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Sammandrag 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärstilar arbetas med i 
svenskundervisningen ur tre lärare och tre högstadieelevers perspektiv. Tre 
högstadielärare i svenska delger sina reflektioner om hur deras arbete med lärstilar 
används i undervisningen. I uppsatsen undersöks även hur tre högstadielever reflekterar 
om sina lärstilar i anslutning till svenskundervisning och hur de upplever att detta 
tillvaratas i svenskundervisningen. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer har använts för att samla in undersökningsmaterial. 
 
Av det insamlade undersökningsmaterialet framgår det att lärarnas definition av lärstilar 
överensstämmer mellan varandra, men att användningen av det i deras 
svenskundervisning varierar stort. En av lärarna menar att man bör arbeta utifrån elevers 
likheter i lärandet, snarare än det som skiljer dem åt.  Detta skiljer sig från en av de 
andra lärarna som menar att dennes undervisning i stort sett utgår från elevernas 
inlärningsbehov i svenskundervisningen. Denna lärare involverar eleverna vid 
planeringen av arbetssätt i svenska, vilket ger denne en tydligare bild av hur elevernas 
inlärningsbehov ser ut. Vidare är de deltagande högstadieeleverna medvetna om sina 
lärstilar. Deras upplevelser av huruvida dessa tillvaratas i svenskundervisningen varierar 
mellan dem. En av eleverna menar att dennes inlärningsbehov tillgodoses i 
svenskundervisningen och uttrycker ett stort missnöje gällande detta.  
 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to examine how three teachers and three pupils reflect of 
learning style in the teaching of Swedish language. The teachers are asked to reflect of 
their work with learning styles in their teaching in the Swedish language. Furthermore, 
this thesis contains three pupils´ reflections of their learning styles and how they 
experience that these are taken in recognition in the teaching in Swedish language. In 
order to examine this, a semi structured interview has been the choice of the qualitative 
method.  
 
This thesis shows that the teachers´ definition of learning styles is very similar to each 
other, even though the usage of it in their teaching vary. One of teachers aims to look at 
what links the students in their learning, rather than what separates them from their each 
other. This perspective on learning is very unlike one of the other teachers who claims 
her teaching in the Swedish language is based on her students´ different learning styles. 
Furthermore, the students are well aware of their learning styles and their experience of 
how their learning styles is part of the teaching in the Swedish language vary. 
 
 
 
Nyckelord 
Lärstilar, Dunn and Dunn learning styles model, lärstrategier, inlärningsbehov 
 
Tack 
till min handledare Sergej Ivanov  
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1 Inledning 
 
Enligt läroplanen ska utbildningen ta hänsyn till alla elevers olika behov och uppväga 

skillnader mellan deras varierande förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning 

(Skolverket 2011:8). Vidare står det i skollagen 8§ att all utbildning i skolväsendet ska 

vara likvärdig. men detta innebär inte undervisningen behöver ha samma struktur 

överallt, utan att elevernas förutsättningar ska vara avgörande (Skolverket 2011:8). Då 

elevers förutsättningar att nå målen varierar, ska undervisningen enligt Lgr 11 anpassas 

efter detta.   

 

Vidare framgår det i Lgr 11 att elevers varierande förutsättningar ska tas i beaktning i 

lärarens arbete. En av skolans uppgifter är att skapa likvärdig utbildning för samtliga 

elever (Skolverket 11:15). I läroplanen betonas vikten av att elevernas unika egenart ska 

lyftas fram genom skolan (Skolverket 11:8). Detta är även en av artiklarna i FN 

barnkonvention, där det står att alla barn har rätt till utbildning oavsett förutsättningar 

och förmågor (Lärarförbundet 2011:310). Med anledning av detta ska lärares arbete leda 

till att stärka elever i sitt lärande för att ge dem en chans till likvärdig utbildning. I detta 

arbete blir lärstilar en viktig faktor att ta hänsyn till, då begreppets definition innefattar 

individers olikheter i inlärningsprocessen (Dunn 1995:5).  

 
Denna undersökning har sin grund i läroplanens mål om att alla elevers förutsättningar 

ska tillgodoses i undervisningen. Som blivande lärare i svenska har jag intresse av att 

förstå elevers uppfattning av sina personliga inlärningsbehov och hur de upplever att 

dessa får utrymme i svenskundervisning. Med anledning av detta har lärare och elever 

intervjuats om lärstilar i anslutning till svenskämnet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka tre lärares och tre elevers reflektioner av 

lärstilar i svenskundervisningen på högstadiet. Utifrån detta syfte har följande frågor 

formulerats. 

 

x Hur arbetar svensklärarna med högstadieelevernas lärstilar i 

svenskundervisningen? 

x Hur reflekterar högstadieeleverna över sina lärstilar i relation till svenskämnet? 

x Hur upplever högstadieeleverna att deras lärstilar tillgodoses i 

svenskundervisningen? 
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2 Litteraturöversikt 
 

Detta avsnitt behandlar återkommande begrepp för undersökningen med utgångspunkt i 

tidigare forskning och teoretisk bakgrund. I avsnitt 2.1.1 redogörs vikten av att förstå 

sina inlärningsstilar och inlärningsbehov för. I avsnitt 2.2.2 kommer begreppet 

lärstrategier att förklaras. I avsnitt 2.2.3 kommer begreppet lärstilar att redogöras utifrån 

Dunn and Dunn Learning Styles Model, som ligger till grund för denna undersökning. 

 

2.1  Vikten av att förstå sina inlärningsstilar och inlärningsbehov 
 
Lärstilar definieras, enligt Boström, som människors prefenser vid inlärning av nytt 

innehåll (Boström & Josefsson 2006:71). Dessa inlärningsprefenser kan inkludera 

människors val av tillvägagångssätt, tidpunkt och platser (Boström & Josefsson 

2006:71). En individs lärstilsprefenser har sin största förklaring i biologiska faktorer, 

men även sociala (Boström & Santesson 2007:24) (Thies 1999-2000:50). Thies menar 

att en individs svagaste lärprefenser kan vidareutvecklas och stärkas genom medvetet 

arbete (Thies 1999-2000:51). Av detta framgår det att lärstilar kan vara föränderligt 

utifrån förutsättningen att individen arbetar med att vidareutveckla sina lärprefenser. Då 

lärstilsprefenser dels är genetiskt betingat och dels socialt konstruerat, innebär det att 

dessa prefenser varierar stort mellan individer (Boström & Svantesson 2007:24). Dunn 

menar att det är av stor vikt att elever förstår sin unikhet i lärstilar för att kunna 

effektivisera lärandet och vidareutveckla sina kunskaper (Dunn 1995:5).  

 

Enligt Boström är det av stor vikt att elever att förstår sina inlärningsbehov, då detta ger 

dem insikt i sitt eget lärande (Boström 1998:11). Boström menar att när eleverna förstår 

sina inlärningsbehov kan lärandet effektiviseras (Boström 1998:11). Vidare betonar 

Mumford vikten av att lärare skapar lärtillfällen utifrån elevernas specifika 

inlärningsbehov och bortser från sina egna lärstilsprefenser, vilket tenderar att vara en 

styrande faktor i lärares undervisning (Mumford & Honey 1982:7).  Denna tanke går i 

linje med Albrecht som menar att lärare låter sin personliga syn på lärande avspegla 

deras undervisning, vilket kan försvåra inlärningen med elever som inte innefattas av 

deras kunskapssyn (Albrecht 2003:45).  
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2.2 Lärstrategier 
 
 
Enligt Skolverket är ett av uppdragen i skolan att lärare ska arbeta med att utveckla 

elevernas förmåga att lära (Skolverket 11:15). Skolverket betonar vikten av att eleverna 

får utveckla sina strategier för att tillgodogöra sig ny kunskap i undervisningen. Hoskins 

hävdar att det i ett föränderligt kunskapssamhälle är viktigt att individer utvecklar sina 

förmågor att lära. Hoskins beskriver att flera av elevers lärstrategier är lågeffektiva och 

problematiserar det faktum att lärare inte erbjuder eleverna fler effektiva lärstrategier 

(Hoskins 2008:11). Vidare ifrågasätter även Dunlosky flera av de lärstrategier som är 

vanligt förekommande hos elever och hävdar att dessa är lågeffektiva vid elevernas 

inlärning (Dunlosky 2013:24). En av dessa välanvända lärstrategier Dunlosky riktar 

kritik mot är den när elever ombeds sammanfatta texter de läser. Dunlosky menar att 

denna process kräver komplexa förmågor som ofta finns hos högpresterande elever 

(Dunlosky 2013:26). Istället menar Dunlosky att eleverna gynnas av att arbeta med 

övningsprov där eleverna, enskilt eller i grupper, arbetar formativt med att praktisera 

sina kunskaper i praktiken för att fördjupa sin förståelse av ämnesinnehållet.  

 

Vidare framhåller Ribbing vikten av att erbjuda eleverna lärstrategier som tillåter dem 

att använda olika minnestekniker där nytt ämnesinnehåll kan förenas med befintlig 

kunskap (Ribbing 2013:59). Ribbing hävdar att om elever använder olika 

minnestekniker där de använder sin visualiseringsförmåga för att minnas 

ämnesinnehållet kan de förenkla sin förståelse för innehållet. Ribbing ger uttryck för att 

lärandet inte skiljer sig åt mellan elever i den utsträckning som begreppet lärstilar 

indikerar (Ribbing 2013:60). Gemensamt för Ribbing och Hoskins är att de hävdar att 

effektivt lärande sker genom lärstrategier där eleverna använder befintlig kunskap för 

att tillgodogöra sig ny (Hoskins 2008:12).   

 

Hashemi understryker vikten av att lärare vidgar sitt arbete med textläsning i svenska, 

genom att involvera nya strategier vid läsning (Sofokova Hashemi 2014:18) Hon 

framhåller att eleverna bör arbeta mer med sin visualiseringsförmåga för att förstå 

innehållet i texter, vilket överensstämmer med Ribbings tankar om att detta underlättar 

förståelsen för ämnesinnehåll (Ribbing 2013:60).  
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2.3 The Dunn and Dunn Learning Styles Model 
 
I denna undersökning utgör The Dunn and Dunn learning styles model definitionen av 

lärstilar, behandlas i detta avsnitt. Enligt Boström är Dunn and Dunn learning styles 

model en av de mest utforskade och väl beprövade i Skandinavien, vilket är anledningen 

till att denna utgör definitionen av lärstilar i min undersökning (Boström 2011:478). The 

Dunn and Dunn learning styles model inkluderar flera olika dimensioner som påverkar 

inlärningen, exempelvis inre faktorer som rör elevernas tankestilar men även yttre 

faktorer i form av ljud, ljus och temperatur. Med anledning av Dunn and Dunn learning 

styles omfattning av faktorer har jag valt att låta undersökningen utgå från denna.  

