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Abstract 

The purpose of this study has been to find out how conscious primary school teachers are of 

different learning styles and how they use them in practice. I have interviewed seven primary 

teachers for this study. The teachers were relatively conscious of different learning styles. 

This consciousness means that the education is both auditive, visual and that they let the 

pupils learn by doing to understand. This cause that the most pupils can profit from the 

training. Despite this they witnessed how pupils who “learnt by doing “lost out in the 

classroom because their needs demanded more effort from teachers. 

 

Key words: Learning styles, NLP, VAK-test, The Dunn & Dunn Learning styles Model, 

Multisensory education  



 

Sammanfattning 

 

 Syftet med detta arbete var att ta reda på hur medvetna lärare på lågstadiet är av lärstilar och 

hur de praktiserar detta i sin undervisning. Jag har intervjuat sju lärare på lågstadiet för att ta 

reda på detta. Lärarna i min undersökning är relativt medvetna om lärstilar. Denna 

medvetenhet gör att det undervisar både genom att berätta (auditivt), visa (visuellt) och att de 

låter eleverna göra saker (kinestetiskt/taktilt) för att förstå. Detta gör att de allra flesta elever 

kan tillgodogöra sig undervisningen. Trots detta upplevde lärarna att de elever som lär in 

genom att ”göra” saker ofta kom i kläm i skolan eftersom deras inlärningsstil kräver mer 

arbete av läraren.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

I Lpo 94 står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

och mål att sträva mot är bl.a.”att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”. 

(LPO 94, 1kap2 & 9 §) 

Hur ska då detta gå till? 

Efter att jag i snart sex års tid arbetat i en liten undervisningsgrupp bestående av barn med 

särskilda behov på en lågstadieskola, så har funderingar kring barns lärande varit i fokus. När 

lärare sett att en elev inte riktigt kunnat följa med i undervisningen har vår specialpedagog 

utfört ett ITPA-test (se bil.1) där man bedömer elevens starka och svaga sidor visuellt (synen) 

och auditivt (hörsel). Därefter har man jobbat med dessa bitar. Jag har upplevt detta arbete 

väldigt intressant men samtidigt också varit lite skeptisk till vad dessa test egentligen mäter.  

Vad är det för typ av kunskap som skolan kräver? Är det så att det bara är det visuella och 

auditiva som räknas? 

När jag sedan stötte på begreppet lärstilar (läste om det på Internet) upplevde jag att detta 

kunde vara en framkomlig väg att nå målet med att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, 

samtidigt som undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

  

 I denna studie använder mig av olika begrepp som jag direkt skulle vilja förtydliga här. 

 

Lärstil: En persons lärstil är hur man koncentrerar sig och bearbetar ny och svår information. 

Lärstilen speglar en persons invanda och utpräglade sätt att tillägna sig kunskaper 

(http://www.cfl.se). 

 

Arbetsstil: personens bästa möjliga arbets-och inlärningsförhållande (Boström, 1997). 

 

Kanal (inlärningskanal): När läraren vid undervisningen använder elevernas sinnen- 

syn, hörsel, känsel och rörelse- får eleverna informationen genom en eller flera kanaler 

(Grinder, 1999). 
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Visuell: (synen) Den visuella gruppen människor lär sig med hjälp av symboler, kartor, 

bilder.  

Auditiva: (hörsel) Den auditiva gruppen människor lär sig bäst genom att lyssna och tala. 

Kinestetiska/taktila: (rörelse/känsel) Den kinestetiska/taktila gruppen människor lär sig bäst 

genom att göra saker praktiskt (Steinberg, 1994) Jag använder också begreppet ”göra”-barn 

för denna grupp. 

 

Fast jag själv arbetat med specialundervisning och verkligen tagit hjälp av alla sinnen för att 

få eleverna att förstå, har jag inte tänkt på att detta med lärstilar är något som kommer igen i 

många sammanhang. Att det sen krävs mer arbete än vad man tror fick jag en aha-upplevelse 

kring när jag som klassförälder skulle informera om en skolresa i min dotters klass. Detta var 

när jag precis påbörjat detta arbete. 

 Eleverna skulle få välja resmål, de fick tre alternativ. När jag först planerade presentationen 

tänkte jag mig att göra det muntligt eftersom jag har en förkärlek till att prata. Då kom jag på 

att de eleverna i klassen (åk 9) som är visuella och kinestetiska inte skulle få en rättvis chans 

att ta ställning till resmål. Jag tänkte om, och ordnade en overhead att visa och förberedde en 

liten diskussionsstund samt att jag informerade muntligt. Denna förberedelse tog en bra stund 

och då gick det upp för mig att det krävs en hel del arbete för en så pass enkel presentation… 

 

Inom området lärstilar finns det väldigt många olika teorier. Jag har valt att titta närmare på 

den lärstilen som de två forskarna Rickard Bandler och John Grinder utarbetat nämligen:  

Att lära sig genom sina sinnen. Inlärningsmodellen heter Neurolingvistisk programmering 

(NLP). 

 (Boström, 1997) 

 

Att jag valde denna lärstil är att den delvis går att koppla till de tester som görs på skolor i 

min hemkommun, samt att den här teorin verkar vara så pass ”enkel” så att den faktiskt är 

genomförbar. 

Jag berör också två andra lärstilar. Den ena heter Lärstilsmodellen (The Dunn & Dunn 

Learning Styles Model) och den andra heter Multipla intelligenser. Lärstilsmodellen har jag 

med för att den liknar NLP. Den stora skillnaden mellan NLP och Lärstilsmodellen är att den 

senare också fokuserar på den yttre läromiljön. Multipla intelligenser finns med som bilaga. 
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1.2 Syfte  

 

Under mina snart 20 år i ”skolans värld” har jag aldrig hört talas om eller diskuterat olika 

lärstilar med mina kollegor. När jag sen kom i kontakt med detta begrepp så har olika 

funderingar dykt upp. Hur medveten är lärarkåren om att en del elever lär sig lättare genom att 

se saker (visuellt), och en del lär sig bättre genom att ta på och göra saker 

(taktilt/kinestetiskt)? En annan elev kan endast ta in kunskap när läraren berättar (auditivt), 

hur anpassar läraren undervisningen efter den eleven? 

Att vi lär in på olika sätt, det är nog de flesta lärare medvetna om mer eller mindre. Men 

frågan är om vi i skolan kan anpassa vårt arbete så att undervisningen passar alla elever? 

Är man som lärare inte medveten om de olika lärstilarna så kommer man förmodligen lära ut 

på samma sätt som man själv lär in vilket då bara tillgodoser vissa av eleverna i en klass... 

 

Syftet med rapporten blir då att ta reda på hur medvetna lärare är av lärstilar och hur de 

praktiserar detta i verkligheten. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Lärstilar 

 

2.1.1 Historik 

 

Begreppet inlärningsstilar har en historia som sträcker sig tillbaks till 1960-talet. Rita Dunn är 

en av de personer som arbetat för att synliggöra olikheterna mellan elever. Hon har jobbat för 

att individualisera undervisningen (Grinder1999). Men redan Platon tycktes vara medveten 

om multisensorisk undervisning (att eleverna använder alla sinnen) när han skrev:” använd 

inte tvång utan låt undervisning vid unga år vara en sorts nöje-så finner du lättare barnets 

anlag” (Armstrong 1998,s.55). 

1700-hundratalsfilosofen Jean Jacques Rousseau hävdade att barnet inte enbart lärde sig 

genom att använda ord utan först och främst genom upplevelser. På 1900-talet utvecklade 

Maria Montessori och John Dewey undervisning som byggde på multipel intelligensliknande 

tekniker, t ex Montessoris taktila bokstäver (Armstrong1998). 

 Howard Gardner som har verkat sen början av 80-talet är inne på samma bana. Han är 

mannen bakom teorierna om multipla intelligenser (se bil.2) 

Begreppet inlärningsstilar är enligt Boström (1998) inget nytt, men den har fått en ny 

dimension när man skiftat perspektiv inom pedagogiken från undervisning till lärande. Att 

utgå från elevernas inlärningsstilar bygger i lärandet på att ta vara på elevernas styrkor och på 

så sätt skapa en positiv inställning till skolan. Det motsatta synsättet, att först hitta bristerna 

hos eleverna och försöka kompensera dessa kan få förödande konsekvenser. Att använda sig 

av elevernas lärstilar innebär att se varje elevs unika möjligheter (Boström, 1998). 
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2.1.2 Att lära genom sinnen (Neurolingvistisk programmering) 

 

NLP är en inlärningsmodell som utgår från hjärnans sätt att arbeta. NLP är en förkortning för  

Neurolingvistisk programmering. Neuro: (hjärnans celler) handlar om sinnet och hur vi 

organiserar vårt mentala liv. Lingvistik: (språk) hur vi använder språket och hur det påverkar 

oss. Programmering: hur vi med hjälp av språket programmerar hjärnans celler och därmed 

vårt beteende.  

