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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie syftar till att undersöka om det föreligger skillnader i inlärningsstilar mellan 

blivande psykoterapeuter med psykodynamisk respektive kognitiv beteendeinriktad inriktning. 

Undersökningsdeltagarna utgjordes av samtliga studenter i de två första årgångarna på 

Stockholms universitets psykologiska institutions psykoterapeututbildning. Studenter på 

psykoterapeututbildningen kan välja mellan antingen kognitiv beteendeinriktad terapi eller 

psykodynamisk psykoterapi. I syfte att kartlägga eventuella skillnader mellan studenterna på 

de två olika inriktningarna användes två versioner av David Kolbs Learning Style Inventory. 

Resultatet av undersökningen visade på tydliga skillnader mellan terapeuter med olika 

inriktning. De psykodynamiska terapeuterna uppvisade högre grad av inlärning via 

observerande reflektion (Iaktta), medan de kognitiva beteendeinriktade terapeuterna tenderade 

att ha högre grad av inlärning via aktivt experimenterande (Göra). Något signifikant samband 

mellan kön, ålder, grundutbildning, erfarenhet och inlärningsstil gick inte att fastställa. Dessa 

resultat stämmer överens med tidigare forskning kring sambandet mellan epistemisk stil, 

kunskapsattityd, och val av psykoterapiinriktning. 

 

Nyckelord: inlärningsstilar, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, blivande 

psykoterapeuter, Kolb. 
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INLEDNING 

 

Det finns idag över 200 olika psykoterapiformer beskrivna i litteraturen, däribland åtskilliga 

med empiriskt stöd. Det går dock att i huvudsak dela in dessa olika terapiformer i två 

huvudinriktningar: PDT och KBT. PDT är en förkortning och ett samlingsnamn för olika 

former av psykodynamisk terapi. KBT eller CBT, som är den internationella beteckningen, 

står för kognitiva och beteendeinriktade terapiformer. Psykodynamisk psykoterapi har länge 

varit ledande inom såväl utbildning som behandling, men internationell påverkan samt 

efterfrågan av snabbare resultat och symtomlindring har banat vägen för de kognitiva och 

beteendeinriktade psykoterapierna. Flera institutioner erbjuder idag legitimationsgrundande 

psykoterapeututbildningar, däribland Stockholms universitet. Psykoterapeututbildningen vid 

Psykologiska institutionen på Stockholms universitet disponerar 36 studieplatser, där 20 är 

vikta för KBT-inriktningen och16 för PDT- inriktningen. Det högre platsantalet för KBT-

inriktningen kan delvis förklaras med att den utbildningsinriktningen varit eftersatt samt att 

den är en av få högskoleutbildningar i sitt slag i Stockholm.  

 

I denna uppsats undersöks om det föreligger skillnader mellan inlärningsstilar, som påverkar 

valet av psykoterapiinriktning. Inlärningsstilar kan även kopplas till personlighet samt har 

belysts i pedagogiska sammanhang. Dunn & Dunn menar att inlärning sker på olika sätt 

beroende på om personen i fråga är analytiskt eller holistiskt lagd. Hos en analytisk person är 

vänster hjärnhalva den dominerande sidan och bidrar till att personen är intresserad av detaljer 

och fakta i ett ämne, för att förstå helheten. Tydliga mål och krav är här viktiga och ämnet i 

fråga behöver inte ha någon direkt anknytning till personens liv och intressen, för att göra 

inlärningen effektiv. Hos en holistisk person, med en dominerande höger hjärnhalva, styr 

däremot intresse och ämnets relevans inlärningsprocessen. Hos holistikern sker lärandet bäst 

om uppgiften görs praktiskt, innan teorin lärs in. Det är också viktigt för en holistisk person 

att få informationen på flera sätt och från olika infallsvinklar (Dunn & Dunn, 1995). I Dunns 

modell beskrivs vidare två typer av personlighet; den impulsiva och den eftertänksamma. Den 

impulsiva personligheten är spontan, vill gärna vara delaktig och komma igång så fort som 

möjligt. Den eftertänksamma personen vill tänka igenom saker och ting längre samt begrunda 

sina svar i lugn och ro. 
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Det är inte svårt att tänka sig att så som vi lär oss, tenderar vi att lära ut och sprida information. 

Vi berättar också något om oss själva med våra val, vilka vi är, våra värderingar, människosyn 

och ideal. Sambandet mellan personlighet och yrkesval har genom tider intresserat forskare. 

Inlärningsstilen eller den epistemiska stilen är ju också ett uttryck för personligheten. 

Människointresset och lusten att hjälpa lär vara centralt i all form av psykoterapi och därför 

vore det naturligt att tänka att psykoterapeuter borde ha gemensamma personlighetsdrag så 

även inlärningsstilar. Psykoterapeutens professionella förhållningssätt kan dock variera allt 

ifrån en mycket aktiv och undervisande stil till en tillsynes passiv och bakåtlutat stil. Vad har 

då blivande psykoterapeuter för preferenser? Kan det tänkas att de två olika 

psykoterapiinriktningar appellerar till olika inlärningstyper?   

 

Tidigare forskning 

Det finns åtskilliga internationellt publicerade artiklar som sökt påvisa valet av 

psykoterapiinriktning och personlighet. Arthur och Vasco är centrala namn inom detta område 

och har i sina undersökningar identifierat karaktäristiska skillnader mellan olika terapeuter 

(Arthur 2000, 2001, Vasco, 1997). 

 

Den epistemiska attityden, det vill säga vad personen vill åstadkomma och vilken 

kunskapsmässig inställning denne har påverkar naturligtvis även yrkesvalet och professionen. 

Detta har i bland annat en studie av Arthur undersökts gällande valet av psykoterapiinriktning 

men även personlighet (Arthur, A, 2000).  

 

Det finns indikationer på att klienter av olika skolor och temperament tenderar att dras till 

olika metoder. Begreppet epistemisk eller epistemological traits förklarar Arthur som styles of 

thinking and theories of knowledge (Arthur, 2001). I en metastudie (Arthur, 2000) avseende 

psykoterapeuters kognitiva - epistemiska attityder samt personligheter bland de två största 

psykoterapigrenar fann han signifikanta skillnader mellan grupperna. Man kunde sammanfatta 

Arthur enligt följande: 

 

• Behaviorister är inte huvudsakligen orienterade mot den inre världen eller dess 

komplexitet. 

• De kräver fysiskt -sensoriska data som är objektiva, observerbara och mätbara för att 

undersöka sina hypoteser. 

• De ser miljöfaktorer som viktiga orsaker till beteenden. 
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• Ser sig själva som rationella och empiriska. 

• Som terapeuter föredrar de att sätta gränser, fokusera och förstärka förändring. 

• Är mer intresserade av tankar än känslor. 

• Tycks ha en lägre acceptans för klienters aggressioner eller sökande efter intim 

kontakt och en lägre medvetenhet om klienters känsloreaktioner. 

• Gillar stabilitet, realism samt att bryta fenomen i mindre beståndsdelar. 

• Är jordnära, kontroversiella, traditionella, förutsägbara, ordningsamma, stabila, 

realistiska och inte särskilt konstnärliga. 

• Bedömer sig själva som aktiva, initiativtagande, praktiska, bestämda, dominerande 

och extroverta. 

Psykoanalytiska psykoterapeuter är enligt Arthur primärt upptagna av den inre världen. 

• Det finns en tendens till depression, nedstämdhet, ångest och introversion. 

• De tänker huvudsakligen intuitivt. 

• Är kreativa tänkare, fantasifulla, teoretiserande och experimenterande. 

• Som psykoterapeuter är de upptagna med det intrapsykiska, drömmar, minnen och fria 

associationer. Är mer upptagna av känslor än insikter eller förändring. 

• Ser sig själva som seriösa och komplexa och har metafysiska tankar. 

• Reagerar på klienters känslor, har acceptans för aggression och kontaktsökande. 

• Personlighetsstilen beskrivs som flytande, föränderlig, kreativ, icke- konformistisk, 

påhittig och aktiv. 

• Förändring uppmuntras och det finns en tendens att se till helheten snarare än dess 

delar. 

• Ser sig själva som passiva, opraktiska, obestämda och impulsiva snarare än 

beräknande (Arthur, 2000). 

 

Drapeau och Ogunfowora (2006, opublicerad) har i en stor studie i Kanada kommit fram till 

liknande resultat. De jämförde sammanlagt 493 psykoterapeuter och psykoterapeutstudenter 

med följande inriktningar: psykodynamisk, KBT, familjeterapi, feministisk multikulturell, 

neuropsykologisk och humanistisk. Dessa terapeuter hade också olika professionella 

bakgrunder och man tittade på personlighetsbaserade faktorer enligt HEXACO Personlity 

Inventory, som undersöker sex dimensioner av personlighet, nämligen: ärlighet, känslomässig 

stabilitet, extraversion, öppenhet, plikttrogenhet och vänlighet. 

