arbetar med lärstilar i klassrummet: 

”Jag försöker så att alla får sin lilla del och göra så gott man kan så att allas behov möts. Jag har 

pratat med eleverna och tillsammans har vi diskuterat miljön i klassrummet, att det ska bara 

trivsamt för bästa inlärningseffektivitet. Varje gång man ska börja med ett nytt ämne att man ser till 

att få med alla delarna att se, titta, lyssna, söka fakta, både grupp- och enskilt arbetet för att kunna 

fånga upp alla eleverna på något som de trivs bäst med. Eftersom att de är med och bestämmer så 

hoppas jag att eleverna vågar uttrycka hur dem vill lära sig och med vilket inlärningssätt som de 

trivs bäst.” 

Neuropsykologen Alexander Luria beskriver förståelse och inlärning sker bäst genom att man 

upprepar kunskaper flera gånger. Genom att arbeta med olika metoder och då möta elevernas 

preferenser gör att eleverna tänker olika saker om samma kunskap. Metoderna gör att eleven hittar 

sina styrkor och även utvecklar nya (Adler & Adler, 2006). 

Även Newton (2000) menar att man skapar ökad förståelse genom att arbeta på ett mångsidigt sätt. 

Det skapas då nya mönster som ständigt förändras på ett sätt som gör att eleverna lättare kan 

kategorisera och sortera kunskapen för att enklare komma åt den vid behov i olika situationer. 
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Läraren är väldigt noga med att synliggöra elevernas åsikter och behov. Tillsammans har de prövat 

olika sätt att arbeta för att eleverna ska få chans att upptäcka sina styrkor: ”[…] vi har pratat en del och 

gått igenom att man kan lära sig på olika sätt och även provat hemma samt i skolan olika sätt att lära 

sig. Så det tror jag. Sen är det ju alltid bra när det gäller inlärning att veta på vilket sätt man lär sig 

bäst, att man provar sig fram.”   

Läraren beskriver i sin intervju precis det som Edward De Bonos strategier om inlärning går ut på. Det 

gäller att ha verktyg och metoder som vi behöver för att kunna sortera de intryck vi får vid inlärning 

(Sandell, 2004). 

Läraren anser att eleverna själva kan ta stor hjälp av varandra. De ska få redovisa för varandra vad och 

hur de brukar göra när de lär sig. Tillsammans kommer de att få 22 tips att ta del av och kanske genom 

detta kan de finna nya styrkor och sätt att möta kunskap i framtiden. Även om läraren inte arbetar bara 

med de individuella lärstilarna lyssnar hon på sina elever och har en viss medvetenhet om hur hon ska 

lägga upp uppgifterna så att alla elever får chans att arbeta med sina individuella lärstilar, både enskilt 

och i grupp. Att lyssna och studera eleverna är de första stegen för att möta eleverna och se deras 

starka sidor. Allt för att göra undervisningen så mångsidig och individuell som möjligt.  

Läraren menar att en av de viktigaste sakerna när man prövar nya inlärningsteorier är att ha kunskap 

om dessa så att man inte vandrar in på oupptäckt område. Är man inte säker som lärare så kan det även 

göra eleverna osäkra. 

 

6.6 Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med elevernas enskilda 

lärstilar? 
Under intervjun med läraren kom det fram olika för- och nackdelar med att arbeta med elevernas 

enskilda lärstilar. Främst handlade det om nackdelarna eller hindren som finns mot att arbeta elevers 

olika lärstilar. 

Utan möjligheter till en mångsidig undervisning blir det svårt för både lärare och elever att upptäcka 

elevernas olika styrkor och preferenser vid inlärning. En stor del av detta är, förutom själva 

inlärningsmiljön, att elevernas lärstilar ofta inte uppmärksammas och att lärare oftast lär ut på de sätt 

som de själva lär sig bäst på (Bodström, 1998).  

 

En del av det som påverkar om det är fördelaktigt eller inte att arbeta med enskilda lärstilar tror jag 

handlar om lärarens syn på eleverna. Som jag skrivit innan ansåg till exempel Lev Vygotskij att barn 

bara kan lära sig saker med hjälp av en vuxen. Sokrates däremot menade att man kan lära sig utan 

direktiv från något annan. Detta visade han i sitt experiment där han lät en olärd räkna ut arean av en 

fyrkant Sokrates ritat upp. Den olärde prövade olika tankesätt och metoder som han själv kom på och 

löste till slut uppgiften (Adler & Adler, 2006). Om läraren har tro på sina elever att de kan lösa 

uppgifter utan ständiga instruktioner från läraren ökar antalet metoder att arbeta med i skolan. Ser man 

till elevernas preferenser så finns det både dem som bekräftar Sokrates teori och de som motsäger den. 