 

Dunn och Dunn definierar begreppet lärstil som det tillvägagångssätt en elev 

koncentrerar sig på, tillgodogör sig ny kunskap och kommer ihåg nytt och svårt innehåll 

(Thies 1999-2000:52). Dunn and Dunn Learning Styles Model utgår från fem olika 

faktorer i form av miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska och 

psykologiska. Tillhörande dessa fem faktorer finns ytterliga element, vilket framgår av 

bilden nedan: 

  

             
Tabell 1. Dunn and Dunn Learning Styles Model 

 

Enligt denna modell finns det olika element som påverkar inlärningen, vilket beskrivs 

som en individs personliga inlärningsstyrkor och inlärningsbehov. När individen får dra 



8 
 

nytta av sina styrkor och möjlighet att tillgodose sina behov, blir inlärningen som mest 

framgångsrik (Boström & Josefson 2006:71). I modellen finns 20 element och dessa är i 

sin tur kategoriserade enligt fem områden. I dessa fem områden ingår miljörelaterade 

faktorer, emotionella faktorer, sociologiska faktorer, fysiologiska faktorer och 

psykologiska faktorer. Vidare förklaring av dessa faktorer kommer att återges nedan. 

 

Miljörelaterade faktorer innebär exempelvis belysning, ljudnivå, temperatur och 

möblering, vilket kan ha inverkan på individens inlärning (Dunn & Dunn 1995:87). 

 

Emotionella faktorer rör exempelvis individens påverkan av uthållighet, struktur 

och/eller anpassning vid inlärning (Dunn & Dunn 1995:87) Människors motivation kan 

påverka inlärningen i olika utsträckning såtillvida att somliga har en drivkraft från sin 

inre motivation och struktur och andras drivkraft återfinns i yttre motivation och yttre 

struktur (Dunn & Dunn 1995:87).  

De sociologiska faktorerna i lärstilsmodellen beskriver individens vilja att arbeta i 

grupp, i par, tillsammans med en lärare eller arbeta självständigt vid inlärningen (Dunn 

& Dunn 1995:88). 

 

Lärstilsmodellens fysiologiska faktorer förklarar bland annat rörelser, intag av föda och 

tidpunktens påverkan på individens inlärning (Dunn & Dunn 1995:88). Det fysiologiska 

området beskrivs som det tillvägagångssätt där eleven kan nås som snabbast, vilket 

inkluderar det perceptuella elementet (se figur 1). Det perceptuella elementet innefattar 

människans olika sinnen, vilka är auditiva, visuella, taktila och kinestetiska. Dessa 

element kan vidareförklaras utifrån skolrelaterade exempel. Det auditiva elementet 

innefattar elever som föredrar att tillgodogöra sig nytt innehåll via hörseln och därför är 

exempelvis föreläsningar och ljudinspelningar ett passande undervisningssätt (Boström 

& Josefsson 2006:75). För elever som utgår från det visuella elementet i sin inlärning är 

exempelvis läsning, skrivning, filmer och bilder viktigt. Till det taktila elementet hör 

elever som gärna arbetar med känseln, exempelvis i form av arbete med datorer, spel, 

pussel eller kort. Det kinestetiska elementet är inriktat på rörelser där elever föredrar att 

röra sig vid inlärning, exempelvis genom experiment, fältstudier eller dramatiseringar 

(Boström & Josefsson 2006:75).  
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De psykologiska faktorerna i Dunn and Dunn´s Learning Styles Model berör individers 

sätt att bearbeta information utifrån ett analytiskt eller holistiskt perspektiv. Det 

analytiska perspektivet innefattas av individer som föredrar att gå från detaljerna till en 

helhet vid inlärning och bearbetning av information. Överlag föredrar även dessa 

individer att inlärningen sker utifrån ett strukturerat arbetssätt där slutsatserna kan dras 

utifrån logiska samband. Detta skiljer sig från de individer som bearbetar information 

utifrån ett holistiskt perspektiv, som istället föredrar att förstå helheten som sedan leder 

till detaljerna. Dessa individer arbetar gärna kreativt och klarar av att ha tankar, känslor 

och uppgifter under bearbetningsprocessen, vilket skiljer sig från analytiska personer 

som eftersträvar en mer linjär struktur.  

 

Enligt Dunn and Dunn Learning Styles Model kan ett eller flera av dessa element i 

lärstilsmodellen vara särskilt viktigt vid inlärning, vilket innebär att om dessa element 

tillgodoses i undervisningen kommer eleven till 95 % säkerhet att göra en bättre 

prestation (Boström & Josefsson 2006:73). Boström menar att enligt Dunn and Dunn 

Learning Styles Model är inte alla element viktiga för alla individer, men ju starkare 

prefenser av något av dem, desto viktigare är det att detta tillgodoses. Med anledning av 

detta kommer elever att öka sin prestation vid inlärning om deras prefenser av lärstil får 

användas i undervisningen, hävdar Boström (Boström 2006:73). 
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3 Metod  
 
Följande kapitel utgörs av sex underkategorier som behandlar olika delar av den 

rådande metoden för denna undersökning. I avsnitt 3.1 redogörs det för 

undersökningens insamlingsmetoder. I avsnitt 3.2 kommer en ingående förklaring av 

genomförande att återges. I avsnitt 3.3 redogörs det för informanterna i undersökningen. 

Avsnitt 3.4 kommer att behandla urvalet av informanter. En metodologisk diskussion 

återfinns i avsnitt 3.5. I avsnitt 3.6 finns de etiska ställningstaganden för 

undersökningen. 

 

3.1 Insamlingsmetoder 
 
Materialinsamlingen för denna undersökning har gjorts genom semistrukturerade 

intervjuer enligt en kvalitativ metod. Intervjuerna har konstruerats enligt semistruktur, 

vilket innebär att flera frågor har förberetts inför intervjutillfället men har anpassats och 

vidareutvecklats utifrån informantens svar (Denscombe 2009:230). De förberedda 

frågorna inför mötet med lärarna skiljer sig från mötet med eleverna. Inför intervjuerna 

med lärarna har tio frågor förberetts, som under mötets gång utvecklats i förhållande till 

informantens svar. De frågor som ställts under mötet med eleverna har sin grund i 

Boströms frågor (se bilaga C), som utgår från Dunn & Dunn lärstilsmodell. Dessa 

frågor fick utgöra underlaget för mina intervjuer med eleverna då jag i min 

undersökning lutar mig mot Dunn & Dunn Learning Styles Model. Vidare fick eleverna 

besvara frågor som rör deras uppfattning av huruvida deras lärstilsbehov tas i beaktning 

i svenskundervisningen. Samtliga frågor som ställts under intervjuerna med eleverna (se 

C) bilaga och lärarna (se bilaga D) återfinns i intervjuguiden som finns med bland 

bilagorna.  

 

Genom intervjuer ges informanten möjlighet att delge sina åsikter och uppfattningar. 

Med anledning av detta valde jag att utgå från detta som metod för materialinsamling 

för undersökningen (Denscombe 2009:232 ). Intervjuerna är genomförda enligt en 

semistruktur, vilket innebär att informanterna har fått besvara frågor som förberetts 

inför intervjutillfället. Under intervjuns gång har informanternas svar gett möjlighet att 

ställa följdfrågor för att skapa en mer allsidig bild av deras upplevelser, vilket är 

karaktäristiskt för semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009:235).  
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3.2 Urval 
 
Genom kontakten med rektorerna på de två högstadieskolorna fick jag råd om vilka 

lärare som undervisade i svenska på de respektive skolorna. Jag skickad ett mail till de 

fyra lärare rektorerna gav mig uppgifter till och tre av dem besvarade min förfrågan. 

Dessa tre svensklärare blev således informanter i min undersökning. 

 
Rektorerna och lärarna ville vara delaktiga i valet av vilka elever som skulle delta i 

undersökningen. Med anledning av detta har undersökningens urval av informanter sin 

grund i vilka lärarna bedömde som lämpliga för deltagande i undersökningen.  

 

3.3 Informanter 
 
I undersökningens intervjuer har sammanlagt sex informanter deltagit, varav tre av dem 

är elever och tre av dem är lärare i svenska. Lärarna hade mellan 3-18 års 

yrkeserfarenhet och samtliga är behöriga svensklärare. Gällande de deltagande eleverna 

varierade deras ålder mellan 13-15 år. För att skydda informanterna kommer fingerade 

namn att användas.  En beskrivning av informanterna följer i tabellen nedan: 

 

Lärare  Ämnesbehörighet Antal år inom läraryrket 

Karin Svenska, svenska som 

andraspråk och engelska 

3 år 

Sven  Svenska, religion och 

samhällskunskap 

14 år 

Monica Svenska, svenska som 

andraspråk 

18 år 

Tabell 2 

Elev Årskurs Profilering Lärare i svenska 

Hussein 7 Musikinriktning Karin 

Samra 7 Musikinriktning Sven 

Filip 9 Idrottsinriktning Monica 
Tabell 3 
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3.4 Genomförande 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes vid två olika högstadieskolor i södra 

Sverige. Datainsamlingen inleddes genom att kontakta skolornas rektorer för deras 

godkännande att befinna mig på skolan i syftet att träffa några av deras lärare och 

elever. Genom rektorerna fick jag hänvisning till vilka av skolans lärare som undervisar 

i svenska. Jag tog kontakt med samtliga som rektorn hänvisade till och fick svar från tre 

av de fyra lärare jag hade tagit kontakt med. 

 

Inför intervjuerna hade både eleverna (se bilaga A) och lärarna mottagit ett 

informationsbrev (se bilaga B) med medföljande talong för att kunna bekräfta 

deltagandet i undersökningen. Vid utlämningen av informationsbrevet fick jag 

möjlighet att besvara de frågor som dykte upp hos lärarna gällande deras deltagande i 

intervjun samt följdfrågor på den information som framgick i brevet. Samtliga lärare 

lämnade sitt samtycke i den medföljande talongen i informationsbrevet. Vidare bad 

lärarna att få återkomma gällande vilka elever som bedömdes ha tid för att medverka 

samt vilka som skulle vara lämpliga då det fanns viss problematik runt flera av dem i 

den aktuella klassen. Efter en kort tid fick jag förslag på tre elever som lärarna bedömde 

vara lämpliga för att delta i min undersökning. Dessa elever fick varsitt 

informationsbrev med medföljande talong för samtycke hos de som var under 15 år. 

Dessa fylldes i av eleverna men även av deras vårdnadshavare. 

 

Undersökningens tre första intervjuer genomfördes enskilt med tre olika lärare i 

svenska. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor rörande deras ålder, hur länge de 

har arbetat på skolan, hur länge de undervisat sina nuvarande elever samt hur mycket 

svenska de undervisar sina i elever i per vecka. Intervjuerna fortsattes sedan med 

förberedda frågor som utvecklades till följdfrågor, enligt den semistrukturerade metoden 

som undersökningen utgår ifrån. Samtliga intervjuer tog ca 30 minuter, med hänsyn till 

lärarnas tidschema och tidsramarna för min undersökning. De resterande intervjuerna 

med eleverna inleddes med bakgrundsfrågor som bland annat rörde deras val av 

profilering och deras ålder. Dessa elevintervjuer genomfördes i ca 30 minuter.  

