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Sammanfattning 

I fysikämnet så varierar man mellan olika arbetsmetoder, t.ex. genomgångar, läsning, 

räkning, demonstrationer, laborationer, filmvisning mm. På så sätt stimuleras flera olika 

lärstilar naturligt i undervisningen och man når fler elever. Genom att låta eleverna 

arbeta utifrån sin lärstil så ökar motivationen till ämnet och skolan. 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur man kan anpassa 

fysikundervisningen på gymnasiet till elevernas inlärningsstilar. För att uppnå detta 

undersöktes vilka lärstilar som eleverna i den aktuella klassen har. Detta gjordes för att 

eleverna själva ska bli medvetna om hur de lär sig bäst. Sedan anpassades två 

fysiklektioner till lärstilarna utifrån The Dunn & Dunn learning style model. Elevernas 

upplevelser av lärstilsanpassningen undersöktes sedan med hjälp av en enkät. 

Arbetet visar att eleverna är positiva till att få arbeta utifrån sin personliga lärstil. Alla 

tycker att de har uppnått målen med lektionerna på ett bra sätt. 
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1 Inledning 

I läroplanen (Lpf 94) står att 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. (s. 4) 

En hjälp för att uppnå detta kan vara att undersöka vilka lärstilar eleverna har och 

anpassa undervisningen efter dessa. Som blivande gymnasielärare i fysik så ser jag att 

ämnet har goda förutsättningar att anpassas till elevernas lärstilar. I kursplanen för fysik 

står att 

Eleverna skall uppleva den glädje och intellektuella stimulans som 

ligger i att kunna förstå och förklara fenomen i omvärlden. 

Att lärstilsanpassa undervisningen kan vara en hjälp för eleverna att känna denna 

glädje. I fysikundervisningen varierar man mellan olika moment, i huvudsak genomgång, 

demonstration, laboration, enskilt arbete och grupparbete. Det finns även utrymme för 

t.ex. filmvisning och studiebesök. De olika arbetsmetoderna öppnar möjligheter för 

läraren att stimulera flera olika lärstilar och på så vis även nå fler elever. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fysikundervisningen på gymnasiet kan 

anpassas till elevernas lärstilar.  

1.1 Bakgrund 

Lpf 94 säger: 

Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart… (s. 3) 

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet 

att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt 

för sin person och sitt arbete. […] Skolan skall stärka elevernas tro på 

sig själva och ge dem framtidstro. (s. 6) 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan […] utvecklar 

en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt 

eget lärande… (s. 9) 

Med detta som grund känns arbetet motiverat. Hur kan man som lärare i fysik uppfylla 

dessa mål? 

Boström (2004) menar att genom att man som lärare vet hur varje enskild elev bäst lär 

sig kan man lättare uppfylla sitt uppdrag att leda elevernas lärande. När elever blir 

medvetna om hur de bäst lär sig kan de ta ett större ansvar för sitt eget lärande och 

därmed kommer olika metoder på olika nivå kunna användas samtidigt i klassrummet. 
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Ekstig (1990) har funderat över hur en bra fysiklärare ska vara.  

En bra fysiklärare har många strängar på sin lyra. Han eller hon ska 

förvisso kunna förklara. Men yrkesrollen innebär också förmåga att 

stimulera och aktivera, att ställa krav. Läraren ska kunna strukturera 

elevernas arbete och se till att det upplevs som meningsfullt. […] 

Läraren ska vara lyhörd för elevernas egna funderingar och teorier. 

Sist men inte minst viktigt: undervisningen bör utformas så att den 

upplevs som lustfylld och rolig. (s. 9) 

1.1.1 Hur har undervisningen förändrats/utvecklats? 

Boström (1997) gör följande tankeexperiment: 

Tänk Dig hundra år bakåt i tiden. Där möter du en läkare och en 

lärare. Om vi nu skulle låta dessa yrkesmän från sekelskiftet uppleva 

dagens situation, hur en läkare och lärare har det i slutet av vårt sekel. 

Vad tror Du läkaren skulle säga? Skulle han känna igen sig med alla 

nya metoder och all ny teknik? Förmodligen tycker 

sekelskiftesläkaren att hans yrke förändrats radikalt och verkligen 

anpassat sig till dagens samhälle. Läraren då – skulle han känna igen 

skolsituationen? Tycker han att lärarrollen förändrats radikalt? 

Förmodligen inte – läraren står framme i klassrummet och skriver 

eller berättar om sådant han vill att eleverna ska kunna – och de 

försöker efter bästa förmåga inhämta just den kunskapsmassan.  

(s. 13) 

Boström (1997) skriver i sin bok att många av de som väljer att bli lärare är sådana som 

klarat sig bra i sin egen skolgång. De har trivts i skolan och vill därför vara kvar i miljön. 

Ofta har man någon av sina lärare som förebild och man försöker efterlikna henne. 

Denna lärare har i sin tur haft någon förebild i en tidigare generation och så vidare. 

Istället för att ta till sig nya pedagogiska rön och utveckla sin egen pedagogik så har 

lärare följt samma mönster i sin undervisning i generationer. Hon menar vidare att det är 

dags att bryta denna trend och utveckla lärarens metodik i skolan. (Boström, 1997) 

Börje Ekstig (1990) har sammanfattat hur begreppen inlärning och undervisning inom 

naturvetenskapen har förändrats från förmedlingspedagogik via ett undersökande 

arbetssätt till konstruktivismen. 
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Tabell 1: Sammanställning av inlärningen och undervisningens utveckling inom naturvetenskapen 

 Förmedlings-
pedagogik 

Det undersökande 
arbetssättet 

Konstruktivism 

Inlärning Absorption av 
information 

Individuell process 

Bildande av kognitiva 
mönster 

Begreppsmässig 
förändring 

Social process 

Konstruktion av 
mening 

Undervisning Förmedling Att förse med 
erfarenhet 

Att förse med 
erfarenhet 

Samverkan 

Förhandling 

 

I förmedlingspedagogiken är det läraren som står i centrum och det är hon som har 

kunskapen som ska förmedlas till eleverna vars inlärning är en individuell process. Det 

undersökande arbetssättet utgår från elevernas erfarenheter och läraren anpassar 

undervisningen till detta. Man strävar efter att eleverna ska bilda mönster. I 

konstruktivistisk pedagogik är det eleven själv som konstruerar sin kunskap. Inlärningen 

blir en social process. Lärarens roll är att handleda eleverna och förse dem med 

erfarenhet. (Ekstig, 1990) 

Upphovsmannen till begreppet konstruktivism är Jean Piaget. En av Piagets teoretiska 

huvudkomponenter är att människan strävar efter jämvikt och uppnår detta med hjälp av 

självreglering. Genom att störa jämvikten kan man sporra eleverna till lärande, eftersom 

detta stimulerar omtänkande. I undervisningen kan teorin användas på så sätt att läraren 

låter eleverna fundera över vad som kommer att hända vid ett experiment. Eleven 

engagerar sig och formulerar en hypotes. Ifall denna inte skulle stämma med resultatet 

av experimentet kommer elevens intresse inför lärarens förklaring att öka, eftersom 

eleven vill återställa den tankemässiga jämvikten. (Andersson, 2001) 

I en undersökning som gjorts vid en skola i Siena, Italien, kom man fram till att 

diskussioner och experiment medför positiva influenser. Eleverna lärde sig att använda 

sina sinnen och tolka dess signaler på ett sätt som ökade förståelsen och lärandet. 