De fann liknande dimensioner som i Arthurs studie, i fråga om att psykodynamiska 

psykoterapeuter hade höga värden på öppenhet, med den skillnaden att det mer gällde de 
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praktiserande psykoterapeuterna än de psykoterapeutstuderande. KBT-terapeuterna hade 

däremot höga värden i plikttrogenhetsfaktorn. Drapeau och Ognufowora drog slutsatsen att 

resultatet talade för att personligheten har en påverkan på valet av terapiinriktning, samt att 

det finns systematiska skillnader mellan praktiserande psykoterapeuter och terapeutstuderande. 

 

I en annan studie av Drapeau et al: ”Comparing counselling and clinical psychology 

practitioners: similarities and differences on theoretical orientations revisited” undersöktes 

221 psykoterapeuter enligt TOPS-R (Theoretical Orientation Profile Scale-Revised). 

Resultatet visade på samband mellan grundyrke, ålder, kön, antal år inom yrket samt val av 

teoretisk inriktning. Man fann bland annat att psykologer inom ramen för den psykiatriska 

vården i högre utsträckning var kognitiva och beteendeinriktade än sina kollegor med mindre 

krävande patienter ej tillhörande den psykiatriska vården. De senare hade istället en mer 

humanistisk och existentialistisk hållning. Detta diskuterar författarna utifrån hypotesen att 

psykiatriska störningar kräver mer verktyg av den typ KBT kan erbjuda. Ett vidare fynd var 

att yngre och mindre erfarna psykoterapeuter var mer intresserade av KBT än sina mer erfarna 

kollegor ( Drapeau et al, 2006, opublicerad). 

 

Vasco et al undersökte i en studie sambandet mellan den epistemologiska utvecklingen och 

likheter i terapeutisk stil hos 161 psykoterapeuter med olika inriktning. De fann bland annat 

att erfarenhet i sig inte påverkade den terapeutiska stilen, utan att istället likheterna mellan 

erfarna terapeuter med olika inriktning var mer uttalad. De mer erfarna terapeuterna från olika 

inriktningar var mer lika varandra i stilen än mindre erfarna terapeuter med samma inriktning.  

Med andra ord närmade sig terapeuterna varandra i stil med stigande ålder och erfarenhet, 

oavsett inriktning. Hög epistemologisk utveckling genererade alltså ett samband med grad av 

eklekticism och integrering av kliniska principer eller så kallade ”common factors”( Vasco, 

Dryden, 1997). 

 

Martin Stensson undersökte vid SAPUs steg-2 utbildning skillnader i personlighet mellan 50 

blivande kognitiva, KBT- och PDT- psykoterapeuter enligt NEO PI-R, vilket är ett 

frågeformulär avsett att mäta personlighetsvariabler enligt den så kallade femfaktorteorin. I 

denna studie fann han stora likheter mellan grupperna, men också skillnader mellan den 

psykodynamiska gruppen och de två övriga grupperna. De psykodynamiska 

terapeutstudenterna svarade signifikant högre på känslomässig instabilitet, nedstämdhet och 
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öppenhet för känslor. De kognitiva studenterna och KBT-studenterna svarade signifikant lägre 

på osäkerhet. 

 

Sambandet mellan inlärningsstilar och val av terapiinriktning har undersökts av Belinda 

Angelo bland 58 psykologstudenter vid Lunds psykologiska institution med hjälp av NEO PI-

R samt Kolbs LSI. Hon fann signifikanta skillnader i inlärningsstilar mellan KBT- respektive 

PDT- gruppen. De kognitiva studenterna var mer rationella och logiska och föredrog handling 

och aktivitet framför reflektion, medan de psykodynamiska var mer intuitiva och emotionella 

och tenderade att se saker från olika perspektiv (Angelo, 2000). 

 

Damberg och Lindquist undersökte personlighetens betydelse för val av terapiinriktning och 

yrkesintressen hos psykologstudenter på Stockholms universitet. De använde sig av 

personlighetstestet 16 PF (16 Personality Factor Questionnaire) för att kartlägga 

psykologstudenternas personlighetsdrag vid KBT respektive PDT- inriktning. De fann att 

studenter med KBT- inriktning hade högre poäng på faktorn social dristighet samt ett behov 

av att visa upp sig och gruppen som valt PDT hade lägre poäng på denna faktor, vilket tydde 

på ett något större mått av blygsel, försiktighet och tillbakadragenhet i sociala sammanhang. 

Vidare fann de att studenter med KBT-inriktning hade lägre poäng på faktorn 

regelmedvetenhet, vilket enligt författarna tydde på ett större behov av autonomi, lek och 

flexibilitet. PDT- studenternas höga poäng på denna faktor tolkades som ett behov av att hålla 

sig till ramarna, följa regler, principer och föreskrifter (Damberg och Lindquist, 2005). 

 

Vid Stockholms universitet har Bo Heffler intresserat sig för sambandet mellan val av 

terapeuters inriktning och deras inlärningsstilar. Hefflers studieresultat överensstämmer med 

Arthurs (2001) i fråga om att det finns epistemologiska skillnader mellan psykodynamiska 

terapeuter och kognitiva beteendeterapeuter. Han har undersökt sambandet mellan 

inlärningsstilar enligt Kolb bland psykologstudenter vid Stockholms universitet och kunnat 

påvisa en klar skillnad i deras inlärningsstilar (Heffler & Sandell, 2006, opublicerad, Heffler, 

2001). I den senare studien undersöktes 175 psykologstudenters inlärningsstilar enligt Kolb i 

två steg; först när studenterna påbörjat tredje terminen och sedan när de gick sjunde terminen. 

Detta av skälet att termin sjustudenter valt sin terapeutiska inriktning och detta då skulle 

kunna påvisa skillnader mellan KBT respektive PDT-studenter. Denna hypotes visade sig till 

stor del stämma, då majoriteten av PDT- studenter tenderade att vara reflekterande 

observerande i båda mätningarna medan KBT-studenternas inlärningsstilar var endera 
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abstrakt tänkande eller aktivt experimenterande. Det andra fyndet var att kvinnliga studenter 

tenderade att ha en observerande reflekterande stil medan manliga studenter tenderade att vara 

mer abstrakt tänkande, detta dock enbart vid första mätningen (tredje terminen). 

 

Inlärning 

Med inlärning menas relativt konstanta, på erfarenhet baserade, förändringar i individens 

kunskaper, talanger och färdigheter. Inlärning medför att tolka iakttagelser, förutsäga framtida 

förändringar och anpassning. De flesta människor är omedvetna om sina lärostilspreferenser. 

De har bara en vag känsla av att de känner sig mer hemma med och lär sig mer av vissa 

aktiviteter än andra. En person har lärt sig någonting när den kan visa att den vet eller känner 

till någonting den inte tidigare visste och/eller kan göra någonting den inte tidigare kunde. Vi 

lär oss i grunden på två olika sätt. Dels lär vi oss av formellt strukturerade aktiviteter såsom 

föreläsningar, fallstudier och böcker, dels lär vi oss informellt av våra erfarenheter, ofta på ett 

omedvetet, diffust sätt (Honey, Mumford, 2006).  

 

Inlärning är en process som involverar både tankar och känslor (Kolb, 1984). Piaget menade 

att inlärning kan delas upp i assimilation och ackommodation. Assimilation är processen att ta 

in och integrera nya erfarenheter. När assimilationen lyckas blir erfarenheterna en del av 

individens inre modeller. Ackommodation är en komplementär process där förändringar av 

modeller sker, för att de nya erfarenheterna skall passa in.  

 

Modern hjärnforsning belyser vikten av upplevelse vid inlärning. Damasio skriver i 

artikeln ”We Feel, Therefore We Learn” om vikten av känslors betydelse vid applikation av 

abstrakta teorier i praktiken. Han stöder sig på sitt arbete med hjärnskadade patienter, som 

trots logiskt och intellektuellt tänkande inte var förmögna att fatta riktiga beslut på grund av 

frånvaro av känslor. Damasio undersökte ett stort antal patienter med hjärnskador, vilka 

orsakade en frånvaro av vissa känslor, och kunde visa att detta fick stora konsekvenser för 

patienternas förmåga att fatta beslut. Å ena sidan fanns ett intakt logiskt tänkande, när de 

ställdes inför problem av mer intellektuell karaktär. Å andra sidan, när det gällde beslut som 

involverade sociala relationer, tenderade de att fatta irrationella beslut, vilka skapade problem 

för dem. Det som saknades betecknade Damasio som ”somatiska markörer”, vilka enligt 

honom ger vägledning i form av känslor (Damasio, 1989). När vi tänker och överväger olika 

alternativ färgas alternativen av olika känslor. Det är dessa känslor som får oss att fatta beslut. 