Vissa elever har som preferens att de behöver instruktioner av läraren för att möta olika uppgifter 

medan andra gärna vill försöka själva. Även enkätundersökningen visade på detta. Så om läraren ger 

instruktioner om uppgiften som ska lösas kan eleverna som vill försöka själva uppleva att de inte blir 

stimulerade tillräckligt. Om inga instruktioner ges tror jag att de elever som behöver instruktioner blir 

oroliga över hur de ska lösa uppgiften och som Adler & Adler (2006) menar kan kunskaper gå 

förlorade.  
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7. Metod- och resultatdiskussion  
Under detta kapitel kommer jag att diskutera frågeställningarna och resultaten. Kapitlet kommer 

förhoppningsvis ge läsaren lust att diskutera och reflektera kring skolans hinder och möjligheter. 

Samtidigt som jag hoppas smått provocera läsaren till att skapa egna åsikter kring individuella 

lärstilar. 

 
Vilka olika lärstilar kan det finnas bland eleverna i klass 6 på skolan jag ska undersöka? Som nämnts 

innan är alltså majoriteten av eleverna i klassen auditativa och visuella samtidigt som mina 

observationer delvis motsäger enkäternas resultat. Hur kommer det sig då att så många är auditativa 

och visuella? Jag tror att det beror på olika faktorer. Dels har vi en lång tradition inom skolan där vi 

länge använt auditativa och visuella medel i vår undervisning och dels är miljön vi arbetar i utformad 

för denna slags undervisning. Som läraren sa under intervjun så finns det inte lokaler och utrymmen 

för att eleverna ska kunna arbeta efter sina lärstilar. Om hälften är taktila och kinestetiska som vill ha 

ljud omkring sig så behöver de en egen sal så att de inte stör de elever som vill ha tyst och lugnt 

omkring sig. Även elevernas fritid tror jag påverkar deras inlärningspreferenser. Att titta på film, spela 

TV- och dataspel. Spela spel är ju i och för sig även taktilt och ibland kinestetiskt men att titta på film 

är visuellt och auditativt. En annan del av resultaten av enkäterna och mina egna observationer 

motsäger varandra tror jag ligger i själva enkätundersökningen Enkätens utformning var en 

sammanfattning av de enkätfrågor som fanns i den bok jag hämtade frågorna ifrån. Jämvikten mellan 

de olika frågorna kanske inte var exakt och att bara svara ja och nej är väldigt svårt något som jag såg 

att eleverna hade besvär med men hade det varit fler svarsalternativ så hade troligen parametrarna för 

undersökningen ökat så pass att resultaten blivit väldigt diffusa och svårttolkade. 

 

Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med elevernas enskilda lärstilar och hur arbetar läraren 

med elevernas olika lärstilar på den skolan jag ska undersöka? 

Jag anser att vi måste se över hur vi lär ut den valda kunskapen. Vi är väldigt duktiga på att lära ut 

kunskaper i schabloner. En ambulans är vit med ett rött kors på, eller? Fibaek & Laursen (2005) 

använder musik som exempel. Av någon anledning har vi lärt oss att man inte ska spela på ett 

instrument eller sjunga om man inte kan. Någon har alltså bestämt och skapat en schablon över hur det 

”bör” vara. Dessa schabloner begränsar människor till att pröva olika saker och att tänka i olika 

synvinklar. Schablonerna bildar ett slags ”sanning”. Lärandet blir väldigt entonigt. Visst finns det fasta 

fakta till exempel Gustav Vasas födelseår, det går inte att ändra på men att till exempel påstå att alla 

svanar är vita är falsifierbart. Enligt filosofen Karl Popper kan vi inte påstå att något vetenskapligt är 

absolut sant. Vi kan aldrig veta de absoluta svaren för vi kan inte undersöka hela världen samtidigt och 

den teori som inte går att motbevisa är inte heller vetenskaplig (Popper, 1992). Så vad är det vi lär ut i 

skolan?  

 

Det finns inte plats att arbeta med individuella lärstilar. Klassrumslokalerna blir mindre och mindre 

allt eftersom att klasserna blir större. Fler ska samsas och få plats på en mindre yta. Eleverna måste 

lära sig att respektera sina klasskamrater till exempel genom att inte störa på lektionerna. Har man då 

till exempel kinestetiska preferenser och behöver röra på sig mycket för att kunna koncentrera sig så 

snarare hämmas eleven för att inte störa resten av klassen. Att visa respekt för sina klasskamrater kan 

ju även innebära att man accepterar att man är olika som människor och att man lär sig på olika sätt. 