(Bigozzi, L, m fl, 2002) 
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Andersson (2001) menar att en nyckel till att motivera elever till de naturvetenskapliga 

ämnena kan vara följande: 

… hittar vi deras tankenivå och föreställningsvärld kan vi utmana dem 

på ett lämpligt sätt och härigenom skapa intresse. (s. 10) 

Maltén (2003) säger att det är lätt att elever som inte har något inflytande över sin 

studiesituation tappar motivationen och blir passiva. Därför kan det vara viktigt att ge 

eleverna möjlighet att aktivt och medvetet lära in. Vid traditionell undervisning utgår 

läraren från kända fakta och teorier som grund vid inlärningen. Eleven lär sig detta utan 

att själv vara delaktig i dess utformning. 

Maltén (2003) fortsätter 

Det känns […] som en utmaning för oss lärare att öka våra ambitioner 

att lämna den traditionella anpassningsinriktade lärandemodellen till 

förmån för ett mer elev- och utvecklingsinriktat förhållningssätt.  

(s. 122) 

Vidare sammanfattar och jämför han kännetecken för traditionellt arbetssätt och 

elevaktiverande arbetssätt. 

 

Tabell 2: Traditionellt arbetssätt jämfört med elevaktiverande arbetssätt 

Kännetecken för traditionellt 
arbetssätt 

Kännetecken för elevaktiverande 
arbetssätt 

Inlärningsarbetet sker huvudsakligen 
genom att eleven lyssnar, läser texter, övar 
med hjälp av övningsböcker, bildband, film 
och video. 

Utöver basfaktainlärning får eleven rikligt 
med tillfällen att samtala, skriva, göra 
bilder, leka, skapa, dramatisera etc. 

Inlärning/kontroll 

Elevernas produktion av t.ex. text eller 
bilder redovisas för läraren. All verksamhet 
följs upp med inlärningskontroll. 

Inlärning/kontroll/tillämpning 

Elevernas produktion riktar sig så ofta som 
möjligt utåt mot övriga skolan, föräldrarna, 
andra skolor, samhället. Arbetet i skolan 
griper in i omvärlden. Redovisning sker 
inför klassen. 

Inlärning avses ha skett när eleverna vid 
förhör eller prov kan upprepa inlärda fakta, 
främst sådana som förmedlats via lektioner 
och läroböcker. 

Kunskapsarbetet anses fullbordat när 
eleverna kan återge inlärda fakta och 
dessutom exemplifiera och i handling 
tillämpa det inlärda i nya sammanhang. 
Eleverna ska förstå samband och kunna ta 
ställning i värderingsfrågor som rör det 
inlärda. 
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Skolverket konstaterar 

att traditionell undervisning fortfarande dominerar. Läraren har 

ordet, ställer en och annan fråga; eleverna lyssnar och svarar. 

Grupparbete och undersökande arbete förekommer enligt skolverket 

mindre ofta än vad man enligt läroplanen har anledning att förvänta 

sig. (Malten, 2003, s. 116) 

De senaste tjugo årens forskning kring inlärning och hur hjärnan fungerar pekar på att 

en ny pedagogik bör införas i skolan (Boström & Wallenberg, 1997). De anser vidare 

Att lära ut på det sätt eleverna bäst lär in på är […] en av nycklarna till 

en förbättrad undervisning i skolan. (s. 20) 

1.1.2 Vad menas med lärstilar? 

Lärstilar skulle kortfattat kunna beskrivas som en persons unika sätt att ta till sig 

kunskaper. Från 80-talet och framåt har det lanserats många olika lärstilsteorier. Alla 

dessa utgår från att individer fungerar olika vid inlärning. Centrum för flexibelt lärande, 

CFL (2008), har en hemsida där man kan läsa om dessa teorier, bland andra Gardners 

intelligenser, Pasks två lärstrategier och Kolbs fyra lärstrategier. Den modell som det har 

forskats mest om och som enligt Lärstilscenter (2008) har bäst validitet och högst 

reliabilitet är The Dunn & Dunn learning style model. 

The Dunn & Dunn learning style model 

Rita och Kenneth Dunn har sedan 1967 forskat kring människors inlärningsstilar på St 

John´s University i New York (Andersson, 2008). De anser att det finns 21 faktorer som 

har betydelse för ett framgångsrikt lärande. Dessa faktorer kan delas upp i fem kategorier 

(se bild 1). 
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Bild 1: Dunn och Dunn´s lärstilsmodell 

 

• Omgivande miljö - 70 % av eleverna påverkas av ljus och inredning. Många 

vill ha lite mörkt i klassrummet och ungefär hälften av eleverna vill sitta mjukt. 

Många studerar bättre om de får lyssna på musik. Temperaturen har också 

betydelse för inlärningen. 

• Egna känslor - Vissa är inte alls motiverade medan andra gör saker och ting 

på en gång. Någon kanske behöver en morot att sträva mot. Många elever 

behöver ha pauser för att orka och elever som har svårt att ta ansvar behöver 

ofta mycket struktur. Elevernas förmåga att anpassa sig är också en viktig 

faktor. 

• Sociala faktorer - 13 % vill arbeta ensamma och ungefär en tredjedel behöver 

stöd från läraren eller annan auktoritet. Vissa trivs bättre parvis eller i grupp. 

Några behöver variera sitt arbetssätt för att känna sig stimulerade, medan 

andra är beroende av fasta rutiner. 

• Fysiologiska faktorer - Elever kan vara auditiva, visuella, taktila och 

kinestetiska. Alla dessa lär sig på olika sätt (se nedan). Många vill ha något att 

äta och dricka medan de lär. Den bästa tiden för inlärning varierar mycket för 

olika personer, men många tycker att 10-14 är den bästa tiden. Somliga elever 

behöver röra på sig. Då är korta pauser bra. 
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• Psykologiskt processande - En seriell person behöver fakta och detaljer 

först för att kunna få grepp om helheten. Holistiska vill ha helheten först och 

sen gå in på detaljer. Impulsiva vill komma igång så fort som möjligt och en 

eftertänksam person vill ha lugn och ro. 

