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Vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys 

Caroline Henriksson och Margareta Lägervik 

Sammanfattning 
Studiens syfte var att belysa vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys 
samt beskriva dess betydelse för lärandet. Vår avsikt var också att fokusera på deras 
åsikter om den information de fått innan analysen och det uppföljande samtalet med 
läraren. Vi ville även belysa de vuxenstuderandes tankar kring användbarheten av att 
göra lärstilsanalyser. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju vuxenstuderande på 
omvårdnadsprogrammet, förlagt till en mindre ort i södra Sverige. Det framkom att de 
vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys i huvudsak var positiva, trots 
att flertalet inte hade förändrat sitt sätt att lära i någon större utsträckning. Resultatet av 
lärstilsanalysen beskrivs mer som en bekräftelse på det de redan visste om sig själva. De 
kunde nu emellertid mer tydligt sätta ord på sitt sätt att lära. Den introducerade 
informationen och det efterföljande samtalet ansågs vara en betydelsefull del i arbetet 
med lärstilar. De hade fått ökad medvetenhet om att det finns olika inlärningsstilar och 
att undervisningen i större utsträckning kunde varieras. En viss attitydförändring till 
skolan och lärandet kunde urskiljas. Inre motivation beskrevs som den viktigaste 
drivkraften för framgångsrika studier. Lärstilskonceptet hade sannolikt delvis bidragit 
till ökad motivation för eleverna. Det framkom även att eleverna i många fall upplevt att 
den lärstilsanpassade undervisningen har givit nya möjligheter att lyckas med sina 
studier. Varierande undervisning och inlärningssätt samt ökad valfrihet har kommit att 
bli positiva delar i elevernas studier. Den individanpassade undervisningen har bidragit 
till att skapa känsla av meningsfullhet. Ökat ansvartagande och trivsel är även faktorer 
som urskiljdes som positiva för lärandet, liksom upplevelse av en rättvisare skola med 
rättvisare bedömning. Själva lärstilsanalysen kan ändå möjligen ses ha störst nytta 
genom den dialog den skapar om lärandet. 

Nyckelord  
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Analysis of learning styles, 
does it fulfil a purpose? 
Adult students experiences of doing an analysis of learning 
styles 

Caroline Henriksson and Margareta Lägervik 

Abstract  
The purpose of the study was to elucidate adult students’ experiences of doing an 
analysis of learning styles and describe its meaning for learning. Our intention was even 
to focus on their opinion about the information they have received before making an 
analysis of learning styles and the following discussion with the teacher. We also 
wanted to elucidate the adult students’ expectations on applicability of doing this 
analysis. Qualitative interviews were carried out with seven adult students at the Health 
Care Programme. This took place at a smaller town in the South of Sweden. It came out 
that the adult students’ experiences of doing a learning style analysis was essentially 
positive even though the majority of the students did not change their manner of 
learning. The results of the learning style analysis more describe a confirmation of that 
which the students already were aware of. They are now able to distinctly describe their 
manner of learning. The initial information and the following discussion with the 
teacher were thought to play an important roll in working with learning styles. They 
have become aware of the fact that there are various learning styles and that teaching on 
the whole also varies. A certain ”change of attitude” can be seen. Interior motivation is 
thought to be the most important factor to achieve successful studies. The learning style 
concept has probably partly contributed to growing motivation for the students. It even 
showed that in many cases the learning style method of teaching gave the students new 
possibilities to enable them to be successful with their studies. Varied teaching and 
learning methods as well as more freedom of choice has become a positive part of the 
students’ studies. The individually designed teaching style has contributed in giving a 
feeling of meaningfulness. More individual responsibility and satisfaction are also 
distinguishing factors that are positive for learning as well as knowledge of equal 
fairness in both the school and assessment of the students study results. The analysis of 
learning styles can fulfil its purpose through the dialogue it creates about learning. 
 
Key Words 
learning style, learning style model, analysis of learning styles, learning questionnaire, 
learning, qualitative study 
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Inledning  
Vid vissa tillfällen är det lätt att lära sig nya saker, det liksom bara fastnar i minnet. Men 
ganska ofta krävs mycket arbete och envishet för att få del av ny kunskap. Finns det 
några genvägar när det gäller inlärning? Det finns de som hävdar att nyckeln till 
kunskap är att arbeta med lärstilar.1 Lärstilar kan enkelt förklaras med orden ”hur du är 
avgör hur du lär”.2 Vi är alla olika som individer, med olika personligheter, 
begåvningar, erfarenheter och livsomständigheter vilket följaktligen medför att varje 
enskild elev vi möter i skolan har olika behov i lärandesituationer. Sannolikt är det så att 
om vi som lärare kan matcha vårt sätt att lära ut, med de studerandes sätt att lära in, så 
har vi möjliggjort en bra miljö för lärande. 
 
På en mindre skola i södra Sverige, där man bedriver vuxenutbildning, har rektor och 
lärare bestämt sig för att tänka i nya banor. Efter många års erfarenhet av traditionell 
undervisning har de under hösten 2007 startat upp ett projekt där eleverna vid skolstart 
får göra en lärstilsanalys med hjälp av en databaserad stilenkät. Dunn och Dunns 
lärstilsmodell ligger till grund för enkäten.3 Eleverna får en introducerande information 
och sedan möjlighet att diskutera sin lärstilsprofil i ett uppföljningssamtal med sin 
lärare. Utifrån vetskapen om elevernas inlärningsstilar erbjuder lärarna varierande 
arbetssätt och strävar efter att individualisera undervisningen. De hoppas bl.a. kunna 
bidra till förbättrad studieteknik för eleven och därmed bidra till ett positivt lärande. 
 
Vi blev nyfikna och gjorde själva den stilenkät som eleverna fått göra. Vi insåg att våra 
inlärningsstilar kan vara lite av varje, både visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. Det 
låter ju bra, men hur kan vi använda oss av den kunskapen i praktiken, i vårt eget 
lärande? Hur kan vi som blivande vårdlärare bidra till flexibelt lärande och 
individanpassa elevernas utbildning efter deras inlärningsstilar? Är lärstilsanalyser över 
huvudtaget till någon nytta? Det finns pedagoger som hävdar att utbredandet av 
lärstilsidéerna är oroväckande, att lärstilsförespråkarna endast levererar enkla 
ovetenskapliga svar på skolans komplicerade problem.4 
 
Med utgångspunkt i dessa funderingar bestämde vi oss för att utvärdera 
vuxenutbildningens lärstilsarbete. Vi ville studera elevernas upplevelser av att göra en 
lärstilsanalys samt beskriva dess betydelse för lärandet. Vi önskade fokusera på deras 
tankar kring den information de fått innan analysen samt uppföljningssamtalet med 
läraren. Vi ville även belysa de vuxenstuderandes förväntningar på användbarheten av 
att göra lärstilsanalyser. 
                                                 
1 Bl.a. Lena Boström, fil.dr i pedagogik som skrivit flera böcker om lärstilar. 

2 Lena Boström och Ingemar Svantesson, Så arbetar du med lärstilar – nyckeln till kunskap och individualisering. 

(Jönköping: Brain Books, 2007), s. 94. 

3 Finns att köpa som dataprogram: StilenkätVuxenTM Förlag: Brain Books, 2005. 

4 Rigmor Lindelöf, Tankar om lärstilar är inte vetenskap. Lärarnas tidning, (2006). (Elektronisk). Tillgänglig: 

<http://www.laranastidning.net/print.asp?> 2007-09-26 kl.11.20. 
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Bakgrund 
I läroplanen står det att ”huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 
kunskaper”. Vidare står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”. Likaså är det skolans uppgift ”att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet”.5 Med utgångspunkt i läroplanen kan förstås att det är av vikt att 
hitta redskap för individualisering och kunskapsinhämtning. Att arbeta med lärstilar kan 
vara ett sätt. 

Lärstilar 
Lärstil kan definieras som hur en individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt 
och svårt material. Det vill säga ett personlighetsdrag, en egenskap hos individen som 
berättar om hur individen bäst lär sig.6 Begreppet inlärningsstil i svensk forskning har 
ändrats till lärstil och är liktydigt med varandra.7 När det handlar om lärande är vi, 
precis som i de flesta andra hänseenden, olika. Vi tar till oss och konstruerar kunskap på 
olika sätt och vi delar med oss av vårt kunnande på olika sätt. Till en del handlar det om 
att vi helt enkelt har olika personligheter, men det har också att göra med vilken attityd 
vi har till det vi ska lära oss och om hur vi ser på inlärningssituationen i sig. Våra 
bakgrundskunskaper, vår drivkraft, vårt intresse, våra känslor och vår motivation skiftar 
från tillfälle till tillfälle och påverkar vad och hur vi lär oss.8 Lindelöf instämmer i att vi 
lär oss på olika sätt och tycker det är uppenbart att människor föredrar olika typer av 
inlärningsstrategier. Hon ifrågasätter dock hur betydelsefulla dessa variationer verkligen 
är. Efter 30 års erfarenhet i läraryrket anser hon att vi trots allt är mer lika än olika när vi 
lär oss. 9  
 
Individuellt organiserat skolarbete, eget arbete, är ett arbetssätt som blivit allt vanligare i 
undervisningen. Det ställer högre krav på elevens ansvar för sitt eget lärande, men ger 
också större möjlighet till att ta hänsyn till individuella lärstilar.10 Boström m.fl. menar 
att lärarens uppgift är att ha förståelse för de olika lärstilarna och ha tillräckligt bred 
metodisk repertoar för att vägleda eleverna så att de kan få hjälp att ta till sig 

                                                 
5 LpF 94 

6 Boström, Svantesson, 2007, s. 94. 

7 Lena Boström et al. Lärstil bygger på varje elevs styrkor och behov. Lärarnas tidning, (2006): 1-2. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <http://www.laranastidning.net/print.asp?> 2007-09-01 kl.10.30. 

8 Lena Nordung, Nationellt centrum för flexibelt lärande, (2007). (Elektronisk). Tillgänglig: <http://larstilar.cfl.se/> 2007-

09-01 kl. 10.30. 