Upphovsmännen till denna modell är Rickard Bandler, psykolog och matematiker och John 

Grinder, professor i lingvistik. (Boström,1997) 

 

Bandler och Grinder har definierat tre varianter för inlärning –  

visuell (synen) auditiv (hörsel) och kinestetisk/taktil (rörelse/känsel). 

(Boström, 1997) 

 

Inom NLP kopplar man hjärnans olika halvor till följande färdigheter: 

 

Vänster Höger 

-språk -färger 

-läsning -konst 

-hörsel -känslor 

- detaljer och fakta -former och mönster 

 

Auditiv Kinestetisk 

 

Visuell/vänster (ord, text) Visuell/höger(bilder ,symboler ,mönster) 

Minns bäst detaljer och skriftligt språk; Minns bäst tecken ,symboler ,bilder och    

Kräver klara, specifika, skriftliga direktiv konkreta föremål; vill ha alternativ och gillar 
 kreativa uppgifter 

 

NLP utgår från att man kopplar ihop de båda hjärnhalvornas förmågor. 

(Dryden & Vos, 2001) 
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Elever som har en dominant vänster hjärna vill lära sig från delarna till helheten, såsom ofta är 

fallet i dagens skola. För elever med dominant höger hjärna är det tvärtom, de lär sig från 

helheten till delarna. Eftersom skolan oftast arbetar från delar till helhet får de elever med 

högerdominans i hjärnan svårare att ta till sig undervisningen (Boström, 1997). 

 

Den brittiska affärsmannen och forskaren Colin Rose ger i den Nya inlärningsrevolutionen ett 

exempel på hur olika delar av hjärnan kan arbeta tillsammans 

 

Om du lyssnar till en sång kommer vänstra hjärnhalvan bearbeta orden och den högra 
hjärnhalvan bearbeta musiken. Så det är inte en tillfällighet att vi lär oss texten till populära 
sånger väldigt lätt. Du behöver inte ens anstränga dig för att göra det. Du lär dig dem så 
snabbt eftersom både den vänstra och den högra hjärnhalvan är involverad. 
(Dryden, Vos, 2001 s.125). 

 
 
Michael Grinder som är den främste företrädaren för NLP in education (NLP i skolan) 

förklarar att för de flesta människor fungerar alla tre inlärningskanaler men att någon är mer 

dominant. I en genomsnittlig klass på 30 elever kan ca 22 elever att ta in på fler än en kanal. 

4-6 tar endast in på en kanal. 2-3 elever når man inte pga. av andra faktorer än deras 

inlärningsstilar t ex sociala och psykologiska faktorer som hjärnskador m.m. Varför en kanal 

blir dominant vet man inte men en hypotes är att vårt starkaste sinne utvecklas i tidig 

spädbarnsålder (Boström,1998). 

 

De elever som endast har en kanal är oftast de elever som kräver en till en undervisning i 

klassrummet. Grinder (1999) kallar dessa elever för ”översättare”. De är antingen enbart 

visuella, auditiva eller kinestetiska. De har oftast inte så stora bekymmer så att de kan få 

specialundervisning, de fungerar bra en del av skoltiden men får kämpa desto mer resten av 

tiden. All information som kommer in genom deras sinnen måste ”översättas” till deras enda 

lagringsmetod. Detta resulterar enligt Grinder (1999) till en serie med glapp eftersom han/hon 

har en del kunskaper men missar annat. 

 Om man som lärare tränar sig på att vara flexibel och undervisar på alla tre kanalerna skulle 

mycket energi sparas för dessa elever (Boström, 1997). 
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2.1.3 Hur kan man ta reda på en persons inlärningsstil inom NLP? 

 

Michael Grinder har jobbat fram ett enkelt sätt att mäta en persons inlärningsstil. Lena 

Boström har tillsammans med Hans Wallenberg modifierat och utvecklats hans mätmetod. De 

kallar detta test för VAK-testet (visuellt, auditivt och kinestetiskt). 

Mätningen sker genom att personen ifråga under en kort tid studerar tre olika typer av föremål 

som ligger på en rad. 

Försökspersonen ska återge raden med rätt kombination. Från början har man ca 4-5 föremål 

som sedan utökas vartefter mätningen framskrider. Mätningen är indelad i nio olika moment, 

som vardera tar ca 5-10 min. Det bästa resultatet (=antalet föremål försökspersonen kan 

återge) från varje delmätning antecknas i ett protokoll (Boström, 1997). 

 

”De nio delmätningarna innebär följande: 

1. VISUELL INLÄRNING och VISUELL REDOVISNING innebär att försökspersonen 

betraktar föremålen och sedan, när testledaren gömt föremålen, skriver upp dem i rätt 

ordning på ett papper. 

2. VISUELL INLÄRNING och AUDITIV REDOVISNING innebär att försökspersonen 

betraktar föremålen och sedan, när testledaren gömt föremålen, talar om den rätta 

ordningen. 

3. VISUELL INLÄRNING och KINESTETISK REDOVISNING innebär att 

försökspersonen betraktar föremålen och sedan på bordet lägger upp en likadan rad 

som testledarens. 

4. AUDITIV INLÄRNING och VISUELL REDOVISNING innebär att försökspersonen 

hör raden av föremål nämnas och skall efter en stund skriva raden på ett papper. 

5. AUDITIV INLÄRNING och AUDITIV REDOVISNING innebär att försökspersonen 

hör raden av föremål räknas upp och sedan, efter  en stund, själv ska tala om den rätta 

ordningen på föremålen. 

6. AUDITIV INLÄRNING och KINESTETISK REDOVISNING innebär att när 

försökspersonen hört ramsan med föremål ska det läggas upp på bordet i rätt ordning. 

7. KINESTETISK INLÄRNING och VISUELL REDOVISNING innebär att 

försökspersonen blundar (eller har förbundna ögon) och känner med fingrarna efter i 

vilken ordning föremålen ligger. Därefter skall han som förut skriva upp dem i rätt 

ordning. 
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8. KINESTETISK INLÄRNING och AUDITIV REDOVISNING innebär som ovan att 

försökspersonerna med fingrarna registrerar föremålens ordning och sedan talar om 

ordningen. 

9. KINESTETISK INLÄRNING och KINESTETISK REDOVISNING innebär att 

försökspersonen dels känner med fingrarna hur föremålen ligger och sedan med sina 

händer lägger upp motsvarande rad. 

Under mätning 7-9 blundar således försökspersonen under inlärningsmomentet” 

(Boström, 1997, s 59-60) 

 

De tester som Boström (1997) själv gjort med elever beskriver hon som väldigt positiva. 

Eleverna har upplevt det lekfullt, som en enkel tävling med sig själva. Testet är enligt 

Boström (1997) så pass enkelt att eleverna parvis själva kan göra det efter en kortare 

genomgång. Det krävs väldigt enkel utrustning eftersom man bara använder bruksföremål 

som t ex gem, suddgummin eller tändstickor. Analysen är också enkel att bedöma. Boströms 

uppfattning är att i första hand testa de elever som har det svårt för sig i skolan  

(Boström, 1997). 

 

2.1.4 Lärstilsmodellen (The Dunn & Dunn Learning styles model) 

 

Enligt Boström (1997) är det inte bara vår inlärningsstil som är unik utan även vår arbetsstil. 

De senaste årens pedagogisk forskning har visat att vi utvecklas och fungerar bättre när vi får 

använda vår egen arbetsstil. Förgrundspersonerna inom denna forskning är Rita och Kenn 

Dunn. De har utvecklat en modell för inlärningsstilar som även tittar på vilken arbetsstil man 

har. De har förutom att studera de olika sensoriska modaliteterna (visuell, auditiv, taktil och 

kinestetisk) även undersökt hur omgivningen, attityder m.m. påverkar inlärningen. De kallar 

denna modell för The Dunn & Dunn Learning styles model eller Lärstilsmodellen (se bil. 3). 

 

Tillsammans med Kenn Dunn har Barbara Prashnig vidareutvecklat denna modell. Hon har 

dragit nytta av olika inlärningsstilar samt hjärnforskning och sammanlänkat de idéer som 

verkat bäst. Dessa har hon använt inom skola och näringsliv både på Nya Zeeland och i 

Sverige. Hon skriver i sin bok Våra arbetsstilar: 

 

Hur människor lär sig att på ett effektivt sätt lösa problem, arbeta och lära sig nyckeln till 
ett livslångt lärande. Trots att alla har förmågan att lära är det ett fåtal av oss som använder 
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den fullt ut. Varför? För att alla har sin egen stil för inlärning och arbete, även om mycket 
få verkligen vet vilken stil som passar dem bäst. (Boström, 1997 s. 33). 