 (Lärstilscenter, 2008) 

Genom att ta hänsyn till de perceptuella preferenserna så kan man snabbt få positiv 

respons hos eleverna. Detta är därför en bra inkörsport i teorin om lärstilar. (Boström, 

2004) 

Paret Dunn har utifrån sin forskning kring människors inlärning delat in de 

perceptuella preferenserna i fyra sinnen; visuell, auditiv, taktil och kinestetisk.  

• Visuella personer är ofta organiserade, observanta och tysta. De läser gärna, vill 

se bilder, animationer och diagram, behöver en tydlig plan och vill ha helheten 

klar för sig. Dessa har en snabb inlärningsförmåga och passar bra inom det 

traditionella skolväsendet. Ca 30 % av den vuxna befolkningen är visuella.  

• Auditiva personer pratar gärna och blir lätt distraherade. De lyssnar och talar 

hellre än skriver, vill diskutera, lyssnar på muntliga instruktioner och minns 

stegvis. De passar också ganska bra i skolsystemet. Ca 25 % är auditiva.  

• Taktila personer gillar beröring och de lär sig bäst om de får använda händerna. 

Datorer och spel är bra hjälpmedel för dessa i inlärningen. Många taktila elever 

koncentrerar sig bättre om de får ha en mjuk boll i handen när de gör sina 

uppgifter.  

• Kinestetiska personer gillar att röra sig mycket. De lär sig bäst när de är 

delaktiga, experimenterar och upplever. De är dåliga på detaljer och agerar ofta 

ut sin fantasi. Dessa elever passar inte in i den traditionella skolan. Ca 15 % av 

befolkningen är starkt kinestetiska och ca 30 % är kinestetisk/taktil.  

En annan forskare som har funderat en del kring dessa preferenser är Michael Grinder. 

Han delar upp inlärningen i tre olika kanaler; visuellt, auditivt, kinestetiskt/taktilt 

(VAK). Han anser alltså till skillnad från Dunn & Dunn att det taktila sinnet ingår i det 

kinestetiska.  

VAK är en av de populäraste modellerna för att beskriva inlärningsstilar. (Cfl, 2008 

och Boström & Wallenberg, 1997)) 
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Boström och Wallenberg (1997) menar att 

I den verkliga klassrumssituationen med 30 elever har generellt sett 

22 elever tillräckliga VAK-preferenser för att klara av undervisningen. 

De hänger med, mer eller mindre bra naturligtvis, oberoende av 

vilken undervisningsstil vi lärare använder. (s. 30) 

Det har visat sig att eleverna fungerar bättre i inlärningssituationer om de får använda 

sig av sin personliga arbetsstil (Boström & Wallenberg, 1997). 

1.1.3 Lärstilsanpassad metodik 

Lena Boström (2004) sammanfattar den lärstilsanpassade metodiken på följande sätt. 

Det handlar om elevcentrerat lärande, vilket innebär att eleven leder och kontrollerar 

sitt eget arbete. Lärandet utgår från metoder som matchar elevernas perceptuella 

preferenser och innehållet i läroboken. Detta leder till att de fyra sinnena kan stimuleras 

under lärandet: det visuella, auditiva, taktila och kinestetiska sinnet. 

Läraren använder sig av individuella instruktioner och hon är en handledare till 

eleverna, som själva tar viktiga beslut om lärandet. Vägarna att nå innehållet är lika 

viktiga som innehållet självt.  

I den lärstilsanpassade metodiken arbetar eleverna utifrån sin egen takt i olika rum. 

1.2 Frågeställningar 

Till grund för denna studie har följande frågeställningar använts: 

• Vilken lärstilsprofil (perceptuella preferenser) har eleverna i klassen? 

• Hur kan fysikundervisningen anpassas till de olika lärstilarna? 

• Vad tycker eleverna om det lärstilsanpassade arbetssättet jämfört med den 

traditionella undervisningen? 



 Lärstilar och fysik 
 

 
 9 

2 Metod 

2.1 Urval 

Undersökningen har gjorts med elever som går andra året på 

Naturvetenskapsprogrammet på en gymnasieskola i Hälsingland. Anledningen till att 

just denna klass valdes var att författaren känner till eleverna där. I klassen går 16 elever 

och det är lika många pojkar som flickor. Det är en fördel för undersökningen att känna 

till eleverna i klassen. På så vis uppnås lättare ett förtroende hos eleverna, vilket är en 

viktig faktor då man ska prova ett nytt undervisningssätt (Boström & Wallenberg, 1997). 

För att ta reda på vilken lärstil eleverna har så gjordes valet att undersöka de 

perceptuella preferenserna. Detta dels för att det är något man som lärare ganska enkelt 

kan anpassa sig till, dels är det, som nämnts tidigare, en bra inkörsport till teorier om 

lärstilar där man kan se resultat i ett tidigt skede. 

Klassen läser kursen Fysik A under hela det andra året på gymnasiet. Läroboken som 

används är Lennart Boströms och Börje Ekstigs Quanta Fysik A (2003). Vid tiden för 

undersökningen arbetade eleverna med kapitlet Mekanik. Kapitlet består av fyra delar; 

Materia, Rörelse, Kraft och Tryck. I kraftavsnittet behandlas Newtons lagar vilka är 

grundläggande inom fysiken. Därför valdes detta moment för undersökningen. 

En elev var borta vid de två tillfällen då lärstilarna undersöktes. Därför fick inte hon 

någon profil och hon behövde inte svara på den utvärderande enkäten (se bilaga 3). En 

annan elev slutförde inte VAK-testet (se avsnitt 2.2 Datainsamlingsmetoder) och fick 

därför bara se resultatet av lärstilsenkäten (se avsnitt 2.2 Datainsamlingsmetoder). På 

den första lektionen var en elev sjuk och på den andra var en annan elev frånvarande. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att undersöka vilken lärstilsprofil eleverna i klassen har så gjordes en enkät (se bilaga 

1) med frågor hämtade från VARK – a guide to learning styles (2006). Frågeformuläret 

på VARK (2006) består av 16 olika situationer med 4 svarsalternativ där man ska 

markera det svar som bäst beskriver det du föredrar. Utifrån denna enkät kan man sedan 

se om eleven är visuell (V), auditiv (A), läs/skriv (R), kinestetisk (K) eller multimodal. En 

multimodal person har flera olika styrkor och en person med läs/skrivprofil kan liknas 

med en person med ett starkt taktilt sinne. På enkäten i denna undersökning så användes 

nio av frågorna från VARK (2006). Dessa var sådana situationer som av författaren 

ansågs vara aktuella för gymnasieelever. T.ex. så valdes följande fråga bort: 
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Du ska laga en speciell och fin middag till din familj. Då vill du: 

a. laga någonting som du kan göra utan att behöva ett recept 

b. fråga dina vänner för att få förslag 

c. titta igenom kokboken för att få idéer från bilderna 

d. använda en kokbok som du vet har ett bra recept 

(VARK, (2006)) 

Säkert finns det elever som gillar att laga mat och enkelt skulle kunna svara på denna 

fråga, men många kan nog inte relatera till någon liknande situation. Frågorna till 

enkäten har även formulerats om lite jämfört med de ursprungliga. Fråga 1 på enkäten 

valdes utifrån Dunn och Dunn´s lärstilsmodell, sociala faktorer (se bild 1).  