 

I anslutning till intervjuerna försökte jag att skapa ett förtroende för mig hos 

informanterna genom att förtydliga att deras svar blir bedömda eller värderade av mig 

utanför denna undersöknings syfte. Anledningen till detta var för att få dem att förstå att 
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deras deltagande i undersökningen inte påverkar deras betyg eller andra känsliga 

faktorer. Det var deras uppriktiga svar jag var intresserad av och för att öka chanserna 

att få det var det viktigt att eleverna var införstådda med att undersökningen är ett 

isolerat moment utanför deras studieresultat osv. En undersökning, vars deltagare 

känner trygghet ger ofta mer uppriktiga svar (Ahrne & Svensson 2011:65). Intervjuerna 

ägde rum i ett mindre klassrum där jag och informanterna kunde genomföra intervjun 

utan distraktioner utifrån. För att undvika eventuella missförstånd spelades intervjuerna 

in på ett särskilt program på min telefon, så att det fanns ett sätt att säkerställa att 

informanternas svar dokumenterades (Denscombe 2009:370). 

 

3.5  Analysmetoder 
 
En kvalitativ analysmetod har använts för att analysera det insamlade intervjumaterialet. 

Materialet som har analyserat har valts ut med relevans för studiens forskningsfrågor. 

För att låta respondenternas röster komma fram kommer citat att återges vid 

presentationen av studiens resultat.  

 

Vid transkriberingen antecknade jag respondenternas uttalanden men valde att inte 

skriva ut upprepningar av enskilda ord. För varje enskilt uttalande har namn angetts på 

respondenten för att skapa en översiktlig struktur. I efterhand strukturerade jag 

transkriptionen utifrån forskningsfrågorna och intervjufrågorna för att skapa en bild av 

respondenternas olika perspektiv.  

 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Denna undersökning har sin grund i Vetenskapsrådet principer gällande information-, 

samtycke, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet:2011).  

 

Inför datainsamlingen delades informationsbrev ut till samtliga informanter (Se bilaga 

A och B). I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till mig och min handledare för 

undersökningen, syftet med undersökningen och tydlig information om att varken deras 

namn eller andra personliga uppgifter kommer att framgå. För att skydda deras 

anonymitet har fingerade namn använts, vilket de var införstådda med. Vidare innehöll 

informationsbrevet information om att materialinsamlingen endast kommer att användas 
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för denna undersökning och att ingen obehörig kommer att ha åtkomst till materialet. I 

informationsbrevet fick informanterna lämna sitt samtycke för att delta, i enlighet med 

samtyckeskravet. Då två av informanterna är under 15 år söktes samtycke från deras 

vårdnadshavare inför datainsamlingen, vilket framgick av informationsbrevet. Samtliga 

deltagare blev informerade om att deltagandet i undersökningen var frivilligt, vilket 

innebar att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade.  
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultat och analys att presenteras i flera underkategorier utifrån 

frågeställningarna. Vidare kommer citat från intervjuerna att lyftas fram i relation till 

resultaten, vilket följs av analyser. 

 

I avsnitt 4.1 finns två underkategorier som behandlar frågeställningen ”Hur arbetar 

lärarna med elevernas lärstilar i svenskundervisningen?”. 4.1.1 berör svensklärarnas 

relation till begreppet lärstilar. 4.2.2 behandlar svensklärarnas arbete med lärstilar i 

svenskundervisningen. 

 

I avsnitt 4.2 finns två underkategorier som besvarar frågeställningen ”Hur reflekterar 

eleverna över sina lärstilar i svenska?”. Den första underkategorin 4.2.1 berör elevernas 

övergripande reflektioner av inlärningsprocessen i svenska. Avsnitt 4.2.2 behandlar 

elevernas specifika inlärningsbehov i svenska.  

 

Avsnitt 4.3 besvarar frågeställningen ”Hur upplever eleverna att deras lärstilar 

tillgodoses i svenskundervisningen?” utifrån två underkategorier. 4.3.1 berör elevernas 

delaktighet i planeringen av arbetssätten i svenskundervisningen. I 4.3.2, återges 

elevernas reflektioner om hur deras lärstilar får utrymme i svenskundervisningen. 

 

 

4.1 Hur arbetar lärarna med elevernas lärstilar i 
svenskundervisningen? 
 

4.1.1  Svensklärarnas relation till begreppet lärstilar 
 

På frågan ”Vad innebär begreppet lärstilar för dig?” förklarar läraren Sven att begreppet 

för honom innebär elevers möjligheter att kunna tillgodogöra sig samma ämnesinnehåll, 

men utifrån flera olika tillvägagångssätt beroende på elevens förutsättningar. Sven 

förklarar att medvetenheten om elevers varierande lärstilar ligger till grund för hur han 

planerar sin svenskundervisning.  
Alla elever har varierande förutsättningar, men genom att arbeta med olika 
lärstilar kan de tillgodogöra sig samma ämnesinnehåll. Utifrån deras olika 
lärstilar planerar jag sedan min svenskundervisning och bestämmer hur den 
ska se ut baserat på elevernas behov. 
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Utifrån Svens svar framgår det att arbetet med lärstilar har en viktig betydelse för 

strukturen av hans svenskundervisning 

 

Karin menar att lärstilar har stor betydelse i hennes svenskundervisning, då hon tar stor 

hänsyn till elevers olika sätt att lära sig. Hon uttrycker även att arbetet med lärstilar kan 

skapa osäkerhet hos eleverna om det inte sker under strukturerade former. Karin 

uttrycker att lärstilar, för henne, inte handlar om frågor som rör miljö, sociala eller 

emotionella faktorer utan hon betonar istället vikten av att utveckla lärstrategier hos 

eleverna. Jag ber Karin att exemplifiera vilka lärstrategier hon åsyftar och hon ger 

följande förklaring. 
Jag tror på att ibland låta eleverna få använda mentala eller konkreta bilder 
att hänga upp ny kunskap på för att enklare kunna förstå nytt 
ämnesinnehåll. Om eleverna lär sig att använda dessa metoder tror jag att 
de kan lära sig på ett mer effektivt och smart sätt. 
 

Karin ger ytterligare en beskrivning av vad begreppet lärstilar innebär för henne, vilket 

framgår i nedanstående citat. 
Men jag anser att det är viktigt för eleverna att hitta de metoder som de är 
trygga med och har ingen ambition att förändra deras sätt att lära sig om de 
redan är vana vid ett arbetssätt. De vet själva vilket sätt som är bäst för dem 
även om jag introducerar tusen andra sätt att lära sig. I slutändan är det 
viktigaste är att de lär sig och behåller viljan att lära sig mer 
 

I citatet ovan framgår det att Karin har en flerdimensionell uppfattning om lärstilar då 

hon dels strävar efter att erbjuda nya lärstrategier till elever och dels vill att eleverna ska 

behålla sina arbetssätt som de är vana vid för att bibehålla lusten att lära. 

  

Monica betonar vikten av att låta elever lära sig nytt innehåll utifrån arbetssätt som 

motiverar dem till att tillgodogöra sig kunskap. Enligt Monica är begreppet lärstilar 

därför en viktig faktor i hennes undervisning där hon har en ambition att försöka låta 

elever hitta sina inlärningsbehov och sedan vidareutveckla dessa.  
Jag tror väldigt starkt på att låta elever hitta arbetssätt som motiverar dem 
till att arbeta i svenska. Då tror jag att inlärningen blir som mest lyckad. 
Därför låter jag dem utforska olika sätt att lära sig så att de vet vad de ska 
utgå från vid inlärningen 
 

Av Monicas svar framgår det att hon ser en stor vinst i bejaka elevernas medvetenhet 

om sina lärstilar, då detta skapar motivation och väcker intresse för att lära sig hos 

eleverna.  
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Informanterna har ett positivt förhållningssätt till begreppet lärstilar och uttrycker att 

deras svenskundervisning utgår från att försöka låta eleverna arbeta med samma 

ämnesinnehåll utifrån deras varierande behov. Karins förhållningssätt skiljer sig från 

Svens och Monicas, då hon inte arbetar lika aktivt med att låta eleverna utforska olika 

lärstilar utan hon låter lärstrategier få större utrymme i sin undervisning. Hon arbetar för 

att finna en balans mellan nya lärstrategier samtidigt som eleverna får arbeta utifrån de 

metoder de är vana vid. Hon uttrycker att eleverna vet vilka sätt som passar dem bäst 

genom att de har funnit trygghet i dem, oavsett om hon introducerar andra lärstilar. Hon 

menar att det viktigaste är att elevernas lust att lära bibehålls. Karins tankar går i linje 

med Mumford som menar att negativa erfarenheter av lärtillfällen som inte passar 

elevernas behov kan påverka deras fortsatta lärande i framtiden (Mumford& Honey 

1982:10). Mumford framhåller vikten av att finna den dominerande lärstilen och välja 

arbetssätt utifrån detta för att undvika att skapa negativa erfarenheter av lärtillfällen hos 

eleven (Mumford & Honey 1982:11).  

 

En av intervjuns frågor lyder ”Vilka eventuella svårigheter ser du med att arbeta med 

lärstilar?”. Sven förklarar att ramfaktorer i form av tid och ekonomiska resurser kan 

utgöra ett hinder för honom i hans ambition att individualisera undervisningen utifrån 

elevernas inlärningsprefenser. 
Jag tror egentligen att det faktum att det finns så begränsade ekonomiska 
resurser påverkar möjligheterna att individanpassa undervisningen efter de 
behov som finns hos eleverna. Tidsbristen gör inte situationen lättare heller 

 

När jag ber Sven att vidareutveckla sitt svar framgår det att hans uppfattning är att 

ramfaktorerna kan påverka elevernas inlärningsprocess i negativ riktning. Han förklarar 

att den skola han arbetar på har stora svårigheter med skadegörelse i klassrum och 

korridorer samt brist på undervisningsmaterial. Sven menar att han vill använda mer 

IKT i sin svenskundervisning, men förklarar att detta inte är genomförbart på grund av 

skolans begränsade ekonomiska resurser.  
Det finns så oändligt många möjligheter idag med tanke på hur tekniken 
utvecklas. Och att inte kunna använda dessa i svenskundervisningen är ju 
en miss eftersom man skulle kunna nå väldigt många fler elever genom 
IKT. Man skulle kunna hitta fler specialanpassade alternativ som skulle 
vara väldigt bra för deras inlärning 
 