9 Lindelöf, 2006, s. 1-2. 

10 Eva Österlind, red.), Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till 

gymnasium. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 5-8. 
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kunskaperna på bästa sätt.11 Vår traditionella grundskola har genom åren mest fokuserat 
på språklig och logisk-matematisk förmåga både vad gäller undervisning och 
examinationsformer. Dryden och Vos menar på att den traditionella skolan inte lämpar 
sig för att hjälpa de svaga eleverna eller hindrar dem från att avbryta sin skolgång.12 
Boström och Svantesson påstår att lärare upplever att individualiserad - och 
lärstilsanpassad undervisning har ökat elevernas prestation väsentligt på många skolor. 
Likaså har elevernas attityder till att studera förändrats positivt.13 

Kritiska röster om lärstilstänkandet 

Det är utan tvekan så att lärstilstanken breder ut sig. I många lokala arbetsplaner kan vi 
läsa att skolan ska anpassa sig efter elevernas lärstilar.14 Det finns dock lite olika åsikter 
om dess användbarhet i klassrummet. Tomas Saar, lektor i pedagogik i Karlstad, 
ifrågasätter i en artikel i Lärarnas tidning om lärstilar överhuvudtaget existerar. Han tror 
i motsats till många andra att idén om olika inlärningsstilar leder till att bara vissa elever 
uppmuntras och andra marginaliseras. Han tycker att individualiserad undervisning 
utifrån olika lärstilar inte ”effektiviserar” de svaga elevernas lärande. Faktorer såsom 
social, genusmässig, regional och etnisk bakgrund är väsentliga faktorer som blir 
betydande för hur man interagerar med skolan, anser Saar. Han menar att bl.a. dessa 
faktorer i större utsträckning kan förklara de svaga elevernas misslyckande, än att man 
inte lyckats hitta deras individuella lärstil. Han menar vidare att talet om inlärningsstilar 
vinner gehör därför att det kopplas ihop med effektivisering och individualisering av 
undervisningen.15 
 
Kroksmark poängterar att vi lär olika i olika situationer och att lärstilstänkandet kan 
leda till att en elev får en etikett på sig. Är man t.ex. taktil inlärare i ett ämne så finns 
risk att man kommer att betraktas som sådan i en annan lärsituation också. Han 
framhåller dock att vissa lärstilsforskare, t.ex. Lena Boström, kommit en bit på väg just 
genom att hon poängterar att man måste göra en kontinuerlig prövning. En omprövning 
av elevens utvecklande av lärstilar och att vi lär olika i olika situationer.16  
 
Glöm lärstilstänkandet, uppmanar läraren och psykologen Rigmor Lindelöf. Hon tycker 
att lärstilsförespråkarna levererar enkla ovetenskapliga svar på komplicerade problem. 
Behovet av att lösa skolans problem är stort och hon menar att lärstilsteorier kläs med 
en vetenskaplig dräkt som ger tyngd och trovärdighet, men att lärstilsteorierna inte ger 
oss någon användbar kunskap. Hon anser att lärstilstänkandet har en i grunden biologisk 
människosyn där hjärnan ses som en innehållslös apparat. Hennes uppfattning är att 
elever som ska lära sig något inte i första hand är biologiska varelser utan kulturella. 
                                                 
11 Lena Boström et al., 2006, s. 1-2.  

12 Gordon Dryden och Jeannette Vos, Inlärningsrevolutionen. (Malmö: Brain Books, 1994), s. 96-97. 

13 Boström, Svantesson, 2007, s. 21. 

14 Lindelöf, 2006, s. 1-2. 

15 Tomas Saar, Som om kunskap om elever vore neutrala. Lärarnas tidning, (2006): 1-2. (Elektronisk). Tillgänglig: 

<http://www.laranastidning.net/print.asp?> 2007-09-01 kl.11.30. 

16 Tomas Kroksmark, Dags att lägga Ikea-pedagogiken på hyllan. Pedagogiska magasinet, nr 3 (2006): 43-45. 
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Lindelöf menar att undervisa handlar om att bygga broar mellan elevernas 
föreställningsvärldar och världen utanför, och där hör inte lärstilstänkandet hemma.17 

Lärstilsmodeller 
Den gemensamma grunden för alla lärstilsmodeller är att alla individer och grupper har 
olika sätt att lära sig och bearbeta information till kunskap.18 Från 80-talet och framåt 
har en rad lärstilsteorier och modeller publicerats. I dag finns det omkring 70 stycken. I 
Skandinavien hör Kolbs modell samt Dunn och Dunns lärstilsmodell till de mest kända. 

Kolbs fyra lärstilar används ofta som en utgångspunkt inom problembaserat lärande. 
Dunn och Dunns modell är multidimensionell där varje individs styrkor och behov är 
grunden för lärandet och används inom alla skolstadier, inklusive vuxenutbildning.19 
Ytterligare en modell som används är Grinders VAK-teori, den kan upplevas som lite 
smalare, men är annars snarlik Dunn och Dunns modell. Pasks teorier om 
hjärnhalvorna, Gardners multipla intelligenser och Gregorc´s fyra tankestilar är 
ytterligare några av de mest kända.20 Vi kommer nedan att presentera tre lärstilsteorier; 
Dunn och Dunns modell, VAK-teorin och Kolbs fyra lärstilar. 

Dunn och Dunns lärstilsmodell 

I 35 år har makarna Rita och Kenneth Dunn forskat om hur vi lär oss. Rita är professor 
och chef för Center for the Study of Learning and teaching Styles på St John’s 
University i New York. Hon har vunnit flera nationella och internationella pris för 
kvaliteten på sin forskning och hon har också handlett många doktorander. Kenneth 
Dunn är professor och koordinator för programmet för utbildning och ledarskap vid 
Queens College, City University, New York. Deras modell ”the Dunn and Dunn 
Learning Style Model” har använts på alla stadier, från förskola till vuxenutbildning, 
både på yrkesutbildningar och akademiska institutioner. Forskning har bedrivits över 
hela världen och 2005 fanns det 400 doktorsavhandlingar och 800 vetenskapliga 
undersökningar på denna modell vid 130 universitet världen över.21 
 
Likväl som alla människor har sin egen signatur, hävdar Dunn och Dunn att alla 
människor har sin egen lärstil. Genom att finna ut varje elevs lärstil menar de att vi kan 
ta reda på hur elever lär och koncentrerar sig bäst - ensamma, i grupp, i tysthet, i 
ljudliga rum, i värme eller kyla etc. För att ta reda på en elevs lärstil krävs ett instrument 

                                                 
17 Lindelöf, 2006, s. 1-2. 

18 Jan-Erik Axelsson, Folkbildning.net - en antologi om folkbildning och det flexibla lärandet. Folkbildningsrådet & 

Nationellt centrum för flexibelt lärande, (2003): 152. (Elektronisk). Tillgänglig: 

<http://www.folkbildning.se/download/396/x/Ant-13-larstilar.pdf> 2007-09-13 kl. 9.00. 

19 Boström, Svantesson, 2007, s. 21. 

20  Du kan läsa mer om dem på www.larstilar.cfl.se och www.larstilscenter.se. 

21 Sveriges LärstilsCenter. (Elektronisk).Tillgänglig: <http://www.larstilscenter.se/ > 2007-10-12 kl. 09.30. 

     Studiefrämjandet. (Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.sfr.se/cirkeln/cirkeln_05_06_larstil_kopia(3).htm> 2007-10-

12 kl. 09.45. 
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med hög giltighet och trovärdighet.22 Oberoende studier gjorda i USA pekar på att Dunn 
och Dunns modell är mångsidig och hör enligt många till de mest fördelaktiga av 
lärstilsmodeller. Modellen tar hänsyn till elevers olika behov såsom fysiologiska, 
emotionella, sociologiska, psykologiska och miljömässiga. Den kan ses ha en direkt 
anknytning till konkreta undervisningssituationer.23  
 
I Dunn och Dunns lärstilsmodell utgår man från tjugo faktorer som påverkar, mer eller 
mindre, hur individer lär sig. Dunn och Dunn hävdar att om några av faktorerna är 
viktiga för en elev och denne får dem tillgodosedda är sannolikheten 95 % att eleven 
presterar bättre, än om denne inte skulle få dem tillgodosedda. De tjugo faktorerna är 
uppdelade i fem områden:  
 

1. Miljömässiga  

Innehåller de yttre omständigheterna såsom önskemål om nivån på ljud, ljus och 
temperatur. Andra miljöfaktorer är elevens önskemål om studiemiljöns utformning, 
möbler och annan inredning.  

2. Emotionella 

Innefattar inre och yttre motivation. Hur vi kan anpassa oss till regler och instruktioner. 
Vi har olika förmågor till uthållighet och har olika behov av struktur. 

3. Sociala  

Hur vi tycker om att arbeta; ensamma, i par, grupp eller team. Om vi uppskattar att lära 
oss av en lärare eller annan auktoritet. En social faktor är även vårt behov av variation 
som kan skifta. 

4. Fysiska  

De fysiska behoven innefattas av de perceptuella preferenserna dvs. taktil, kinestetisk, 
auditiv och visuell. Tycker man om att lyssna eller vill man helst läsa eller se på bilder, 
röra på sig eller fingra på saker osv. Hit hör också vårt behov av matintag medan vi 
studerar och den tid på dagen som vi kan koncentrera oss bäst på. 

5. Psykologiska 

Innefattar informationsbearbetning och tankestil. Exempelvis om vi föredrar att utgå 
från de mindre delarna eller först vill förstå helheten.24 (Se bilaga 1). 

                                                 
22 Rita Dunn et al. Survey of Research on Learning Styles. Educational Leadership, (1989): 50, 56. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <www.content.ebscohost.com.ezproxy.lhs.se: 2048/ehost/Delivery?<  2007-09-05 kl. 10.10.  

23 Boström, Svantesson, 2007, s. 21. 

Se även Rita Dunn et al. A Meta-Analytic Validation of the Dunn and Dunn Model of Learning-Style Preferences, 

The Journal of Educational Research, (1995): 359. 

24 Boström, Svantesson, 2007, s. 22-25. 

Se även Rita Dunn, Ken Dunn, och Donald Treffinger, Alla barn är begåvade – på sitt sätt. (Malmö: Brain Books, 
1995), 24-43, 113-114. 
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Även om många lovordar Dunn och Dunns lärstilsmodell, får den också kritik. Tomas 
Kroksmark menar att lärandet är mer komplext än vad många lärstilsteoretiker 
framhäver. Han anser att det är svårt att förenkla och kategorisera lärandet genom fem 
områden som rymmer tjugo faktorer, såsom Dunn och Dunn har gjort. Lärstilsteorin 
måste utvecklas. Det går heller inte att organisatoriskt sett hålla reda på och agera 
utifrån lärstilsanalyser gjorda på 25-30 elever, menar Kroksmark.25  

VAK-teorin  

Michael Grinder menar att inlärning framförallt sker genom tre olika kanaler, vilket är 
ögonen, öronen och kroppen.  Enligt VAK-teorin har enbart en liten grupp 
studerande förmågan att byta inlärningskanal utifrån lärsituationen, medan flertalet har 
behov av att lära "med sitt bästa sinne". Elever som är visuella och auditiva inlärare 
passar bra in i den traditionella skolan, eftersom mycket av informationen riktar sig till 
öga och öra. De verkliga förlorarna kan vara de rena kinesteterna som har svårt att sitta 
stilla och lyssna. Enligt statistik har ca 8 av 30 elever bara en kanal påkopplad. De 
måste alltså översätta all information till sitt dominanta inlärningssinne. Vissa elever (ca 
2-3 av 30) kan läraren ha svårt att nå av andra skäl (sociala, psykologiska, medicinska).  
 