Som komplement till enkäten så gjordes även ett VAK-test (se bilaga 2) i klassen. 

Testet är hämtat från Boström & Wallenberg (1997) och går ut på att eleverna får lära in 

och redovisa utifrån de olika perceptuella preferenserna; visuellt, auditivt och 

kinestetiskt. Detta ger en bild av hur eleven fungerar bäst vid inlärnings- och 

redovisningssammanhang. 

Efter att ha tagit reda på vilka lärstilar eleverna i klassen har så anpassades 

undervisningen i Fysik A:s moment Kraft till dessa (se avsnitt 1.3 Undervisningsmetod). 

Som avslutning på momentet så gjordes en utvärderande enkät (se bilaga 3) där 

eleverna fick svara på frågor om hur de upplevt den lärstilsanpassade undervisningen 

och vad de tycker om denna jämfört med den traditionella fysikundervisningen. Enkäten 

består av fyra frågor med fyra svarsalternativ.  

2.3 Undervisningsmetod 

Den lärstilsanpassade undervisningen sträckte sig över två lektioner på vardera 105 

minuter. Detta ansågs av författaren vara en lagom tidsrymd för att uppnå målen med 

undervisningen (se avsnitt 2.3.1 Lektionsplanering). Anpassningen skedde genom att 

eleverna erbjöds några olika arbetsmetoder för de moment som skulle genomföras. De 

fick själva välja vilken metod de ville arbeta med. Tanken var att eleverna skulle välja den 

metod som enligt testen var den bästa för varje enskild elev. Här var författaren noga 

med att påpeka att varje elev skulle känna efter vad denne vill göra och inte göra som 

kompisarna. 
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2.3.1 Lektionsplanering 

Lektion 1 (105 min): 

Mål med lektionen: 

1. Vad innebär begreppet kraft? 

- Beteckningar 

- Enhet 

- Hur ritar vi krafter? 

2. Vad betyder kraftresultant? 

3. Vad är massa respektive tyngd? 

4. Vad är gravitationskraften och tyngdfaktorn? 

5. Vad innebär Newtons första lag? 

Arbetsmetoder: 

OBLIGATORISKA 

• Gemensam genomgång med en PowerPoint-presentation om punkt 1-3 ovan. 

• Lösa uppgift 334-337 skriftligt, muntligt och/eller praktiskt. 

VALBARA 

• Läsning av läroboken och ev. diskussion med instuderingsuppgifter, s. 100-101. 

(Visuella och auditiva) 

• Laboration 1: Bestäm tyngdfaktorn. 

(Kinestetiska och taktila) 

• Frivillig genomgång med demonstration mål 5. 

(Visuella, auditiva, kinestetiska, taktila) 

• Läsning av läroboken och ev. diskussion med instuderingsuppgifter, s. 104. 

(Visuella och auditiva) 

• Praktisk undersökning av Newtons första lag. 

(Kinestetiska och taktila) 

EXTRAUPPGIFT (görs i mån av tid och intresse) 

• Miniprojekt: Bestäm din reaktionstid. 

• Miniprojekt: Ett trick. 
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Lektion 2 (105 min): 

Mål med lektionen: 

1. Vad innebär Newtons: 

- Andra lag? 

- Tredje lag? 

2. Hur definieras 1 N? 

Arbetsmetoder: 

OBLIGATORISKA 

• Lösa uppgift 339-343 skriftligt, muntligt och/eller praktiskt 

• Lösa uppgift 344 skriftligt, muntligt och/eller praktiskt. 

VALBARA 

• Frivillig genomgång med demonstration (Newtons andra lag). 

(Visuella, auditiva, kinestetiska, taktila) 

• Läsning i läroboken och ev. diskussion med instuderingsuppgifter, s. 102-103. 

(Visuella och auditiva) 

• Laboration 2: Newtons andra lag 

(Kinestetiska och taktila) 

• Frivillig genomgång med demonstration (Newtons tredje lag). 

(Visuella, auditiva, kinestetiska, taktila) 

• Läsning i läroboken och ev. diskussion med instuderingsuppgifter, s. 105 

(Visuella och auditiva) 

• Praktisk undersökning av Newtons tredje lag. 

(Kinestetiska och taktila) 

 

Instuderingsfrågor samt inspiration till laborationer och praktiska uppgifter har tagits 

från Boström och Ekstig (2005) samt Bergström m.fl. (2004). 

2.3.2 Lektion 1 

Lektionen började med att eleverna fick se sina resultat på lärstilsenkäten och VAK-

testet. Läraren kommenterade resultaten och visade upp klassens 

gemensamma/sammanlagda resultat på den båda undersökningarna. Det uppkom en 
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spontan diskussion i klassen angående resultaten. Efter att diskussionerna tystnat så 

började undervisningen. 

Läraren gick igenom målen med lektionen och skrev dessa på tavlan. Sedan 

introducerades kraftbegreppet i en gemensam och obligatorisk genomgång. En 

PowerPoint-presentation användes för att nå så många elever som möjligt. Speciellt de 

kinestetiska eleverna gillar detta (Boström & Wallenberg, 1997). Eleverna fick varsin 

åhörarkopia av presentationen. Detta för att de auditiva ska ges möjlighet att lyssna utan 

att behöva anteckna samtidigt. 

Efter genomgången presenterades de olika arbetsmetoderna som eleverna kunde välja 

mellan för att uppnå målen. Läraren beskrev vilken metod som passar vilken lärstil och 

varför. Det diskuterades även hur lång tid som skulle användas till mål 4 respektive 5. 

De visuella och auditiva eleverna fick påbörja sitt arbete med läsning/diskussion och 

instuderingsfrågor på egen hand medan läraren hjälpte de elever som valt den praktiska 

uppgiften att komma igång. Anledningen till detta var att eleverna inte är vana vid att 

arbeta laborativt i ämnet fysik, medan de har arbetat en hel del med de visuella och 

auditiva arbetssätten. Efter att de kinestetiska och taktila eleverna kommit igång med sitt 

arbete så cirkulerade läraren och gav handledning till de elever som behövde. 

I början av lektionen bestämdes att en frivillig genomgång angående mål 5: Newtons 

första lag, skulle ske när det återstod en halvtimme av lektionen. 

Lektionen avslutades med att eleverna fick ge sina spontana åsikter om lektionen och 

arbetssätten. 

2.3.3 Lektion 2 

Lektionen började med att läraren frågade eleverna vad vi gjorde förra lektionen. I och 

med detta så repeterades Newtons första lag. Eleven som var borta förra lektionen fick 

sina resultat av lärstilsenkäten och VAK-testet, samt en åhörarkopia av PowerPoint-

presentationen. 