 

 

Prashnig och Dunn & Dunn har arbetat fram en arbetsstilsanalys där man kan ta fram bästa 

möjliga arbets-och inlärningsförhållanden för den enskilde eleven och för gruppen. Eleverna 

fyller i ett frågeformulär. Testet utvärderar 44 olika delar inom följande sex områden: 

 

- närmaste omgivning (ljus, ljud mm) 

- attityder (motivation, uthållighet mm) 

- sociala grupperingar (ensamvarg, pararbete, gruppmänniska) 

- sensoriska modaliteter (starka, svaga sidor visuellt, auditivt, kinestetiskt och taktilt)  

- fysiska behov (matintag, rörlighet, tid på dygnet) 

- höger/vänster hjärnhalvedominans 

 

 

För att få fram bästa arbetsstil databehandlas frågeformuläret. Analysen leder även fram till 

självkännedom som enligt Prashnigs forskning leder till prestationsförbättring  

(Boström, 1997).  

Enligt Gudmundsson (1997) är det väldigt individuellt hur man vill ha det omkring sig för att 

lära sig på bästa sätt. En del vill ha stark belysning, andra svag belysning. En del vill äta på 

något när det lär sig, andra tar istället paus när de äter och dricker. Några vill ha tyst omkring 

sig medan andra vill ha ljud, musik, prat o.s.v. Allt detta handlar om vilken arbetsstil man har. 

(Gudmundsson, 1997) 

 

2.1.5 Arbetstilsanalys kontra VAK-testet 

 

Boström (1997) tycker att både arbetsstilsanalysen som används inom Lärstilsmodellen och 

VAK-testet (NLP) är bra instrument att ”mäta” elevers inlärningsprofil. VAK-testet kontra 

arbetsstilanalysen mäter samma saker vad det gäller inlärning, alltså om eleven är visuellt, 

auditivt eller kinestetiskt/taktilt lagd. 

 Men hon upplever att VAK-testet är mer tillförlitligt i och med att arbetsstilsanalysen handlar 

mycket om självskattning av sitt eget arbete. I gengäld ger arbetsstilsanalysen en bredare bild 

av de olika faktorerna som spelar in vid inlärning. 
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2.1.6 Vad är multisensorisk undervisning? 

 

 Enligt Wallenkrans (1993) tar vi in och tolkar information genom syn, hörsel, känsel, 

rörelser, lukt och smak. Olika sinneskanaler fungerar olika bra hos olika individer. Vi kan 

enligt Wallenkrans (1993) kompensera en dålig sinneskanal med en som fungerar bättre. 

 

En del av oss kanske kompenserar vår dåliga auditiva perceptionsförmåga, dvs. tolkningen 
av hörselintryck ,genom att ha en god utvecklad visuell perception, dvs. tolkning av 
synintryck.. 
Andra återigen har en god känsel, de lär sig genom att göra saker, de har en välutvecklad  
kinestetisk-taktil perception (Wallenkrans, 1993, s 13). 

 

 Dunn & Dunn (1995) anser att somliga barn har flera perceptuella förmågor. De är 

talangfulla inom några eller alla hörsel-, syn-, känsel och kinestetiska förmågor. Sådana barn 

anses oftast vara studiebegåvade. Sen finns det enligt Dunn & Dunn (1995) de elever som 

endast har en enda förmåga. De kan ändå klara sig bra i skolan bara den nya informationen 

presenteras på rätt kanal. 

 De elever som inte har några starkt perceptuella förmågor måste enligt Dunn & Dunn (1995) 

få undervisning med en multisensorisk metod där man börjar med deras ”bästa” 

inlärningskanal, vilken sedan förstärks genom de andra kanalerna (Dunn & Dunn, 1995). 

 

 Tanken med multisensoriskt lärande är att läraren tillämpar elevernas individuella 

inlärningsstilar, visuell, auditiv eller kinestetisk/taktil i sin undervisning; det vill säga 

presenterar information på tre olika sätt. Enligt denna teori är det läraren som anpassar sig till 

eleverna och deras stilar genom att variera undervisningen för att nå ut till dem, istället för att 

eleverna anpassar sig till lärarens undervisning (Jensen, 1996). 

 

Skolan har enligt Boström (1997) av tradition inriktat sig på den visuelle och den auditive 

eleven och mycket lite på övriga, även om det visat att det taktila och det kinestetiska sinnet 

är mer dominant hos eleverna, framförallt hos pojkar. 

 

Boström (1997) förkastar inte den traditionella förmedlingspedagogiken helt. Hon menar att 

man mycket väl kan använda den när man t ex ska levandegöra historia, litteratur och vid 

instruktioner mm. Men att man då kompletterar detta med de övriga sinnena. 

Det enklaste sättet att få svar på om man nått ut till eleverna är enligt Boström (1997) att 

känna in vilket gensvar man får. 
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Vi vill att vårt budskap och vår kunskap ska gå ‘hem’-inte eleverna (Boström, 1997,sid 18). 

 

 

Enligt Dunn och Prashnig utvecklas det kinestetiska sinnet först, man lär med hela kroppen. 

Sedan utvecklas det taktila, man måste ta på allt. Det visuella sinnet utvecklas någon gång 

under förskoletiden. Inte förrän i 11-årsåldern utvecklas det auditiva sinnet fullt ut. Då som 

först kan barnen börja lyssna och lära sig svåra saker genom hörseln. 

Här ligger dock stor skillnad mellan flickor och pojkar, då pojkar ofta utvecklar detta sinne 

senare än flickor. Dunn och Prashnig menar att upp till 1/3 av alla pojkar som går grundskolan 

aldrig blir riktigt auditiva eller visuella. Viktigt är då att använda sig av undervisningsmaterial 

där känseln är inblandad och att detta sker tidigt i barnets utveckling. (Dunn & Dunn, 1995)  

 

Enligt Dunn & Dunn (1995) är barnets perceptuella förmåga (förmågan att tolka 

sinnesintryck) något medfött, det kan inte övas upp. Däremot så menar Dunn & Dunn (1995) 

att de perceptuella förmågorna ökar med åldern och på så sätt utvecklas kanske fler 

sinnesförmågor. 

 

2.1.7 Vilken lärarstil? 

 

Många lärare lär ut på samma sätt som de själva lär in. Detta innebär att om man som lärare är 

starkt auditiv tenderar man att undervisa genom att tala, är man själv visuell visar man mest 

bilder osv.(Boström, 1997) 

 

I det flesta klassrum i det flesta skolor världen över ges undervisning med metoder som 
förutsätter att alla vi lär oss på samma sätt. Nu vet vi att det inte fungerar så i verkligheten. 
Inlärningsstilarna visar på många olika faktorer som har betydelse för vårt sätt att lära 
effektivt. Som pedagoger måste vi helt enkelt veta hur personer i klassrummet lär sig för att 
kunna undervisa dem. Valet av metodiska verktyg kommer därefter.(Boström1998, s.23) 

 

 

Om man som lärare eller föredragshållare presenterar sin information muntligt når man ca 20 

% av åhörarna. Använder man sig sen av en overhead med t.ex. bilder för att komplettera det 

muntliga med når man ytterligare 30 %. Genom att sen låta de som lyssnar själva få diskutera 

det man tagit upp når man ytterligare 20 % och om de sen aktivt får göra olika moment  når 

man ytterligare 20 % (Boström,1997). 
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 Boström (1998) anser att alla bör känna till olika inlärningsstilar eftersom lärandet pågår 

ständigt under hela livet. Viktigt är först och främst att få insikt om hur man själv lär sig 

därefter att ta reda på andras lärstilar. För att på så sätt ta reda på hur vi beter oss och hur 

andra tar emot vår information. Boström (1998) hävdar att detta inte bara ska gälla i skolans 

värld utan överallt, på arbetsplatser och i hemmen. 

 

 Dunn (2001) anser att lärare idag är medvetna om att elever lär på olika sätt. Men vad många 

lärare inte vet är hur de ska undervisa elever med olika inlärningsstilar på samma gång. Detta 

beror enligt henne på att lärare, och de som undervisar lärare inte läser så många 

forskningsrapporter och blir då inte informerade om de senaste rönen kring detta. 