De somatiska markörerna är individspecifika och påverkas av arv, kultur, miljö och 
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individens samspel med dessa. Han sammanfattar känslors betydelse på följande 

sätt: ”Emotions are not just messy toddlers in a china shop, running around breaking and 

obscuring delicate cognitive glassware. Instead, they are more like the shelves underlying the 

glassware; without them cognition has less support”( Damsio et al., 2007). 

 

LeDoux (1995; 1998) menar att den emotionella bearbetningen i grunden är högst adaptiv 

därför att den tillåter människor att svara snabbt på viktiga händelser, innan komplex och 

tidsödande tankebearbetning tar plats. Speciellt betonas att emotionella nätverk har en direkt 

anatomisk förbindelse med både neurocortex (den tänkande hjärnan) och amygdala, en 

subkortikal struktur som förmedlar motivation och handlingar (den emotionella hjärnan). 

Utifrån experiment på råttor visar LeDoux (1993) att de efferenta banorna vid amygdala 

överför nervimpulsen dubbelt så snabbt, även om denna går via neurocortex. Den tänkande 

hjärnan kan ofta inte bryta in i tid, för att stoppa den emotionella responsen. 

 

Allan Schore, psykoanalytiker och forskare verksam vid UCLA i Kalifornien, menar att höger 

och vänster hjärnhalvor är som två olika hjärnor. Då det handlar om människans psykologi är 

det i höger hjärnhalva det mesta händer. Han betonar att högra hjärnhalvan är dominant vid all 

psykoterapeutisk behandling samt att det terapeutiska arbetet inte är definierat av vad 

terapeuten säger och gör, utan av det subjektiva varandet med patienten. Det är högra 

hjärnhalvan som fokuserar på omedvetna processer. Han framhåller vidare att det verbala 

samspelet inte räcker för att åstadkomma förändring, utan att psykoterapeuten måste använda 

sin högra hjärnhalva, sin empatiska intuition och psykologiska intoning för att nå fram 

(workshop, 2008). 

 

Skilda aspekter av inlärning enligt Kolb 

David Kolb, professor i Organizational Behavior utgår från två olika aspekter av inlärning i 

den modell han har utvecklat: på vilket sätt vi tar till oss information och hur vi sedan 

bearbetar denna (Kolb, 1984). Var och en av dessa två aspekter har en skala mellan två 

ytterligheter. Från konkreta upplevelser till abstrakt tänkande när vi tar in information och 

från aktivt experimenterande till reflektion och observation när vi bearbetar densamma. Det är 

också detta processtänkande som används vid problembaserat lärande (PBL). Kolbs tanke är 

att alla individer har inslag av olika typer av lärande, i olika kombinationer, men att vi också 

alla har en eller två favoritstilar. 

Kolb beskriver sin modell som en kontinuerlig cykel, vilken innehåller fyra stadier: 
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1. Konkret upplevelse; skapa direkta upplevelser utan att reflektera eller ta till sig fakta. 

• Personlig involvering med andra människor. 

• Aktiviteter som inblandar känslor. 

• Processer där ett intuitivt eller konstnärligt synsätt krävs. 

• Engagemang i nya processer där ett intuitivt eller konstnärligt synsätt krävs. 

 

2. Reflekterande observation; att ta ett steg tillbaks och reflektera över det man erfarit. 

• Aktiviteter som kräver omdöme och värderande 

• Aktiviteter som kräver reflektion och observation av erfarenheter från flera 

perspektiv. 

• Förstå meningen med idéer och situationer, sanningen av situation. 

 

3. Abstrakt tänkande; teoretisera, tolka och sortera intrycken i händelsen och förstå de 

inbördes relationerna. 

• Aktiviteter som kräver logiskt eller vetenskapligt tänkande. 

• Integrering av observationer i logiskt sunda teorier. 

• Processer som kräver precisa och disciplinerade tankegångar. 

• Tänkande som motsats till känsla. 

 

4. Aktivt experimenterande; att tillämpa de nya kunskaperna och göra de nya insikterna. 

• Processer där saker blir gjorda. 

• Aktiviteter där man ser resultat. 

• Aktiviteter som involverar att förändra situationer och aktivt influera människor. 

• Fokus på praktiskt utvecklande snarare än reflektiv förståelse. 
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Kolb lyfter bland annat fram: 

• Att lärandet är tätt förknippat med nyfikenhet och känslomässigt engagemang. 

• Att det är nödvändigt att lösandet av problem uppfattas som en personlig angelägenhet. 

• Att människan styrs primärt av sina känslor. 

• Att sökandet efter kunskap och reflektion är ett sekundärt inlärt beteende. 

• Att när vi reflekterar över våra primära erfarenheter uppstår lärande. 

• Att läroprocessen innefattar både känslor och fakta 

• Att här- och nu-upplevelser är centrala och det är viktigt att dessa följs av feed-back 

och reflektion. 

 

Kolbs fyra inlärningsstilar 

Kolbs teori bygger på teorier som tidigare utvecklats av Piaget, Lewin och Dewey. Enligt 

Kobls teori så väljer individer de stilar och strategier som känns mest effektiva och passande 

och som stämmer mest med den individuella inlärningsstilen. Han delar inlärningsstilar på 

fyra huvudtyper. De fyra inlärningstyperna bildar två motsatspar(Kolb, 1984): 

 

• Aktivt experimenterande (AE)/reflekterande observation (RO). Indikerar i vilken 

utsträckning personen betonar handling över reflektion. 

 

• Abstrakt tänkande (AC)/Konkret upplevelse (CE). Indikerar i vilken utsträckning 

personen betonar abstrakt över konkret. 

 

För att motverka den uppdelning i passiv och aktiv som inlärningstyperna innebär, talar Kolb 

även om inlärningsstilar (Kolb, 1984). Hänvisningarna nedan är till figur 1. sid.14. 

 

Idégivaren / Diverger (i fältet mellan CE och RO): vill ha en känslomässig koppling till det 

som skall läras och vill veta varför man skall lära sig det som skall läras. Idégivaren lär sig 

genom att uppleva saker och lär genom att se när andra arbetar praktiskt. Att se film är bland 

annat ett sätt som kan vara till bra hjälp. Idégivaren lär sig mest då han/hon har diskussioner 

med andra. Idégivaren har en reflekterande stil, ser situationer från många utgångspunkter, är 

intresserad av människor är emotionell, kreativ och fantasifull. Lär sig bäst av aktiviteter: 

 

• Där det tillåts eller uppmuntras att iaktta/tänka/fundera 

• De kan hålla sig i bakgrunden och lyssna eller observera  
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• Där de får tänka igenom innan de handlar 

• Där de kan undersöka, samla information och utreda för att gå till botten med saker 

• De har tillfälle att observera vad som hänt eller vad de lärt sig 

• Där de förväntas ta fram välgenomtänkta analyser och rapporter 

• Där de får komma fram till beslut i sin egen takt utan tidspress eller snäva tidsram 

 

Förklararen / Assimilator ( i fältet mellan RO och AC): behöver ha teori och fakta och tänker 

igenom olika idéer och vill få fram vad som är viktigt. Förklararen vill inte prova praktiskt 

utan läser hellre manualer. Har en logisk stil, är road av induktivt tänkande, kan konstruera 

teoretiska modeller men mindre angelägen om teoriers praktiska användbarhet. Är intresserad 

av abstrakta begrepp. Lär sig bäst av aktiviteter: 

 

• Där de har tid att vara metodiska och undersöka kopplingar och samband mellan idéer, 

händelser och situationer 

• Där de har möjlighet att ifrågasätta och undersöka den grundläggande metodiken 

• Där de blir intellektuellt stimulerade  

• Där de befinner sig i strukturerade situationer som har ett klart syfte 

• Där de kan höra eller läsa om idéer och koncept som bygger på förnuft eller logik och 

där argumenten är vattentäta 

• Där de har tillgång till intressanta idéer och koncept, även om det inte är omedelbart 

relevanta 

• Där det krävs av dem att de förstår och deltar i komplexa situationer 

 

Sammanställaren / Converger ( i fältet mellan AC och AE): tenderar att tänka först och handla 

därefter. Man vill ha den teoretiska bakgrunden först och därefter möjligtvis tillämpa 

kunskapen praktiskt. Duktig i att praktiskt omsätta idéer, har framgång när det finns ett rätt 

svar, fokuserar på speciella problem och är mindre emotionella. Sammanställaren lär sig bäst 

då den börjar med att lyssna och sedan få möjlighet att pröva och att få skriftlig information. 

