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Sammanfattning:  
 

Syftet med undersökningen var att studera elevers inlärningsstilar, för att se om det finns 

några skillnader på vilka inlärningsstilar som är dominerande hos eleverna generellt, beroende 

på kön eller på vilket program eleven går.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som eleverna på de olika programmen 

ombads fylla i. 

De sammanställda resultaten antyder att elever på det estetiska och det humanistiska 

programmet i större utsträckning är beroende av en varierad undervisning, eftersom de visar 

sig ha flera dominerande inlärningsstilar än eleverna på övriga program.  

En tendens som också framkom är, att pojkar i större utsträckning än flickor har flera 

dominerande inlärningsstilar. 

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men en försiktig slutsats kan ändå vara, att den 

svenska skolan i större utsträckning behöver använda sig av undervisning, som stimulerar alla 

olika inlärningsstilar. 
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1 INLEDNING 
 

Att det finns en skillnad mellan hur elever lär sig är ett faktum som inte kan bestridas. För att 

möta detta har forskare och skola identifierat dessa olika inlärningsstilar och på många sätt 

försökt möta dem med en anpassad undervisning. Denna utveckling är på alla plan en 

utveckling som gagnar den svenska skolan och alla dess elever, men väcker ändå en del frågor 

som behöver svar. För att kunna individanpassa undervisning behövs siffror som visar hur de 

individuella eleverna lär sig – en statistisk databank för att procentuellt identifiera hur många 

elever som kan sammankopplas med respektive inlärningsstil. En fullständig kartläggning av 

den svenska skolan skulle vara ett enormt projekt, men även en mindre undersökning kan ge 

en fingervisning. Skall undervisning kunna bedrivas med absolut bästa resultat bör eleven 

kartläggas och ges en figursydd utbildning. Än så länge är en sådan skola dock en utopi. Den 

här undersökningen kommer att ge en detaljerad om än mycket liten bild av hur fördelningen 

mellan inlärningsstilarna ser ut idag, och förhoppningsvis även tjäna som en inspiration för 

andra att fortsätta kartläggningen. 

Inspirationen till denna undersökning kom även på grund av en affisch i ett av våra klassrum, 

som sammanfattar de olika inlärningsstilarna på ett bra sätt. Se Bilaga C. 
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1.1 Bakgrund 

 

Det är tydligt att svenska elevers prestationer blir sämre när det gäller skolresultat, inte minst i 

ämnet matematik. Flera internationella undersökningar visar detta (Skolverket, 2011). Det är 

därför väsentligt att man kan hitta alternativa vägar för att undervisa på ett sätt, som lätt kan 

begripas av alla elever. Detta gäller alla skolämnen och i synnerhet ämnet matematik, där 

undervisningen ofta beskrivs som traditionell och svårbegriplig. 

 

Den nya skolreformen som resulterade i Läroplanen (Skolverket, 2011) sätter stort fokus på 

barnens olika behov och hur de ska tillfredsställas i skolan:  

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. 

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen”. 

 

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig”. 

 

På samma sätt som individer utvecklas och fungerar på olika sätt, lär sig elever på olika vis. 

Vissa elever föredrar att anteckna eller spela in en föreläsning. Andra vill bara passivt lyssna 

på ett föredrag eller titta på en PowerPoint-presentation, medan ytterligare andra vill ha 

konkretisering, aktivt deltagande och anknytning till vardagliga situationer. För att kunna 

möta alla elevers behov, utvecklar lärare mångsidiga undervisningsmetoder, som kan variera 

mellan föreläsningar som fokuserar på kunskapsöverföring eller andra elevcentrerade metoder 

som fokuserar på en djupare förståelse (Skolverket, 2011).  

 

För att förstå vad kuskap är behöver man också fundera över sin egen inlärning och identifiera 

det sättet som passar bäst för just mig. Hur lär jag mig nya kunskaper på bästa sätt? Kanske 

varierar det utifrån vilket ämne det är och vilket humör jag är på. Förståelse kräver fakta och 

färdighet kräver övning som sedan förhoppningsvis resulterar i förtrogenhet. Den ena av dessa 

blir haltande utan de andra.  

 

För att tillängna sig nya kunskaper krävs att man är förtrogen med sina egna styrkor och 

svagheter. Därför är det viktigt att eleverna inser att det finns olika sätt att lära sig saker på. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

Då inlärningsstilar är en aktuell och i allra högsta grad viktig del av dagens skolvärld är ämnet 

populärt bland forskare. 