 

 Viktigt att tänka på enligt Dunn & Dunn (1995) är att inlärningsstilarna inom familjen ofta 

skiljer sig åt. Detta gör många gånger att föräldrar försöker lära sina barn att lära in saker på 

samma sätt som de själva lär. Detta leder då troligen till frustration. 

 

Paul Hollander, en kanadensisk konsult, har gjort en översikt av olika sätt som den visuelle, 

auditive och den kinestetiska inläraren föredrar att ”arbeta” efter (grovt generaliserat). 

 

”Läsning: Den visuelle gillar beskrivningar, kan föreställa sig och fantisera kring olika scener 

och bilder. Den auditiva föredrar dialoger; tycker om när man läser för honom. Den 

kinestetiske föredrar händelserika berättelser, men har ofta svårt att koncentrera sig på 

läsning. Med andra ord har vi olika inställningar till läsmaterial och föredrar kanske olika 

typer av berättelser beroende på vilken representativt system som är det primära för oss. 

Stavning: Den visuella stavar genom att konstruera bilder av hur ordet ska se ut, ofta en bra 

metod. Den auditiva försöker stava genom att ljuda ord och misslyckas ofta. Den kinestetiske 

känner efter om ordet ”känns” rätt när han stavar det, en metod som fungerar ibland, ibland 

inte- den är bättre som kontrollmetod för att kolla upp om man är nöjd med sin stavning av ett 

ord eller inte. 

Minne: Den visuella är bra på att komma ihåg det han sett, t ex från planscher och 

bildmaterial. Han vill gärna göra anteckningar och tycker om att få stenciler och annat 

material att titta på. Den auditive kommer lättare ihåg saker som har sagts till honom. Genom 

att upprepa för sig själv kommer han ihåg. Den kinestetiskt orienterade kommer bäst ihåg det 

han varit med om och gjort. 
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Koncentration: Den visuelle är inte störd av ljud men ogillar att se ett rörigt skrivbord eller 

rum. Han störs av rörelser i rummet. Den auditiva är mycket lättare distraherad av ljud och 

den kinestetiska uppmärksammar mer sällan visuella händelser eftersom han är upptagen med 

det han gör. 

Problemlösaren: Den visuella planerar ofta i förväg, gillar att skriva listor och skriva kring 

problemen. Den auditiva gillar bättre att prata kring olika lösningar och i diskussion komma 

fram till olika idéer. Den kinestetiske är mer impulsiv och föredrar en snabb insats och 

handling. Det är bättre att pröva sig fram”(Steinberg-94, s.214-215). 
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3. PROBLEMPRECISERING 

 

Alla har vi vår egen lärstil när vi ska lära oss något nytt. Rickard Bandler och John Grinder 

menar att lärare tenderar att lära ut på samma sätt som de själva lär in (Boström, 1997) 

Detta innebär enligt dem att vissa elever som t.ex. enbart är visuella inte kommer att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt om läraren har det auditiva som sin starka sida 

och då mest berättar när han/hon undervisar.  

Min problemprecisering är: 

Hur tänker grundskollärare som undervisar på lågstadiet om lärstilar och hur 

praktiserar de detta i verksamheten? 
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4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

Eftersom syftet med min studie var att ta reda på och förstå hur medvetna lärare var kring 

olika lärstilar, valde jag att använda mig av ett kvalitativt arbetssätt. 

Trost (2005) menar 

 

att är man intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, 
eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie 
rimlig” (Trost, 2005 s.14). 

 

 

Jag började varje intervju med att förklara syftet, samt att respondenten fick läsa en kortare 

text (se bil.5) för att få en uppfattning om intervjuns andemening. Att jag valde just denna text 

beror på att jag tyckte att den passade  bra in i sammanhanget och jag hade också fått 

indikationer från vissa av mina respondenter att de var lite osäkra på vad jag var ute efter i 

min undersökning. Jag upplevde inte att texten påverkade respondenterna mer än att de blev 

lugnade av att de förstod vad intervjun handlade om. Jag tyckte mig kunna läsa av på deras 

minspel när de läste texten att denna sorts lärstil inte var något nytt för dem. 

 

Varje intervju tog ca 40 min och jag försökte använda mig av enkla och raka frågor  

som Trost (2005) rekommenderar i sin bok Kvalitativa intervjuer. Under intervjun fick lärarna 

också fått göra ett enklare lärstilstest ( Bil. 4). Jag upplevde inte att detta test påverkade 

resultatet eftersom lärarna verkade vara så insatta i ämnet. 

 

4.1 Urval 

Eftersom jag själv är verksam på lågstadiet blev det ett naturligt val att intervjua 

lågstadielärare för att få en uppfattning om mina kommande kollegors tankar om ämnet. 

Med tanke på undersökningens begränsning valde jag att göra mitt urval av intervjupersoner i 

min hemkommun. Kriterierna för urval var endast att det skulle vara en spridning vad det 

gällde år i läraryrket. Jag tyckte att detta kunde vara intressant eftersom detta med olika 

lärstilar ändå är ett rätt så nytt fenomen.  

Jag började med att ta kontakt med två rektorer i min hemkommun. Jag presenterade mitt 

ärende och förklarade vilket kriterium för urval jag hade . 

Jag fick fem namn av vardera rektor. Av dessa drog jag slumpmässigt ut sju personer till min 

undersökning. 
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 Alla lärare i min undersökning jobbar på lågstadiet i samma kommun. Jag träffade 6 kvinnor 

och en man. Alla jobbar inom renodlade verksamhetsformer. Lärarnas yrkeserfarenhet 

sträcker sig från fyra år upp till 34 år i läraryrket. De intervjuade är sju lärare med varierande 

bakgrund och utbildning. 

 

Fyra är Grundskollärare 1-7 med inriktningen Ma/no 

En är Grundskollärare 1-7 med inriktning Sv/so 

En är Grundskollärare 4-9 med inriktning Ma /no 

En är Mellanstadielärare 

 

 4.2 Etik 

Jag hade innan mina intervjuer förklarat syftet med min undersökning. Jag hade samtidigt 

utlovat att det som vi skulle tala om vid intervjuerna kommer att betraktas med en sträng 

konfidentialitet. De bandinspelningar som jag gjort under intervjuerna har raderats. 

I mina beskrivningar av intervjupersonerna anser jag att det inte går att identifiera någon av 

dessa. 

 

4.3 Datainsamling 

I samtliga fall har jag tagit kontakt med mina respondenter personligen. Alla var positiva till 

en intervju. Jag informerade även vid första samtalet om att intervjun inte skulle ta mer än en 

timme. En av mina respondenter insjuknade dock så jag fick ersätta vederbörande med en 

annan person. Alla intervjuer har skett på ett arbetsrum på min skola. Att jag valde att bjuda in 

respondenterna till mig handlar om att de personer jag intervjuat inte har egna arbetsrum där 

man får prata ostört, samt att detta rum har en dator.  

Datorn använde jag när jag läste av resultaten på lärstilstestet som lärarna fick göra i samband 

med intervjun (se bilaga 6). Intervjuerna spelades in på en liten bärbar diktafon. 

 Valet att använda diktafon (liten kassettbandspelare) var både för att kunna koncentrera mig 

på respondenten och i efterhand skriva rent det som sagts men främst handlar det om att jag 

som är starkt auditiv har svårt att anteckna samtidigt som jag lyssnar på någon.  

Under intervjun stängde jag av diktafonen vid två tillfällen, den ena gången var när jag själv 

lite kort berättade om de olika lärstilstesterna som jag läst in mig på. Den andra gången var 

när intervjupersonen fick göra ett lärstilstest själv. 
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4.4 Bearbetning och analys 

 

Jag valde att använda en av metoderna som Trost (2005) rekommenderar nämligen  

 

att man lyssnar till bandet, skriver ner vissa minnesanteckningar samt sedan skriver ner en 
sammanfattning av intervjun där man dessutom omstrukturerar den så att strukturen passar 
den man har i intervjuguiden. Detta gör att alla intervjudata får samma struktur och blir 
lättare att analysera.(Trost 2005 s.127). 

 

 

 För min undersökning har jag bearbetat ca 5 ½ timmars intervjumaterial på detta sätt. 

 

4.5 Strukturering av material 

 

I min undersökning ville jag veta vad grundskollärare som undervisar på lågstadiet tänker 

kring elevers lärande ur ett lärstilsperspektiv, och hur de sedan praktiserar detta i sin 

undervisning. Jag har gjort en analys av intervjuerna med hjälp av de frågor som jag ställt i 

mina intervjuer. Dessa frågor finns nedan. Analysen redovisas i min resultatdiskussion. 

 

• Har du funderat på hur du lär in på bästa sätt? 