Efter detta skrev läraren upp målen med lektionen på tavlan och kommenterade dem 

sedan. Genom att vara tyst när man skriver på tavlan så kan de visuella eleverna lättare ta 

till sig informationen (Boström & Wallenberg, 1997). De olika valbara arbetsmetoderna 

presenterades och läraren förklarade vilken metod som passade vilken lärstil.  

Läraren följde med de elever som skulle laborera till ett intilliggande klassrum och 

hjälpte dessa med uppställningen av materialet, samt förklarade hur de olika apparaterna 

fungerar. Detta gjordes för att eleverna är ovana att laborera och ingen hade tidigare 
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använt denna utrustning. När de praktiska eleverna kommit igång med sitt arbete så 

cirkulerade läraren i klassen och gav handledning till dem som behövde. 

Det erbjöds en frivillig genomgång om Newtons tredje lag när det återstod en 

halvtimme av lektionen. 

Lektionen avslutades med en allmän diskussion angående arbetssätten och hur väl 

eleverna uppfyllt de givna målen för de två lektionerna.  

2.4 Procedur 

För att testa lärstilsenkäten gjordes en pilotundersökning. Testpersonerna, som bestod 

av både vuxna och ungdomar, hade inga invändningar på enkätens utformning eller 

frågornas formuleringar. Dess resultat presenterades och många tyckte att detta stämde 

ganska väl in på deras uppfattning av hur de bäst lär sig. 

Den första enkäten lämnades ut till eleverna under en fysiklektion, efter att de haft en 

genomgång om vad lärstilar är och hur man kan använda det i inlärningen. Eftersom 

eleverna besvarade enkäten under lektionstid så var det inga problem att få in den av 

alla. 

VAK-testet genomfördes under de två kommande fysiklektionerna. Efter en kort 

beskrivning av hur testet skulle genomföras så delade eleverna själva in sig två och två 

och arbetade självständigt med testet. De turades om att vara försöksperson respektive 

testledare och gjorde varje delmoment två gånger. Författaren cirkulerade i klassen och 

gav handledning till dem som behövde samt iakttog elevernas metoder. Eleverna 

antecknade sina resultat i en tabell som lämnades till författaren. 

Eftersom författaren själv hade ansvaret för de lärstilsanpassade lektionerna så fanns 

ingen möjlighet att göra en organiserad observation. Istället skrevs en reflekterande text 

efter varje lektion. Dessa användes sedan vid skrivandet av framförallt metod och 

resultat avsnitten. 

Även den andra enkäten lämnades till eleverna under lektionstid, vilket resulterade i 

att alla eleverna lämnade in denna. 

2.5 Databearbetning 

Lärstilsenkäten sammanställdes utifrån den mall som finns på VARK:s (2006) webbsida. 

Eleverna delades därigenom upp i de olika kategorierna; visuell, auditiv, läs/skriv, 

kinestetisk samt multimodal. 
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Elevernas resultat i VAK-testet sammanfattades i ett linjediagram (se avsnitt 3 

Resultat). På så sätt får man en tydlig och överskådlig bild av hur eleverna fungerar i 

olika inlärnings- och redovisningssituationer. 

Avslutningsvis så gjordes en jämförelse och sammanställning av de båda testerna för 

varje enskild elev och för klassen som helhet. 

Den utvärderande enkäten sammanställdes genom att dela upp svarsfrekvenserna per 

lärstil. På så vis kan man se hur de olika lärstilsprofilerna har upplevt de båda 

lektionerna.  

2.6 Felkällor 

• På grund av att lärstilsenkäten bestod av färre frågor än det ursprungliga testet 

på VARK:s (2008) hemsida så sjönk reliabiliteten. 

• VAK-testets resultat på den auditiva delen påverkades negativt på grund av att 

alla elever satt i samma klassrum och ljudnivån blev därför ganska hög. Detta 

ledde till att det var svårt för eleverna att koncentrera sig på sitt test. Testet 

gjordes under två dagar vilket också borde påverka resultatet. 

• Validiteten av undersökningen påverkas av den korta tiden som användes för 

den anpassade undervisningen. 
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3 Resultat 

3.1 Vilken lärstilsprofil har eleverna i klassen? 

Resultatet av lärstilsenkäten visar att den största delen av eleverna är kinestetiska (5 

elever) eller multimodala (5 elever). Tre elever är auditiva och två elever har en läs/skriv 

profil. Ingen elev har enligt detta test en stark visuell profil. 

 

Tabell 3: Sammanställning av lärstilsenkäten i klassen. 

VARK

0

1

2

3

4

5

6

Visuell Auditiv Läs/Skriv Kinestetisk Multimodal

Lärprofil
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l 
e
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r

 

 

Resultaten i VAK-testet visar att eleverna lär in bäst med det visuella respektive 

kinestetiska sinnet. Vid den auditiva inlärningen har de inte nått upp till lika bra resultat. 

Alla elever fick väldigt bra resultat vid den visuella inlärningen.  

Redovisningsstilen i klassen är något kinestetisk eftersom de visar bättre resultat vid 

både auditiv och kinestetisk inlärning då de fått redovisa kinestetiskt. 
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Tabell 4: Resultat av VAK-test. 

VAK-test

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

VV VA VK AV AA AK KV KA KK

Inlärnings- och redovisningsstil

A
n
t
a
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r
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t
t

 

 

Genom att undersöka vilken inlärningskanal som gav bäst resultat på VAK-testen och 

sammanställa dessa med VARK-enkäten för varje elev, så fås resultatet att det i klassen 

finns en visuell, en auditiv, en taktil, tre kinestetiska och nio multimodala elever. 

Alla elever, utom den auditive, tycker att den givna lärstilen stämmer mycket bra eller 

bra överens med deras uppfattning av hur de bäst lär sig.  

 

Tabell 5: Hur väl stämmer den givna lärstilen med elevens uppfattning? 

Hur väl anser du att lärstilen stämmer överens 
med din uppfattning av hur du bäst lär dig?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Mycket bra Bra Mindre bra  Dåligt

A
n
ta
l 
e
le
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e
r Visuell

Auditiv

Taktil

Kinestetisk

Multimodal
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3.2 Den lärstilsanpassade undervisningen 

Fysikundervisning på gymnasiet kan anpassas på så sätt att eleverna får välja mellan 

några olika arbetsmetoder inom ett moment för att uppnå samma mål. 

Den första lektionen var eleverna osäkra angående vilken arbetsmetod de skulle välja, 

vilket resulterade i att detta val tog ganska lång tid. Till slut bildade fyra elever en 

diskussionsgrupp och satte sig i ett grupprum för att tillsammans lösa de givna 

uppgifterna. Sju elever arbetade med instuderingsfrågor, varav tre i en grupp och två i en 

annan. De övriga två jobbade enskilt. Dessa elever satt kvar i klassrummet och arbetade. 