 

1.2.1 Tidigare forskning 
 

Enligt Sims & Sims (1995) missgynnar den traditionella undervisningen en hel del elever. 

Elever som är styrda av den vänstra hjärnhalvan har tendens att vara språkliga och 

intellektuella, medan elever som styrs av den högra halvhjärnan har tendens att vara 

konstnärliga och kreativa. Därför kombinerar en effektiv och lyckad undervisning en 

mångfald av undervisningsmetoder som kan möta olika preferenser och olika inlärningsstilar, 

så att så många elever som möjligt kan inkluderas och stödjas.  

 

Hammarberg et al. (1987) menar att alltmer fokus ligger på den intellektuella delen av 

undervisningen, vilket är ett synsätt som fortfarande dominerar i dagens skola. När det gäller 

att hitta alternativa metoder för att införa matematiska begrepp, har mycket fokuserats på 

visualisering, som ett verktyg att minska abstraktion och öka förstståelsen (Majewski & 

Polthier, 1989; Polthier 2002; Cortas Nordlander & Nordlander, 2011). 

 

Visualisering är dock inte det enda sättet att förbättra undervisningen, skapa en bättre 

förståelse och öka intresset för matematik. I sin bok ”Teaching at its best” redogör Nilson 

(1998) för en rad faktorer som beskriver hur man kan öka intresse och inlärning, till exempel 

övningar, repetition, laborationer, relevans till ens intresse m.m. (Nilson, 1998, s.4).  Enligt 

Hammarberg et al. (1987) visar forskningen vetenskapligt att människor har olika sätt att 

skapa och utrycka sig, och att ”kropp och själ hänger ihop på ett helt annat sätt än vad vi 

inbillat oss de senaste decennierna” (Hammarberg et al., 1987, s.1). Människor är olika, 

fungerar olika och har olika inlärningsstilar (Frans Schartaus gymnasium, 2012). Forskare 

menar, att alla barn är begåvade men på olika sätt och lär sig på olika sätt (Hammarberg, 

1987; Dunn & Dunn 1992; Dunn 2001; Kullberg 2006).  

Därför är det viktigt att kunna erbjuda alla elever möjligheter och aktiviteter som kan 

intressera dem oavsett vilken inlärningsstil som är dominerande hos dem. Det var anledningen 

till att teorin om inlärningsstilar föddes och blev så populär globalt, enligt Boström (2004).  

Han definierar inlärningsstilar som följande: 

 
”Lärstilar handlar alltså om en individs unika sätt att lära sig och hur pedagoger kan utnyttja 

detta för att individualisera undervisningen så bra som möjligt och därmed effektivisera 

lärandet” (Boström 2004 s. 54). 
 

Lärstilar är ett komplext begrepp som inte handlar enbart om sinnespreferener eller att 

individualisera undervisningen. Enligt författaren (2004) påverkas inlärningen av flera olika 

faktorer: 

 

 Miljömässiga: Ljud, Ljus, Temperaturer och Inredning 

 Emotionella: Motivation, Uthållighet, Ansvar och struktur 

 Sociala: Ensam, Par, Grupp, Lagarbete, Vuxna och Omväxlande 

 Fysiologiska: Sinnespreferenser (auditiv, visuell, taktil och kinestetisk), Näringsintag, 

Tid på dagen och Rörlighet 

 Psykologiska: Analytisk, Holitisk, Hemisfärisk, Impulsiv och Eftertänksam 
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1.2.2 Verktyg för mätning av inlärningsstilar 
 

Kolb (1985) är en av dem som intresserade sig för inlärningsstilar och utvecklade ett verktyg 

för att mäta en persons inlärningsstil. Kolbs cykel innefattar 4 faser för inlärningen: Göra 

konkreta upplevelser, göra observationer och reflektioner, abstrahera och generalisera och 

aktivt experimentera och tillämpa (figur 1). Kolb menar att inlärningen är en process där alla 

faserna behöver ingå. Han anser också att elever väljer den metod som känns bäst och 

fungerar bäst för just dem. Den metod som fungerar mest effektivt är då den som stämmer 

bäst med elevens lärstil. 