• Hur tror du att dina elever lär in på bästa sätt? 

• Vilket sätt föredrar du att undervisa på? 

• Vet du om att det finns sätt att ta reda på vilken inlärningsstil man har? 

• Hur skulle du beskriva den ”perfekta” lärsituationen?  

• Finns det ”hinder” för att inte uppnå denna situation? 

• Ett viktigt syfte med IUP (individuell utvecklingsplan) är att eleverna ska göras 

medvetna om sin egen lärprocess, tror du att det här med lärstilsanalys kan vara 

en väg att gå?   

• Är det här med lärstilar något som du skulle kunna tänka dig att fortbilda dig 

vidare i? 
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5. RESULTAT 

 

Intervjufrågor: 
Har du funderat på hur du lär in på bästa sätt? 
 

Alla lärare utom en hade funderat på vilket sätt som de lärde in bäst på. Tre var starkt visuella. 

De tog upp exempel från skoltiden som t ex ”-jag såg bilden i huvudet på sidan som svaret 

stod på”. Två ansåg att den auditiva sidan var starkast. Alla var nog ändå inne på att de hade 

flera starka kanaler. De drog också kopplingen till varför de hade haft lätt för sig i skolan, har 

man flera starka kanaler så är man studiebegåvad.  

 

 De lärstilstest som intervjupersonerna fick göra stämde in relativt bra med den uppfattning 

som lärarna själva hade om på vilket sätt som de lär sig bäst på (se bil.6). Testet uppskattades 

av alla inblandade eftersom ingen av intervjupersonerna tidigare gjort något liknande test. 

 Ingen av de lärare som jag intervjuade ansåg sig vara en ”göra”- person. Någon poängterade 

t.o.m. att personen ifråga absolut inte var en ”göra”- person. 

 

 I min undersökning hade endast en lärare inte funderat kring sin egen lärstil, men vartefter 

intervjun fortskred hade hon snart ganska klart för sig var hon hade sina starka sidor.  

Ingen av lärarna i min intervju tog upp faktorer i miljön som påverkar när det berättade hur 

det lär in på bästa sätt. 

 

Hur tror du att dina elever lär in på bästa sätt? 
 

På denna fråga blev det många olika svar, alla lärare visade dock att de har en uppfattning om 

hur eleverna lär in på bästa sätt. Tre lärare märker på barnen på vilket sätt de lär in bäst på 

genom att t ex lyssna på hur barnen pratar- visa mig hur jag ska göra (visuellt) eller- säg det 

igen (auditivt). En lärare menade att man tydligt kunde märka vilka som inte kan ta muntliga 

instruktioner. De behöver då få se det hela istället. ”Göra”- barnen är svårare att upptäcka 

tyckte alla lärare. 

 En lärare sa: -”att man kan misstänka att de elever som är rörliga (vässar pennan mycket 

osv.) är de som är kinestetiska/taktila. Tyvärr kommer dessa elever ofta i kläm. Det krävs mer 

av mig som lärare kring dessa barn”. 
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Vilket sätt föredrar du att undervisa på? 
 

Alla lärarna i min intervju föredrar att undervisa på det sätt som de själva lär in på. Med 

andra ord blir det mycket berätta (auditivt), rita och visa (visuellt). Fem av lärarna anser också 

att det är det klart enklaste sättet att undervisa på. 

 

Två lärare tycker att det är viktigt med gruppdiskussioner men att man då pratar om det som 

berör barnen, annars tappar man många av barnen om det blir för abstrakt. Ibland kan det 

dessutom vara svårt att hitta gemensamma nämnare i gruppen för att barnen har så olika 

referensramar. En lärare hävdar att det viktigaste är att man som lärare vet varför man gör 

något och vad man vill uppnå med detta. Alla lärare uttrycker att de i alla fall försöker variera 

sin undervisning. 

 Det som verkar vara svårt är kring ”göra”- barnen eller som en lärare sa: -”Jag har så många 

”göra”- barn i min grupp så jag har fått tvinga mig till att hela tiden göra saker för att 

barnen ska förstå. Då handlar det inte så mycket om vad man som lärare föredrar att göra 

utan vad eleverna behöver”.  

 

Vet du att det finns sätt att ta reda på vilken inlärningsstil man har? 
 

Fyra av lärarna hade hört talas om att det finns sätt att ta reda på en persons inlärningsstil. 

Men ingen kunde direkt namnge något test eller berätta hur det fungerar. Det de hade hört  

var från någon föreläsning i ämnet . En lärare hade varit på studiebesök på en skola där man 

praktiserar detta. Två av lärarna hänvisade till ITPA testet. 

 

Efter denna fråga berättade jag lite kort om de olika tester som jag läst in mig på och som jag 

också presenterar i litteraturgenomgången, nämligen VAK-testet och arbetsstilsanalysen. 

Lärarna fick dessutom genomföra ett enklare lärstilstest som jag hämtat på nätet ( bil. 4,6). 

  

Hur skulle du beskriva den ”perfekta” lärsituationen? 
 

Tre av lärarna hade önskemål om att ”komma ut” i verkligheten. I stället för att t.ex. ta in 

naturen så går man ut och upplever den. Detta skulle framförallt gagna ”göra”- barnen tyckte 

dessa lärare. 

Inomhus önskade två lärare något fler lokaler, eller ha möjlighet att dela av klassrummet i 

olika ”bås”, där de olika lärstilarna skulle avgöra vilken del som eleverna skulle arbeta i. 
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En lärare tyckte att man kunde använda sig av tre klassrum där eleverna arbetade i de 

klassrum som passade deras inlärningsstil. Som lärare skulle man vara i de klassrum som man 

själv kände sig mest ”hemma” i.  

 

Alla lärare utom en tog upp gruppstorleken som en viktig faktor. En lärare påtalade att 

avgörande för hur stor en grupp ska vara är vilken typ av barn man har, är det t.ex. mycket 

barn med sociala problem så bör gruppen vara mindre. När man jobbar med svårare saker 

tyckte de flesta att det var lagom med ca 10-12 elever. Annan tid tyckte de flesta att det var 

lagom med ca 20 elever. Då måste eleverna lära sig att ta hänsyn till varandra. Hade man färre 

barn kunde de bli för ”familjärt” påtalade tre lärare. Eleverna lärde sig då inte turtagning m.m. 

En lärare menade också att ju äldre eleverna blev ju större grupper klarade de av. 

Fyra av lärarna tyckte att det var viktigt med mer plockmaterial i klassrummet för de elever 

som måste göra och ta på saker för att lära sig.  

 

Finns det hinder att inte nå denna situation? 
 

Alla lärare utom en tog upp gruppstorleken som ett hinder. Man ansåg att man många gånger 

var för få vuxna för att t.ex. kunna ge sig ut på utflykter och uppleva verkligheten istället för 

att konstruera den i klassrummet.  

Att bygga om lokalmässigt så att man kan få fler rum eller uppdelat i ett klassrum är en 

kostnadsfråga sa en lärare. 

En lärare påtalade också att det vara svårt att ansvara för olika grupper samtidigt om man är 

ensam lärare, åtminstone om alla ska ha den hjälp de behöver. Detta arbetssätt kräver också 

mer förberedelsetid. Men i de stora hela så tyckte nog de flesta som en av lärarna sa: ”-De 

flesta hinder kan man göra sig av med om man bara är tillräckligt förbered”. 

 

Ett viktigt syfte med den Individuella utvecklingsplanen (IUP) är att eleverna ska göras 
medvetna om sin egen lärprocess, tror du att det här med lärstilsanalys kan vara en väg 
att gå? 
 

Alla var positiva till att använda lärstilstesterna. En lärare tyckte att det var viktigt att skolan 

inte enbart tittar på vad eleverna lär sig utan också hur. Två lärare var lite tveksamma till att 

medvetandegöra eleverna om deras inlärningsstil. De tyckte att eleverna är för små på 

lågstadiet för att kunna dra nytta av den vetskapen. De ansåg att eleverna bör ha kommit upp 

på mellan- eller högstadiet. En lärare trodde också att eleverna kanske till och med skulle 
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använda detta som en ursäkt för att inte göra vissa saker. Två lärare tyckte att enbart de elever 

som hade problem skulle testas. Alla tyckte däremot att detta var en viktig kunskap för läraren 

att ha med sig i sin undervisning, viktigt var också att föräldrarna fick del av detta. 

  

Är det här med lärstilar något som du skulle kunna tänka dig att fortbilda dig vidare i? 
 