Av Svens svar framgår det att han ser en relation mellan användande av IKT i 

svenskundervisningen och elevernas varierande förutsättningar vid inlärning.  
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Karin förklarar att de svårigheter hon kan identifiera i arbetet med lärstilar är att hon 

tror att det läggs för stor vikt på detta hos många lärare. I denna fråga hänvisar hon till 

sitt tidigare svar på frågan vad begreppet lärstilar innebär för henne och ger ett 

vidareutvecklat svar som följer nedan. 
Jag tror att lärstilar får för stort utrymme i många lärares arbete. Det blir 
mer ett experimenterande som kan skapa distraktion och osäkerhet hos 
eleverna istället, vilket blir kontraproduktivt mot vad syftet med lärstilar är. 
Jag vill hellre se att fler lärare arbetar med lärstrategier som förenar oss i 
vårt lärande, snarare än vad som skiljer oss åt 

 

Karins svar skiljer sig från Svens, men även från Monicas infallsvinkel på 

intervjufrågan. Av Monicas svar framgår det att hon är positivt inställd till att övervinna 

svårigheterna med att arbeta utifrån elevernas lärstilar. Hon menar att tiden inte alltid 

räcker till för att till fullo förstå hur hennes elever vill lära sig nytt ämnesinnehåll. Hon 

uttrycker en motsättning mellan att hon arbetar med att få eleverna att reflektera över 

sina personliga lärstilprefenser samtidigt som hon inte alltid har möjlighet att tillgodose 

dem i den utsträckning, som hon önskar. 
Det finns en del svårigheter med att arbeta med elevernas olika lärstilar, 
men när man väl lyckats övervinna dessa så finns det så mycket positivt att 
hämta för mig och eleverna. Jag hade önskat att det fanns mer tid för mig 
att följa upp elevernas reflektioner gällande deras lärstilar och vad de 
behöver för att lära sig  

 

Informanternas uppfattning om eventuella svårigheter med att arbeta med elevers 

lärstilar, skiljer sig åt. Sven och Monica uttrycker att tidsbristen försvårar arbetet med 

lärstilar, medan Karin menar att lärstilar får för stort utrymme i många lärares 

undervisning. Hon menar att lärare borde fokusera på vad som förenar eleverna i sitt 

lärande snarare än vad som skiljer dem åt. Detta överensstämmer med Ribbings tanke 

om att man som lärare bör låta eleverna diskutera hur de har arbetat för att lära sig ett 

innehåll som ett komplement till när man diskuterar vad de har lärt sig (Ribbing 

2013:73). Detta kan förena och stärka eleverna i sitt lärande. Detta skiljer sig åt från 

Boström som uttrycker att människor lär sig på olika sätt och att lärarens uppgift är att 

arbeta för att tillgodose dessa olikheter (Boström2013).  

 

På intervjufrågan ”Ser du ett samband mellan ditt sätt att undervisa och din personliga 

lärstil?” förklarar Sven att han har arbetat mycket med att hålla isär sitt sätt att lära sig 

från elevernas behov vid inlärning. När jag ber honom vidareutveckla sitt svar beskriver 

Sven att han under hans lärarstudier hade svårigheter för att arbeta teoretiskt, men 

däremot hittade ett praktiskt arbetssätt som underlättade inlärningen.  
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Jag hade det ganska svårt med inlärningen under mina lärarstudier. Det var väldigt 
mycket teoretiskt och inte särskilt mycket praktiskt. Men jag började försöka omvandla 
det teoretiska till praktiskt för att lättare lära mig och då märkte jag en markant skillnad 
i mina studier 

 

I citatet som följer nedan beskriver Sven att sin personliga insikt har fått stort utrymme i 

hans svenskundervisning, då han aktiverar eleverna praktiskt även vid teoretiska 

moment. Med ett växande intresse för lärstilar har han värdesatt vikten av att låta sina 

elever få upptäcka sina personliga lärstilsprefenser och sedan vidareutveckla dessa. 
Det utvecklade mig väldigt mycket att hitta min lärstil och förstå mina 
behov vid inlärningen och där föddes ett intresse för lärstilar. Jag aktiverar 
mina elever praktiskt i svenskundervisningen för att ge dem möjligheten 
genom att uppleva ämnesinnehållet med kroppen. Men det viktigaste för 
mig är att eleverna hittar sina lärstilar och utvecklar dessa 

 

Med anledning av detta svar framgår det att elevernas lärstilar är en betydelsefull del i 

Svens roll som svensklärare. 

 

På samma fråga beskriver Karin att hon har ett stort intresse för hur hjärnan fungerar vid 

inlärning och hur den kan stimuleras utifrån. Med anledning av detta, försöker hon 

engagera eleverna i metoder som ansluter till hennes arbete med lärstrategier. Hon 

försöker hålla sig uppdaterad gällande information om hur hjärnan bearbetar nytt 

innehåll och visualiseringsförmågans betydelse för inlärning. Hon menar att detta är 

viktigt för eleverna att förstå så att de kan använda olika lärstrategier när de studerar.  
Jag har ett stort intresse för lärstrategier och hur hjärnan bearbetar nytt 
innehåll. Jag försöker hålla mig uppdaterad inom forskning som berör 
hjärnans sätt att lära sig och låter mig inspireras av detta i min 
svenskundervisning. Jag tror starkt att eleverna kan ha stor nytta av att hitta 
lärstrategier i sin inlärning. Men jag har respekt för elevernas trygghet vid 
olika arbetssätt och vill inte byta ut dessa mot något de inte är bekväma 
med. Men jag ser gärna en samverkan mellan lärstrategier och elevernas 
arbetssätt 
 

Utifrån Karins svar framgår det ett tydligt samband mellan hennes intresse för 

lärstrategier och hennes svenskundervisning. I hennes svar framgår det även att hon tar 

stor hänsyn till de metoder hennes elever är vana att arbeta utifrån och ser hennes 

intresse som ett komplement till hennes elevers arbetssätt.  

 

Monica beskriver att hennes intresse för lärstilar bottnar i att hon personligen har 

experimenterat med olika lärstilar genom sina studier och därmed lärt sig mer om 

området och dess vikt för studieresultaten. 
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Jag har fått lära mig om min personliga lärstil den hårda vägen. Tidigare 
hade jag inte så stor koll på det och tänkte inte heller att det skulle vara så 
viktigt att känna till något om hur man lär sig. Men genom att finna nya 
vägar vid min inlärning så förstod jag att det påverkar motivationen för att 
lära sig i väldigt stor utsträckning. Detta är något jag vill ge mina elever 
genom min svenskundervisning 
 

Med anledning av detta anser hon det vara viktigt att erbjuda eleverna samma tillgång 

till att finna deras personliga lärstilsprefenser och därmed öka sina chanser att nå bättre 

framgång i skolan.  

 

Utifrån informanternas svar framgår det att det finns ett samband mellan deras lärstilar 

och deras svenskundervisningen såtillvida att de arbetar för att låta eleverna utforska 

sina personliga lärstilar. Sven uttrycker att han arbetar aktivt för att inte låta sin 

personliga lärstil prägla hans svenskundervisning utan menar att den ska utgå från 

elevernas behov. Svens arbete med sina personliga lärstilar i förhållande till sin 

svenskundervisning går i linje med Boströms tankar om att lärare tenderar att undervisa 

utifrån deras personliga lärstilar. Boström (Boström 2011:480) menar att det krävs en 

medvetenhet från lärarnas sida för att istället undervisa utifrån elevernas lärbehov, vilket 

Sven arbetar aktivt med. 

 

4.1.2 Lärarnas arbete med lärstilar i relation till svenskämnet 
 

En av intervjufrågorna lyder ”Hur ser elevernas delaktighet ut i planerandet av arbetssätt 

i svenskundervisningen?”. Sven svarar att han ofta inleder nya arbetsområden i svenska 

genom att be eleverna att fundera över hur de vill arbeta. Detta sker ofta i gemensamma 

diskussioner där eleverna får ge förslag utifrån deras behov, vilket tas i beaktning av 

Sven i hans fortsatta planering.  
För mig är det viktigt att eleverna är delaktiga vid planeringen av 
arbetssätten i svenska. Då blir det blir väldigt tydligt för mig hur de föredrar 
att arbeta och vad de tycker funkar eller inte funkar. Så det är ett perfekt 
tillfälle att låta dem involveras i planeringen samtidigt som jag förstår deras 
behov bättre 

 

Jag ställer följdfrågan ”Finns det en risk att det blir gruppens behov vid inlärning som 

kommer fram snarare än individernas?” Sven förklarar att det finns ett stort värde för 

honom som lärare att förstå vad gruppen behöver vid inlärning så väl som de enskilda 

individerna. Han vidareutvecklar sitt svar genom att förklara att han måste förstå 

gruppens behov för att kunna skapa sig en översiktlig bild av hur gruppen fungerar vid 

inlärning och vilka önskemål som finns. 
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Jag tycker att deras personliga önskemål kommer fram bra i diskussionerna men det ger 
mig väldigt mycket att även förstå gruppens behov. Alla grupper ser inte likadana ut 
och det är viktigt för mig att kunna lära mig mina elevers behov utifrån ett 
grupperspektiv också. Då kan jag jämföra skillnader och likheter mellan mina klasser 
och ha med detta i min planering. 

 

Av Svens svar framgår det att genom förståelsen för gruppens lärstilsprefenser kan han 

underlätta sitt eget planeringsarbete och skapa förutsättningar för lärande hos eleverna.  

 

När Karins elever är delaktiga i planeringen av svenskundervisningen handlar 

diskussionerna mer om hur de vill redovisa sina arbetsområden snarare än hur de vill 

tillgodogöra sig ämnesinnehållet.  
När det kommer till planeringen av svenskundervisningen diskussionerna 
landa i att de pratar om olika redovisningsformer, snarare än hur de vill lära 
sig arbetsområdena. Diskussionerna om hur de lär sig något brukar mest ske 
i anslutning till när vi har avslutat ett tema eller arbetsområde 

 
Vidare förklarar Karin att i hennes undervisning får eleverna arbeta utifrån de arbetssätt 

de har en trygghet i, men de har ökad kunskap i olika lärstrategier som kan appliceras på 

deras olika inlärningsbehov oavsett hur dessa ser ut. 

 

Monica förklarar att eleverna ofta kommer till henne med personliga förslag på hur de 

vill arbeta och hur de vill anpassa arbetssättet efter deras behov. Hon förklarar att detta 

inte alltid sker i när hela gruppen är samlad utan även i enskilda spontana samtal mellan 

henne och eleverna under lektionstid. Hon nämner att hon inleder terminen med att 

presentera de kommande arbetsområdena och efterfrågar förslag från eleverna gällande 

arbetssätt. När hon har samlat in dessa tar hon ställning till vilka som är genomförbara i 

förhållande till tid och syftet med de olika arbetsområdena.  
Jag brukar alltid presentera vilka arbetsområden terminen kommer att 
innehålla och frågar dem efter deras idéer gällande hur vi kan arbeta. Sen 
samlar jag in förslagen och ser vad som är genomförbart utifrån tid och 
målet med arbetsområdena. Men oftast så vidareanpassas uppgifterna efter 
arbetets gång utifrån elevernas behov. De har många idéer som de kommer 
till mig med både enskilt och i grupp 

 

Av Monicas intervjusvar framgår det att elevernas största delaktighet i planeringen av 

arbetssätten i svenska sker i enskilda samtal mellan henne och sina elever då de har 

möjlighet att ge personliga förslag på arbetssätt. 