 

 
Figur 1: Kolbs cykel som innefattar 4 faser för inlärningen 

 

Andra forskare som intresserade sig för inlärningsstilar är Honey och Mumford (1985). De 

har bearbetat Kolbs metod och kom fram till fyra nya kategoriseringar av inlärningen. I 

Honey och Mumfords (1985) kategorisering fokuserar författarna på elevens medvetenhet om 

sin egen lärstil för att kunna nyttja den aktiva stilen, eller reflektera, eller teoretisera eller 

också använda sin pragmatiska stil (figur 2). 
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Figur 2 Honey-Mumford-modellen 

 

1.2.3 VARK-teori 
 

Det mest kända namnet inom inlärningsstilar är utan tvekan den australiensiske forskaren Neil 

Fleming (1995). Han är väl ansedd som forskaren som utvecklade verktyget VARK-

frågeformuläret. (Fleming, 1995; Fleming 2009). VARK -teori bygger på att varje människa 

har en fallenhet för att lära sig på ett visst sätt. VARK är en utveckling av den kända modellen 

VAK (Visuell, Auditiv och Kinestetisk). Fleming (1995 & 2009) skapade begreppet VARK 

1987 (V-Visuell, A-Auditiv, R-läsa/skriva, K- kinestetisk) och delade därmed upp den 

visuella aspekten i VAK i två delar, nämligen V och R som är Visuell och Läsning/Reading 

på engelska (Marcy, 2001).   

I denna rapport har modellen VAK (V-visuell, A- auditiv, K- kinestetisk/taktil) använts för 

enkelhets skull. Intresset var att undersöka elevernas inlärningsstilar, för att kunna dra 

slutsatser och förbättra undervisningen i matematik. Det är dock uppenbart att en 

inlärningsstil inte behöver begränsas till ett ämne. Den kan naturligtvis gälla för alla andra 

ämnen också.   

 
 

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Finns det någon dominerande inlärningsstil hos elever generellt? 

2) Vilken påverkan har kön på inlärningsstilen? 

3) Kan man se någon skillnad på de olika inlärningsstilarna mellan programmen? 
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2 METOD 
 

Mina mångfaldiga elever och deras breda spektrum av olika behov var en tankeställare för 

mig att många av dem kan missgynnas av katederundervisning och behöver mer diskussion 

och labration och varierande undervisningssätt. Därför började jag undersöka andra alternativ 

för att tillfredställa deras behov. Efter mycket googlande hittade jag en webbsida med ett 

färdigt formulär som enkelt och snabbt testade elever på deras inlärninsstilar och favorit sätt 

att lära sig (se bilaga A). Att använda en enkät eller ett formulär som elever fyller i kan vara 

tidsparande och ett effektivt sätt att samla, bearbeta och analysera data. För att utifrån det 

kunna se en trend. 

2.1 Urval 

Undersökningen omfattar 120 pojkar och 219 flickor i en gymnasieskola i Gävle. För att 

undersökningen ska vara så representativ som möjligt valdes deltagarna från fyra olika 

program, nämligen: 

 132 elever från det naturvetenskapliga programmet (59 pojkar och 73 flickor) 

 87 elever från det samhällsvetenskapliga programmet (27 pojkar och 60 flickor) 

 34 elever från det estetiska programmet (8 pojkar och 26 flickor) 

 86 elever från det humanistiska programmet (26 pojkar och 60 flickor) 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Totalt var det 339 elever fördelade på årskurs 1 till 3 på gymnasiet som ombads fylla i en 

blankett, bilaga A. 

 

Blanketten innehåller 17 frågor som handlar om inlärningsstilar.  

Metoden som valdes var att göra en enkät med samtliga deltagare. Visserligen finns det andra, 

eventuellt bättre sätt att genomföra en undersökning, alla metoder har sina nackdelar och 

fördelar, inte minst enkäter (Paloma, 2015). Bortfallet var relativit litet, två hade inte angett 

kön och tio hade missat att fylla i en rad på enkäten. Dessa enkäter tog jag bort helt ur 

datamängden. 

2.3 Procedur 

 

Blanketten som användes för undersökningen är utformad av bokförlaget Natur och Kultur 

och den är tillgänglig på nätet som kopieringsunderlag. För att undvika alla problem med etik 

och upphovsrätter, skickades ett mejl till förlaget, om huruvida det är acceptabelt att använda 

blanketten inom skolverksamheten, som underlag till en undersökning angående elevers 

inlärningsstilar. På frågan om blanketten är upphovsrättsskyddad fick vi svaret att allt material 

som ligger på webbsidan får användas fritt på enskilda skolor, även formuläret om 

inlärningsstilar (se bilaga B). 