Lär sig bäst av aktiviteter: 

 

• Där det finns ett tydligt samband mellan ämnet och ett problem 

• Där tekniken visas ha uppenbara praktiska fördelar 

• Där de får tillfälle att prova på tekniker med instruktör 



 13 

• Där de har möjlighet att lära sig genom att en person som är dokumenterad 

kvalificerad visar eller se en film som visar hur man gör 

• Där de får tillgång till tekniker som omedelbart tillämpar vad de lärt sig 

• Där de kan koncentrera sig på praktiska frågor  

 

Prövaren/Accomodator ( i fältet mellan AE och CE): är handlingsinriktad och vill arbeta 

praktiskt och hitta nya sätt att kunna använda ny kunskap. Har en aktiv läggning, kan 

administrera projekt, är flexibel och anpassar sig till speciella omständigheter. Prövaren lär 

sig genom experiment. Lär sig bäst av aktiviteter: 

 

• Där det ges nya upplevelser/problemtillfällen 

• Där de kan uppslukas av korta här och nu upplevelser 

• Med tvära kast och där det finns en rad olika situationer att ta itu med 

• Där det finns spänning, drama eller kris 

• Där de står i rampljuset 

• Där det tillåts komma med en massa idéer 

• Där de hamnar på djupt vatten med en uppgift de tycker är svår eller utmanande 

• Tillsammans med andra människor  

• Där man får pröva sig fram 

 

LSI och synonyma begrepp  

LSI (Learning Style Inventory) utveklades av David Kolb år 1976. Den ursprungliga 

modellen är ett självskattningsförmulär bestående av nio delar som beskrivs utförligt i 

metoddelen. I denna uppsats står LSI 1 för ursprungsversionen av modellen. LSI 2 är här en 

förenklad datoriserad version som av LSI.  
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Följande beteckningar används för att beskriva inlärningsstilar enligt Kolbs LSI: 

-  Reflective Observation (RO), översätts som Reflekterande observerande och är synonymt 

med ”Iaktta”.  

-  Active Conceptualization (AC) översätts som Abstrakt tänkande och är synonymt 

med ”Tänka”.        

- Active Experience(AE) översätts som Aktivt experimenterande, synonymt med ”Göra”. 

- Concrete Experience(CE) översätts som Konkret upplevelse, synonymt med ”Känna”. 

 

 

 

Figur 1. LSI- Diagram med exempel på RO. 

 

Kolbs inlärningstest ger siffervärden på de fyra inlärningsstilarna. Värdena ritas in i 

diagrammet och linjer dras mellan punkterna så att man får en drakformad figur. I exemplet 

illustrerat i diagrammet ovan är värdena CE och RO höga, vilket innebär att den framträdande 

inlärningsstilen är idégivare. Personen har låga värden på AC och AE vilket innebär är 

inlärningsstilen inte har tyngdpunkten på logisk och praktisk stil eller det som kan beskrivas 

som sammanställaren. 

Reflekterande 
observation (RO) 

Konkreta upplevelser (CE) 

Abstrakt tänkande (AC) 

Aktivt exper- 
imenterande(AE) 

Förklarare 

Prövare 

Sammanställare 

Idégivare
-div(dD 
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Psykoterapiutbildningen vid Stockholmsuniversitet 

Sedan HT 2006 ges påbyggnadsutbildning i psykoterapi med två parallella linjer: inriktning 

mot kognitiv beteendeterapi (KBT) respektive psykodynamisk psykoterapi (PTD) på 

psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Utbildningen löper på halvfart över sex 

terminer och är jämfört med andra liknande psykoterapiutbildningar unik i och med att en stor 

del av programmet är gemensamt för KBT och PDT. Antalet platser på utbildningen är 36 (20 

på KBT och 16 på PDT- linjen). Antalet sökande till HT 2006 var 49 för PDT samt 134 för 

KBT och till HT 2007 sökte 27 till PDT- inriktningen och 93 till KBT-inriktningen (mejl 

information, Kerstin Halldin). 

 

Psykodynamisk psykoterapi, PDT 

Psykodynamisk psykoterapi är idag ett paraplybegrepp snarare än en och samma terapimetod. 

Psykodynamisk psykoterapi har sitt ursprung i psykoanalysen och vissa delar av den 

ursprungliga teorin spelar fortfarande en viktig roll. De grundläggande antaganden i 

psykodynamisk psykoterapi är att alla psykiska skeenden har en mening. Det innebär att 

människans handlingar utgår ifrån medvetna och omedvetna val i strävan att lösa 

grundläggande problematik. Tanken är också att omedvetna psykiska skeenden präglas av 

konflikt samt att de utvecklas och målet är frigörelse genom insikt. Hindren är de psykiska 

försvar som skyddar människan mot tidigare smärtsamma upplevelser. I psykodynamisk 

terapi står alltså inte symtomen huvudsakligen i fokus utan den inre värld av känslomässiga 

konflikter och djupt liggande erfarenheter av relationer som antas ge upphov till symtomen 

och som kan vara omedvetna för patienten. Den intrapsykiska konflikten står mellan att ge 

uttryck för vissa känslor och tankar och att försvara sig mot dem. Det är insikten som resultat 

av terapin som får patienten att komma till kontakt med tidigare okända känslor och 

förståelsen av det som leder till förändring (Sigrell, 2000). I PDT undersöker terapeuten och 

patienten tillsammans hur symtom och problem hänger samman med livssituationen nu och 

tidigare i livet. Med större medvetenhet om sig själv, sina önskningar, känslor, upplevelser, 

behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv (Samrådsforum för psykoterapi, 

2008). Relationen har en stor betydelse i terapin och det finns ett fokus på överföringen, alltså 

de upprepningar av tidigare brister och konflikter som patienten uppvisar i sina känslor, 

tankar och reaktioner inför sin omgivning. Särskilt terapeuten har en mer tillbakalutad 

hållning för att överföringen skall bli möjligt. Den psykodynamiska terapeuten har inte en 
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agenda för varje session utan samtalen är utifrån patientens situation här och nu och 

reflektioner som denna tar upp. Patienten uppmuntras till reflektion istället för att få råd och 

färdiga svar. I takt med terapeutens interventioner kan patienten få förståelse och insikt i 

mönster och försvar som en gång haft överlevnadsvärde och varit funktionella men som idag 

är hinder för växt och utveckling. Psykoterapin kan vara lång eller kort. Den längre kontakten 

har ett tidsbestämd avslut och mål och korttidsterapier kan variera från 12-20 gånger beroende 

på syftet och vilken modell terapeuten använder sig av. 

 

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, KBT 

KBT är en relativt ny metod och är en sammanslagning av de kognitiva och beteendeinriktade 

terapiinriktningarna. Man anser att de kognitiva processerna är viktiga för hur människor 

fungerar. Man arbetar med både beteende, tanke- och känslomässiga problem. Om 

kognitionen är ett ben i terapin, så är beteendet det andra. Denna integrering kom dock först 

under 1980 och -90 talen, då Beck betecknar sin modell för CBT (Kåver, 2004). 

Beck observerade att patienternas problem ofta grundades i olika felaktiga antaganden om sig 

själva, om andra och omvärlden. Att se beteenden som konsekvenser av förstärkningar och 

bestraffningar räckte inte för att förklara mänskligt agerande. 

 

Beteendeterapin i sin tur utvecklades under 1950 och -60-talen i Europa och USA, relativt 

oberoende av varandra (Kåver, 2004). Teorierna och forskningen kommer från inlärnings-, 

kognitions-, och socialpsykologin. Man menar att det mänskliga beteendet är inlärt och styrs 

av vilka konsekvenser ett visst beteende utlöses i en given situation, det vill säga personen 

kopplar ihop situationen och reaktionen med något som sker samtidigt, och därför hör ihop. 

Inlärningsteorin menar att vi kan lära oss något av psykiska problem samt att dessa är inlärda. 

Det innebär att en person kan lära sig nya sätt att reagera på. Grundtanken för den tidiga 

beteendeterapin, inspirerad av Pavlov och Watson, var att psykologin skulle lägga större vikt 

vid miljöns betydelse samt hur man genom påverkan av denna kunde förutsäga och påverka 

människans beteende. Eftersom man ansåg beteendet var inlärt, var utgångspunkten att 

patologiska beteende skulle läras om. I denna tidiga form av beteendeterapi var man tämligen 

ointresserad av patientens tankar och känslor, utan utgick istället enbart från observerbara 

beteenden, vilka man försökte påverka med olika inlärningspsykologiska metoder såsom 

operant och respondent betingning. För att arbeta med en problematik krävs en noggrann 

beteendeanalys och man betonar såväl inlärda beteenden samt att hitta lösningar, inte 
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orsakerna. KBT-terapeuten är aktiv och ledande i sessionen och intar inte sällan en 

pedagogisk roll. 

 

SYFTE OCH HYPOTESER 

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i inlärningsstilar mellan blivande 

psykoterapeuter med psykodynamisk respektive kognitiv beteendeinriktad inriktning på 

Stockholms universitet. 