 



22 
 

Informanternas svar på intervjufrågan visar att eleverna har en delaktighet för strukturen 

av arbetssätt i svenskundervisningen. Gemensamt för samtliga informanter är att de 

inbjuder eleverna till att ge förslag på hur de vill arbeta, både på gruppnivå men även i 

enskilda sammanhang. Monica uttrycker att eleverna ofta ger personliga förslag på hur 

de vill arbeta i svenska, vilket ger henne förståelse för deras lärstilsprefenser. Monica 

ger en bild av hon arbetar aktivt för att hitta elevernas olikheter i lärandet och försöker 

värdesätta dessa genom att tillgodose dem i största möjliga mån. Enligt Boström är det 

viktigt att läraren har en öppenhet och värdesätter elevernas olika förutsättningar i 

arbetet med lärstilar (Boström & Svantesson 2007:87). Utifrån Monicas svar framstår 

det som att eleverna har stor möjlighet att anpassa uppgifterna utifrån deras behov, 

vilket av vissa elever kan upplevas som ostrukturerat. Boström förklarar att analytiska 

elever behöver tydlig ordning när de arbetar och kan påverkas negativt av allt för 

mycket flexibilitet och förändringar (Boström & Santesson 2007:70). Med anledning av 

detta är det viktigt att tillgodose de elever som behöver flexibilitet samtidigt som det 

finns en tydlig struktur i undervisningen för de elever som behöver det. 

 

Vidare fick informanterna besvara frågan ”Hur gör du för att ta reda på vad dina elever 

behöver för att lära sig?”. Sven svarar att han försöker vara lyhörd för sina elevers 

olikheter bland annat genom att se till deras kroppsspråk när de arbetar under 

svensklektionerna. Jag ber om ett exempel och Sven förklarar detta på följande vis. 
Jag ser på elevernas sätt att arbeta genom att iaktta hur de placerar sig i 
klassrummet, vilka miljöer de trivs att arbeta i form av mindre studierum, 
klassrummet, skolans bibliotek eller café. Då förstår jag vilka elever som 
behöver vara i mindre tysta miljöer och vilka som behöver ljud och rörelse 
runt sig för att arbeta 

 

Han beskriver att han förstår elevernas inlärningsbehov genom att analysera de enskilda 

samtalen med eleverna när de ber om hjälp. Genom att vara lyhörd för hur de ber om 

hjälp och vad de ber om hjälp om skapar han sig en förståelse av de behöver stöd med 

och kan således stötta eleven i att finna metoder för att övervinna svårigheterna. Vidare 

berättar Sven att han lyfter upp återkommande frågor från eleverna och diskuterar dem i 

grupp för att skapa en helklassdiskussion om hur man kan lösa samma uppgift utifrån 

olika arbetssätt. 

 

Karin svar har många likheter med Svens så till vida att hon skapar sig en djupare 

förståelse för deras inlärningsbehov i svenska genom enskilda samtal med eleverna. 
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Hon menar att om en elev behöver stöd i arbetet ger hon dem förslag utifrån sin 

uppfattning om lärstrategier och ser vilka råd eleverna tar till sig.  
När jag går runt och hjälper eleverna förstår jag ofta vad de har svårt för. 
Jag försöker ge dem stöd utifrån de lärstrategier vi har diskuterat och utifrån 
det kan jag se vilka råd som passar eller inte passar eleverna. I slutändan 
arbetar eleverna trots allt utifrån det arbetssätt de är trygga med 

 

Karins svar visar att hon arbetar med lärstrategier som ett komplement till elevernas 

arbetssätt som de är bekväma med. Detta ger henne fördjupad förståelse för elevernas 

inlärningsbehov.  

  

Monica menar att hon förstår elevernas olika inlärningsbehov utifrån samtalen med 

eleverna. Hon inbjuder eleverna till att reflektera över sina lärstilar genom att låta dem 

vara en del av planeringen och svenskundervisningen. Hon förklarar att hon arbetar med 

”exit tickets” som jag ber henne att vidareutveckla sina erfarenheter av, vilket framgår 

av nedanstående citat. 
Ett par gånger i månaden ber jag eleverna att skriva korta notiser där de får 
utvärdera lektion utifrån vad de har lärt sig, hur de har lärt sig det och hur 
de tror att de kan vidareanvända kunskapen i svenskundervisningen. 
Eleverna lägger dessa lappar i en låda där ingen annan än jag kan läsa dem. 
Då kan jag få en tydligare bild av vad eleverna behöver för att lära sig men 
det ger även eleverna tillfälle att reflektera över sin lärprocess, vilket jag 
tror skapar motivation hos dem 

 

Av Monicas svar framgår det att hon lär känna sina elever lärstilsbehov genom enskilda 

samtal med eleverna under arbetets gång. Bortsett från det arbetar hon kontinuerligt 

med att låta eleverna reflektera över sina lärstilsbehov samtidigt som hon fördjupar sin 

bild av deras lärprocess genom ”exit tickets”. 

 

Sammanfattningsvis framgår det att informanterna låter arbetet med lärstilar vara en del 

av deras svenskundervisningen i olika stor utsträckning. Gemensamt för dem är att 

deras elever är delaktiga vid utformningen av svenskundervisningen genom planeringen 

i helklass men även i enskilda samtal. Karin skiljer sig från de övriga informanterna då 

hon menar att lärstilar tenderar att få för stort utrymme i undervisningen, vilket kan 

skapa osäkerhet hos eleverna. Monica menar att lärstilar har gett henne stora vinster i 

sitt personliga lärande, vilket gör att hon gärna vill att eleverna ska få samma vinning i 

att finna deras lärstil. Dessutom menar hon att det kan vara motivationsskapande för 

dem. Karin ser hellre att svenskundervisningen förenar eleverna i lärandet, genom 

lärstrategier istället för att fokusera på elevernas olikheter.  
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4.2  Hur reflekterar eleverna över sina lärstilar i relation till 
svenskämnet? 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från elevernas intervjuer att presenteras utifrån två 

underkatergorier som besvarar frågeställningen ”Hur reflekterar eleverna över sina 

lärstilar i relation till svenskämnet?”. I presenteras 4.2.1 elevernas övergripande 

reflektioner av inlärningsprocessen i svenska. I 4.2.2  redogörs det för elevernas 

ingående reflektioner gällande deras inlärningsbehov i svenska. 

 

4.2.1 Elevernas övergripande reflektioner av inlärningprocessen i svenska 
 
I en av de första intervjufrågorna fick eleverna besvara frågan ”Hur vill du helst att 

inlärningen ska gå till?”. Hussein beskriver att han föredrar att lära sig i grupp, då det 

ger honom möjlighet att diskutera innehållet och utbyta tankar med hans klasskamrater.  
Jag behöver nog lära mig i grupp. Jag gillar när man kan snacka med sina 
klasskamrater om det läraren har berättat eller det man har läst. För ibland 
så förstår mina vänner saker som jag inte har förstått och då kan jag ju lära 
mig av dem 

 

Husseins svar visar att han värdesätter att få lära sig i ett socialt sammanhang där han 

och hans klasskamrater kan diskutera ämnesinnehållet med varandra. 

 

Samra uttrycker ett starkt behov av att få arbeta skriftligt vid olika 

undervisningsmoment i svenska. Jag ber henne förklara hur detta kan gå till, vilket 

framgår i följande citat. 
För mig är det viktigt att jag får skriva ner saker. Jag vill gärna få anteckna 
under tiden som läraren pratar, eller när vi ser på film eller har olika 
grupparbeten. När jag pluggar inför prov så tar det alltid jättelång tid 
eftersom jag måste skriva ner allt. För det känns som om jag inte skriver så 
finns det inte. Men när jag skriver ner det så finns informationen framför 
mig och svävar inte runt typ 

 

Jag frågar henne om hon har några andra önskemål för hur inlärningen ska gå till, men 

hon uttrycker att det är av stor vikt för henne att hon får skriva ner sina tankar och 

informationen inför ett arbete i svenska. Hon menar att hon tycker det är svårt att börja 

skriva en text i svenska om hon inte har fått strukturera sina anteckningar inför arbetet 

eller fått skriva ner sina tankar om vad hon ska skriva.  
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Filip uttrycker en större variation av faktorer som han vill se i sin inlärning. Han 

förklarar att motivationsfaktorn är en viktig del för hans inlärning, då han gärna vill 

variera sitt arbetssätt.  
Jag tror att jag behöver variation när jag ska lära mig nya saker. Jag har 
ibland lätt för att tappa intresset eller motivationen så därför behöver jag 
växla mycket mellan olika sätt att arbeta i svenska. Ibland känner jag att det 
blir typ samma arbetssätt hela tiden och då är det svårt. Men när vi gör mer 
roliga saker och lite annorlunda så går det rätt bra att lära sig 

 
Av Filips svar framgår det att det är viktigt för honom att vara kreativ i sitt lärande 

genom att få variera sitt arbetssätt. Hussein och Samra ger uttryck för att två av de 

fysiologiska faktorerna i Dunn and Dunn learning styles model (Boström 2007:74), 

nämligen auditivt och visuellt är deras inlärningsstyrkor som de vill utnyttja vid 

inlärningen i svenska. Filip menar att den emotionella faktorn i form av motivation 

(Boström 2007:74) är avgörande för honom för inlärningen i svenska.  

 

Informanternas svar tyder på en medvetenhet om vad de behöver vid inlärningen i 

svenska. De ger uttryck för olika lärstilsprefenser, som de önskar att få tillgodosedda 

vid inlärningen. Filips svar tyder på en större flexibilitet gällande fysiologiska faktorer, 

till skillnad från Hussein som gärna vill arbeta auditivt och Samra som behöver arbeta 

visuellt.  

 

Informanterna fick besvara frågan ”Hur vill du att läraren i svenska ska lära ut?” På 

denna fråga berättar Hussein att han vill att hans lärare i svenska ska vara öppen för att 

låta eleverna få arbeta som de behöver. Han uttrycker att läraren ibland har 

invändningar mot att de ska få arbeta i smågrupper, vilket han upplever som orättvist. 