Fyra elever valde att arbeta tillsammans med den praktiska uppgiften och gick ut till en 

soffa och satte sig för att göra detta. Den frivilliga genomgången om Newtons första lag 

valde alla elever att vara med på.  

Eleverna som arbetade med instuderingsuppgifter behövde en hel del handledning, 

medan diskussionsgruppen och de laborerande eleverna klarade sig bra på egen hand. 

Den andra lektionen gick valet av arbetsmetod mycket fortare. Sex elever valde att 

arbeta tillsammans med den praktiska uppgiften i ett grupprum intill klassrummet och 

resten av klassen jobbade enskilt och i par med boken och instuderingsuppgifter. Dessa 

satt kvar i klassrummet och arbetade. Det bildades ingen diskussionsgrupp den här 

lektionen och ingen elev var intresserad av de frivilliga genomgångarna som erbjöds.  

Eleverna som laborerade behövde en hel del handledning den här lektionen, medan de 

övriga jobbade på bra på egen hand.  

Alla elever tycker att de uppnått målen med de båda lektionerna bra, en multimodal 

elev svarade till och med mycket bra på frågan. Någon elev sade i slutet av första 

lektionen att ”jag har aldrig fått så mycket gjort på en fysiklektion någon gång”. 

Eleverna som arbetade praktiskt den andra lektionen tyckte inte att de hade hunnit så 

mycket på grund av tidsbrist och ovana att laborera. 

3.3 Vad tycker eleverna om det lärstilsanpassade arbetssättet 

Alla elever var positiva till den lärstilsanpassade undervisningen. Tio av eleverna svarade 

mycket bra på frågan och de övriga svarade bra. De gillade att få välja arbetssätt och inte 

vara bunden till något som läraren har bestämt.  
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Tabell 6: Vad eleverna tycker om den lärstilsanpassade undervisningen. 

Vad tycker du om det lärstilsanpassade 
arbetssättet?

0

1

2

3

4

5

6

7

Mycket bra Bra Mindre bra  Dåligt
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Auditiv

Taktil

Kinestetisk

Multimodal

 

 

Sju av eleverna, varav fyra multimodala och tre kinestetiska, föredrar den 

lärstilsanpassade undervisningen. En elev tycker varken om den lärstilsanpassade eller 

den traditionella fysikundervisningen och resten av klassen föredrar båda arbetssätten. 

 

Tabell 7: Vilket arbetssätt föredrar eleverna? 

Vilket arbetssätt föredrar du?

0
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Traditionell
undervisning

Lärstilsanpassad Båda arbetssätten Ingen av dem
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4 Diskussion 

Resultaten av de två lärstilstesten skiljer sig en del från varandra. Enkäten visar att de 

flesta av eleverna i klassen är kinestetiska eller multimodala, medan VAK-testet visar på 

en stark visuell inlärning. Den sammanlagda lärstilen anses ändå stämma väl överens 

med elevernas uppfattning av hur de bäst lär sig. Att anpassa fysikundervisningen till 

elevernas lärstilar kan göras genom att duka upp ett ”smörgåsbord” av olika 

arbetsuppgifter och metoder som eleverna får välja mellan för att uppnå de givna målen. 

Läraren fungerar som en handledare i klassen. Genom att låta eleverna göra ett aktivt val 

i sin inlärning så kommer lektionerna att upplevas som positiva. 

Det finns flera orsaker till att de två lärstilstesten visar olika resultat. För det första så 

består enkäten av färre frågor än det ursprungliga testet, vilket påverkar resultatens 

reliabilitet. Enkäten beskriver några olika situationer där man ska ringa in det eller de 

alternativ som man föredrar. Detta kan leda till att någon elev inte kan relatera till en viss 

situation och därför måste gissa vad hon skulle föredra. Ett annat problem med enkäten 

kan vara att man svarar det man borde göra och inte det man verkligen gör. Men detta 

ger ändå en fingervisning åt vilket håll det lutar. Eftersom eleverna kan ringa in flera 

svarsalternativ så kan man snart se ifall hon är multimodal eller inte. En som ringar in 

flera alternativ på många frågor har ganska säkert en multimodal lärprofil.  

VAK-testet är ett praktiskt test som genomfördes under två lektioner. Den första 

lektionen var sent en eftermiddag och många av eleverna var väldigt trötta. Någon tyckte 

att det var alldeles för jobbigt att behöva tänka så mycket som de ansåg att de behövde 

göra under testet, medan andra tyckte att det var positivt att få göra något annat än läsa 

fysik denna eftermiddag. Eftersom nästan alla elever satt i samma klassrum och gjorde 

testet så blev det väldigt surrigt när många var vid de auditiva delmomenten. Detta 

påverkade resultatet negativt för många, eftersom det var svårt för eleverna att 

koncentrera sig på sitt test när man hörde alla andra runt omkring. Det andra tillfället för 

testet var den första lektionen den morgonen och många elever var trötta. Några tyckte 

att de hade fått nog av testet, medan andra snabbt gjorde klart detta för att sedan få ett 

resultat. Testet sågs som en tävling för många av eleverna, vilket sporrade en del till att 

prestera bra. Andra valde att fuska för att uppnå ett bra resultat. 

För att få fram resultat med bättre reliabilitet på elevernas lärstilar så skulle man 

kunna välja ett annat test i stället för VARK-enkäten. Det finns kompletta lärstilstest att 

köpa som tar hänsyn till alla faktorer i Dunn & Dunns lärstilsmodell. Det finns även en 

del gratisvarianter som kan användas för att testa eleverna. Några länkar till dessa finns 
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på CFL:s hemsida. Vad gäller VAK-testet så skulle man kunna låta eleverna göra fler del 

försök och eventuellt även ha fler föremål att memorera. Man skulle också ha möjlighet 

att sprida ut eleverna så de inte stör varandra vid de auditiva momenten. 

Att klassen till största delen består av multimodala elever är för författaren inte 

speciellt oväntat. Detta för att eleverna har bra betyg i många ämnen, vilket tyder på att 

de är duktiga på att anpassa sig till aktuellt ämne och undervisningsmetod. Att det sedan 

finns fler kinestetiska elever än visuella och auditiva är lite mer oväntat, eftersom de läser 

det naturvetenskapliga programmet som är relativt teoretiskt och borde passa de visuella 

och auditiva eleverna bäst. 

Skolan har traditionellt inriktat sig på de visuella och auditiva eleverna. När vi nu vet 

att eleverna är olika och många, framför allt pojkar (Boström & Wallenberg, 1997), är 

kinestetiskt lagda så är det dags att läraren blir lite mer flexibel och anpassningsbar. 