Auditiva inlärare (ca 1/3) lär sig bäst via hörselsinnet, genom ljud, musik, samtal och 
diskussioner. De uppskattar lärarens muntliga genomgång, men behöver även själva 
verbalisera vad de hört, dvs. sätta ord på sin kunskap. 
Visuella inlärare (ca 1/3 av den vuxna befolkningen) kommer bäst ihåg vad de sett, läst 
eller observerat, i form av t.ex. tankekartor, bilder, animationer och diagram. 
Kinestetiska och taktila inlärare (ca 1/3) lär sig bäst när de är fysiskt delaktiga, rör sig, 
experimenterar och upplever. Genom rörelse befästs deras lärande. Praktiska övningar 
såsom rollspel, studiebesök, samarbetsövningar och laborationer intresserar dem. De 
taktila eleverna vill gärna ”fingra” på något medan de lär sig.26 

Kolbs fyra lärstilar   

David Kolb beskriver att människors olika sätt att lära handlar om hur vi tar till oss och 
bearbetar information. Han delar in och beskriver fyra olika strategier/profiler för 
lärande. Han menar att vi kan lära oss på alla fyra sätten, men att vi oftast lär oss bäst 
utifrån en av lärstilarna. Läraren bör därmed i den ideala undervisningen ta hänsyn till 
alla fyra lärstilarna. 
 
Typ 1 Idégivaren (divergeraren) vill ha en känslomässig och personlig koppling till det 
som ska läras och vill veta syftet med det han/hon ska lära sig. Han eller hon lär genom 
verkliga erfarenheter och reflekterande observation. Divergeraren har observations- och 
associationsförmåga samt är fantasifull och nyfiken. Att arbeta med praktiska uppgifter i 
grupp passar divergeraren, men lär sig hellre genom att se på när andra arbetar, än att 
agera själv. Upplevelseriktade övningar, filmsekvenser, rollspel och fallbeskrivningar 

                                                 
25 Kroksmark, 2006, s. 43-45. 

26  Michael Grinder, Ledarskap och lärande i klassrummet. (Jönköping: Brain Books AB, 1999) s. 33-43, 59. 
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kan vara bra inlärningsmetoder för divergeraren. Han eller hon lär sig bäst genom 
diskussioner med andra som har samma lärstil.  
 
Typ 2 Förklararen (assimileraren) vill ha teori och fakta, tänker igenom idéer och ställer 
sig frågan: Vad är viktigt inom detta område? Assimileraren lär sig genom experter och 
föreläsningar samt egen forskning. Assimileraren föredrar att läsa instruktioner framför 
att pröva sig fram, men har också glädje av lärarledda lektioner och föreläsningar där 
viktiga begrepp tas upp. Individen vill ha en bra grund av teorier att använda när 
han/hon skapar modeller av verkligheten. Assimileraren föredrar ofta självständigt 
arbete och har benägenhet att sitta tyst i gruppdiskussioner.  
 
Typ 3 Sammanställaren (konvergeraren) är inriktad på logiskt tänkande, analyser och 
rationella sätt att lösa uppgifter. Konvergeraren är eftertänksam, experimenterar och vill 
skapa funktionsduglighet. Individen frågar sig: På vilket sätt kan jag använda den här 
kunskapen? Konvergeraren uppskattar struktur och vill ha en styrd inlärningsmetod. 
Han eller hon vill först få den teoretiska bakgrunden och sedan få möjlighet att använda 
kunskapen praktiskt. Goda grunder för lärande är föreläsningar, analyserande övningar 
och skrivet material. I allmänhet passar självstudier konvergeraren, som då får möjlighet 
att aktivt söka sin kunskap. Att lösa uppgiften är i regel mer intressant än människor och 
känslor.  
 
Typ 4 Prövaren (ackommoderaren) är aktiv och vill arbeta praktiskt med konkreta 
uppgifter och hittar ofta nya sätt att tillämpa nyförvärvad kunskap. Ackommoderaren 
frågar sig: Vad händer om jag i stället gör så här? Personen testar och styr själv sitt 
lärande och lär sig genom experiment, genom ”trial and error”. Ackommoderaren lär sig 
bäst av att arbeta i projekt eller av grupparbeten, t.ex. rollspel och uppskattar inte 
passiva inlärningsmetoder som föreläsningar. Han eller hon uppskattar PBL-baserat 
lärande och självständigt praktiskt arbete.27 

Lärstilsanalys 
Lena Boström är pedagog och har doktorerat på ämnet lärstilar. Hon anser att alla elever 
drar fördel av att göra en lärstilsanalys och få sin lärstil matchad, men att de mindre 
framgångsrika eleverna är de största vinnarna. Hon menar att det är viktigt att eleverna 
inte känner sig stämplade, att det inte finns något ”rätt eller fel”, då alla lär sig på sitt 
speciella sätt. Hon anser att lärstilen också är utvecklingsbar hela livet och hänvisar till 
att 3/5 av faktorerna är genetiskt betingade och 2/5 är socialt inlärda. Vissa faktorer är 
alltså förändringsbara, medan vissa kanske är viktiga livet igenom, t.ex. behov av stark 
belysning. Vi mognar, skaffar oss nya erfarenheter och motivationen förändras med 
tiden. Det kan i sin tur påverka vilka lärstilsfaktorer som blir viktiga för eleven. 
Boström menar att om man som lärare vet hur eleverna lär sig kan man skapa metoder 

                                                 
27 David A Kolb, Experiential learning. Experience as The Source of learning and Development. (New Jersey: Prentice 

Hall PTR, Englewood Cliffs, 1984) s. 67-69. 
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som skapar bättre förutsättningar för att varje barn ska lyckas utifrån sina villkor, inte 
utifrån gruppens eller lärarens.28 
 
Boström påvisar att sätta igång med att göra lärstilsanalyser kräver en hel del, både av 
läraren och av eleven. Om läraren tar hänsyn till Dunn och Dunns fem områden i 
undervisningen så blir resultatet en varierad undervisning som tillgodoser de flestas 
behov, dock inte allas behov alltid. De viktigaste behoven att börja med är faktorer som 
påverkar 70 % av eleverna: olika starkt ljus, flexibel möblering, metoder för VAKT 
(visuell, auditiv, kinestetisk, taktil), planera både analytiskt och holistiskt samt att man 
tar hänsyn till tiden på dygnet. Att utarbeta nya arbetssätt, metoder och rutiner kostar på, 
både tidsmässigt och energimässigt. Det är dock viktigt att alla lärare i ett arbetslag 
utgår från ett individanpassat arbetssätt och att man utvärderar genom samtal med 
eleven, menar Boström.29 För yngre elever är det också viktigt att man involverar 
föräldrarna så att de också kan hjälpa barnet att lära på bästa sätt.30  
 
Inom vuxenutbildning har intresset ökat för att jobba med lärstilar och att göra 
lärstilanalyser. Boström och Svantesson anser att det kan bero på att lärstilstänkandet 
bidragit till att skapa lust i lärandesituationer både för läraren och för eleven. För många 
har vetskapen om sin lärstil varit en viktig framgångsfaktor. Det kan för många vara en 
ny upptäckt att det faktiskt är roligt att läsa. Problem som elever haft i tidigare skolår, 
kanske helt enkelt berodde på att skolan var så begränsad i sin undervisning och att man 
själv inte visste på vilket sätt man bäst kunde lära. För att lära sig lära är lärstilsprofilen 
ett hjälpmedel som ska vägleda i den individuella lärstilsprocessen. Tanken är att eleven 
reflekterar och går vidare i lärstilsprocessen som är ett livslångt projekt.31  

Brain Books stilenkät 

Det finns flera hjälpmedel för att kartlägga elevers lärstilar, bl.a. Brain Books stilenkät 
som bygger på Dunn och Dunns lärstilsmodell. Enkäten är databaserad och består av 24 
påståenden där eleven ska ta ställning till huruvida de stämmer ”sällan”, ”ibland” eller 
”oftast”. Enkäten tar ungefär 15 min att fylla i. Omgående kan eleven skriva ut sin 
lärstilsprofil, ett ca. åttasidigt dokument som främst består av beskrivningar som ska 
skapa förståelse för elevens sätt att lära. Eleven får även goda råd för vad han eller hon 
bör tänka på i inlärningssituationer. Enkätresultatet är sedan tänkt att ligga till grund för 
ett individuellt samtal mellan elev och lärare. Man är noga med att poängtera att 
stilenkäten inte är ett test, utan ska vara ett underlag att fundera kring. Frågan är inte om 
eleven är smart, utan på vilket sätt individen är smart.32 
 
Om man vill göra en mer grundläggande vetenskaplig kartläggning av elevens lärstil, 
finns det mer avancerade lärstilsenkäter. Observationsscheman kan vara en möjlig väg 

                                                 
28 Boström, Svantesson, 2007, s. 22-25. 

29 Ibid., s. 87, 109. 

30 Dunn, Dunn and Treffinger, 1995, s. 67-68, 85-96. 

31 Boström, Svantesson, 2007, s. 102-103, 120-121. 

32 Se vidare StilenkätVuxenTM Förlag: Brain Books, 2005. 
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för kartläggning av yngre barn, barn som inte kan läsa eller för barn med 
funktionshinder. Det viktiga med dessa enkäter är att eleven lär sig sitt bästa sätt att 
jobba på och att läraren kan anpassa sitt arbete till så många som möjligt.33 Det är också 
viktigt innan eleverna gör enkäten att de får information och förstår betydelsen av att 
hitta sin lärstil.34  

Ett praktiskt exempel 

På komvux i Sandviken har man sedan våren 2006 mer eller mindre bedrivit 
pionjärarbete med lärstilsanpassad undervisning. Alla studerande gör vid kursstart en 
lärstilsanalys med ett uppföljande enskilt samtal. Undervisning och lokaler har efter 
hand anpassats för att tillgodose de olika lärstilarna. Skolan har valt att utgå från Dunn 
och Dunns modell. Skolans rektor, Sören Holmer, konstaterar att man lagt ner mycket 
tid och resurser på lärstilsarbetet, men tycker att det har varit en stimulerande lärprocess 
för så väl elever, skolledning som övrig personal. Han anser att den lärstilsanpassade 
undervisningen omgående har givit positiva resultat. Han är även övertygad om att det 
fungerar lika bra på vuxna som på barn och ungdomar. En av de studerande berättar att 
hon först var skeptisk till idén, men att hon nu märker att studierna blivit mer 
meningsfulla och att hon når målen fortare. Hon anser att lärstilsanalysen och den 
lärstilsanpassade undervisningen bidragit till en viktig vetskap, om hur hon bäst 
tillägnar sig kunskap. En erfarenhet som hon upplever sig ha nytta av hela livet.35 

                                                 
33 Boström, Svantesson, 2007, s. 95-97, 120-121. 

34 Dunn, Dunn and Treffinger, 1995, s. 114. 

35 Ulrika Grönqvist, Att bygga på styrkor och behov. KOM kommunikation mellan vuxenutbildningar. Nr 4. (2006): 4-6.  
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Syfte 
Syftet är att belysa vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys samt 
beskriva dess betydelse för lärandet. 