Han uttrycker sina tankar på följande vis. 
Det känns som att bara för att man vill diskutera nya saker i svenska så tror 
läraren direkt att det blir stökigt. Hon förstår inte alltid att jag och flera 
andra behöver arbeta så. Därför är det enklast för dem som alltid sitter för 
själva och är tysta. De skapar inte så stora problem för läraren som det 
känns att vi gör 

 

Jag ber Hussein att reflektera över varför han tror att läraren upplever deras vilja att 

arbeta tillsammans i grupp som ett störningsmoment eller problem. Då förklarar 

Hussein att han upplever att läraren tycker att det blir stökigt i klassrummet och att 

denne har en negativ inställning till dem för att de vill arbeta i grupp. Han upplever det 

som orättvist att läraren tar mer hänsyn till de elever som arbetar självständigt, men inte 

till de som har samma inlärningsbehov som Hussein. 
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Samra efterfrågar struktur hos sin lärare i svenska, då hon ofta antecknar innehållet på 

lektionerna. 
Jag brukar vara noga med att anteckna det läraren säger under 
svensklektionerna så därför är det skönt om läraren inte hoppar fram och 
tillbaka för mycket utan att man hela tiden har koll och hänger med 

 

Av hennes svar framgår det att hon önskar välstrukturerade lektioner där hon kan 

identifiera en röd tråd i vad läraren säger och arbetsuppgifterna för att underlätta 

antecknandet. 

 

Filip uttrycker, i likhet med Samra, ett önskemål om att läraren är välstrukturerad i sin 

planering och under lektionerna. Han förklarar att han värdesätter när läraren i svenska 

är tydlig, ger grundliga förklaringar samtidigt som arbetsuppgifterna är motiverande och 

kreativa. Jag ber Filip om ett exempel för att förtydliga hans resonemang, vilket 

presenteras i följande citat. 
Ja, alltså jag tycker att det är jättebra när vår lärare i svenska förklarar och 
berättar det vi ska lära oss i ett lagom tempo där vi hinner ställa frågor. Det 
är viktigt att hon håller sig till ämnet så att man inte tappar bort sig för 
mycket. Sen blir det roligt när hon ändå gör nya slags uppgifter där vi får 
skapa grejer med datorn, film eller musik 

 

Av Filips svar framgår det att han värdesätter tydlighet hos sin svensklärare när denna 

förklarar ämnesinnehållet samtidigt som det finns en kreativitet i arbetsuppgifterna och 

arbetssätten.  

 

Samras och Filips svar visar att de eftersöker struktur och en röd tråd i deras 

svensklärares undervisning. Samra vill gärna ha en genomgående struktur under 

lektionerna då hon gärna arbetar visuellt genom att kontinuerligt föra anteckningar. Likt 

Samra uttrycker även Filip en önskan om struktur, men ser gärna att arbetsuppgifterna 

låter honom vara kreativ och således skapa motivation hos honom. Hussein uttrycker att 

hans behov av att arbeta i en social kontext upplevs som ett störande moment av 

svenskläraren, vilket skapar en känsla av missnöje hos honom. Han framhåller att 

läraren visar öppenhet mot de elever som föredrar att arbeta enskilt, vilket han menar är 

orättvist mot de som vill arbeta i grupp. Boström menar att en av de grundläggande 

faktorerna i arbetet med lärstilar är att som lärare värdesätta elevernas unikheter 

(Boström & Svantesson 2007:86), vilket Hussein upplever att läraren i svenska inte gör 

till fullo.  
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4.2.2 Elevernas specifika inlärningsbehov i svenska 
 
Informanterna fick besvara frågan ”Vad vill du göra först – läsa en text, lyssna på en 

föreläsare, se på en video, tala och diskutera, experimentera eller ”uppleva” innehållet i 

innehållet i verkligheten?”. Hussein svarar att han föredrar att tala och diskutera men att 

han lär sig mycket genom att se på video eller korta klipp för att få en bild av ett 

innehåll.  
Om jag får välja så vill jag ju gärna prata med mina kompisar om saker vi 
lär oss men ibland är det bra att se saker på Youtube. Olika klipp och sånt 
för då förstår man allt mer direkt tycker jag 

 

Jag frågar honom om han vill återge ett exempel från svenskundervisningen där han fått 

använda dessa två arbetssätt. Då ger han ett exempel från när han arbetade med 

litteraturhistoria i svenska. Han förklarar att de under dessa lektioner läste texter om de 

olika tidsepokerna i syfte att besvara frågor i ett kompendium. Han tyckte inte att 

arbetsområdet var särskilt motiverande, vilket försvårade inlärningen för honom. Han 

började använda sin dator till att söka på tidsepokerna på Youtube där han kunde lära 

sig från olika videoklipp.  
Vi skulle jobba med litteraturhistoria i svenska och läraren gav oss massa 
texter och frågor som vi skulle jobba med. Men jag tyckte verkligen inte att 
det var roligt och det kändes bara svårt. Men jag började söka runt lite på 
Youtube och hittade olika klipp som handlade om typ medeltiden och alla 
dem. Då fattade jag på ett annat sätt. 

 

Av hans svar framgår det att ämnesinnehållet levandegjordes på ett lämpligt sätt för 

honom i jämförelse med att läsa texter och besvara frågor. Återigen framhåller Hussein 

vikten av att få användning för sina verbala och auditiva styrkor vid inlärningen i 

svenska.  

 

Samra menar att av de alternativ i ovannämnda intervjufrågan innehåller föredrar hon 

att först på lyssna på en föreläsare för att sedan få läsa om samma innehåll i text.  
Jag lyssnar nog på läraren först och sen tycker jag om att få läsa vidare om 
det i textboken eller så.  

 

Samras svar tyder återigen på hennes behov av att få arbeta visuellt då hon gärna vill 

komplettera lärarens information med skrivet material, vilket är karaktäristiskt för 

elevers med visuellt lärbehov (Boström & Svantesson 2007:55).  



28 
 

 

Filip uttrycker att det är svårt att göra ett val bland intervjufrågans alternativ, vilket 

framgår i följande citat. 
Jag kan inte avgöra vilket av detta jag lär mig bäst av. Om jag fick välja 
fritt från de alternativen skulle jag hellre inleda ett nytt område i svenska 
med att antingen uppleva eller experimentera. Det låter roligare. Men det är 
inte säkert att jag skulle lära mig allra bäst genom det sättet. 

 

Han uttrycker en viss osäkerhet inför vilket av dessa arbetssätt som är mest lämpligt för 

honom att tillägna sig mest kunskap. Men däremot framgår det av hans svar att han 

värdesätter motivationen som en del av inlärningen.  

 

Av informanternas svar på intervjufrågan framgår att de lärstilsprefenser de tidigare gett 

uttryckt för är genomgående för deras tankar gällande deras behov vid inlärningen i 

svenska. Återigen framhåller Hussein att han gärna vill inleda ett arbetsområde med att 

tala och diskutera innehållet tillsammans med andra, medan Samra föredrar att lyssna på 

en föreläsare och komplettera med texter. Filip är osäker gällande vilket av detta som 

underlättar hans inlärning, men han menar att han gärna experimenterar eller upplever 

innehållet med kroppen för att det tilltalar honom mer.  

 

Vidare tyder informanternas svar på en medvetenhet gällande deras personliga lärstilar. 

De skiljer sig åt gällande deras lärstilsprefenser, men vad som förenar dem är deras 

medvetenhet om deras lärbehov. Enligt Boström kan förståelsen för lärstilar ge eleverna 

möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och leda till fortsatt tillägnande av kunskap 

(Boström & Svantesson 2007:103). Utifrån elevernas reflekterande över hur de vill att 

inlärningen i svenska ska ske och vad de önskar av sina svensklärare tyder på en insikt i 

deras lärande, som kan gynna deras framtida kunskapstillägnande. 

 

4.3  Hur upplever eleverna att deras lärstilar tillgodoses i 
svenskundervisningen? 
 
För att besvara frågeställningen ”Hur upplever eleverna att deras lärstilar tillgodoses i 

svenskundervisningen?” har två underkategorier skapats. I 4.3.1 presenteras elevernas 

uppfattning om deras delaktighet i planeringen av arbetssätt i svenskundervisningen. I 

avsnitt 4.3.2 kommer elevernas reflektion om huruvida de får möjlighet att använda sina 

personliga lärstilsprefenser i svenskundervisningen att presenteras. 
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4.3.1  Elevernas delaktighet i planeringen av arbetssätten i svenskundervisningen 
 
På intervjufrågan ”Hur upplever du att du och/eller dina klasskamrater får vara med och 

påverka arbetssätten i svenska?” svarar Hussein att han upplever att klassen ibland får 

vara med och bestämma datum för provtillfällen och i viss mån även strukturen av olika 

arbetsområden. 
Vi brukar få vara med och säga till vilka datum vi kan ha proven och så. 
Ibland när läraren frågar så får vi ge förslag på hur vi kan lägga upp ett 
arbetsområde 

 

Jag ber Hussein vidareutveckla sin tanke om hur han upplever det när läraren efterfrågar 

deras synpunkter på arbetssätten i olika områden. Då framgår det att han uppskattar att 

läraren visar intresse för hur de vill lära sig, men han uttrycker att deras förslag inte 

alltid realiseras i undervisningen. När han besvarar min följdfråga ”Varför tror du att era 

förslag inte går igenom?” framgår det att han inte upplever att läraren orkar eller vill ta 

elevernas idéer på allvar. Han ifrågasätter varför läraren efterfrågar deras förslag om de 

inte blir en del av arbetsområden och hans missnöje över detta blir tydligt när han 

uttalar sig som följande. 
Det är bra att hon frågar ibland och kollar med oss hur vi tänker men det 
känns som att hon inte alltid orkar ta nya in nya idéer i svenskan utan mest 
bara vill köra på sitt eget 

 

Detta visar att Hussein ser en möjlighet att kunna påverka arbetssätten i svenska, men 

att läraren inte alltid är mottaglig för att applicera dessa i sin undervisning.  

 

På samma fråga svarar Samra att hennes lärare efterfrågar elevernas åsikter gällande 

arbetssätten i svenska och att deras förslag har betydelse för hur arbetsområdet 

utformas. Hon beskriver att hennes lärare har god förståelse för elevernas olikheter i 

lärandet och att han ser möjligheterna i det.  

 
Det känns verkligen som att vår lärare förstår oss och accepterar att vi är 
ganska olika på hur vi lär oss nya saker i svenska. Han är påhittig och 
peppar oss när vi kommer med idéer och förslag. Jag har faktiskt mailat 
honom en gång och gett honom ett förslag på något vi kunde jobba med och 
han var jättepositiv till det 

 

Samras svar tyder på att svenskläraren visar en förståelse för elevernas olika lärbehov 

och en vilja hos denna att tillgodose de varierande förutsättningarna bland dem. 
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Filip menar att läraren arbetar aktivt med involvera eleverna i hur de vill arbeta i 

svenska genom att ge dem förslag på olika tillvägagångssätt som eleverna sedan får ta 

ställning till. Jag efterfrågar ett exempel ur svenskundervisningen, vilket Filip beskriver 

på följande vis. 
Inför att vi skulle börja jobba med noveller som vi gör nu så gav läraren oss 
två förslag som vi fick välja mellan. Förslagen var typ om vi ville läsa 
noveller enskilt och svara på analysfrågor eller dela in oss i grupper och 
läsa dem och diskutera frågorna. Sedan skulle vi redovisa enskilt eller i 
grupp om det alternativet vann. Det blev att de flesta röstade på att arbeta i 
grupper. Men jag frågade om jag kunde få skapa en presentation med hjälp 
av datorn vilket var helt okej för henne 

 

Filips svar visar att han värdesätter hans svensklärares öppenhet för hans förslag. Av 

hans svar framgår det att svenskläraren är lyhörd för gruppens förslag gällande olika 

arbetssätt samtidigt som hon uppvisar flexibilitet när det gäller att individanpassa sin 

svenskundervisning.  