Jag tror det handlar mycket om vilket synsätt läraren har. Å andra sidan så finns det gott om utrymme 

för eleverna med kinestetiska preferenser att röra sig på rasten och under gymnastiklektionerna men 

hur mycket matematik man använder under rasterna är en fråga som kvarstår. 
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 Under en studiedag träffade jag Lena Bodström som forskat om individuella inlärningsstilar och även 

använder sig mycket av Dunns inlärningsteori. Vid detta tillfälle visade hon material och konkreta sätt 

att arbeta med elevernas individuella inlärningsstilar utan att det nödvändigtvis kostar massa pengar 

eller tar stor plats. Möjligheterna finns alltså om man är villig att ta den.   

Hur kommer det sig att Dunns forskning pekar på att vi har olika preferenser beroende på kön? Jag 

tycker det låter mycket fördomsfullt och anser att individuella är just individuella preferenser som inte 

kan avgöras på biologiska preferenser. Om kvinnor har lättare att anpassa sig hur kommer det sig då 

att kvinnor i grupp bråkar mer än män i grupp? Handlar kvinnors anpassningsbarhet ihop med vår 

förmåga att föda och ta hand om barn? Länge sågs män som det starkare könet, samtidigt säger Dunns 

teori att kvinnor är mer uthålliga. Könens olika preferenser bör, enligt mig, sättas i samband med till 

exempel vissa uppgifter för att förklara dess innebörd och skapa förståelse för vad preferenserna 

egentligen innebär. 

 

Det finns olika lärstilar i klassen jag undersökte, läraren vill arbeta med individuella lärstilar men det 

finns inte tillräckligt med tid och plats.  

Sambandet mellan retning av våra sinnen och inlärning i hjärnan är stort och det är främst genom att 

möta kunskaper på många olika sätt som vi skapar minnen och förståelse för dem.  

Alla lär vi oss på olika sätt och det är viktigt att bejaka detta samtidigt som det ska ges utrymme för att 

öva på inlärning med metoder som inte nödvändigtvis talar till varje elevs styrka. Enklaste sättet att 

göra detta är att prata med eleverna och synliggöra deras intressen och använda sig av elevernas 

respons när man planerar undervisningen. Även om klara möjligheter inte finns till att arbeta med 

individuella lärstilar får man göra det bästa av situationen som läraren jag intervjuade till exempel. 

Hon lyssnar mycket på eleverna både när det gäller undervisningsmetoder och deras närmiljö för att de 

ska trivas i klassrummet. 

Forskningen fortsätter framåt och har existerat genom många olika teorier i många år. Strävan efter att 

sprida informationen på olika plan existerar. Men lärarutbildningen jag gick behöver beröra den 

individuella inlärningen än mer och då inte bara när det handlar om de estetiska ämnena utan även de 

grundämnen som idag, enligt tradition, undervisas genom att lyssnas och läsas om. Färre och färre 

elever klarar nivån för godkänt i svenska, engelska och matematik något som jag anser tydligt pekar 

på att de undervisningsmetoder vi använder idag inte fungerar. 

Titeln VAKT står för, förutom de fyra inlärningsstilarna examensarbetet handlar om, att vi måste hålla 

vakt på våra elevers inlärningsstilar. Vi måste även vara uppmärksamma på hur våra elever mår och 

hur de bäst tar till sig ny kunskap. Förutom detta måste vi även, som lärare, hålla vakt på oss själva så 

att vi inte fastnar i samma undervisningsform utan att reflektera över vad det är vi lär ut och hur vi lär 

ut kunskap. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Brevet till föräldrarna 

Hej! 

Jag heter Karin Fransson och hade praktik i ditt barns klass tidigare i höst. 

Just nu håller jag på med mitt examensarbete om lärstilar och undrar om ditt barn får delta i 

en undersökning om detta.  

Testet kommer naturligtvis att vara anonymt och inte heller skolan kommer att nämnas vid 

namn. 

Jag gör denna undersökning för att se hur elever lär sig och skulle vara mycket tacksam om 

ditt barn fick vara med. 

Har ni frågor kan ni kontakta mig på: 

e-post: karinfransson87@gmail.com 

Telefon: 0768 ** ** ** 

Lappen lämnas till Petra senast den 9/12 2011! 

 

 

 Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

 

 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 

Barnets namn: _________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:___________________________________ 

 

 

 

Tack på förhand// Karin Fransson 

 

mailto:karinfransson87@gmail.com
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Bilaga 2. Elevernas enkät 

Empirisk undersökning 

Examensarbete HT-11 

 

Läs frågorna noga och svara som Du tycker passar dig. 

Sätt ett kryss vid det svar du väljer. 