Alla var intresserade av att fortbilda sig vidare i detta ämne. I och med att arbetet med IUP: n 

är nytt för dem alla, så såg många det som en del att kunna arbeta med detta. Tre av lärarna 

har sedan tidigare funderat på detta med olika lärstilar men inte utvecklat detta vidare eller 

som en lärare sa: ”- Jag tycker att detta sätt underlättar undervisningen, för får eleverna till 

sig saker på fel kanal hela tiden så blir skoltiden motig. Istället för att lägga energi på det 

som de är bra på”. 
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6. DISKUSSION 

 

6.1Metoddiskussion 

 

6.1.1Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Vid kvalitativa undersökningar som min, är det enligt Trost (2005) svårt att tillämpa 

begreppen validitet och reliabilitet, i och med att realibilitet handlar om att mäta något och 

validitet att se hur pass sann bilden är av det som undersökts. Detta resonemang skiljer sig 

från det som man är ute efter i kvalitativa intervjuer, där man försöker förstå hur den 

intervjuade tänker, känner eller beter sig. Trost (2005) menar att begreppen istället bör 

ersättas av trovärdighet och tillförlitlighet. För att uppfylla dessa kriterier har jag under mina 

intervjuer varit noga med att ställa följdfrågor för att verkligen få svar på den fråga jag ställt. 

Jag har även haft möjlighet att återkomma till respondenterna om det visat sig att svaret inte 

besvarat frågan. Jag har dessutom försökt stärka tillförlitligheten genom att spela in varje 

intervju med hjälp av diktafon. Jag har på så sätt kunna fånga intervjupersonens uppfattningar 

med relativt stor tillförlitlighet.  

Eftersom jag valde att göra mitt urval av intervjupersoner i min hemkommun, kommer en 

annan aspekt av min undersöknings realibilitet in genom att jag redan var känd fritidspedagog 

och Säl-student för alla mina intervjupersoner. Detta kan möjligen påverka resultatet något. 

Dessutom var detta med lärstilar något som var nytt och intressant för mig. Det kan säkert 

också ha påverkat mina respondenter, då det genom mitt kroppsspråk kunnat utläsa att jag är 

positiv till detta med lärstilar.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Lärarnas lärstilar 

 
Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på hur medvetna lärare på lågstadiet är av olika 

lärstilar och hur de praktiserar detta i verkligheten. 

Jag blev positivt överraskad över hur pass mycket som de flesta lärare i min undersökning 

kände till kring den lärstilsteori som jag fördjupade mig i: Att lära genom sinnen (NLP). De 

olika begreppen som används, visuell, auditiv och kinestetisk/taktil var något som var bekant 

för alla lärare. Alla lärare hade dessutom en uppfattning om hur man kunde arbeta med dessa 

sinnen. 

 

 Det som ingen av lärarna i min undersökning direkt tog upp var miljöns påverkan vid 

inlärning. Det är bl.a. den delen som Dunn & Dunn (1995) trycker på i sin modell, 

Lärstilsmodellen. Lärarna nämnde visserligen att en del elever fick ha öronproppar för att 

slippa hörselintryck i klassrummet och att det var viktigt med avskilda rum där olika stilar 

kunde arbeta. 

 Att man inte tog upp så mycket kring ljud, ljus och möblering kan vara så att detta är något 

som uppfattas som svårt att genomföra i ett klassrum. Hemma däremot kan man anpassa 

väldigt mycket enklare efter varje lärstil. 

 

 Gudmundsson (1997) tipsar om att man kan börja med att dela av klassrummet i två delar, en 

formell och en informell del. Enligt Gudmundsson (1997) så föredrar ”analytikerna” det mer 

formella delen i ett klassrum, dvs. de elever som behöver lugn och ro, som jobbar från delar 

till helhet.  

 

 Den andra delen av klassrummet (den informella) skulle passa de som är ”holistiker” som 

gärna vill ha ljud omkring sig (t ex musik), som föredrar att vara rörligare och som jobbar från 

helhet till delarna. 

Gudmundsson (1997) berättar i sin bok Lärorummet om att gör tillfälliga uppdelningar av 

klassrummet genom att sätta upp rullgardiner på lämpliga platser i taket, sen är det bara att dra 

ner rullgardinerna till golvet när man vill ha avskärmning.  
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 Det är också möjligt att det som Dunn & Dunn också trycker på i Lärstilsmodellen, nämligen 

attityder, grupparbete, ensamarbete m.m. (se litteraturgenomgången s.9), alltså vilken 

arbetsstil man har inte kopplas ihop med lärstilsbegreppet av de lärare jag intervjuat. Jag får 

intrycket av att de lärare som jag intervjuade endast kommit i kontakt med den lärstilen som 

jag valde att fördjupa mig (att lära genom sinnen). 

 

Att få sin egen arbetsstil bekräftad har för många människor i Sverige varit en aha-
upplevelse eller en bekräftelse. Vi pedagoger tenderar att lära ut på det sätt vi själva lär in 
och därför är den personliga profilen av dubbel betydelse. Hur ska du kunna lära ut effektivt 
om du inte vet hur du själv lär in/lär ut? – Vem ska vara den mest flexibla i ett klassrum? På 
vems villkor skall lärandet ske? (Boström1998, s.32). 

 

 

Lärarna som jag intervjuade hade också utifrån de test som de fick göra en bra uppfattning om 

vilken eller vilka som var deras starkaste ”kanaler” vad det gäller inlärning. Nu är jag 

medveten om att det test som lärarna utförde inte är så vetenskapligt underbyggt och det är 

dessutom väldigt förenklat. Men av tidsskäl kunde jag inte använda mig av något mer 

omfattande test. 

 Enligt Boström (1998) är det många människor som inte känner till sin egen inlärningsstil. 

De har av erfarenhet lärt sig använda metoder som fungerar mer eller mindre väl. 

 

Innan jag började arbetet med intervjuerna var jag fundersam över att jag som funnits så 

många år i skolans värld inte tidigare kommit i kontakt med lärstilsbegreppet. Att det sen inte 

togs upp under min utbildningstid till lärare upplever jag som ännu mer anmärkningsvärt. 

Detta handlar tydligen inte heller om vilken ”skola” man gått eftersom endast en av de lärare 

som jag intervjuade hade under sin utbildningstid kommit i kontakt med detta. 

 

 När jag sedan kom igång med mitt arbete upptäckte jag att det visserligen fanns rätt mycket 

skrivet kring det här med Lärstilar men att alla författare i princip hänvisade till samma källor. 

Detta gjorde att min litteraturgenomgång inte blev så stor, samt att man som läsare inte direkt 

får en objektiv bild av det här med lärstilar. Önskvärt hade kanske varit att ta med författare 

som kritiskt granskat detta med lärstilsbegreppet.  

 

Min lilla undersökning visade i alla fall att flertalet av lärarna var mer medvetna kring lärstilar 

än vad jag trodde innan jag började min undersökning. Den lärare som inte alls hade funderat 

kring sin egen lärstil var den som jobbat längst av alla i min undersökning. 
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 Jag vet inte om utbildningsår i det här fallet har någon betydelse eftersom de flesta yngre 

lärare hade kommit i kontakt med lärstilar via annan fortbildning. Att sen ingen fullt ut 

praktiserat detta kan nog ha många olika orsaker. 

 

 Det som också var intressant att iaktta var lärarna under intervjuerna.  Jag märkte att många 

tankar väcktes under tiden som jag intervjuade. Detta visar på att det finns ett behov av att 

prata och diskutera kring detta och att ett forum för diskussion är viktigt om man ska jobba 

med lärstilar. Jag tror också att det är viktigt att alla på en skola eller åtminstone i ett arbetslag 

har samma inställning till lärstilar och att man gemensamt får fortbilda sig i detta om man ska 

lyckas med detta arbetssätt. 

 

 Boström (1997) som praktiserat detta med lärstilar under en längre tid rekommenderar att 

man med jämna mellanrum har pedagogiska träffar för att delge varandra tankar och idéer. 

 Detta var något som också kom fram i mina intervjuer att lärarna ville ha tips på ”göra”- 

saker till sina elever. 

 

Något annat som jag också reflekterade över var att några av lärarna tyckte att de i vissa fall 

kunde vara negativt att ha för små grupper. De upplevde att det kunde bli för ”familjärt” om 

klassen underskred 15 elever. Jag instämmer i resonemanget om att det är viktigt att träna på 

att vänta på sin tur osv. Men för mig som jobbat med specialundervisning ser jag verkligen en 

vinst i att vara färre elever i en grupp. Då hinner man möta och få kontakt med varje elev. 

 Det är ju utifrån att man känner alla sina elever bra som man kan anpassa undervisningen 

efter varje individ och ta vara på varje elevs intressen m.m. För inte hjälper det att man enbart 

har lärstilsbegreppet med sig i sin lärargärning för att det ska bli ett bra lärande. Så jag 

kommer nog att prioritera bort någonting annat till förmån för kontakten med mina elever.   