 

Hypotesen var att studenter med psykodynamisk inriktning har en reflekterande (Iaktta) 

respektive upplevelsebaserad inlärningsstil (Känna) medan studenter med kognitiv 

beteendeinriktad inriktning kännetecknas av en abstrakt tänkande (Tänka) respektive aktivt 

experimenterande inlärningsstil (Göra). 

  

Frågeställningar 

- Finns det skillnader mellan de blivande psykoterapeuternas inlärningsstilar med hänsyn till 

inriktning? 

 

– Påverkar följande fyra andra faktorer inlärningsstilar hos blivande psykoterapeuter: kön, 

erfarenhet, grundyrke och ålder? 

 

- Mäter den äldre versionen av LSI och den nya självskattningsskalan inlärningsstilen på 

samma sätt? 

 

METOD 

 

Undersökningsdeltagare 

Frågeformulären distribuerades till samtliga 71 deltagare på första och tredje terminerna (T1, 

n= 36 respektive T3, n= 35) i psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet, 

Psykologiska institutionen. Av dessa tillhörde 40 studenter KBT-inriktningen och 31 den 

psykodynamiska inriktningen.  Ett presentationsbrev bifogades enkäten i utskicket. Det 

skickades en påminnelse per mejl till respondenterna efter ytterligare en tid. Totalt antal 

returnerade frågeformulär var 54 varav fyra svar var ofullständiga och kunde inte räknas med 
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i statistiken. Alltså var slutliga antal 50 formulär varav 23 från PDT- studenter och 27 från 

KBT- studenter. 

 

Hur studenterna fördelade sig på inriktning kön, yrke/utbildning och yrkeserfarenhet 

redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Studenternas inriktning, kön, yrke, och yrkeserfarenhet 

Yrkeserfarenhet  

( år ) (M) Inriktning Kön Yrke a) Antal 

0-9  10-19  20-30  

Psyk 5 3 2 0 9 

Soc 2 0 2 0 16 

Ssk 0 0 0 0 0 

Annat 2 0 0 2 23 

Man 

Total 9 3 4 2 15 

Psyk 5 2 0 3 17 

Soc 5 1 1 3 16 

Ssk 1 0 0 1 25 

Annat 3 0 1 2 21 

PDT 

kvinna 

Total 14 3 2 9 20 

Psyk 6 4 1 1 10 

Soc 0 0 0 0 0 

Ssk 0 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 0 

Man 

Total 6 4 1 1 10 

Psyk 19 13 6 0 8 

Soc 0 0 0 0 0 

Ssk 2 0 1 1 16 

Annat 0 0 0 0 0 

KBT 

kvinna 

Total 21 13 7 1 9 

a). psyk= psykolog, soc= socionom, ssk= sjuksköterska, annat= övriga yrken. 
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Tydligtvis är variationen i yrkesutbildning större, � 2 (7; N = 50) = 17,66, p <.025, och 

yrkeserfarenheten i antal år räknat i genomsnitt större, � 2 (4; N = 50) = 12,09, p <.025, bland 

PDT- studenterna. 

 

Instrument 

Utöver bakgrundsinformation om respondentens ålder, kön, utbildningsalternativ (KBT 

respektive PDT), grundutbildning och antal år i yrket, insamlades information med två 

frågeformulär. 

 

Learning Style Inventory (Kolb, 1976), i fortsättningen kallat LSI 1, består av nio items med 

fyra svarsalternativ, motsvarande variablerna RO (Reflective Observation; Iaktta), AC 

(Abstract Conceptualization; Tänka), AE (Active Experimentation; Göra), CE (Concrete 

Experience; Känna). Variablerna bildar parvis två ortogonala axlar, Iaktta – Göra respektive 

Tänka – Känna, och respondentens svarsmönster kan illustreras som en profil över dessa två 

axlar. Respondenten uppmanas rangordna alternativen med hänsyn till hur väl de 

karaktäriserar dennes inlärningsstil genom att sätta siffran 4 till vänster om det ord som bäst 

karaktäriserar ens inlärningsstil, siffran 3 vid det ord som kommer därnäst, siffran 2 vid nästa 

och siffran 1 vid det ord som är minst passande. Det understryks att det inte finns några rätta 

eller felaktiga svar och att alla svar är godtagbara samt att inte ge delade placeringar. Exempel 

på två påståenden är: 

 

begrundande    trevande     engagerad   praktisk 

mottaglig         saklig          analytisk     opartisk 

 

Svaren på LSI 1 poängsätts i variablerna: Iaktta, Tänka, Göra och Känna. Reliabiliteten hos 

LSI 1 har rapporterats hög. Frågeformulärets konsistens har kontrollerats genom att 

sammanlagt 50 personer fyllt i frågeformuläret vid två tillfällen, med två veckors mellanrum. 

Korrelationen mellan de två mätningarna var 0,89. Personer med starka teoretiska och 

reflekterande preferenser hade de mest konsistenta värdena med korrelationer på 0,95 

respektive 0,92. Pragmatikerna uppvisade konsistensvärden på 0,87 vid test och omtest, 

medan de aktivt upplevande hade minst konsistenta värden med en korrelation på 0,81 

(Honey, Mumford, 2006). 
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Inlärningsstilsskalan från utbildningsinformationen (här kallat LSI 2) är ett 

självskattningsformulär utlagt på Internet av Skolverket (www.skolverket.se). Det består av 

20 påståenden med svarsalternativen ”ja”, ”nej”, och ”kanske”. Respondenten uppmanas att 

ringa in det alternativ som bäst beskriver hur hon eller han uppfattar att hon/han lär sig bäst.  

 

Till exempel: 

Du lär dig lättast genom… 

att utforska själv                Ja             Nej          Kanske 

att läsa instruktioner          Ja             Nej          Kanske  

 

Svaren poängsätts automatiskt på Skolverkets hemsida i fyra variabler, som motsvarar var sin 

inlärningsstil: Prövaren, Idégivaren, Förklararen, respektive Sammanställaren. Reliabiliteten 

hos LSI 2 uppges enligt Tomas Mjörnheden (utbildningsnämnden) och Karin Hirasawa 

(lektor på Stockholms universitet) som varit med och konstruerat LSI 2 inte vara hög på 

samma sätt som det ursprungliga formuläret. Denna version är dock enligt Hirasawa och 

Mjörnheden, inspirerad av Kolbs teoribildning och skall väcka elevernas nyfikenhet till vidare 

undersökning av inlärning men mäter inte inlärningsstilarna på ett exakt sätt (muntlig 

information). 

 

Analys av data 
För att bearbeta materialet från skattningarna användes statistikprogrammet SPSS version 

15.0.  

 
Bortfall 

Ett bortfall på 18 personer eller 25 procent måste anses något mer än önskat. Uppdelningen på 

T1 och T3 ser dock olika ut. T3 hade en svarsfrekvens på 88 procent eller 31 av 35. Bortfallet 

berodde på att några av kursdeltagarna hade tillfälligt studieuppehåll av personliga skäl samt 

att en student avbrutit sina studier. T1 deltagarnas svar motsvarar 63 procent eller 23 personer, 

vilket skiljer sig tydligt från T1 antalet. Orsakerna till denna skillnad är oklara, men den kan 

kanske förklaras med att deltagarna inte hade någon personlig kännedom om undersökaren 

samt att de var mitt uppe i en krävande utbildningsperiod. Dessutom returnerades fyra brev på 

grund av adressändringar. 
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Etiska frågeställningar 

Alla formulär var kodade med löpnummer för att bibehålla anonymiteten. Kodnyckel var 

endast tillgänglig för handledaren. 

 
 

RESULTAT 
 

Samband mellan LSI 1 och LSI 2 

Eftersom LSI 1 och LSI 2 inte scoras i exakt samma eller motsvarande variabler, kan ingen 

direkt jämförelse ske. Dock kan man vänta sig att Prövaren skulle ha ett starkare samband 

med Göra och Känna än med Iaktta och Tänka, att Sammanställaren skulle ha ett starkare 

samband med Göra och Tänka snarare än Känna och Iaktta. För Förklararen är det förväntade 

sambandet Iaktta och Tänka snarare än Göra och Känna. Slutligen Idégivaren skulle snarare 

Iaktta och Känna än Göra och Tänka.  

 

Tabell 2. Produktmomentkorrelationer mellan delskalorna i LSI 1 och LSI 2. 

 Göra Känna Iaktta Tänka 

Pröv-

aren 

Idé-

givaren 

För-

klararen 

Känna -,357*       

Iaktta -,612** ,281*      

Tänka ,134 -,582** -,296*     

Prövaren ,062 ,133 -,016 -,066    

Idegivaren ,049 ,210 -,098 -,216 -,370**   

För-

klararen 
,003 -,243 -,038 ,167 -,545** -,240  

Samman-

ställaren 
-,145 -,120 ,181 ,164 -,208 -,503** -,096 

Not. De korrelationskoefficienter som förväntas vara högst är markerade med fet stil. 