 

 Självständighet/struktur 

 

Jag tycker om att man säger exakt vad jag ska göra 

Ja:____ Nej:____ 

Jag tycker om att göra saker på mitt eget sätt 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att få olika alternativ när det gäller hur jag ska göra saker och ting 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att själv fundera ut saker och ting 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag hatar att arbeta hårt med något som inte kontrolleras av läraren 

Ja:_____ Nej:____ 

 

Jag vill ha klara och tydliga riktlinjer när jag påbörjar nya projekt 

Ja:____ Nej:____ 

 

Omgivning 

När jag pluggar tycker jag om att sitta på golvet 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

När jag pluggar tycker jag om att sitta i en mjuk fåtölj eller soffa 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag blir sömnig om jag inte sitter på en hård stol när jag studerar 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker det är svårt att studera i skolan 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Jag tycker det är svårt att koncentrera mig på studierna hemma 

Ja:____ Nej:____ 
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Jag kan studera nästan överallt 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att studera i sängen 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att studera medan jag sitter på en matta/filt 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag kan studera när jag sitter på golvet, i en fåtölj, på soffan och vid mitt skrivbord 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Fysiologiska behov 

 

A) När jag lär mig något nytt vill jag helst lära mig det genom att: 

Läsa om det 

Ja:______ Nej:_____ 

 

Höra en skiva 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Se ett bildband (utan ljud) 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Se och höra på en film 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Se på bilder med någon som förklarar dem 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Höra min lärare berätta för mig 

Ja:______ Nej:_____ 

 

Spela spel 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Gå någonstans och se efter själv (t ex. studiebesök) 

Ja:_____ Nej:______ 

 

Låta någon visa mig 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

b) De saker jag minns bäst är sådana saker som: 
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 Min lärare talar om 

Ja:______ Nej:_____ 

 

 Någon visar mig 

Ja:_____  Nej:_____ 

 

Jag lärde mig om på resor: 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Jag läser om 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Jag hörde talas om på skivor, band eller på radion 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Jag såg på TV eller på film 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag läste berättelser om 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag försökte mig på själv eller arbetade med 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Mina vänner och jag talade om 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att: 

Läsa böcker och tidningar 

Ja:____ Nej:____ 

 

Se på filmer eller titta på TV 

Ja:_____ Nej:____ 

 

Lyssna på skivor eller radio 

Ja:____ Nej:____ 

 

Teckna eller måla 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Se på bilder 

Ja:_____ Nej:_____ 
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Spela spel 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Tala med människor 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Lyssna på när andra talar 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Göra utflykter 

Ja:____ Nej:____ 

 

Göra saker med händerna t ex. bygga saker, måla osv. 

Ja:____ Nej:____ 

 

Ta foton eller göra videofilmer 

Ja:____ Nej:____ 

 

Använda datorer, miniräknare och andra maskiner 

Ja:_____ Nej:____ 

 

Dansa eller röra på mig t ex. olika sporter 

Ja:_____ Nej:____ 

 

Matbehov 

Jag tycker om att äta eller dricka medan jag pluggar 

Ja:____  Nej:____ 

 

Jag tycker inte om att äta eller dricka medan jag pluggar 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag brukar äta eller dricka när jag är nervös 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

Jag skulle studera bättre om jag fick äta något när jag arbetade 

Ja:_____ Nej:_____ 

 

 Jag skulle bli distraherad om jag åt samtidigt som jag arbetade 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag kommer ofta på mig själv med att tugga på pennor när jag arbetar 

Ja:____ Nej:____ 
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Jag minns saker bäst när jag läser om dem på 

Morgonen:____  Vid lunchtid:_______ På eftermiddagen:______ 

 

Före middagen:_____ Efter middagen:______ Sent på kvällen:______ 

 

Rörlighet 

När jag arbetar reser jag mig ofta för att göra något, t ex. dricka vatten och återvänder sedan 

till mitt arbete 

Ja:____ Nej:_____ 

 

När jag arbetar håller jag på med det tills jag är klar och sedan reser jag på mig 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag tycker det är svårt att sitta på samma ställe och i samma ställning länge 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag kan sitta på samma ställe länge 

Ja:______ Nej:______ 

 

Jag ändrar hela tiden ställning på stolen t ex. skruvar på mig eller gungar på stolen när jag 

arbetar 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag arbetar bäst korta perioder med pauser emellan 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag vill gärna ha mitt arbete undanstökat fort 

Ja:____ Nej:_____ 

 

Jag lämnar oftast de flesta uppgifter till sista minuten och sitter sedan med den tills jag är 

färdig 

Ja:____ Nej:____ 

 

Jag tycker om att arbeta med saker och ting utan avbrott när jag vet hur jag ska göra 

Ja:____  Nej:______ 

 

Bilaga 3. Lärarens intervjufrågor 

Vilka kunskaper har du om Dunns inlärningsteori? 

Tillämpar du auditativa, visuella, taktila och kinestetiska inlärningsmöjligheter i klassrummet? 

Får samtliga elever chans att möta olika arbetssätt? 

– Hur? 

 Är eleverna medvetna om hur de lär sig bäst, deras styrkor? 

På vilket sätt lär du dig saker bäst? 