Frågeställningar 
1. Hur beskriver vuxenstuderande upplevelsen att genomföra en lärstilsanalys? 
2. Vilka tankar har vuxenstuderande kring lärarnas introducerande information och 

det uppföljande samtalet (före och efter lärstilsanalysen)? 
3. Hur uppfattar vuxenstuderande användbarheten av att göra en lärstilsanalys? 

Metod 
Studiens syfte var att belysa vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys 
samt beskriva dess betydelse för lärandet. Eftersom avsikten med studien var att belysa 
och beskriva elevernas upplevelser, tankar och förväntningar valdes en kvalitativ 
metod.36 Vi valde att utföra intervjuer för att inhämta material, som sedan kom att 
belysa våra frågeställningar. Vår datainsamling genomfördes med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer med en flexibel intervjuprocess. 37 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Termen kvalitativ intervju används ofta för att beskriva den sorts intervju som 
förekommer i samband med kvalitativ forskning. Bryman påvisar att intervju är den 
mest använda metoden inom denna forskningsmetodik. Han menar att det är 
flexibiliteten som intervjun rymmer som gör den så attraktiv.38 I den kvalitativa 
forskningsintervjun byggs kunskap upp genom ett samspel, ett utbyte av åsikter mellan 
personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Dess syfte är att försöka 
förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 

                                                 
36 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber Ekonomi, 2002), s. 249-275. 

Se även Magne I Holme och Krohn B Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

(Lund: Studentlitteratur, 1991), 100-101,108. 

37 Bryman, 2002, s. 301-308.  

38 Ibid., s. 299. 
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erfarenheter och frilägga deras livsvärld före den vetenskapliga tolkningen.39 Till 
kvalitativ metodik hör att kunna växla mellan närhet och distans dvs. mellan 
förtrogenhet, engagemang och metodisk medvetenhet, självuppfattning och teoriram. 
Intervjuaren måste vara medveten om att egna känslor och upplevelser påverkar både 
frågor och svarstolkning.40  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun följer, enligt Kvale, sju stadier som introduceras 
med tematisering, då syfte formuleras och ämnet beskrivs. Efter planeringsstadiet, som 
även innefattar beaktande av moraliska konsekvenser, genomförs intervjuerna med 
hjälp av en intervjuguide. Därefter görs en utskrift dvs. överföring från talspråk till 
skriftspråk. Lämplig analysmetod väljs utifrån syfte och ämne. Det sjätte stadiet handlar 
om verifiering dvs. diskutera intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet. Slutligen rapporteras resultatet av undersökningen enligt vetenskapliga 
kriterier.41 

Genomförande 
Utifrån att intresset hade väckts formulerades syftet med studien och vi fördjupade oss i 
litteraturen. Frågeställningarna utkristalliserades efter kontakten med lärarna på den 
berörda skolan. Urvalet formulerades. Vi övervägde moraliska konsekvenser och 
funderade kring etiska aspekter i vårt genomförande, bl.a. respondenternas 
konfidentialitet. Efter intervjuernas genomförande och när utskrifterna gjorts, valdes en 
analysmetod som vi ansåg lämplig. Resultatet och metoden diskuterades och vi 
reflekterade över vårt resultats generaliserbarhet, dess giltighet och trovärdighet. 
Arbetet sammanställdes i rapportform enligt Lärarhögskolans (LHS) riktlinjer. 

Urval 

Våra urvalskriterier formulerades efter kontakt med vårdlärarna på den aktuella skolan. 
Eleverna som vi önskade intervjua skulle vara vuxenstuderande på 
omvårdnadsprogrammet och varit delaktiga i skolans nystartade lärstilsprojekt, hösten 
2007. Vårt krav var att eleverna skulle ha deltagit i den introducerande informationen, 
gjort lärstilsanalysen och haft ett uppföljningssamtal med sin lärare i samband med 
kursstart.  
 
Det visade sig att tio elever på omvårdnadsprogrammet uppfyllde våra urvalskriterier. 
Vi valde att tillfråga samtliga om de ville delta i vår studie. Eleverna fick ett 
informationsbrev, (se bilaga 2) där bl.a. studiens syfte framkom liksom en 
informationsträff pålystes. På informationsträffen, i samband med en lektion, fick 
eleverna muntlig information och möjlighet att ställa frågor. Åtta intervjuer bokades 

                                                 
39 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund:Studetlitteratur, 1997), s. 9. 

40 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (Lund:Studetlitteratur, 1993), s. 70-71. 

41 Kvale, s. 84-85. 
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omgående. Två elever valde att avstå och motiverade sitt nej med tidsbrist. Ytterligare 
en elev valde senare att avstå efter flera ombokade intervjutillfällen. 

Intervjuguide 

Utifrån våra frågeställningar utformades en intervjuguide (se bilaga 3) som skulle 
komma att fungera som ett underlag i intervjusituationen. Intervjuguiden inleds med två 
allmänna frågor om elevens ålder och tidigare utbildning, även om eleven var man eller 
kvinna registrerades. Våra tre frågeställningar fick sedan ligga till grund för tre 
frågeområden, ”upplevelsen av lärstilsenkäten”, ” upplevelsen av information och 
uppföljningssamtal” och ”upplevelsen av användbarheten”. Varje område inleds med en 
klargörande och introducerande ingress, med två till tre efterföljande mer preciserade 
frågor av öppen karaktär. Respondenterna fick inte i förväg ta del av intervjuguiden i sin 
helhet, men de fick information om innehållet vid informationstillfället och i utskicket. 
En pilotintervju genomfördes, men påföljden blev ingen förändring av frågeguiden. Vi 
valde att ta med intervjun i resultatbearbetningen. 

Genomförande av intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn och ostörd miljö, i ett mindre samtalsrum på 
den aktuella skolan. Intervjuerna genomfördes med oss båda som deltagare. En av oss 
var mer aktiv och ledde intervjun, medan den andra mest lyssnade, ibland antecknade 
och ställde kompletterande frågor. Vi skiftade sedan roller i de olika intervjuerna. 
Frågorna inleddes med den i förväg formulerade ingressen och de ställdes mestadels i 
tur och ordning samt kompletterades med diverse uppföljningsfrågor tills varje 
frågeområde upplevdes vara åskådliggjort. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
MP3-spelare och skrevs i efterhand ner ordagrant, pauser noterades. Ljudfilerna 
kommer att kasseras efter att arbetet är godkänt, såsom eleverna utlovats. 

Databearbetning 

Kvale beskriver att den vanligaste formen av intervjuanalys är inspirerad av den 
hermeneutiska filosofin och benämns ad hoc, vilket fokuserar på en mångfald av 
tolkningar. Olika tillvägagångssätt och tekniker används för att skapa mening.42 För att 
belysa de vuxenstuderandes upplevelser på ett mångfacetterat sätt ville även vi använda 
en mångfald av tolkningar. Vi studerade vårt material genom att använda olika 
angreppssätt och tolkningsförfaranden. 
 
De ordagrant utskrivna intervjuerna lästes upprepade gånger individuellt och ett flertal 
gemensamma bearbetningar av materialet genomfördes. Utifrån de tre frågeområdena i 
frågeguiden gjorde vi sedan en sammanfattning av intervjuerna. Vi valde ut ett flertal 
exemplifierande citat som på ett särskilt sätt belyste elevernas upplevelser och gav svar 
på våra frågeställningar. Resultatet av denna databearbetning presenteras i rapporten 
under rubriken sammandrag – intervjuerna. Således reducerades intervjutexterna till 
kortare och koncisare formuleringar med beskrivande citat. Dessa beskrivningar av 
elevernas upplevelser analyserades sedan parallellt med tillbakablickar på 
                                                 
42 Kvale, 1997, s. 182-184. 
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ursprungsmaterialet och resulterade i rapportens resultatsammanställning. Ett flertal ord 
eller begrepp hade visat sig återkomma i elevernas berättelser. De belyste på ett särskilt 
sätt de vuxenstuderandes upplevelser. Begreppen kunde ses som framgångsfaktorer för 
elevernas lärande och var mer eller mindre kopplade till den genomförda 
lärstilsanalysen. Vi valde att låta dessa tio begrepp bli framträdande, främst i den 
avslutande sammanställningen av resultatet. 

Etiska aspekter 
Bell påvisar att forskaren ska förklara för respondenterna vad undersökningen handlar 
om, varför man vill intervjua dem, vilken typ av frågor som ska ställas och vad man ska 
göra med den information man får fram. Hon menar att det inte bara räcker att ge 
muntlig information strax innan intervjun, utan att information också ska ges skriftligt i 
god tid innan intervjutillfället.43 Bryman menar att vad som är etiskt eller oetiskt inte är 
helt tydligt. Han nämner dock fyra viktiga etiska områden; eventuell skada, bristande 
samtycke, inkräktande på privatlivet och falska förespeglingar.44 Samtliga aspekter tog 
vi hänsyn till i vårt arbete. 
 
Vi förklarade för respondenterna vad undersökningen handlade om, varför vi ville 
intervjua dem, beskrev vilken typ av frågor som skulle ställas och vad vi skulle göra 
med den information vi fick fram. Vi gav inte bara muntlig information strax innan 
intervjun, utan informerade också skriftligt i god tid innan intervjutillfället. Våra 
respondenter kan vi inte se ha orsakats någon som helst skada genom att ha deltagit i 
våra intervjuer. Vi upplevde snarare att de uppskattade att vi frågat efter deras åsikter. 
Genom muntlig och skriftlig information påpekade vi att deltagandet är frivilligt och 
eleverna har samtyckt utan påtryckningar. Dock har vi varit tydliga med att deras 
deltagande var betydelsefullt för vår studie. Vi ser inte att vår studie har inkräktat på 
elevernas privatliv, frågorna är inte direkt av privat karaktär och vi har respekterat 
elevernas rätt till konfidentialitet i vår databearbetning och resultatredovisning. Vi 
upplever inte heller att eleverna fått falska förespeglingar, utan att vi varit uppriktiga i 
vår information och i kontakten med de intervjuade. 