*  p < 0,05 (2-tailed)      **  p < 0,01 level (2-tailed) 
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I Tabell 2 redovisas produktmomentkorrelationer mellan variablerna. De är överlag låga, och 

de förväntade sambanden är inte konsekvent högre eller har oftare väntat tecken än övriga 

samband. Av de åtta korrelationer som förväntades vara särskilt höga var fem bland de åtta 

högsta och tre bland de åtta lägsta. Jag drar därför slutsatsen att LS 1 och LSI 2 bara i liten 

utsträckning reflekterar samma fenomen, det vill säga mäter samma sak. 

 

Inlärningsstil som funktion av inriktning, erfarenhet, kön och ålder 

Skillnader i inlärningsstil mellan studenter med KBT- respektive PDT- inriktning, olika lång 

erfarenhet och olika kön prövades i multivariata variansanalyser (MANOVA), dels för LSI 1, 

dels för LSI 2. I båda fallen användes studentens ålder som kovariat. Eftersom fördelningarna 

över yrkeskategorier var så olika i KBT- och PDT- gruppen har inte skillnader mellan olika 

yrken kunnat prövas. 

 

Med LSI 1s delskalor som beroende variabler var skillnaden mellan inriktningarna multivariat 

signifikant, F (4; 35) = 3,91, p = 0,010. Varken erfarenhet eller kön eller några interaktioner 

mellan inriktning, erfarenhet och kön var signifikanta; inte heller ålder hade något multivariat 

samband med delskalorna. 

 

Av de fyra delskalorna visade Göra och Iaktta signifikanta skillnader mellan inriktningarna, F 

(1; 38) = 6,12, p = 0,018 respektive F (1; 43) = 16,07, p < 0,001. Varken på Tänka eller 

Känna var skillnaderna signifikanta, F (1; 38) = 1,45, p = 0,236 respektive F (1; 38) = 2,24, p 

= 0,142.  

 

Medelvärdena för studenter med olika inriktning redovisas i Tabell 3. Skillnaderna går i 

förväntad riktning, det vill säga högre medelvärden för PDT- studenter på Iaktta (och Känna) 

och högre värden för KBT-studenter på Göra (och Tänka).  
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Tabell 3. Medelvärden på LSI 1 för studenter med KBT- resp PDT-inriktning. 
 

 Inriktning M 95% Konfidensintervall 

Göra/AE KBT 17,19 15,08-19,31 

  PDT 13,84 12,00-15,67 

Känna/CE KBT 15,19 13,28-17,11 

  PDT 17,21 15,52-18,87 

Iaktta/RO KBT 12,67 11,15-14,19 

  PDT 16,22 14,91-17,54 

Tänka/AC KBT 16,27 14,26-18,27 

  PDT 14,76 13,02-16,49 

 

Profilerna för de två studentgrupperna över axlarna Göra – Iaktta och Tänka – Känna 

illustreras i Figur. 2.  
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Figur 2. Profilerna för studenter med  KBT respektive PDT- inriktning. 

 

På LSI 2s delskalor hade varken inriktning, erfarenhet eller kön eller någon av deras 

interaktioner signifikanta effekter. Medelvärdena för studenter med olika inriktning redovisas 

i Tabell 4. 

 

---- PDT 
---- KBT 
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Tabell 4. Medelvärden på LSI 2 för studenter med KBT- resp PDT-inriktning. 
 

  Inriktning M 

95% 

Konfidentintervall 

Prövaren KBT 26,07 22,93-29,20 

  PDT 22,28 19,41-25,14 

Idégivaren KBT 26,01 22,82-29,19 

  PDT 27,96 25,04-30,88 

Förklararen KBT 21,75 19,10-24,39 

  PDT 23,90 21,48-26,31 

Sammanställaren KBT 24,46 22,01-26,91 

  PDT 24,28 22,04-26,52 

 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Underlaget för datainsamlingen för studien var två versioner av Kolbs LSI; en originalversion, 

LSI 1 och en förenklad datoriserad version, LSI 2. För att stärka validiteten i skattningarna 

prövades formulären på olika personer innan de slutligen distribuerades till studenterna. Detta 

för att säkra att frågorna verkligen mätte det som de var avsedda att göra. Ett fynd var att de 

två olika skattningarna i studien inte stämde särskilt väl överens på alla punkter. Detta 

förklaras med att de två versionerna inte mäter inlärningsstil på exakt samma sätt. I 

skattningen LSI 1 är svarsalternativen mer varierade och innehåller inga ja- och nej-frågor, 

vilka ju begränsar beskrivningen av den egna inlärningsstilen. Således konstaterades att den 

förenklade självskattningsversionen LSI 2 är psykometriskt sämre och inte diskriminerar 

nyanserna i inlärningsstil. 

 

Reliabiliteten för LSI 1 är som tidigare nämnts relativt hög medan den är sämre för LSI 2. Ett 

ytterligare sätt att mäta reliabiliteten i studien skulle kunna vara att efter en tid distribuera 

samma skattningar i grupperna ytterligare en gång. I Hefflers och Sandells studie (2001) var 

detta möjligt då man delade ut skattningarna i två omgångar; dels i termin tre och dels i termin 
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sju på psykologlinjen. För att uppnå hög reliabilitet skall förhållanden vara likartade för 

samtliga respondenter, de skall uppfatta frågorna på samma sätt och det ideala är att samma 

undersökning ger ett likadant resultat vid en senare tidpunkt.  

 

Vidare är bortfallets betydelse för resultatet viktigt att diskutera. Intressant här är att bortfallen 

mellan de två årgångarna är tydligt åtskilda, då första årgången på psykoterapeutprogrammet 

hade ett 88- procentigt deltagande, medan andra årgången endast hade ett 63-procentigt 

deltagande. En möjlig förklaring kan vara högre lojalitet med anledning av personlig 

kännedom hos första årgången.  

 

 En möjlig felkälla är huruvida studenterna svarade såsom det förväntades av dem: 

exempelvis om de skattade högre på påståendena begrundande alternativt praktisk, beroende 

på vilken inriktning de hade. Vidare kan det diskuteras om skillnaderna i inlärningsstil speglar 

grundyrke eller sammansättning i gruppen, då PDT- gruppen var mindre homogen än KBT-

gruppen i detta avseende, där den senare till stor del bestod av psykologer. Huruvida PDT- 

gruppens varierade sammansättning vad gäller grundyrke påverkat valet av inlärningsstil går 

inte att fastställa då antalet studenter är för få för att en signifikant skillnad skall kunna 

erhållas. 

 

Studiens resultat begränsar sig till psykoterapeutstudenter på Stockholms universitet, vilket 

kan problematisera resultatets generaliserbarhet, då studien inte bygger på slumpmässiga val 

bland olika utbildningsinstanser. I Angelos studie (2000) var antalet respondenter lika många, 

50 studenter, med likvärdigt resultat, det vill säga att studenter med olika inlärningsstil 

tenderade att välja olika psykoterapiinriktningar. Detsamma gäller Heffler och Sandells studie 

(2006, opublicerad), som visade att studenter med olika inriktningar också hade olika 

inlärningsstil, vilket är intressant för generaliserbarheten av denna studie.  

 

Trots att undersökningen har en kvantitativ ansats och genomfördes med hjälp av 

skattningsskalor kan det inte dras några generella slutsatser av resultatet. Det är alltså inte 

möjligt att uttala sig om en större population än den studerade. För att göra anspråk på att 

resultatet skall vara generaliserbart, krävs att respondenterna är utvalda på ett slumpmässigt 

sätt. Respondenterna skulle då slumpas från flera utbildningsenheter samt över ett större 

geografiskt område, vilket inte är fallet. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till vad gäller 
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generaliserbarhet är storleken på urvalet. Graden av felmarginal minskar självfallet ju större 

urvalet är, och då undersökningsmaterialet endast omfattar 50 respondenter bör detta vägas in. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka eventuella skillnader i inlärningsstilar mellan blivande 

psykoterapeuter med psykodynamisk respektive kognitiv beteendeinriktad inriktning vid 

Stockholms universitet. För att studera detta distribuerades två versioner av Kolbs Learning 

Style inventory bland samtliga studerande i första och andra årgångarna av 

psykoterapeututbildningen. Hypotesen var att studenter med psykodynamisk inriktning var 

mer Reflekterande observerande (Iaktta) respektive Upplevande (Känna) och att studenter 

med kognitiv beteendeinriktad inriktning var mer Aktivt experimenterande (Göra) respektive 