 

Utifrån informanternas svar framgår det Samra och Filip uttrycker att svenskläraren 

uppvisar en lyhördhet för elevernas varierande lärbehov. Detta kan Hussein inte relatera 

till i samma utsträckning då han upplever att de förslag hans klass ger inte används i 

svenskundervisningen.  Han menar att läraren är inriktad på att arbeta utifrån sin egen 

planering, vilket kan upplevas som förvirrande hos eleverna då läraren ber om elevernas 

förslag men sällan använder dem i undervisningen. Anledningen till detta kan ha att 

göra med att läraren bedömer att elevernas förslag är ogenomförbara eller att eleverna 

inte upplever att deras förslag inte blir som de föreställt sig. 

 

4.3.2 Elevernas reflektioner av hur deras lärstilar får utrymme i 
svenskundervisningen 
 
På intervjufrågan ”Hur upplever du att du får användning för dina inlärningsbehov i 

svenskundervisningen?” beskriver Hussein svenskläraren ofta kommer med idéer på hur 

de kan lära sig, men han upplever inte att dessa råd hjälper honom vid 

inlärningsprocessen i svenska.  
Det känns ibland som att hon vill ge oss sätt att lära oss, men de sätten 
passar inte mig. Och jag har sagt att jag vill arbeta mer i grupp men det blir 
inte alltid att jag får göra det. Men de eleverna som alltid vill arbeta själva, 
de får alltid göra det och behöver inte arbeta i grupp. Men jag som helst inte 
vill arbeta själv, jag får ställa upp på det ändå 
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Det går att skönja ett missnöje i Husseins uppfattning av huruvida han får arbeta utifrån 

sina lärstilsprefenser i svenska. Han förklarar att läraren inte visar den förståelse för 

hans behov som han hade önskat och upplever en orättvisa i detta när han jämför sig 

med vissa av sina klasskamrater som ofta får arbeta efter deras önskemål.  

 

Samra förklarar att hon ofta får arbeta utifrån det sätt hon behöver i svenska. Hon 

förklarar att hennes lärare är duktig på att visa eleverna att det finns flera 

tillvägagångssätt men respekterar att de har sina olika inlärningsbehov. 
Det känns som att vår svensklärare är duktig på att ge oss olika alternativ 
som vi kanske inte har testat innan eller tänkt på. Men han förstår alltid om 
man kanske vill göra på det sättet man är van vid eller vet att man lär sig 
bäst på. Men det är roligt att få testa nya saker ibland tycker jag 

 

 Samras åsikt gällande intervjufrågan överensstämmer med Filip, som menar att hans 

lärare har en öppenhet för vad han behöver, vilket han värdesätter.  
Jag är väldigt glad över att läraren i svenska ändå är okej med att lyssna på 
vad jag behöver göra. Jag kan inte göra samma sak hela tiden för då tröttnar 
jag. Så länge jag får variera mig så funkar det och då lär jag mig mer än om 
jag inte får göra lite på mitt sätt 

 

Av Filips svar framgår det att han behöver variation i sitt lärande och han värdesätter 

det faktum att hans svensklärare tillmötesgår hans inlärningsbehov. Han beskriver att 

det skulle påverka hans motivation negativt om han tvingades till att arbeta utifrån 

samma arbetssätt utan variation.  

 

Vidare fick eleverna besvara följande intervjufråga ”Hur skulle du önska att 

undervisningen i svenska var upplagd utifrån dina lärstilsbehov?” Hussein menar att han 

skulle önska större acceptans mot hans och de andra elevernas olikheter av inlärningen i 

svenska.  
Jag har en del knep som vår lärare har gett oss och som jag har försökt 
använda mig mer av. Men fortfarande så hade det varit enklare om vår 
lärare hade varit mer öppen för fler arbetssätt än de vi använder nu 

 

Av Husseins svar framgår det han efterfrågar individanpassad svenskundervisning i 

större utsträckning.  

 

Samra menar att hennes lärare i svenska lyckas med att ha struktur i 

svenskundervisningen samtidigt som han låter dem prova nya saker för att lära sig.  
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Vi brukar få testa nya sätt att arbeta ibland i svenska. Men det blir aldrig 
rörigt eller jobbigt utan man förstår ändå varför man gör vissa saker så det 
är ju bra. Vi får ändå arbeta ganska mycket som vi känner att vi behöver 

 

Hon uttrycker att hon får användning för sina inlärningsbehov och distraheras inte av att 

ibland variera sig och utveckla nya knep för att underlätta sin inlärning.  

 

Filip menar att han i stor utsträckning får variera sitt arbetssätt i svenska, men hade 

önskat att få göra det ännu mer.  
Jag är ändå ganska nöjd. Jag får oftast variera mig, kanske inte lika ofta 
som jag skulle vilja men ändå så att det funkar. Jag vet ju inte exakt hur jag 
lär mig bäst men jag måste i alla fall få göra lite nya saker ibland för annars 
så tappar jag intresset för svenska 
 
 
 

Filips svar visar att han är osäker på hur han lär sig bäst, men väl medveten om att 

motivationsfaktorn är en viktig del för inlärningen i svenska.  

 

Sammanfattningsvis visar informanternas svar variationer i uppfattning om huruvida att 

deras lärstilar tillgodoses i svenskundervisningen. Samra och Filip värdesätter att deras 

svensklärare har en balans mellan att introducera nya arbetssätt samtidigt som deras 

personliga lärbehov utgör grunden för arbetet i svenska. I flera av Husseins svar går det 

att skönja ett missnöje mot lärarens inställning till elevernas olikheter i lärandet. Han 

har ett behov av att få arbeta utifrån sina lärstilsprefenser, vilket inte stöttas av läraren i 

den utsträckning han skulle önska. I hans svar framgår det att läraren visar större 

flexibilitet mot de elever som föredrar att arbeta självständigt, jämfört med de elever 

som vill arbeta i grupp. Enligt Boström kräver arbetet med lärstilsanpassad 

undervisning mycket planering, vilket kan uppfattas som mer tidskrävande än 

traditionell undervisning (Boström 2007:90). Lärare kan därför uppleva att 

lärstilsanpassad undervisning är ett för tidskrävande arbete därför väljs detta arbetssätt 

bort. Detta kan vara den bakomliggande orsaken till varför Hussein inte känner att hans 

lärbehov tillgodoses i svenska. Ytterligare en orsak till hans uppfattning kan vara att det 

faktiskt blir ett störande moment när Hussein och hans klasskamrater vill arbeta i grupp, 

vilket kräver att Hussein och hans svensklärare hittar en lösning som tillgodoser båda 

parter. Om Hussein och hans svensklärare finner ett arbetssätt som tillgodoser Husseins 

behov av att lära i grupp samtidigt som det inte inverkar på resten av 

svenskundervisningen, skulle hans lärande kunna bli ännu mer effektivt. 
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5 Diskussion 
 
Utifrån lärarintervjuerna framgår det att lärarna har relativt olika inställningar till 

begreppet lärstilar, vilket avspeglar deras användning av det i deras svenskundervisning. 

Karin eftersträvar att finna likheter mellan elevernas inlärningsbehov, snarare än 

olikheterna mellan elevernas lärande. Hennes svenskundervisning präglas av olika 

lärstrategier där eleverna får arbeta med minnestekniker som kan användas vid att förstå 

nytt ämnesinnehåll i svenska. Denna arbetsmetod utgår från tanken om att elever genom 

att uppöva sin visualiseringsförmåga, vilket kan leda till bättre förståelse av ett 

arbetsområde (Ribbing 2013:59). Karin uttrycker att detta har varit ett stöd för många av 

hennes elever vid exempelvis textläsning i svenskundervisningen. Hussein, en av 

eleverna i undersökningen, upplever att han har svårt att använda de lärstrategier Karin 

utgår ifrån. Karin förtydligar att hon ser en stor vinning i att låta eleverna arbeta utifrån 

de arbetssätt de är vana vid, även om hon vill erbjuda dem andra strategier. Hussein 

uttrycker att hans personliga styrka att arbeta i gruppsammanhang inte tas tillvara på i 

svenskundervisningen. Husseins lärbehov i relation till Karins svenskundervisning 

exemplifierar Thies tanke om att en individs lärstilsdrag har sin grund i såväl biologiska 

som sociala faktorer (Thies 1999-2000:50). Hussein uttrycker att han har ett behov att få 

använda sina verbala och auditiva styrkor i gruppsammanhang. Det är möjligt att 

Hussein är van vid att arbeta i grupper är ett socialt inlärt mönster. Karin arbetar till stor 

del utifrån biologiska faktorer som rör hjärnan funktion vid inlärningsprocessen. Hon 

tar hänsyn till elevernas inlärda arbetssätt som har sin grund i sociala faktorer men inte i 

tillräckligt stor utsträckning, enligt Hussein.  

 

Dunn (2001:5) hävdar att människans hjärna har unika sätt att tillägna sig ny kunskap, 

vilket hon kallar inlärningsstil. Enligt Dunn kan dessa variationer mellan individers 

inlärningsstilar göra att vissa elever i skolan påverkas ineffektivt om läraren inte utgår 

från dessa i sin undervisning. Detta motsäger sig Ribbing, som istället hävdar att 

hjärnan behöver skapa en relation mellan ny information till den kunskap eleverna redan 

har förvärvat (Ribbing 2013:57). Det finns en diskrepans i Dunns tanke om att alla 

individer har en unik inlärningsstil jämfört med Ribbing som hävdar att det går att 

uppöva förmågan att tillgodogöra sig ämnesinnehåll, vilket inte skiljer sig mellan 

individer, enligt (Ribbing 2013:58).  
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Vidare har Karin stöd för sitt arbete med lärstrategier i den forskning Dunlosky 

framhåller som menar att elever allt för ofta använder lågeffektiva strategier vid 

inlärning (Dunlosky 2013:26). Hoskins menar att lärare bör arbete med att erbjuda 

eleverna fler högeffektiva lärstrategier som kan gynna deras inlärning (Hoskins 

2008:11).  

 

Karins ambition i att låta eleverna öva sin förmåga att arbeta med visuella uttryck vid 

textläsning i svenskundervisningen har stöd i Sofkova Hashemi som hävdar att denna 

förmåga blir allt mer viktig vid textläsning på andra platser än innanför skolans väggar 

(Sofkova Hashemi 2014:19). Utifrån Sofkovas ståndpunkt blir förmågan att använda 

visuella uttryck i relation till textläsning och skrivande, allt viktigare för lärare att arbeta 

med i undervisningen.  