Resultat 

Sammandrag - intervjuerna 
De intervjuade var i åldrarna 21-53 år, där flertalet var under 25 år. Alla utom en hade 
genomgått gymnasieutbildning, såsom barn och fritid, livsmedel, handel och 
administration samt samhällsprogrammet. Deras yrkeserfarenhet var skiftande, ett flertal 

                                                 
43 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 157. 

44 Bryman, 2002, s. 443-451. 
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hade arbetat inom vården, men även erfarenheter från handel, industri och livsmedel 
fanns representerade i gruppen. Några arbetade parallellt med att de studerade, någon 
var tjänstledig, en annan hade varit arbetslös.  
 
Flertalet av de intervjuade beskrev sin lärstil såsom visuell och auditiv. Ett par var mer 
uttalat kinestetiska och taktila. De flesta beskrev dock sin lärstil som lite av varje. 
 

Vi kom fram till att jag var väldigt blandad, beroende på vad jag ska lära in, så 
vill jag ha det på lite olika sätt. (1) 
 
Jag är väl mer sån att jag vill läsa mig till det… sitta i en bra miljö och lite 
avslappnat ändå. (2) 
 
Det är bra att ha TV på och sen skriva och göra läxor samtidigt… ibland är det 
bra att jobba med grupper… det beror på uppgiften. (3) 
 
Jag kör nog lite med alla alternativen tror jag, ibland ska det vara tyst och lugnt 
och andra gånger så kan det vara fullständig cirkus runt omkring och det 
bekommer mig inte någonting. …när jag sitter inne och läser vill jag gärna gå 
ut en sväng och röra på mig och liksom bearbeta det i huvudet… (4) 
 
Ja… jag är väl en blandning av alla tror jag… Det är mer att man har tänkt till… 
att jag är mer morgonmänniska än eftermiddagsmänniska. Vill ha ljust i 
klassrummet när man sitter och pluggar. …förut har man bara funnit sig i hur 
det är. (5) 
 
Jag är ju en sån som läser mycket. Jag lär mig ju mest genom att läsa. Så att 
lära genom lärargenomgångar och muntliga uppgifter, lär inte mig så mycket. 
(6) 
 
Jag kollar på den där handsymbolen… jag har valt någon annan symbol flera 
gånger… Jag läser alltid igenom alla dom, men blir oftast den taktila då, 
nästan. (7) 

Upplevelsen av lärstilsenkäten 

Flertalet av eleverna var mycket positiva till att de fått möjlighet att göra lärstilsenkäten. 
De upplevde det betydelsefullt att få vetskap om hur de lär in på bästa sätt, saker som de 
kanske inte tänkt så mycket på tidigare. Särskilt de som haft ett längre eller kortare 
studieuppehåll uppskattade att få fundera kring sin lärstil.  
 

Tycker det var bra väldigt bra faktiskt, bra sätt att ta reda på hur vi ska lära oss 
på bästa sätt. (1) 
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Det är ju väldigt smart, måste jag ju säga… just när man inte har studerat på 
länge heller, att ja… färska upp minnet och tänka till verkligen hur man själv lär 
sig. (2) 
 
…det här va´ kanonbra! …man upptäckte saker som man inte riktigt visste om 
sig själv. (4) 

 
Några poängterade också att det var bra för lärarna att ta del av lärstilsprofilen för att få 
vetskap om sina elevers lärstilar, för att kunna tillgodose de olika sätt som eleverna tar 
till sig kunskap på. 

 
Jag har väl aldrig själv tänkt att man kan ha olika stilar… Inte för att jag 
ändrade mig så mycket… utan mer lärarnas sätt att lära ut har ändrat sig mer. 
Att man har flera olika alternativ på att lära ut, att alla kan ta åt sig på sitt sätt… 
(5) 

 
Ett par av eleverna förklarade att det var lite rörigt att göra lärstilsenkäten i samband 
med skolstarten, att det var så mycket nytt just då. En av eleverna påvisade att det var 
mycket krångel med datorn innan hon kunde utföra enkäten. 
 

Hela dataovanan och alltihop… Ja, det var nog lite mycket på en gång där, 
men jag skulle gärna göra om den. (4) 
 
Det var krångel med datorerna… jag hade ju inte fått något användarnamn och 
lösenord. (6) 

 
Överlag upplevde eleverna att Brain Books stilenkät var lätt att förstå och fylla i. En av 
eleverna missuppfattade hur hon skulle använda pilmarkören och drog den enbart längst 
åt höger eller vänster, vilket medförde ett något onyanserat resultat. 
 

…det var inget svårt. Det var ju bara att kryssa i och trycka fram, så det var 
inget krångligt, absolut inte. (1) 
 
Det var ju ganska lätt att sätta sig in i dom frågorna, tycker jag. …den var ju 
lättförståelig… (5) 

 
Enkätresultatet som redogjorde för deras lärstilsprofil skrevs ut i ett ca. åtta sidor långt 
dokument som kunde upplevas som digert. En elev beskrev det så här: 
 

…när det matades ut så blev man lite så, man funderade lite på att… åh, shit… 
Det var ju väldigt mycket information att ta in då. (1) 

 
En annan elev berättade om lärstilsprofilen som kul och intressant läsning, då det 
handlade om henne själv. 
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Det var kul att läsa och att det passade in så bra. Jag var ju lite skeptisk till det 
i början. (6) 

Upplevelsen av information och uppföljningssamtal 

Lärarna genomförde en introducerade övergripande information om lärstilar och 
lärstilsenkäten. De hade även en mer praktisk introduktion vid datorn hur enkäten skulle 
fyllas i. Av olika anledningar deltog inte samtliga elever vid detta tillfälle. Två av 
eleverna hade fått informationen individuellt, varav en fick genomgången efter att 
enkäten var gjord. I stort var eleverna nöjda eller mycket nöjda med den information de 
hade fått.  
 

Den tyckte jag var väldigt bra, för hade jag fått sätta mig direkt vid datorn så 
hade jag inte direkt kopplat lika mycket som jag gjorde efter att jag fått 
informationen. Det gjorde det lättare att förstå enkäten. Hur man tänkte med 
frågorna, hur man skulle besvara dom. Det var väldigt bra. De gick igenom 
väldigt väl i början, så det var lättförståligt för oss. (1) 
 
…det var bra, man blev ju nyfiken. (4) 

 
En elev önskade dock att informationen hade varit mer anpassad till hennes individuella 
lärstil, som hon beskriver som taktil. Informationen upplevde hon mer vara riktad till de 
som är auditiva och visuella. 
 
Det uppföljande samtalet framställdes som meningsfullt och eleverna efterfrågade även 
uppföljning vid ett senare tillfälle. Eleverna påvisade att samtalen var olika utformade, 
sannolikt delvis beroende av att eleverna pratade med olika lärare. En elev tyckte att 
läraren fokuserade mest på vilka kurser hon skulle läsa och att det blev för lite prat om 
hennes individuella lärstil. En annan elev ansåg att samtalet inte var så betydelsefullt. 
 

Det är väl bra att man följer upp… annars spelar det väl ingen roll om jag fick ut 
dom där papperna och läste dom själv. (5) 
 
Det är nog rätt bra kanske att följa upp det. Men just då att man kanske gör en 
ny och jämför dom sinsemellan… så man ser liksom förändringen då. (2) 
 
Det skulle vara intressant att ha någon uppföljning… (7) 

 
Flertalet tyckte dock att samtalet var berikande, att det bidrog till en ökad förståelse för 
sin lärstil.  
 

…gick väldigt djupt in på det, tycker jag… vi tog fråga efter fråga och kollade 
liksom hur det var och hur jag upplevde det och hur man är som person och 
tog lite exempel… (2) 
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…då märkte man att vissa frågor som jag hade tolkat på ett sätt hade ju dom sett 
lite annorlunda… så det var bra faktiskt, att man fick ventilera lite efteråt. (1) 

 
Eleverna beskrev även samtalet som nyttigt för lärarna då de fick en ökad förståelse för 
elevens lärstil och därmed möjlighet att individanpassa undervisningen. 

Upplevelsen av användbarheten 

En elev uttryckte sig så här om användbarheten av lärstilsanalyser: 
 

Det finns ju de som inte vet vilket sätt som passar dem bäst. Det här stämde ju 
väldigt bra in på mig. Det borde det ju göra på andra med, hoppas jag… Man får 
ju ändå tips på, vilket sätt jag lär mig bäst på, liksom hur jag ska göra när jag ska 
lära mig något. (6)  

 
Alla eleverna var överens om att lärstilstänkandet varit positivt, men flera 
poängterade ändå att deras egen motivation var avgörande för att lyckas med 
studierna. Flera av eleverna gav uttryck för att de inte hade varit mogna för den 
lärstilsanpassade undervisningen i grundskolan och på gymnasiet. Någon 
poängterade att är man inte seriös med själva testet eller lägger tid på att fundera 
kring resultatet, så är det inte meningsfullt. Samma elev uttryckte även att 
lärstilsenkäten är en bra utgångspunkt för att utveckla sitt sätt att lära. 
 

Är man motiverad så är det en väldigt bra grej det här med lärstilar… Mycket 
beror på hur pass mycket man engagerar sig i det själv. Gör man det så är det 
en väldigt bra grej med lärstilsenkäter. (1) 
 
Nu finns motivationen, viljan och intresset och alltihop… att det finns olika sätt 
att göra det på, det är ett stort plus i kanten. (4) 

 
Ett par av eleverna lät oss förstå att de har negativa erfarenheter från den traditionella 
skolan även om de inte uttryckligen säger att de haft skolsvårigheter. 
  