Genom att undervisa utifrån teorierna om olika lärstilar kan vi skapa en skola för alla på 

lika villkor. Att lära ut på det sätt som eleverna bäst lär in borde vara en av nycklarna till 

bättre undervisning och resultat i skolan. Enligt (Boström & Wallenberg, 1997) kan 

eleverna lära sig vilket ämne som helst om de bara blir undervisade på ett sätt som 

stämmer överens med deras inlärningsstilar. 

Under de båda lärstilsanpassade lektionerna så var det fyra respektive sex elever som 

valde att arbeta med de praktiska uppgifterna. Enligt testresultaten så finns tre 

kinestetiska och en taktil elev, alltså sammanlagt fyra praktiskt lagda elever. Om det var 

de praktiska eleverna som valde att arbeta praktiskt eller inte är svårt att säga, men 

antalet stämmer bra och det var till största delen samma elever som laborerade de båda 

lektionerna. Detta tyder på att de kinestetiska eleverna valde praktiska uppgifter. 

Det behöver inte vara så svårt att anpassa sig till elevernas lärstilar. Boström & 

Wallenberg (1997) listar några generella förslag: 

Tillåt, använd och uppmuntra stimulerande bakgrundsmusik. 

Var flexibel när det gäller ljusstyrka och temperatur. 

Ge eleverna kunskap om och färdigheter i koncentration, motivation 

och ansvarstagande och självinsikt. Detta handlar om livskunskap. 

Uppmuntra olika typer av sociala grupperingar; pararbete, 

smågrupper, stora grupper. 

Stimulera alla inlärnings- och redovisningskanaler. Börja att ”sända” 

på elevernas bästa kanal – för att nå dem.  

Lägg in pauser och bensträckare under lektionerna. 
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Förbjud inte ”småätande” under lektionerna.  

(s. 81) 

Den andra punkten, att anpassa ljusstyrka och temperatur, kan vara svår att genomföra 

i ett klassrum där det finns flera olika individer som kanske alla har olika önskemål. Men 

det har visat sig att man kan få en stökig klass att lugna ner sig ganska snart genom att 

dämpa belysningen (Boström & Wallenberg, 1997). 

Boström & Wallenberg (1997) menar vidare att läraren bör ta hänsyn till att de 

kinestetiska och taktila eleverna behöver mer tid för inlärning än de övriga. 

Frågorna till den utvärderande enkäten valdes så att den skulle ge svar på 

undersökningens sista frågeställning: Vad tycker eleverna om det lärstilsanpassade 

arbetssättet jämfört med den traditionella undervisningen. Här valde författaren att ta 

hänsyn till vilken lärstil eleverna som svarade på enkäten har. Detta för att kunna se om 

någon speciell lärstil upplevde arbetssättet annorlunda än andra. Med den här enkäten 

var det, till skillnad från den andra, inte möjligt att göra någon pilotundersökning, 

eftersom den förutsätter att man har varit med på undervisningen för att kunna svara på 

frågorna. Däremot fick några olika personer läsa frågorna och ge ett utlåtande på 

frågornas formuleringar. 

Alla elever var enligt den utvärderande enkäten positiva till lektionerna och många 

skulle föredra att arbeta lärstilsinriktat. Eftersom undersökningen sträcker sig över en så 

kort period så är det svårt att dra några för klassen generella slutsatser av resultatet. Det 

kan vara så att någon liten förändring av inlärningsmetod kan upplevas positiv till en 

början för att senare utvecklas till något mindre positivt. Eller också är detta något som 

passar klassen väl. Något annat som kan påverka svaren på denna fråga är att eleverna 

känner författaren väl sen tidigare, vilket kan leda till att de svarar positivt fast de kanske 

inte tycker det. 

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Det skulle vara intressant att göra denna undersökning på två någorlunda homogena 

grupper, där den ena gruppen får arbeta lärstilsanpassat medan den andra gruppen får 

arbeta med de traditionella undervisningsmetoderna. På så sätt skulle man kunna testa 

ifall den lärstilsanpassade gruppen har nått ett bättre resultat och en djupare förståelse 

än den andra. Det kanske kan vara svårt att få två grupper att gå med på detta, för de 

flesta är troligtvis intresserade av den undervisningen som ger bäst resultat. Detta skulle 

kunna lösas genom att grupperna byter undervisningssätt med varandra efter halva 

kursen. På så vis kan eleverna även göra en jämförelse av de båda arbetssätten. 



 Lärstilar och fysik 
 

 
 23 

Avslutande diskussion 

När det handlar om att motivera svaga och skoltrötta elever så kan en lärstilsanpassad 

undervisning vara till stor hjälp. Boström (2004) menar att  

Ju mindre framgångsrik eleven är i teoretiska ämnen, desto viktigare 

är det att anpassa undervisningen efter hans/hennes 

lärstilspreferenser. (s. 54) 

Boström & Wallenberg (1997) menar att läraren måste försöka påverka och förändra 

elevernas sätt att tänka, att få dem att se möjligheterna och inte bara begränsningar. Vi 

måste få dem att förstå att skolan ska förbereda dem inför framtiden, 

… att målen är ankare som drar dem mot framtiden. (s. 52) 

Flera forskare, bland andra Maltén (2003) och Boström & Wallenberg (1997), menar 

att genom att variera sin undervisning över hela skalan, från traditionell undervisning via 

enskilt arbete till projektbaserad inlärning, så kommer flera olika lärstilar att stimuleras 

och vi når fler elever. Maltén säger att 

Den effektive läraren bör ha ett brett register av 

undervisningsprinciper, arbetssätt och arbetsformer som anpassas till 

stoffets art och elevens mognad. (s. 134) 

Detta citat kan direkt kopplas till Ekstigs (1990) syn på en bra fysiklärare (se avsnitt 1.1 

Bakgrund).  

Att arbeta helt och hållet utifrån sin bästa lärstil genom hela skolgången är kanske inte 

det ultimata. Det finns högstadieskolor i Sverige där man arbetar helt efter Dunn & 

Dunns teorier med det 21 faktorerna. Eleverna får göra ett test som visar vilken 

lärstilsprofil de tillhör och sedan arbetar man utifrån detta hela högstadietiden (Kerstin 

Hjelm, 2005). Genom att istället variera metoderna i undervisningen med flera olika 

inslag och vara öppen för elevernas åsikter och behov, kommer man att nå fler elever som 

också ges möjligheten att utveckla såväl de starka som de svaga sidorna. 

I kursplanen för fysik (Skolverket, 2008) finns följande mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven 

utvecklar sin förmåga att tala och skriva om samt reflektera över 

fysikaliska fenomen, modeller och begrepp,  

utvecklar sin förmåga att föreslå, planera och genomföra experiment 

för att undersöka olika fenomen samt beskriva och tolka vad som 

händer genom att använda fysikaliska begrepp och modeller, 
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utvecklar sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel 

samla in och analysera data samt simulera fysikaliska fenomen och 

skeenden, 

Genom att sträva mot dessa mål i undervisningen så kommer läraren att stimulera alla 

olika lärstilar utan någon ”extra” ansträngning. Ämnet fysik måste alltså vara ett 

tacksamt ämne i fråga om att anpassa till elevernas olika lärstilar. Därmed anser 

författaren att syftet med denna studie, som var att undersöka hur fysikundervisningen 

på gymnasiet kan anpassas till elevernas lärstilar, är uppnått. 