 

6.2.2 Hur lär lärarna ut? 

 

De flesta av lärarna i min undersökning föredrog att lära ut på samma sätt som de själva lärde 

in bäst på. Sen undervisade alla även på de andra sätten. Vad beror detta på? 

Min uppfattning är att alla dessa lärare har flera starka kanaler att ”sända” på vilket gör att de 

egentligen inte har något större problem att variera sig om de är medvetna och samtidigt är 

professionella. Eller som någon lärare sa: ”-Det handlar inte om vad man vill utan vad man 

måste göra för att nå ut till eleverna.” 
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Alla lärare jobbar dessutom på lågstadiet vilket jag tror har en bidragande orsak till att man 

använder alla sinnen mer, detta beror nog på att eleverna är yngre och det är mer tillåtet att 

använda leken i sin undervisning. Dessutom finns det fler fritidspedagoger på lågstadiet som 

har detta arbetssätt naturligt med sig genom sin utbildning.  

 Boström (1997) menar att förskolan och lågstadiet av tradition använder sig mer av 

multisensorisk undervisning än vad man gör högre upp i åldrarna. 

 

 Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning med lärare på de högre stadierna.  

 

Även om alla lärare var medvetna om det här med olika lärstilar så upplevde de att ”göra-” 

barnen ofta kom i kläm. Nu hade de många förslag på åtgärder och det är ju positivt.   

För egentligen kretsar ju den största problematiken kring dessa elever (upplever jag). Är en 

elev visuell eller auditiv fungerar den skapligt i skolan i och med att den största delen av 

undervisningen är visuell eller auditiv. Sen blir det givetvis ett ”glapp” för dessa elever när 

undervisningen antingen är visuell eller auditiv.  När det gäller de kinestetiska eleverna får 

lärarna däremot anstränga sig mer för att hitta lösningar. Detta kan som någon lärare påtalade 

bli ett merjobb, vilket gör att man undviker det. 

Enligt Boström (1998) är det kinestetikerna som mest uppskattar experiment, studiebesök, ja 

alla aktiviteter som förläggs utanför skolan. 

 

 Samtidigt tror jag precis som flera av de lärare som jag intervjuat att när man verkligen satsat 

och känner att man har eleverna med sig så är det värt detta extra jobb. För det är ju så att du 

som lärare kan prata och visa hur mycket som helst utan att något av det du sagt och visat nått 

fram till eleverna. Undervisar man multisensoriskt så tillgodogör man nästan alla elever. 

Dessutom upplever jag att eleverna oftast uppfattar ”göra”- sakerna mer lustfyllda. 
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6.2.3 Reflektioner kring litteraturen 

 
Efter att ha läst litteratur i ämnet känns skolans värld väldigt orättvis för mig. Beroende på hur 

man rent biologiskt är konstruerad så kommer man att passa olika bra i skolan. Detta handlar 

inte enbart om de olika perceptuella förmågorna (visuellt, auditivt, kinestetiskt/taktilt) utan 

även om de elever som Boström (1997) förklarar är högerdominanta. De straffas för att skolan 

av tradition jobbar från delar till helhet (den traditionella ljudmetoden är ett sådant exempel). 

Att de sen ofta har sina ”starka” sidor i färger, känslor, konst m.m. gör inte det hela enklare. 

Dessa sidor har inte direkt hög status i skolans värld. Nu vet jag att många skolor jobbar på 

andra sätt som främjar dessa elever, men merparten av dagen skolor håller fast vid det 

”gamla”. 

 

Skrämmande läsning är också att många elever, framförallt pojkar, inte utvecklar sitt auditiva 

sinne (att tolka via hörseln) fullt ut förrän i 11-års ålder. Hur många är vi inte som länge pratat 

för ”döva” öron? 

 

 Jag reagerade också på att Dunn & Dunn (1995) menar att barnets perceptuella förmågor 

(förmåga att tolka sinnesintryck) är något medfött och inte går att öva upp. Detta gör i så fall 

att mycket av den träning som görs efter t ex ITPA-tester är meningslös. Visserligen menar 

Dunn & Dunn (1995) att de perceptuella förmågorna ökar med åldern men inte tack vare 

träning om jag tolkat dem rätt. 

 

Något annat intressant att lyfta ur litteraturen var detta med att föräldrar och barn ofta inte har 

samma lärstil. Något som jag själv upptäckte med mina egna barn. Jag har länge irriterat mig 

på att äldsta dottern alltid ska ha ljud omkring sig när hon gör läxor medan jag själv måste ha 

det tyst omkring mig. Jag tror att detta är viktigt att förmedla till föräldrar på 

utvecklingssamtalen annars kan detta bli en konflikt hos en del familjer. Sen måste man 

givetvis ta hänsyn till varandras stilar eller som Boström (1998) betonar att: 

 ”Min stil får aldrig någonsin inkräkta på din stil” (Boström, 1998, s.84). Detta bör gälla både 

hemma och i skolan. 
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6.2.4 VAK-testet 

 
I min litteraturgenomgång presenterar jag två sorters lärstilsanalyser. Den ena av dem är 

VAK-testet (s. 7-8). Den analysen har jag själv testat på en elev för att få en liten uppfattning 

om den. Jag håller med Boström (1997) om att materialet till testet var lätt att hitta. Det kräver 

inget större arbete. Jag kunde använda de saker som vi har på vårt skrivbord. Däremot är jag 

inte lika säker på att detta ska göras av eleverna själva som det beskrivs, möjligen då elever på 

högstadiet eller gymnasiet. 

Jag satt ensam med eleven och jag upplevde att jag som vuxen (visserligen ovan) hade fullt 

upp med att hålla reda på allt som skulle göras. 

 Testet tog dessutom rätt lång tid, två 40 minuters lektioner för mig. Dessutom tror jag att det 

kan vara känsligt för de elever som inte lyckas så bra med detta test. De vill nog inte att 

kompisen ska vet om detta. Det räcker då att den vuxne känner till resultaten. Jag tycker 

däremot att testet klart och tydligt visade på vilka delar som eleven hade svårigheter i. I mitt 

fall blev det väldigt uppenbart att den elev som jag testade hade väldigt svårt att ta in 

information muntligt och sedan redovisa detta skriftligt. Som ni förstår är detta en elev som 

inte har lätt att ta in om undervisningen bedrivs auditivt. Däremot visade testet att om denna 

elev får göra och se saker så har han/hon lättare att förstå.  

Detta test tycker jag ska utföras av personal och att man som Boström (1997) rekommenderar 

testar de elever där det finns problem. Jag tycker också att det är en väldigt värdefull vetskap 

man får som lärare kring eleverna, sen tror jag att eleverna själva har nytta av att känna till sin 

egen lärstil. Jag har i alla fall upplevt att de elever som jag diskuterat detta med känt sig nöjda 

med att jag som lärare förstått och tagit hänsyn till vilket sätt de lär sig bäst på. 

 

Slutord 
 

Att det här med lärstilar påverkar oss mer än vad vi tror har jag lärt mig av detta arbete. 

Nu förstår jag också varför jag upplevt detta med examensarbete (ensam på distans) väldigt 

påfrestande. För mig har det handlat om att det mesta har ”sänts” på fel kanal. Jag som är 

väldigt auditiv behöver prata och diskutera för att saker och ting ska falla på plats. Så att sitta 

ensam på min kammare och enbart läsa, skriva och fundera har varit tufft, och jag har ändå 

fler ”kanaler” att ta in på. 

 Jag tänker då att detta endast har varit en termins arbete för mig medans vissa elever utsätts 

för detta hela sin skolgång… 
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 Bil.1 

 
ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) 
 
ITPA - testet kartlägger elevens auditiva och visuella kanaler och tydliggör elevens svaga 

respektive starka sidor. Specialpedagogen gör detta för att identifiera vad eleven har för 

svårigheter och för att kunna stärka dessa kanaler med olika övningar. Testet används bl.a. i 

utredningar med syfte att hjälpa barn med talsvårigheter, inlärningssvårigheter och 

språksvårigheter.  ITPA-testet består av 13 testdelar. ITPA-testen innehåller t.ex. test på 

läsförståelse, (man testar om eleven kan läsa nonsensord), testar avkodningen och motorisk 

förståelse osv. Testet bedöms genom att elevens poäng jämförs med en standardiserad skala 

som utgår från elevens ålder. Skalan är graderad från ett till nio, där fem är medel eller 

godkänt. Det krävs en speciell ITPA-utbildning för att få använda sig av dessa tester. 