Abstrakt tänkande (Tänka). Hypotesen ställdes utifrån hur den psykodynamiska respektive 

beteendeinriktade terapeuten förhåller sig i terapirummet. En KBT-terapuet är relativt aktiv, 

intar en pedagogisk stil samt utgår ifrån symtom och beteendeanalys. Den psykodynamiska 

terapeuten intar en reflekterande stil, lyssnar, läser av ickeverbal information samt är 

relationsfokuserad med överförings- och motöverföringsperspektiv. Resultatet av studien 

visar på signifikanta skillnader i inlärningsstilar vad gäller Iaktta för PDT- studenterna samt 

Göra för KBT-studenterna. Detta bekräftar delvis hypotesen, då inlärningsstilarna Tänka 

respektive Känna inte visade sig signifikanta även om tendensen var enligt hypotesen. Vidare 

frågeställningar var huruvida andra faktorer såsom kön, grundyrke, erfarenhet och ålder hade 

någon påverkan på inlärningsstil. En hypotes var att de manliga studenterna skulle vara mer 

aktiva och mindre iakttagande än de kvinnliga studenterna. Denna hypotes visade sig inte 

stämma. Andra eventuella faktorer såsom ålder, grundyrke och erfarenhet gav inte heller 

något utslag. Spridningen av de manliga respektive kvinnliga studenterna var dock inte jämn; 

utan fördelningen var 35 kvinnliga mot 15 manliga, vilket naturligtvis kan ha påverkat 

resultatet vad gäller denna faktor. Sammanfattningsvis förelåg ett signifikant samband mellan 

inlärningsstil och val av inriktning. 

 

Ytterligare en frågeställning var huruvida olika versioner av LSI 1 och LSI 2 mätte 

inlärningsstilar på samma sätt. Resultatet visar på att skattningarna inte var likvärdiga, utan 

enbart i liten utsträckning mäter samma sak.   

 

Det mest relevanta i resultatet, vilket också är huvudhypotesen, är att det föreligger 

signifikanta skillnader i inlärningsstil mellan blivande psykoterapeuter med olika inriktning. 
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Detta skulle ifrågasätta fördomar gällande huruvida valet av inriktning påverkas av 

samhällstrender samt av eventuella beräkningar av lönsamhet hos blivande terapeuter, vilket i 

sig är hedrande. Självfallet förekommer även undantag, men ett 95 % igt konfidensintervall 

försäkrar att förekomsten av dessa är begränsad. 

     

Enligt Kolb (1984) är de fyra olika inlärningsstilarna kopplade till olika egenskaper. Den 

reflekterande stilen (Iaktta) är fantasifull, kreativ, emotionell, mångdimensionell och uppvisar 

ett starkt intresse för människor. Den tänkande stilen utmärks av ett induktivt tänkande, 

föredrar teoretiska modeller och abstrakta begrepp samt är mindre intresserad av teoriers 

praktiska användbarhet. Den praktiska typen (Göra) är duktig på att praktiskt omsätta idéer 

och fokusera på speciella problem, är mindre emotionell samt framgångsrik när det endast 

finns ett rätt svar. Slutligen kännetecknas den upplevande stilen (Känna) av att den är flexibel 

och intuitiv samt anpassar sig till speciella omständigheter.  

 

I Heffler & Sandells studie (2006, opublicerad) svarade 175 psykologistudenter på LSI 1 i två 

omgångar, dels när de gick tredje terminen dels när de gick sjunde terminen på psykologlinjen. 

Resultatet visade att PDT- studenter hade stabilt höga värden på Iaktta och Känna såväl på 

tredje som på sjunde terminen, medan KBT- studenter tenderade att ha ännu högre värden på 

Göra och Tänka på sjunde terminen jämfört med tredje terminen. Det skedde alltså en 

förändring i inlärningsstil under resans gång för KBT-studenter, vilket inte varit författarnas 

hypotes. Ett faktum är dock att de två olika inriktningarna visade signifikanta skillnader i 

inlärningsstil, vilket är samstämmigt med resultatet av denna studie vad gäller 

inlärningsstilarna Göra och Iaktta. En skillnad mellan de båda studierna är dock att 

föreliggande studie, till skillnad från Heffler och Sandells studie, ej fann några signifikanta 

skillnader vad gäller inlärningsstilarna Tänka och Känna för någon grupp. Ytterligare ett 

resultat som framkom i studien med psykologstudenter (Heffler&Sandell, 2006) var att kön 

hade en inverkan på inlärningsstil, i den bemärkelsen att de kvinnliga studenterna tenderade 

att svara mer i enlighet med inlärningsstilen Iaktta medan de manliga studenterna visade en 

preferens för inlärningssilen Tänka i sina svar. Detta fynd gällde dock enbart studenter på 

tredje terminen. Utifrån att psykologstudenter på termin sju och psykoterapeutstudenternas 

resultat är samstämmiga, kan vi förmoda att inlärningsstilar blir alltmer stabila, när 

studenterna bestämt sig för en viss inriktning. 
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Inlärningsstil är också en personlighetsvariabel. Personligheten påverkas även av inlärning. 

Inledningsvis diskuterades olikheterna mellan den holistiska respektive den analytiska 

inlärningsstilen. Den analytiskas motsvarighet, enligt Kolbs uppdelning, är Tänka och Göra 

och den holistiskas motsvarighet är Känna och Iaktta. Personer med holistisk inlärningsstil 

kan ha svårt att ta till sig och bearbeta information om de inte finner denna intressant. De har 

lättare att ta till sig information om den kan knytas till egna erfarenheter (Dunn, 2001). Den 

holistiska personligheten måste få se och känna en helhet, medan den analytiska 

personligheten klarar av att lära sig en bit i taget.   

 

Kombinationen RO (reflekterande observerande) och CE (konkret upplevelse) talar för att en 

person är: prövande, opartisk, emotionell, kreativt reflekterande, föredrar att observera, är 

passiv, lär sig via upplevelser samt diskussioner, ser situationer från olika perspektiv, är 

fantasifull, intuitiv, människoorienterad, flexibel samt improviserar och håller sig lugn vid 

tvetydlighet. Kombinationen AC (abstrakt tänkande) och AE (aktiv experimenterande) ger en 

person som: har ett analytiskt förhållningssätt, definierar problem, upprättar kriterier, är 

strukturerad, praktisk, logisk, rationell, road av induktivt tänkande, teoretisk, har framgång 

när det endast finns ett rätt svar samt är mindre emotionell ( Honey; Mumford, 2006). På 

många sätt är Kolbs teori om inlärningstyper direkt jämförbar med Arthurs studier (2000, 

2001) om psykoterapeuters kognitiva och epistemologiska olikheter inom olika inriktningar. 

 

Vascos studie från 1997 visade på att erfarenhet i yrket hade större påverkan på den 

terapeutiska och epistemologiska stilen än inriktningen; med andra ord fanns fler likheter 

mellan terapeuter av olika inriktningar bland de erfarna terapeuterna, än mellan erfarna och 

mindre erfarna inom samma inriktning (Vasco, 1997). Detta fynd kan dock inte signifikant 

konstateras i denna studie, på grund av den ojämna åldersfördelningen mellan olika 

inriktningar. Intressant vore dock att upprepa undersökningen med tidsintervaller med samma 

sample, och undersöka om gruppens inlärningsstilar närmar sig varandra ju erfarnare de blir. 

 

Kan man utifrån resultatet dra slutsatsen att vi tenderar att lära ut såsom vi själva lär? 

Stämmer Kolbs experientiella inlärningscykel, där vi utbildar oss genom att börja med 

konkret upplevelse, för att sedan inta ett reflekterande observerande förhållningssätt, gå vidare 

till abstrakt tänkande för att slutligen aktivt experimentera själva? Kolb (1984) menar att 

lärande sker genom att man reflekterar kring en konkret erfarenhet, för att sedan bilda sig ett 

nytt begrepp, som därefter aktivt kan prövas. Lärandet sker i en loop, det vill säga att det 
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inbegriper konkret erfarenhet, reflekterande, abstrakt begripliggörande och utformandet av ny 

handling, som i sin tur leder till ny erfarenhet. Detta verkar onekligen stämma även utifrån hur 

vi skolas in i psykoterapeutyrket. Det är inte ovanligt att psykoterapeuter inleder sin karriär 

med att själva gå i psykoterapi; alltså konkret upplevelse. Denna fas är i hög grad personlig 

samt förknippad med ett känslomässigt engagemang. I den reflekterande fasen försöker vi 

sedan förstå meningen med idéer och reflekterar utifrån olika perspektiv. I den abstrakt 

tänkande fasen lär vi oss teorier och använder oss av logik och vetenskapligt tänkande, för att 

i slutfasen sammanföra teori och praktik i det psykoterapeutiska arbetet. Utifrån Kolbs 

upplevelsebaserade inlärningsmodell och modern hjärnforskning kan det också tänkas att 

höger hjärnhalva brukas särskilt vid just psykoterapeutisk behandling. 