Jag var jätteskoltrött på gymnasiet, tyckte det var skittråkigt att sitta framför en 
skolbänk åtta timmar om dagen och bara mata in. Hade jag då haft valet att jag 
kunde göra det på lite olika sätt, då tror jag inte att jag hade varit lika skoltrött, 
det hade varit lättare för mig att ta in. Här känner jag att det är mycket större 
möjligheter, det går inte att jämföra att studera här med på gymnasiet. (1) 
 
Jag har ju aldrig gillat skolan sådär… nej, det har inte varit så positivt. …när 
man gick i nian så var man inte så motiverad, då ville man bara att det skulle 
ringa ut så man fick gå hem, men nu går man ju till skolan liksom för att det är 
kul, för att man får göra någonting och det är spännande och intressant… (4) 

 
Lärarnas lärstilsanpassade undervisning beskrevs även som avgörande för 
användbarheten. En elev förklarade hur lärarna har anpassat studiehandledningarna till 
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de olika lärstilarna. Att det finns tre olika uppgifter till varje tema som symboliseras av 
öga, öra och hand. 
 

Bara man följer upp… får valmöjlighet av sin lärare också, för ska man göra det 
och det inte finns valmöjlighet på lektionerna eller undervisningen, då spelar 
det ju ingen roll… (2) 

 
Lärarnas egna engagemang och förmåga att entusiasmera har enligt eleverna 
betydelse. En elev beskrev det så här: 
 

Det beror mycket på lärarnas syn på det också, hade de inte varit positiva till 
det här, utan gett oss informationen och sagt att, ja ni behöver inte ta det här 
så allvarligt, då hade man inte själv blivit motiverad. (1) 

 
Flera av eleverna såg resultatet av lärstilsanalysen mer som en bekräftelse på det 
man redan visste om sitt sätt att lära. De menade att i grunden har deras sätt att 
lära inte har förändrats så mycket. 
 
 Jag gör samma i alla fall… (3) 
 

Det var ju mer en bekräftelse, för jag visste ju lite grann innan, vilket som 
passade mig bäst. Att jag behövde sitta ner i lugn och ro. Det har jag ju gjort 
innan med. (6) 

 
För några av eleverna hade lärstilskonceptet öppnat ögonen för att det finns olika 
sätt att lära på. Många jämförde med tidigare skolerfarenheter då man aldrig 
ifrågasatt den traditionella undervisningen.  
 

Jag hade liksom inget att jämföra med, men det har öppnat ögonen, man har 
insett att det finns ju faktiskt många sätt att läsa på, som jag inte hade en tanke 
på innan. (4) 

 
En elev uttryckte att hon faktiskt har förändrat sitt sätt att lära: 
 

…det har definitivt ändrat mitt sätt att tänka på hur man kan lära sig… I skolan 
är jag mer motiverad och det beror på lärstilarna… att jag får välja vad jag vill 
göra och hur jag vill lära. (7) 

 
Eleverna upplevde att undervisningen har varit varierande och att de haft möjlighet att 
välja olika studieformer och redovisningssätt. På så sätt har hänsyn tagits till elevernas 
individuella lärstilar, vilket har upplevts meningsfullt av eleverna. En elev beskrev 
väldigt konkret några exempel på valmöjligheter; gå på föreläsning, se på film, lyssna 
på CD-skivor eller gå på tipspromenad. 
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…genom att ge mig den här valmöjligheten, hur jag vill få in kunskapen. Det är 
ju helt frivilligt om jag vill sitta och lyssna eller gå ut och göra något annat. (5) 
 
…som till exempel när vi hade prov så fick man välja mellan skriftligt och 
muntligt. Bra för dom som har lättare att prata och uttrycka sig så och dom som 
vill skriva. (6) 

 
En elev menar att även om hon var van att göra på ett sätt så prövade hon nu andra 
inlärningsmetoder, för att se om det gamla sättet bara var inlärt beteende. Eleverna gav 
uttryck för att lärarna uppmuntrade dem att välja olika inlärningsformer, att våga pröva 
andra sätt att lära in. 
 

Dom framhåller ju hela tiden att så kan vi göra si, så kan vi göra så… hela 
tiden puffar de lite snällt så där… det är inte alls den där stränga gamla fröken 
bakom katedern. (4) 
 
Finns det ett val så blir det lättare. Har man bara ett sätt nu så tänker man… 
hade vi inte kunnat få välja, även om man i slutändan inte hade valt något 
annat, men att valmöjligheten finns. (1) 

 
En del elever påpekade att det inte bara finns fördelar med valfrihet. Nackdelen kan 
vara att en del exempelvis undviker grupparbeten och missar den träning det innebär att 
samarbeta med andra.  
 

Det kan bli väldigt enkelspårigt… det kanske ska vara mer att nu är det grupp 
som gäller och denna gång får ni inte välja… ibland ska det finnas alternativ 
och ibland inte, att man varierar lite. (2) 

 
Eleverna framhöll även att valmöjligheterna kräver mer disciplin och eget ansvar. 
 

Ansvaret är ju verkligen att man måste ta det till hundra procent. Att det blir 
gjort och allting. (2) 
 
Det är inte bara lärstilarna… det är hela den här komvuxandan, att det är 
mycket hemstudier… då måste du ju också koncentrera dig, ha självdisciplin… 
(4) 

 
Ett par elever framhävde att de lärstilsanpassade examinationsformerna bidrar till en 
rättvisare bedömning, där alla får möjlighet att visa på den faktiska kunskapen på sitt 
bästa sätt. Samtidigt framkom tankar om den svårighet som kan finnas för läraren att 
värdera skriftliga och muntliga redovisningar lika. 
 

Jag tror det är mer rättvist, …att man får chansen att visa på det vis man har 
lättast att lära. Jag tror att det är lättare för läraren att ge ett rättvist betyg när 
man får göra utifrån sin egen lärstil. (6) 
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Jag hade nog haft väldigt svårt att just vid ett muntligt prov… om jag hade varit 
lärare att sätta betyg. (1) 
 

Den fysiska miljön uppgavs av flera som betydelsefull för möjligheten att kunna läsa 
och lära på olika sätt. Eleverna berättade om trevliga grupprum, sköna soffor och 
”stressbollar” att fingra på. Däremot påpekade flera elever att de stördes av 
musikskolans verksamhet som befann sig på våningen över. 
 

Här finns det så mycket olika, man kan gå in här och sätta sig där det är lite 
mjukare och skönare och det blir inte så formellt. Eller så kan man sitta framför 
en dator, så jag tror det har ganska stor betydelse, men det är ju individuellt. 
(1) 
 
Precis ovanför vårt klassrum har de musikskolan. Jag som behöver lugn och ro 
när jag läser tycker det är lite jobbigt, när de spelar trummor… man tappar 
koncentrationen väldigt lätt. Annars tycker jag att det är jättefina lokaler, fräscht 
och nytt och så. (6) 
 
…tempot som är på hela skolan, ganska lugnt, inget tjo och tjim och skrik och 
gap. Så det spelar nog en stor roll. (5) 

Resultatsammanställning 
Även om de flesta elever upplevde att det var nyttigt att göra en lärstilsanalys framgick 
det tydligt att den egna motivationen var det allra viktigaste. Fanns inte den inre 
motivationen försvårades lärandet oavsett om eleverna gjort en lärstilsanalys eller inte. 
Det positiva med lärstilsenkäten var inte endast att ta reda på sin egen lärstil, utan 
variationen av sätt att lära på som erbjöds av läraren hade stor betydelse. Denna 
variation kan i sig ses som ett sätt att öka den motivation som eleverna anger som 
viktig. Lärarnas positiva inställning till det nya arbetssättet hade även en 
motivationshöjande effekt.  
 
Eftersom många av eleverna inte var bekanta med begreppet lärstil, kom den 
introducerande informationen som lärarna gav, att bli viktig för det fortsatta arbetet. Det 
uppföljande samtalet upplevdes positivt av eleverna, resonemanget kring lärstilar sågs 
för flertalet som intressant och betydelsefullt. Lärarens engagemang för den enskilde, att 
elevens åsikter efterfrågades, att eleven upplevde sig sedd, visade sig också vara 
väsentligt. Eleverna upplevde att lärarna inte bara var intresserade av vad de hade lärt 
sig utan också fokuserade på hur de lär sig. Det uppföljande individuella samtalet gav 
även en bra grund för lärarnas möjlighet att individanpassa undervisningen. Lärarna fick 
därmed en god möjlighet att få vetskap om elevernas lärstil och deras tankar kring 
lärandet. Eleverna efterfrågade också ett uppföljningssamtal och en möjlighet att göra 
enkäten igen vid ett senare tillfälle för att kunna göra en jämförelse. 
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Den valfrihet som eleverna fick gällande studieuppgifter visade sig ha positiv inverkan 
på motivationen och därmed lärandet. Möjligheten att välja kom också att medföra 
större krav på eget ansvar och självdisciplin, vilket delvis var en ny erfarenhet för 
eleverna som kom från den mer traditionella skolan. Den lärstilsanpassade 
undervisningen ställde även högre krav på lärarnas ansvarstagande och disciplin, att 
variera undervisningen och ge eleverna valmöjligheter. Lärstilstänkandet kan inte ses 
som enda orsaken till krav på större ansvar och disciplin, att läsa på komvux innebär 
oftast mycket självstudier och därmed eget ansvarstagande. För dessa elever innebar 
även komvuxstudierna små klasser, engagerade lärare, trivsam studiemiljö med vackra 
lokaler och bra tillgång till datorer m.m. Eleverna upplevde att de var väl 
omhändertagna. Dessa faktorer tillsammans med lärstilskonceptet kan ses ha positiv 
inverkan på elevernas upplevelser av trivsel, ökad motivation och positivt lärande. 
Betydelsen av den fysiska miljön värderades olika av eleverna, men sågs av samtliga 
som betydelsefull för den allmänna trivseln. Det beskrevs även att lärarna hade försökt 
anpassa den fysiska miljön för att ge bättre förutsättningar till lärstilsanpassad 
undervisning.  
 
Flera av eleverna framhöll att den lärstilsanpassade undervisningen bidrar till att skolan 
blir mer rättvis. De menade att de fått större möjlighet att utifrån sina egna 
förutsättningar, utifrån sin lärstil, tillgodose sig kunskap. Skolan uppfattades som öppen 
för att det finns flera vägar för att nå kunskap. Skolans klimat upplevdes tillåtande, 
kursmålen skulle uppnås, men ambitionen var att arbetssätten individanpassades. Många 
av eleverna jämförde med tidigare erfarenheter av utbildning och upplevde detta sätt att 
läsa som mer rättvist. De menade att alla får bättre förutsättningar att lyckas med sina 
studier. Eleverna påvisade även att de upplevde sina studier som meningsfulla när de 
fick tillgång till den lärstilsanpassade undervisningen. 
 