 

Utifrån Svens intervjusvar framgår det att han arbetat med sina personliga lärstilar under 

sina lärarstudier, vilket väckt ett intresse hos honom gällande området. I sin 

svenskundervisning försöker han medvetandegöra sina elever om sina lärstilsprefenser 

då han har personlig erfarenhet av hur detta kan påverka studieresultaten och 

motivationen. Han förklarar att han har en kinestetisk lärstil, vilket innebär att han gärna 

vill uppleva det han ska lära sig genom att använda kroppen eller rörelser(Dunn & Dunn 

1995:113). Han är medveten om att hans lärstilsprefenser kan avspegla hans 

undervisningssätt i svenska, vilket gör att han aktivt arbetar för att vara lyhörd inför 

elevernas prefenser. Hans arbete med att vara flexibel i undervisningssätten och 

reflektera över sin egen lärstil är av stor vikt då lärare tenderar att lära ut efter de 

tillvägagångssätt de personligen föredrar (Boström & Svantesson 2007:129). Enligt 

Albrecht finns en förklaring till varför elever kan ha svårigheter att tillgodogöra sig ny 

kunskap i det faktum att lärare ofta låter sin personliga syn på lärande prägla deras 

undervisningssätt (Albrecht 2003:45). Svens flexibilitet och kontinuerliga arbete med 

att tillmötesgå elevernas individuella inlärningsbehov underlättar elevernas 

förutsättningar att utvecklas i svenskämnet. Samra, Svens elev, värdesätter sin 

svensklärares förmåga att erbjuda eleverna nya infallsvinklar på hur lärande kan ske, 

samtidigt som han tar stor hänsyn till hur hon föredrar att lära sig.  
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6 Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis besvarade min studie frågor som rör lärares arbete med lärstilar i 

anslutning till svenskämnet. Vidare har frågor som berör elevers insikt i deras 

lärstilsprefenser besvarats, samt hur dessa tas tillvara på i svenskundervisningen utifrån 

deras perspektiv. Dessa frågor har besvarats genom enskilda intervjuer med tre 

svensklärare och tre elever som alla läser på högstadiet med olika programinriktningar.  

 

Utifrån denna studies resultat går det att dra slutsatser som berör betydelsen av att låta 

elever få sina lärstilsprefenser tillgodosedda av flera anledningar. Det är en del av 

lärarens uppdrag att skapa lärsituationer där elevernas förutsättningar tas hänsyn till, 

men det kan även inverka på motivationen hos eleverna. Vidare är det av stor vikt att 

lärare arbetar med sina elevers lärstilar, men även reflekterar över sina personliga 

lärstilsprefenser för att kunna tillgodose elevernas inlärningsbehov.  

 

För lärare kan det vara viktigt att arbeta för att hitta en balans i undervisningssätt i 

svenska som tillåter eleverna att arbeta utifrån sina specifika inlärningsbehov men också 

utmana dem i sitt lärande genom att ge dem flera infallsvinklar till lärsituationer. Detta 

kan åstadkommas genom att man som lärare vara lyhörd för elevernas inlärningsbehov 

samtidigt som man lärare vidareutvecklar sina kunskaper inom lärstilar som sedan kan 

appliceras i svenskundervisningen.  

 
För att vidareutveckla denna studie skulle en mer omfattande och ingående studie göras 

utifrån lärares personliga lärstilsprefenser och dess eventuella påverkan på 

undervisningen. En intressant fråga att undersöka är närmre hur lärarens personliga syn 

på lärande och lärstilsprefenser avspeglar undervisningen, vilket skulle kunna studeras i 

interaktion mellan lärare och elever.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev/samtyckesbrev till vårdnadshavare och elev 
 

 

 

Till dig som är elev/vårdnadshavare till elev på ----skolan 

Jag är en lärarstudent vid namn Susanne Bomark. Jag studerar vid Linnéuniversitetet i 
Växjö och håller just nu på med mitt examensarbete inom ämnet svenska. Detta 
examensarbete är inriktat mot att undersöka hur lärare i svenska arbetar med olika 
lärstilar och hur elever uppfattar att deras lärstilar tillgodoses i svenskundervisningen. 
Jag kommer även att undersöka hur mycket elever vet om sina lärstilar och hur de anser 
att dessa tillvaratas i svenskundervisningen. Min handledare heter Sergej Ivanov och är 
lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Den intervju som du kommer att delta i berör frågor som handlar om hur mycket du vet 
om på vilket/vilka sätt du lär dig bäst på och hur du tycker att dessa används i 
svenskundervisningen. Jag kommer att intervjua dig enskilt och sedan sammanställa dina 
svar och använda som underlag för mitt examensarbete. Om du samtycker till att delta i 
denna undersökning kommer du att bli intervjuad vid ett tillfälle i ca 30 minuter. Du 
behöver inte förbereda dig för att kunna delta i intervjuerna. Under intervjun kommer en 
ljudinspelning att ske. Om du samtycker till att delta i denna undersökning kommer du 
att bli intervjuad vid ett tillfälle i ca 30 minuter och du har rätt att när som helst avbryta 
intervjun.   

Under arbetets gång kommer jag att tillämpa de allmänna regler som rör sekretess och 
anonymitet i forskningssammanhang. Detta innebär bland annat att skolans, ditt eller 
elevernas namn inte kommer att framgå i varken mitt examensarbete eller redovisningar.  

Jag är mycket tacksam för att få arbeta med dig på ------skolan och få ta del av dina 
reflektioner. De är till stor hjälp för det slutliga examensarbetet. Vid frågor eller 
funderingar vänligen kontakta mig eller min handledare för arbetet. Vi finns att nå på 
följande sätt: 

Mail 

Susanne Bomark – susannebomark@hotmail.com 

Sergej Ivanov - sergej.ivanov@lnu.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Fyll i talongerna nedan och lämna tillbaka den till mig. Tack för din/er tid. 

Elev: 

mailto:susannebomark@hotmail.com
mailto:sergej.ivanov@lnu.se


II 
 

Ja, [     ] jag samtycker till att delta i studien 

Nej, [    ] jag samtycker inte till att delta i studien 

 

Namn: 

 

Datum: 

 

Vårdnadshavare: 

 

Ja, [     ] jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

Nej, [    ] jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien 

 

Namn: 

 

Datum: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

Bilaga B Informationsbrev till lärare 
 

 

Till dig som undervisar i svenska på ----skolan. 

Jag är en lärarstudent vid namn Susanne Bomark. Jag studerar vid Linnéuniversitetet i 
Växjö och håller just nu på med mitt examensarbete inom ämnet svenska. Detta 
examensarbete är inriktat mot att undersöka hur lärare i svenska arbetar med olika 
lärstilar och hur elever uppfattar att deras lärstilar tillgodoses i svenskundervisningen. 
Jag kommer även att undersöka hur mycket elever vet om sina lärstilar och hur de anser 
att dessa tillvaratas i svenskundervisningen. Min handledare heter Sergej Ivanov och är 
lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Den intervju som du kommer att delta i berör frågor som handlar om lärarens arbete med 
att tillgodose elevers lärstilar i svenskundervisningen. Jag kommer att intervjua dig 
enskilt och sedan sammanställa dina svar och använda som underlag till mitt 
examenarbete. Under intervjun kommer en ljudinspelning att ske. Om du samtycker till 
att delta i denna undersökning kommer du att bli intervjuad vid ett tillfälle i ca 30 minuter 
och du har rätt att när som helst avbryta intervjun.   

Under arbetets gång kommer jag att tillämpa de allmänna regler som rör sekretess och 
anonymitet i forskningssammanhang. Detta innebär bland annat att skolans, ditt eller 
elevernas namn inte kommer att framgå i varken mitt examensarbete eller redovisningar.  

Jag är mycket tacksam för att få arbeta med dig på ------skolan och få ta del av dina 
reflektioner. De är till stor hjälp för det slutliga examensarbetet. Vid frågor eller 
funderingar vänligen kontakta mig eller min handledare för arbetet. Vi finns att nå på 
följande sätt: 

Mail 

Susanne Bomark – susannebomark@student.lnu.se  

Sergej Ivanov - sergej.ivanov@lnu.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Fyll i talongen nedan och lämna tillbaka den till mig. Tack för din tid. 

Ja, [     ] jag samtycker till att delta i studien 

Nej, [    ] jag samtycker inte till att delta i studien 

Namn: 

Datum: 

mailto:susannebomark@student.lnu.se
mailto:sergej.ivanov@lnu.se


IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

Bilaga C Intervjuguide - elever 
 
Intervjuguide elever 

Bakgrundsfrågor 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vilken inriktning av program läser du? 

- Vem är din lärare i svenska? 

- Vad tycker du om svenskämnet? 

- Vad brukar du göra på din fritid? 

 

Intervjufrågor 

- Hur vill du helst att inlärningen ska gå till? 
- Hur vill du att läraren i svenska ska lära ut? 
- Vad vill du göra först – läsa en text, lyssna på en föreläsare, se på en video, tala 

och diskutera, experimentera eller ”uppleva” innehållet i innehållet i 

verkligheten? 
- Hur upplever du att du och/eller dina klasskamrater får vara med och påverka 

arbetssätten i svenska? 
- Hur upplever du att du får användning för dina inlärningsbehov i 

svenskundervisningen? 
- Hur skulle du önska att undervisningen i svenska var upplagd utifrån dina 

lärstilsbehov? 
- Har du specifikt önskemål vad gäller möbler, belysning, temperatur och 

bakgrundsljud? 
- Vill du jobba med en eller flera kamrater? 
- Vill du få en noggrann, detaljerad inledning eller bara en kort introduktion av 

den som leder arbetet? 
- Vill du helst börja jobba på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen? 

 

 
 
 
 



VI 
 

 
Bilaga D Intervjuguide - lärare 
 

Intervjuguide lärare 

Bakgrundsfrågor 

Vad heter du? 

Hur länge har du undervisat? 

Hur länge har du jobbat på denna skola? 

Undervisar du i fler ämnen än i svenska? 

 

Intervjufrågor 

- Vad innebär begreppet lärstilar för dig? 

- Vilka eventuella svårigheter ser du med att arbeta med lärstilar? 

- Ser du ett samband mellan ditt sätt att undervisa och din personliga lärstil? 

- Hur ser elevernas delaktighet ut i planerandet av arbetssätt i 

svenskundervisningen? 

- Hur gör du för att ta reda på vad dina elever behöver för att lära sig? 

- Hur diskuteras olika sätt att lära sig i relation till svenskämnet? 

- Hur diskuteras lärstilar i anslutning till svenskämnet mellan svensklärare? 

- Vilka eventuella förändringar av lärstilar kan du se hos eleverna, enligt dig? 

 
 