 

Inlärningsstilar är även i hög grad ett sätt att lösa olika problem och frågeställningar. Den 

typiskt reflekterande stilen har som sin främsta styrka fantasirikedom och kreativitet, den vill 

ständigt prova på nya saker och tröttas av upprepning. Den aktivt upplevande stilen tar risker, 

är flexibel samt anpassar sig till olika omständigheter. Den praktiske har som främsta styrka 

att formulera och tillämpa teorier, och fungerar bäst när det endast finns ett svar men blir 

förvirrad av komplexa situationer. Den logiske är road av induktivt tänkande, med ständig 

probleminventering.  

 

Det optimala är att vara så mångfasetterad som möjligt, för att stärka de mindre utvecklade 

sidorna hos den enskilde individen. Detta innebär att samtliga fyra inlärningsstilar används, 

även om de flesta människor har sin styrka i någon eller några specifika stilar: Den 

reflekterande med en förmåga att observera, den analytiska teoretikern med forskarstilen, den 

tekniskt experimenterande med verktygslådan och den konkret upplevande som är intuitiv och 

vågar ta risker.  

 

Naturligtvis kan inte LSI enbart ge en bild av hur terapeuten arbetar, men det ger ändå en viss 

vägledning om inlärningsstilars påverkan på hur vi praktiskt utför ett arbete. LSI används idag 

som ett verktyg inom ledarskapsutbildning, projekthandledning, organisationsteori samt inom 

ledningsgrupper på olika nivåer. Den ger också kunskap om vissa drag som vid samarbete 

människor emellan brukar kallas personkemi. Denna sista aspekt kan vara av intresse vad 

gäller matchning av terapeut och patient. Är det möjligt att vi i framtiden använder oss av 

olika personlighetstester och inlärningsstilar, för att göra de mest effektiva kombinationerna 

av terapeut och patient, på samma sätt som detta idag görs inom olika företag och projekt? 
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Kan vi tänka oss att använda LSI för att matcha terapeut med patient? Många patienter som 

söker terapi har begränsade kunskaper om hur ett sådant samarbete går till. En trend i dagens 

samhälle är att KBT är svaret på många problem, men vissa patienter blir besvikna och tycker 

att hemuppgifter och den psykoedukativa stilen inte motsvarar deras föreställning av vad en 

psykoterapi innebär. På samma sätt kan patienter som hamnar hos en psykodynamisk terapeut 

tycka att de önskat sig en mer aktiv och undervisande terapeut. Idag är det inte ovanligt med 

en prövotid eller introduktion i psykoterapi för patienten. Detta används bland annat vid 

mentaliseringsbaserad psykoterapi. Rolf Sandell skriver i artikeln Teknik eller relation att det 

mest etiska i vissa fall kan vara att remittera patienten till en kollega med en annan inriktning 

(Sandell, 2004). I själva verket skiljer sig både patienter och terapeuter åt i fråga om 

personlighet och epistemologi, vilket gör att terapeuter knappast konkurrerar om samma 

patienter. Att använda sig av Kolbs LSI i syfte att skatta och bilda patient- 

terapeutkonstellationer är kanske att dra lite för stora växlar, men det vore onekligen 

intressant att testa möjligheten, som en ytterligare aspekt av utforskandet av inlärningsstilar 

vid en psykoterapiutredning. Frågan ”Vilken terapi för vilken patient?”, har varit aktuell i 

många psykoterapidebatter, men desto mindre diskuteras frågan ”Vilken terapeut för vilken 

patient?”. 

 

Uppsatsens titel är ”Vi lär som vi är”, vilket dels syftar på terapeuternas olika inlärningsstilar 

dels på hur vi lär ut i relation till patienterna, och är således dubbelbottnad. Att vi lär oss på 

olika sätt framgår av resultatet av denna studie, och en aspekt av detta är om vi kan matcha 

terapeutens inlärningsstil med patientens, och på detta sätt maximera oddsen för ett lyckat 

terapiresultat? 
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Learning Style Inventory (David Kolb)                                                                     LSI 1 
 
Instruktion 
 
Här nedan finns en lista med nio grupper om fyra ord vardera. Rangordna inom varje grupp 
genom att sätta siffran 4 till vänster om det ord som bäst karaktäriserar Din inlärningsstil , 
siffran 3 vid det ord som kommer därnäst, siffran 2 vid nästa och siffran 1 vid det ord som är 
minst karaktäristiskt för dig vid inlärning.  
Du kanske finner det svårt att välja bland de ord som bäst beskriver Din inlärningsstil. Kom 
ihåg att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, alla svar är lika godtagbara. Syftet med 
formuläret är att beskriva sättet Du lär dig på. 
Se till att Du ger olika rangordningssiffror till var och en av de fyra orden i varje grupp; inga 
delade placeringar.  
 
         
 
Grupp1.  ____begrundande   ____trevande       ____engagerad        _____praktisk 
 
Grupp2.  ____mottaglig        ____saklig            ____analytisk         _____opartisk 
 
Grupp3. ____kännande         ____iakttagande   ____tänkande          _____handlande 
 
Grupp4. ____accepterande   ____risktagande    ____värderande      _____medveten 
 
Grupp5 ____intuitiv             ____produktiv      ____logisk               _____ifrågasättande 
 
Grupp6 ____abstrakt            ____observerande ____konkret            _____aktiv 
 
Grupp7 ____nutidsorienterad____ reflekterande ___framtidsorienterad ____praktisk 
 
Grupp8 ____erfarenhet         ____observation    ___begreppsanalys  _____prövning 
 
Grupp9____intensive            ____reserverad     ____förnuftig            _____ansvarskännande 
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                                                                                                                                     LSI 2 
 
 
 
Vilken inriktning har du valt: _____________________________________ 
Din grundutbildning:  _____________________________________ 
Antal år i yrket:  _________________ 
Kön:   ____________ 
Ålder:   __________ 
 
 
 
Du lär dig lättast genom… 
Ringa in hur väl dessa påståenden stämmer in på dig.  
 
Att utforska själv:                                                     Ja        Nej        Kanske                
Att pröva dig fram för att se vad som händer:  Ja        Nej        Kanske                
Logiskt tänkande för att lösa uppgifter:  Ja        Nej        Kanske                
Att experimentera utifrån bestämda regler: Ja        Nej        Kanske                
Lektioner där läraren förklarar olika saker:                            Ja        Nej        Kanske                
Att lära av dina misstag:                                                         Ja        Nej        Kanske                
Att arbeta praktiskt med andra i projekt:                                Ja        Nej        Kanske                
Känslosamma upplevelser:                                                     Ja        Nej        Kanske                
Rollspel:                                                                                  Ja        Nej        Kanske                
Att känna mycket för det du ska lära dig:                               Ja        Nej        Kanske                
Att använda teorier:                                                                Ja        Nej        Kanske                
Att få hjälp med hur du skall lära dig något  Ja        Nej        Kanske                
Experiment för att testa nya idéer:  Ja        Nej        Kanske                
Att se hur andra gör:                                                              Ja        Nej        Kanske                
Att försöka använda nya kunskaper på ett nytt sätt:  Ja        Nej        Kanske                
Att slippa passiva föreläsningar: Ja        Nej        Kanske                
Att läsa skrivet material:                                                     Ja        Nej        Kanske                
Att se på när andra arbetar praktiskt:                                  Ja      Nej          Kanske 
Att skapa modeller av verkligheten:                         Ja       Nej     Kanske               
Att läsa instruktioner:                                                 Ja      Nej     Kanske 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill ha individuell feedback                       Ja                Nej 
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Stockholm      mars 2007 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Mojgan Lindbohm och går psykoterapeututbildningen med psykodynamisk 
inriktning. Jag har valt att skriva min uppsats om inlärningsstilar hos blivande psykoterapeuter 
på Stockholms universitet. Läroprocessen har beskrivits som dels hur vi tar till oss 
information och sedan hur vi bearbetar den. Läroprocessen förklaras också som en 
kontinuerlig cykel som innehåller olika stadier av konkret upplevelse, reflekterande 
observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. 
 
För att kunna fördjupa mig i dessa teorier, behöver jag ER hjälp. Bifogad följer 2 
skattningsskalor som är grunden för min datainsamling samt några relevanta frågor som 
knyter an till detta. Det går snabbt att svara på frågorna och naturligtvis är svaren anonyma. 
Skattningarna är kodade och det är min handledare Rolf Sandell som kommer att förvara och 
ensam ha tillgång till kodnyckeln. Jag är oerhört tacksam för Er medverkan och uppskattar om 
ni postar tillbaks svaren i de frankerade kuverten så fort som möjligt. 
 
Med varma hälsningar 
Mojgan Lindbohm 
 
 
 
 