Flertalet av eleverna såg resultatet av lärstilsanalysen som en bekräftelse på det de 
redan visste om sig själva. Samtidigt fick vi också en känsla av de elever som antytt om 
tidigare skolsvårigheter nu fått en bekräftelse på att de inte var oförmögna att studera. 
Frågan blev nu i större utsträckning inte om man var smart, utan på vilket sätt man var 
smart. Svårigheterna kanske låg mer i skolans arbetsform än hos individen, vilket kunde 
vara en befriande erfarenhet. Eleverna kunde därmed uppleva att lärstilstänkandet gav 
nya möjligheter att lyckas i skolan. I intervjumaterialet kan man skönja en 
attitydförändring gällande synen på skolan och lärandet. En attityd där man var mer 
positiv till skolan och mer motiverad att lära för sin egen skull. 
 
Sammanfattningsvis var de vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys i 
huvudsak positiva, trots att flertalet säger att lärstilsanalysen ännu inte har förändrat 
deras sätt att lära i någon större utsträckning. Resultatet av analysen beskrivs mer som 
en bekräftelse på det de redan visste om sig själva. Dock kan de nu mer tydligt sätta ord 
på sitt sätt att lära. De har fått ökad medvetenhet om att det finns olika inlärningsstilar 
och att undervisningen i större utsträckning kan varieras. Lärarnas förmåga att 
lärstilsanpassa undervisningen visade sig avgörande för om lärstilsanalysen upplevdes 
meningsfull. Den introducerade informationen och det efterföljande samtalet ansågs 
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vara en betydelsefull del i arbetet med lärstilar. Eleverna har i många fall upplevt att den 
lärstilsanpassade undervisningen har bidragit till nya möjligheter att lyckas med sina 
studier. En attitydförändring till att studera och synen på lärandet kan urskiljas. 
Motivation, variation och ökad valfrihet har kommit att bli positiva delar i 
lärstilskonceptet. Meningsfullhet, ökat ansvartagande och trivsel är även faktorer som 
urskiljdes som positiva för lärandet, liksom upplevelse av rättvisare bedömning.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Lärstilar blev ett relativt enkelt ämnesval för oss. Den skola som vi kommit i kontakt 
med låg i startgroparna för att påbörja ett nytt projekt, att genomföra lärstilsanalyser. De 
berörda lärarna var engagerade och vi blev nyfikna och intresserade. Vi ansåg att den 
kunskap som arbetet hade möjlighet att ge skulle vara fördelaktig i våra kommande 
yrken som vårdlärare. Dessutom upplevde vi att vår studie, som kan beskrivas som en 
utvärdering av skolans lärstilsprojekt, kunde komma till nytta i praktiken för berörda 
elever och lärare. 
 
Valet av teorier och fakta till bakgrunden var inte helt enkelt, eftersom det finns en 
uppsjö av olika teorier och modeller inom området, samtidigt som dess vetenskaplighet 
ifrågasätts. Detta urval kunde ha gjorts annorlunda, men vi har ändå strävat efter att 
definiera våra centrala begrepp och presentera några av de mest kända 
lärstilsmodellerna/teorierna samt lyft fram både förespråkare och kritikers åsikter. Vi 
har ansträngt oss för att undvika sekundärkällor utan att helt lyckas och översatt 
engelska texter efter bästa förmåga. Lena Boström och Brain Books förlag återkommer 
ofta bland våra referenser, vilket också speglar deras omfattande produktivitet när det 
gäller litteratur om lärstilar. Vi uppfattar dem som Sveriges stora lärstilsförespråkare, 
kanske skulle vi med än mer kritiska ögon ha granskat deras texter och funderat mer 
över dess vetenskaplighet. 
 
En svårighet genom arbetet har varit att det finns så många olika begrepp som är 
liktydiga eller likartade. Lärstil, inlärningsstil och inlärningssätt används ofta i 
litteraturen för att beskriva samma sak. Begreppen lärstilsanalys och lärstilsenkät kan 
också orsaka förvirring. Även skillnaden mellan lärstilsmodell och lärstilsteori har varit 
otydlig i den litteratur vi läst vilket orsakat en viss begreppsförvirring. Ett annat 
exempel är att vi växelvis använt oss av orden elev och vuxenstuderande, som för oss 
har haft samma innebörd. 
 
Studiens syfte var att belysa vuxenstuderandes upplevelser av att göra en lärstilsanalys 
samt beskriva dess betydelse för lärandet. Eftersom avsikten var att belysa elevernas 
upplevelser, tankar och förväntningar kändes valet av kvalitativ metod självklart. Syftet 
som efterfrågar att belysa upplevelser ställer enligt vår uppfattning inte heller krav på 
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någon heltäckande beskrivning eller absolut sanning. Våra relativt konkret utformade 
frågeställningar har varit användbara att utgå från i planering och databearbetning, med 
deras avsmalnande karaktär var vi hela tiden på det klara med vad vi ville veta. Till 
följd av vår syftesformulering och det lilla underlag med elever som föreföll syntes 
intervjuer vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att inhämta data. Intervju som metod 
gav oss dessutom den möjlighet till flexibilitet som vi kom att uppskatta. Det visade sig 
vara fördelaktigt att i vår datainsamling använda oss av semistrukturerade intervjuer, 
med en intervjuguide som gav struktur och stöd. Genom de öppet ställda frågorna fick 
eleverna stort utrymme att själva styra samtalet. Intervjuguiden hjälpte oss att hålla oss 
till ämnet och se till att alla områden behandlades.  
 
Eftersom våra frågeställningar är ganska konkreta skulle vi möjligen kunnat valt att 
använda oss av enkäter. I så fall med utrymme för öppna frågor. Totalt på skolan hade 
ca 35-40 elever gjort lärstilsenkäten, nu avgränsade vi oss till bara omvårdnadselever. 
Ett alternativ hade varit att tillfråga alla oavsett inriktning på studierna. Totalt 
intervjuades nu sju personer och varje intervju tog i snitt 30 minuter, vilket vi först 
upplevde som något fattigt. Samtidigt blev intervjumaterialet väldigt innehållsrikt, och 
det är inte säkert att fler eller längre intervjuer hade givit så mycket mer information. 
Observationer av klassrumssituationer hade varit intressant att utföra som en 
kompletterande del i att tolka användbarheten av lärstilsanalysen. Vi ansåg dock att det 
inte fanns utrymme för observationer i vår tidsram.  
 
Det var fördelaktigt att samtliga intervjuer genomfördes med oss båda som deltagare. 
För att effektivisera arbetet kunde vi valt att göra hälften av intervjuerna var, men vi såg 
det som värdefullt att båda var med vid samtliga sju intervjutillfällen. Det underlättade 
vid analysen att personligen ha mött alla eleverna, citaten blev mer levande och vi fick 
en större känsla för den transkriberade texten. Möjligen kunde intervjupersonerna ha 
upplevt att det hade räckt med en person som intervjuare, istället för det ”två mot ett” -
förhållande som nu förelåg. 
 
I valet av analysmetod blev vi inspirerade av Kvales beskrivning av Ad hoc för att skapa 
mening. Dess fördel var främst att vi kunde växla fritt mellan olika angreppssätt och 
tekniker för att analysera materialet. Under arbetets gång ville vi tillåta oss att upptäcka 
nya spännande infallsvinklar som kunde leda till att belysa våra frågeställningar. Vi 
upplevde att flexibiliteten även kunde vara dess nackdel, att analysmetoden blev lite väl 
otydlig. En mer tydlig och strukturerad analysmetod kunde kanske ha varit behjälplig i 
bearbetningen av materialet och bidragit till att skapa mer tydliga kategorier. De ord 
eller begrepp som framkom i analysresultatet belyser dock på ett särskilt sätt vårt syfte. 
Vi ser inte dessa begrepp som några klart avgränsande kategorier utan vi har tillåtit dem 
att få både sticka ut och flyta samman med varandra. Avsikten var endast att de skulle få 
förtydliga vårt resultat. 
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Resultatdiskussion 
Studiens syfte var inte att dra några generella slutsatser för alla vuxenstuderande, utan 
att belysa dessa sju elevers upplevelser av att göra en lärstilsanalys samt beskriva dess 
betydelse för lärandet. Vårt resultat kan möjligen ändå ge en fingervisning om hur 
vuxenstuderande i allmänhet upplever att göra lärstilsanalyser.  
 
Vi frågade inte efter elevernas uppfattning om deras egen lärstil, men det framkom ändå 
i intervjuerna. Vi valde att redovisa deras tankar om sin lärstil i inledningen av 
resultatredovisningen, vilket kan vara av intresse för den nyfikne läsaren. Dessa 
beskrivningar med påföljande citat kan ses som en presentation av våra respondenter. 
 
Boström och Svantesson menar att lärstilstänkandet skapar lust att studera och att 
vetskapen om sin lärstil är en viktig framgångsfaktor.45 I vårt resultat framkom tio 
positivt laddade ord, vilka också kan ses som viktiga framgångsfaktorer. På ett särskilt 
sätt belyste orden elevernas upplevelser av att göra en lärstilsanalys och påvisar faktorer 
som har betydelse för lärandet; motivation, variation, valfrihet, ansvar, trivsel, rättvisa, 
meningsfullhet, bekräftelse, möjlighet och attitydförändring. Flera av begreppen känns 
igen från litteraturen om lärstilar. Exempelvis finns inre och yttre motivation med under 
emotionella faktorer i Dunn och Dunns lärstilsmodell.46 Boström och Svantesson 
påvisar att elevernas attityder till att studera förändras positivt av lärstilskonceptet.47 
Även vi kunde i elevernas berättelser urskilja en attitydförändring vad gäller synen på 
lärande. 
 
Boström poängterar att flera faktorer är utvecklingsbara. Vi mognar, skaffar oss nya 
erfarenheter och motivationen förändras med tiden. Det kan i sin tur påverka vilka 
lärstilsfaktorer som blir viktiga för eleven.48 Kroksmark är inne på samma linje, att det 
är viktigt med en kontinuerlig omprövning av elevernas lärstil.49 Flera av de 
vuxenstuderande hade vågat pröva nya sätt att lära, som bidragit till större variation och 
nya möjligheter. I vår studie framkom att eleverna ville ha en uppföljning för att se hur 
lärstilen förändrats med tiden.  
 