 

(Kirk, Carthy, Kirk 2000  ) 

 

 



 

 

Bil.2 
 

Multipla intelligenser 
 
Howard Gardner är mannen bakom teorin om de multipla intelligenserna. Gardner menar att 

intelligens inte handlar om hur intelligent man är utan på vilket sätt. 

 

Från början utgick Gardner från sju intelligenser, men har på senare år kompletterat med 

några 

till. 

Så här har Gardner delat in de olika intelligenserna: 

 

Språklig (lingvistisk)-förmågan att tala ,skriva och lära sig språk 
 

Logisk-matematisk förmåga 
 

Musikalisk- kunna spela instrument, komponera och förstå musikaliska mönster. 
 

Kroppslig (taktil, kinestetisk)- Förmågan att använda hela eller delar av kroppen för att lösa 

problem. 

 

Rumslig (visuell, spatial) -visuellt kunna uppfatta och förstå avgränsade mönster och 

utrymmen. 

 

Social (interpersonell)- Kunna samarbeta med och förstå andra människor. 
 

Personlig (intrapersonell)- förstå sig själv och sitt eget handlande 
 

Natur- handlar om att förstå och uppskatta naturen. 
 

På senare år har även existentiell och andlig intelligens tillkommit. Gardner kritiserar 

västvärlden för att enbart prioritera de två första intelligenserna (språklig och logisk). 

 

 

(Lazear, 1996) (http:// www.sfr.se/cirkeln/cirkeln_05_06_larstil_kopia(5).htm) 



 

 

Bil.3  

 

Lärstilsmodellen (The Dunn & Dunn Learning Styles Model) 
 

1967 lanserade Rita Dunn och hennes man Kenneth Dunn denna modell. 

 

Dunn & Dunns modell utgår bl.a. från att: 

 

- ”Alla har styrkor ,men olika personer har olika styrkor . 

- De flesta kan lära sig. 

- Miljö, läromedel och tillvägagångssättet vid inlärningen påverkar sättet att lära sig 

beroende på personens speciella styrka. 

- Vissa lärstilar passar bättre eller sämre för olika människor. Detta kan mätas. 

- De flesta lärare kan lära sig att använda lärstilsteorin som en grundsten för lärandet. 

 

Dunn & Dunn har ställt upp 21 faktorer som har betydelse för framgångsrikt lärande. 

Och som i princip handlar om att man lär sig på olika sätt, t ex: 

Om man sitter för sig själv, får tid att tänka efter eller kan sitta uppkrupen i en skön 

fåtölj med en kopp kaffe till hands. 

Eller: 

Om det är liv och rörelse runtomkring, och man får diskutera i grupp eller kanske röra 

på sig medan de nya kunskaperna smälter in.” 

(http:// www.sfr.se/cirkeln/cirkeln_05_06_larstil_kopia(3).htm 

 

 

 

 



 

 

Bil.4 

Vilken lärstil har du?  
 

Välj det alternativ där du känner igen dig bäst.   

 
 Visuell   Auditiv   Kinestetisk   
1. Du följer med vad som händer i världen genom att...  

 
Läsa tidningar  

 
Lyssna på radio  

 
Snabbt bläddra i tidningen 
eller titta på nyheterna 
några minuter   

2. Du kommunicerar helst genom att...  

 
Träffa människor  

 
Ringa och prata med 
människor   

Diskutera men någon i 
samband med en 
promenad, joggingtur, 
eller någon annan 
aktivitet   

3. När du skall lära dig något föredrar du att...  

 
Läsa instruktioner och 
böcker själv, vill gärna 
se redovisningar, 
demonstrationer, 
diagram, bilder etc  

 
Lyssna på föredrag och 
föreläsningar, att någon 
talar om för dig hur du 
skall göra, ställa frågor  

 
Testa själv, prova på 
genom praktiska 
övningar, rollspel etc  

 
4. Du lär lättast genom att...  

 
Skriva något vid 
upprepade tillfällen   

Säga något vid 
upprepade tillfällen   

Göra något vid 
upprepade tillfällen   

5. Du kommer lättast ihåg...  

 
Vad du sett, läst, 
människors ansikten, 
hur något ser ut  

 
Vad som sagts, sånger, 
texter, namn   

Vad du gjort eller 
upplevt, känslan eller 
lukten av något   

6. Vad kommer du lättast ihåg efter att ha sett ett tv-program eller en film?  

 
Hur skådespelarna såg 
ut   

Vilka repliker de hade, 
hur musiken lät   

Olika händelser 
karaktärerna hamnade i 
och hur de då kände sig   

7. När du går på ett möte...  

 
Har du förberett dig med 
anteckningar och stolpar  

Njuter du av 
diskussionerna, av att 
prata själv och att 
lyssna på andra  

 
Blir du rastlös och ritar 
gubbar  

 
8. Vad tycker du är mest obehagligt?  

 
Otrevliga blickar  

 
Otrevliga ord  

 
Petande beröring, 
ovälkommen närhet   

9. När du koncentrerar dig blir du lätt störd av...  

 
Oordning  

 
Ljud och oväsen  

 
Rörelser  

 
10. Vad är viktigt när du klär dig?  

 
Att kläderna är snygga, 
färgerna, hur jag ser ut i 
dem  

 
Att de är vettiga, och 
funktionella, märket, 
vad kläderna berättar 
om mig  

 
Att de är bekväma, 
tygets kvalitet, hur 
sköna de är  

 
11. När du vill slappna av...  

 
Tittar du gärna på film 
eller tv, läser böcker   

Lyssnar du gärna på 
skivor och radion, prata 
med vänner  

 
Motionerar och rör du 
gärna på dig  

 
 
(http://courses.nextlearn.com/quizlearnstyle/quizlearningstyle.asp) 



 

 

Bil.5 
 

Att se, höra röra och känna - om sinnenas betydelse 
 
 
Kollegorna har bestämt sig för att lära sig italienska på fritiden. Därför går de en studiecirkel 
varje tisdagkväll. Detta ingår i deras lärarfortbildning också, så en viss morot finns i projektet. 
Tillsammans med en grupp elever ska de på två år åka till Italien och studera kulturhistoria i 
praktiken. 
Lärarna sitter på skolbänken. De får erfara samma ”behandling” som de själva utsätter 
eleverna för. Som studiecirkelledare har de italienska Inez-en charmant dam i övre 
medelåldern. Inez pratar mycket och ofta. Detta passar auditiva Anita som tycker att 
tisdagkvällarna är lärorika. Anita har ett brett ordförråd och deltar gärna i Inez samtal. Viola 
har vissa synpunkter på tisdagkvällarna. Hon vill alltid se de glosor och texter som Inez tar 
upp, annars lär hon sig sämre. Viola vill också veta de grammatiska reglerna och hittar ofta 
undantagen. Kalle och Tore, däremot, verkar vara mentalt frånvarande förutom när Inez låter 
deltagarna rollspela eller när hon tar upp ”intressanta teman som vinets historia, italienska 
bilar eller dylikt. 
 
Känner du igen dig själv i någon av personerna? Hur lär du dig bäst, egentligen? 
 Vilket är ditt dominanta sinne vid inlärning?  
Dessa frågor bör vi pedagoger begrunda, därför att… 
 
”Som vi själva lär oss så tenderar vi att undervisa (och uppfostra)” 
(Boström,1998,s.55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bil.6 

 

Lärstilar 

De flesta människor är multisensoriska och tar in kunskap på flera sätt. Men ofta har 

vi en starkare dragning åt någon av lärstilarna. För att nå bästa resultat tänk på att i en 

inlärningssituation variera dina metoder, så att alla stilar tillfredställs. 

(http:// courses.nextlearn.com/quizlearnstyle/resultlearningstyle.asp) 

 

 

Resultat från de tester som intervjupersonerna fick genomföra.(se frågor i bil.4) 

 

 Visuell Auditiv Kinestetisk 

Intervjuperson 1 6 2 3 

Intervjuperson 2 5 1 5 

Intervjuperson 3 7 1 3 

Intervjuperson 4 4 5 2 

Intervjuperson 5 5 6 1 

Intervjuperson 6 7 8 2 

Intervjuperson 7 5 4 2 

 

Andledningen till att ”slutsumman” på intervjupersonerna skiljer sig något beror på att 

några lärare inte kunnat välja ett alternativ utan tagit flera alternativ på en och samma 

fråga. Tydligt är i alla fall att de lärare som jag intervjuat har sina starka 

inlärningskanaler visuellt och auditivt. En lärare skiljer sig från mängden i detta test 

genom att ”vara” visuell och kinestetisk.  

 