Avslutningsvis citeras Sören Kierkegaard, hämtat från Boström & Wallenberg (1997). 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa 

andra. För att undervisa någon måste jag visserligen förstå mer än 

vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte 

kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng 

och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället 

för att hjälpa henne. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet 

inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med 

undervisning inte är att härska, utan att tjäna. 

Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon. (s. 165) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Hur lär du dig bäst? 

Markera det svar som bäst beskriver det du föredrar. 
Du får markera flera alternativ om du föredrar det. 
Lämna blankt om du inte hittar något svar som passar för dig på en fråga. 
 

1. Jag tycker bäst om att arbeta: 
 
a. I grupp 
b. Parvis 
c. Enskilt 
d. Annat 
 

 
 

2. Du ska hjälpa en person att hitta till en plats. Då vill du: 
 
a. Följa med henne 
b. Berätta för henne hur hon ska gå dit 
c. Skriva ner färdvägen (utan karta) 
d. Rita en vägbeskrivning eller ge personen en karta 
 

 
 

3. Du är inte säker på om ett ord stavas ”hitills” eller ”hittills”. Då vill du: 
 
a. Försöka se orden framför dig och välja utifrån det du ser 
b. Tänka på hur orden låter och välja utifrån det 
c. Slå upp i en ordbok 
d. Skriva orden på ett papper och se vilket som ser bäst ut 
 

 
 

4. Du ska köpa en ny digitalkamera eller mobiltelefon. Vad, förutom priset, inverkar 
mest på ditt beslut? 
 
a. Att du har provat att använda den 
b. Att du har läst om hur den fungerar 
c. Att den ser bra ut och har en modern design 
d. Att säljaren berättar för dig hur den fungerar 
 

 
 

5. Du har problem med ett knä. Vad föredrar du att läkaren gör för att du ska förstå vad 
problemet är? 
 
a. Ger dig en webbadress eller en broschyr där du själv kan läsa om det 
b. Tar fram en modell av ett knä och visar dig 
c. Beskriver och förklarar vad som är fel 
d. Visar med hjälp av en bild vad som är fel med ditt knä 

               VÄND →→→→ 
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6. Du vill lära dig ett nytt program eller ett nytt dataspel. Då vill du: 
 
a. Läsa de skrivna instruktionerna som följde med programmet 
b. Prata med personer som kan programmet 
c. Prova dig fram genom att använda kontrollerna eller tangentbordet 
d. Ta hjälp av bilder och grafiska figurer i instruktionsboken 
 

 
 

7. Du gillar webbsidor som har: 
 
a. Saker som du kan klicka på 
b. Snygg design och visuella effekter 
c. Intressanta berättelser, listor och förklaringar 
d. Musik, radioprogram och intervjuer 
 

 
 

8. Du skulle föredra en lärare som använder sig av: 
 
a. Demonstrationer, praktiska exempel och laborationer 
b. Samtal, gruppdiskussioner och frågestund 
c. Kompendium, läroböcker och/eller läsanvisningar 
d. Diagram, kartor/översikter och grafer 
 

 
 

9. Du ska välja och beställa mat på en restaurang. Vad föredrar du? 
 
a. Att välja något som du ätit där förut 
b. Att höra vad servitören eller vänner rekommenderar 
c. Att välja bland alternativen i menyn 
d. Att se hur maten ser ut 
 

 
 

10. Du ska hålla en muntlig redovisning. Då vill du: 
 
a. Förklara saker genom att visa översikter, diagram och grafer 
b. Skriva stödord och träna flera gånger på hur du ska framföra talet 
c. Skriva ner ditt tal och lära dig det genom att läsa igenom texten flera gånger 
d. Samla exempel och historier för att göra talet ledig och naturligt 

 
 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: VAK-TEST 

 

Arbeta två och två. Turas om att vara försöksperson och testledare. Gör varje försök två 
gånger var. Anteckna resultaten från varje delmätning i protokollet på baksidan av detta 
papper. 

 
1. Försökspersonen betraktar föremålen i två minuter och sedan, när testledaren 

gömt föremålen, skriver försökspersonen upp dem i rätt ordning på ett papper. 
 
 

2. Försökspersonen betraktar föremålen i två minuter och sedan, när testledaren 
gömt föremålen, talar försökspersonen om den rätta ordningen. 

 
 

3. Försökspersonen betraktar föremålen i två minuter och sedan, när testledaren 
gömt föremålen, lägger försökspersonen upp en likadan rad på bordet. 

 
 

4. Försökspersonen hör raden av föremål räknas upp av testledaren och sedan 
efter en stund skall försökspersonen skriva raden på ett papper. 

 
 

5. Försökspersonen hör raden av föremål räknas upp av testledaren och sedan 
efter en stund ska försökspersonen tala om den rätta ordningen. 

 
 

6. Försökspersonen hör raden av föremål räknas upp av testledaren och sedan 
efter en stund ska försökspersonen lägga upp den rätta raden på bordet. 

 
 

7. Försökspersonen blundar och känner med fingrarna efter i vilken ordning 
föremålen ligger. Därefter skall försökspersonen skriva upp den rätta 
ordningen på ett papper. 

 
 

8. Försökspersonen blundar och känner med fingrarna efter i vilken ordning 
föremålen ligger. Därefter skall försökspersonen tala om den rätta ordningen. 

 
 

9. Försökspersonen blundar och känner med fingrarna efter i vilken ordning 
föremålen ligger. Därefter skall försökspersonen lägga upp en likadan rad på 
bordet. 
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Protokoll till VAK-test. 
 
Fyll i antal rätt vid varje delförsök. 
 
 

Namn: Namn: 
 

Försök 1 Försök 2 Försök 1 Försök 2 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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Bilaga 3: Utvärderingsenkät 

 
Din lärstil utifrån testen:___________________________________ 
 
 
Hur väl anser du att denna lärstil stämmer överens med din uppfattning av hur du bäst 
lär dig? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Mindre bra 

□ Dåligt 
 
 
Vad tycker du om det lärstilsanpassade arbetssättet? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Mindre bra 

□ Dåligt 
 
 
Hur väl anser du att du har uppnått de givna målen på lektionerna? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Mindre bra 

□ Dåligt 

 
 
Vilket arbetssätt föredrar du? 

□ Den traditionella fysikundervisningen 

□ Den lärstilsanpassade undervisningen 

□ Båda arbetssätten 

□ Ingen av dem 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!



 

 

 