En elev som intervjuades på vuxenutbildning i Sandviken berättar att hon upplevde 
studierna som mer meningsfulla än tidigare och att hon nådde målen snabbare.50 I våra 
elevers berättelser kunde vi urskilja att de vuxenstuderande upplevde studierna som mer 
meningsfulla. Det är likväl svårt att avgöra hur stor del lärstilsanalysen och den 
lärstilsanpassade undervisningen har jämfört med andra inverkande faktorer på 

                                                 
45 Boström, Svantesson, 2007, s. 102-103, 120-121. 

46 Boström, Svantesson, 2007, s.  22-25. 
Se även Dunn, Dunn and Treffinger, 1995, s. 24-43, 113-114. 

47 Boström, Svantesson, 2007, s. 21. 

48 Ibid., 22-25. 

49 Kroksmark, 2006, s. 43-45. 

50 Grönqvist, 2006, s. 4-6. 
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upplevelsen av meningsfullhet. Vi kan inte utifrån deras berättelser dra slutsatsen att de 
nått kursmålen snabbare, vilket inte är förvånande då de bara var inne på sina första 
kurser när intervjuerna genomfördes. 
 
Under studiens framväxt tydliggjordes för oss hur komplex människan och hennes 
lärande är, hur många faktorer som påverkar hennes inlärning. Vi har många gånger 
frågat oss vad som är orsak och verkan, vilket också de intervjuade gav uttryck för. Är 
det enbart lärstilsanalysen i sig som ledde till de positiva omdömena från eleverna? 
Vilken betydelse hade lärarnas engagemang och positiva inställning samt elevernas 
egen motivation för elevernas överlag så positiva åsikter? Hur har resultatet påverkats 
av den allmänt positiva ”komvuxandan”, där eleverna upplevde sig omhändertagna och 
verkade trivas med sin utbildning som gav dem stor valfrihet och variation. Är det 
själva samtalet med en engagerad lärare, där varje elev blivit sedd genom att deras 
lärstil uppmärksammats som inverkar mest på de positiva omdömena eller är det 
lärstilsanalysen i sig? Vi har ständigt fått erfara att elevernas upplevelser av 
lärstilsanalysen inte går att studera helt fristående från övriga upplevelser av skolan och 
utbildningen.  
 
Även om det framkom att eleverna i huvudsak var positiva till lärstilsanalysen, säger 
flertalet att de inte har förändrat sitt sätt att lära i någon större utsträckning. Deras 
uttalanden gör det befogat att ifrågasätta lärstilsanalysens nytta. De positiva effekterna 
har mer visat sig i själva bekräftelsen på det de redan visste om sig själva. Att de mer 
tydligt kan sätta ord på sitt sätt att lära. Medvetenhet om att det finns olika 
inlärningsstilar och att undervisningen i större utsträckning kan varieras ses som 
fördelaktigt. Det framstår tydligt att lärstilsanalysen i sig blir näst intill betydelselös om 
undervisningen inte lärstilsanpassas. Saar ifrågasätter huruvida olika lärstilar 
överhuvudtaget existerar.51 Slutsatsen utifrån det uttalandet skulle kunna bli att ett 
varierat arbetssätt med stor valfrihet kan bidra till det flexibla lärandet som krävs, utan 
att man behöver genomföra några analyser eller fokusera så mycket på elevers olikheter. 
Möjligen är det ändå en levande dialog mellan lärare och elever om lärande, som ändå 
krävs för att skapa framgångsfaktorer för eleverna. Lärstilskonceptet kan ses som ett 
fördelaktigt diskussionsunderlag i den dialogen. 
 
Det är svårt att tala om lärande utan att närmare diskutera motivationens betydelse för 
lärandet. Den inre motivationen beskrivs av eleverna som den viktigaste drivkraften för 
framgångsrika studier. Lärstilsanalysen kan vi inte se som den väsentligaste faktorn för 
elevernas motivation. Vi har dock kunnat se att lärstilskonceptet till viss del kunnat 
bidra till att öka den motivation som redan fanns. Boström och Svantesson menar att 
intresset för lärstilstänkandet har ökat inom vuxenutbildningen.52 Vuxenstuderade har 
som regel gjort ett aktivt val när de börjat studera, de har oftast en klar målsättning och 
har i regel förmåga att ta eget ansvar för sina studier. De är redan motiverade vilket 
möjligen bidrar till att lärstilstänkandet blir extra framgångsrikt på vuxenutbildningen. 

                                                 
51 Saar, 2006, s. 1-2.

 
52 Boström, Svantesson, 2007, s. 102-103, 120-121. 
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Flera av eleverna gav också uttryck för att de inte hade varit mogna för den 
lärstilsanpassade undervisningen i grundskolan och på gymnasiet. 
 
Dunn och Dunn konstaterar att det är viktigt att eleverna förstår betydelsen av att hitta 
sin lärstil innan enkäten genomförs.53 Vi märkte också att den introducerade 
informationen var en betydelsefull del i arbetet med lärstilar. Det efterföljande samtalet 
ansågs också som viktigt för att fördjupa förståelsen. 
 
Det är intressant att konstatera att eleverna upplevde den lärstilsanpassade 
undervisningen som mer rättvis. Alla får möjlighet att på sitt bästa sätt lära in och även 
visa vad de kan. Innebär det då att den mer traditionella undervisningen är orättvis? Till 
viss del har nog skolan alltid varit orättvis och kommer sannolikt alltid att vara det. De 
som är mer auditiva eller visuella har helt enkelt lättare att klara av skolans krav på att 
läsa, skriva och lyssna uppmärksamt. Att skapa en skola för kinesteter och de som är 
mer taktila måste ses som en utmaning, vilket ställer krav på lärares kreativitet och 
uppfinningsrikedom. Samtidigt kan man fundera över huruvida detta bara är nya finare 
ord för begåvade och obegåvade elever. Är det som Saar säger, att lärstilstänkandet ger 
en enkel förklaring på en svag elevs misslyckande?54 Troligen finns det en fara i att 
skylla skolans och elevens problem på att man inte lyckats hitta elevens individuella 
lärstil. Problemen är oftast mer komplexa än så och kräver fler infallsvinklar. 
Naturligtvis kan lärstilskonceptet ändå vara väl värt att pröva, kan det på något sätt 
bidra till framgångsrikt lärande, är det ju bara positivt. 
 
Vår studie utfördes ungefär en månad efter skolstart och lärstilsanalysens 
genomförande, vilket var positivt ur den bemärkelsen att eleverna hade upplevelsen i 
färskt minne. I intervjumaterialet kan vi dock ana att eleverna fortfarande var inne i en 
fas där allt var nytt och spännande, vilket sannolikt påverkat vårt resultat. Eleverna hade 
helt enkelt inte hunnit skaffa sig tillräckligt mycket erfarenhet av att jobba utifrån 
lärstilstänkandet för att ge en mer nyanserad bild. Det hade därav varit givande att göra 
en uppföljande studie vid ett senare tillfälle, kanske hade elevernas kritik då varit mer 
mångsidig. Det har under arbetets gång framkommit ett flertal spännande områden som 
skulle vara intressanta att studera närmare. Lärarnas åsikter om lärstilstänkandet hade i 
allra högsta grad varit spännande att ta del av. Det hade varit intressant att göra en 
jämförande studie med en annan skola som inte arbetade med lärstilar eller också med 
en skola som arbetar på liknande sätt. En annan idé är att studera ett lärstilsprojekt på 
grundskolenivå. Det skulle även vara av intresse att fördjupa sig i lärstilsteorierna och 
göra en litteraturstudie. 

                                                 
53 Dunn, Dunn and Treffinger, 1995, s. 114. 

54 Saar, 1-2. 
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  Lärarhögskolan i Stockholm  Bilaga 2 
 Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
 Avdelningen för vård- och hälsopedagogik 
 08-737 55 00 (vxl.) 
  
 Eksjö 070907 
 
 
Vi är två vårdlärarstuderande vid Lärarhögskolan i Stockholm som under 
hösten skriver vårt examensarbete, som handlar om lärstilar. Genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning kom vi i kontakt med Er skola och vet att 
Ni nu i samband med höstterminens start har genomfört Brain Books 
lärstilsanalys. 
  
Syfte med vår studie är att belysa vuxenstuderandes upplevelser av att göra 
lärstilsanalyser. Vi är intresserade av Dina åsikter om den information du 
fick om lärstilar av din lärare. Hur du upplevde lärstilsenkäten och dina 
tankar kring det uppföljande samtalet som genomfördes efteråt. Vi kommer 
även fråga Er om Era förväntningar på användbarheten av lärstilsanalysen. 
 
Vi önskar intervjua sex till åtta av Er i klassen, eventuellt fler. Intervjuerna 
tar 30-45 min och ska planeras in under september - oktober. Vi kommer 
att vara två intervjuare och samtalen kommer att spelas in på band som 
efter transkriberingen (nedtecknandet) kommer att förstöras. Ni försäkras 
konfidentialitet i vår databearbetning och resultatredovisning. Vilket 
innebär att det inte kommer framgå i arbetet vilka ni är eller vem som har 
sagt vad. Resultatet kommer att redovisas i rapportform under januari 2008. 
 
För att bestämma tid och plats för intervjuerna samt svara på eventuella 
frågor kommer vi att besöka Er skola tisdagen den 18 september kl 10.00 i 
sal 232. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Margareta och Caroline 
 
 
Margareta Lägervik Caroline Henriksson  Handledare: 
0381-30421 070-6524348  Eva Eliasson  
margareta.lagervik@student.lhs.se caroline.henriksson@student.lhs.se  Doktorand LHS 
  eva.eliasson@lhs.se 
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INTERVJUGUIDE  Bilaga 3 
 
Inledande frågor: 

• Kön 
• Ålder 
• Tidigare utbildning 

 
 
 
1. UPPLEVELSEN AV LÄRSTILSENKÄTEN 
 
I samband med höstterminens start genomförde du en lärstilsanalys med hjälp av Brain 
Books dataprogram. 
 
A. Vilka tankar har du kring den lärstilsanalys ni gjorde? 
 
B. Vilka är dina åsikter om Brain Books lärstilsenkät (graden av användarvänlighet)? 
 
 
2. UPPLEVELSEN AV INFORMATION OCH UPPFÖLJNINGSSAMTAL 
 
Innan ni gjorde lärstilsenkäten fick ni information om lärstilar och efteråt hade ni ett 
uppföljande samtal med din lärare. 
 
A. Hur upplevde du den introducerande informationen ni fick? 
 
B. Hur upplevde du samtalet med din kursledare angående resultatet av lärstilsanalysen? 
 
 
3. UPPLEVELSEN AV ANVÄNDBARHETEN 
 
Det finns de som hävdar att arbeta med lärstilar är nyckeln till kunskap, medan andra 
är mer skeptiska. 
 
A. Vilken är din uppfattning om användbarheten av att göra lärstilsanalyser? 
 
B. Hur har resultatet av lärstilsanalysen förändrat ditt sätt att studera?  
 
C. På vilket sätt upplever du att lärarna tar hänsyn till din individuella lärstil? 
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