Formuläret bestod av en enkät och instruktioner för hur svaren skulle analyseras. Enkäten 

delades ut på en matematiklektion och eleverna fick en kvart på sig att fylla i den. Alla 

enkäter samlades och jag räknade deras poäng som kategoriserade eleverna i 4 olika 

inlärningstilar och resultatet delades upp enligt kön och programvis. Jag valde att använda en 

enkät som redan fanns klar eftersom jag tyckte det var bra att ta en med beprövade frågor. 
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2.4 Analysmetoder 

 

Med tanke på den stora population som deltog i denna undersökning valde jag att använda 

mig av en kvantitativ analys som undersökningsmetod. Eftersom jag är ute efter att hitta en 

trend i elevernas sätt att lära sig så kändes en kvantitativ metod som lämpligast att tillämpa.  

All data från alla blanketter har samlats in och matats in i ett antal Excel-filer. Excel är ett 

robust kalkylbladsprogram som ordnar, formaterar och utför analys med data. Programmets 

egenskaper nyttjades för att sortera och bearbeta all insamlad data, för att kunna dra slutsatser 

och lyfta fram trender och mönster. 

Elevernas svar kunde resultera i flera dominerande inlärningstilar. Detta medförde problem i 

Excel så jag var tvungen att programmera med omfattande formler som kunde klassificera. 

Men ändå blev jag tvungen att kontrollera manuellt alla resultat för att inte missa elever med 

kombinerade dominerande lärstilar. 

  

Den insamlade datan sammanställdes och svaren räknades om i procentuella andelar av de 

sammanlagda svaren. Slutsatser kunde sedan dras utifrån dessa data. 

 

 

3 RESULTAT 
 

Resultaten i de nedanstående stapeldiagrammen kommer för enkelhetens skull att redovisas i 

procentform. Vilket underlättar för läsaren att rent visuellt överblicka resultatet. 

Eftersom det är olika många elever som deltagit i undersökningen i de olika programen och 

olika antal pojkar och flickor så behöver man använda procent för att statistiskt kunna jämföra 

dem. 

I sammanställningarna valdes att ange andelen i hela procent eftersom decimaler saknar 

relevans här.  

Det är många tabeller och diagram i resultatdelen, men det var svårt att minska ner, eftersom 

jag endast har använt en kvantitativ metod med väldigt mycket data.  

I tabeller och diagram kommer de olika inlärningsstilarna att benämnas med sin första 

bokstav; V=Visuell, A=Auditiv, K=Kinestetisk, T=Taktil. 

Resultatet i den nedersta raden i alla tabeller blir mer än 100% om man summerar ihop den. 

Detta beror på att eleverna ganska ofta hade fler än en inlärningsstil som dominerade. I 

totalraden kommer därför den totala procenten att överstiga 100%.  

Om en elev har tre lika dominerande inlärningsstilar så kommer den eleven att räknas i tre 

kollumner och därmed finns det fler dominerande inlärningsstilar än elever. 

 

Ett problem som jag hittade med excel-filerna var att när jag summerade inlärningsstilarna 

och tittade på vilken som var den första dominerande lärstilen så blev siffrorna missvisande. 

Om tex en elev högsta poängen på tre olika lärsilar så hamnade V som ”första dominerande 

lärstil” eftersom excel sorterade V, A, K och T i den ordningen. En elev som hade en klar 

dominans på V hamnade också i den kolumnen i stil1.  

Därför blir diagrammet för flera dominerande lärstilar mer korrekt eftersom i diagrammet 

med flera dominerande lärstilar finns alla som hade varje stil som dominerande med. De stila 

som inte blev dominerande hos var och en av eleverna finns inte med i statistiken 

överhuvudtaget. 
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1) Finns det någon dominerande inlärningsstil hos elever generellt? 

 

Totalt tillfrågades 339 elever och resultatet visar att en hel del elever hade flera lärstilar som 

var dominerande.  

 

TABELL 1 visar att i stil 1 är det 48% av eleverna som är visuella, 34% som är auditiva, 7% 

som är kinestetiska och 11% som är taktila. I stil 2 har eleverna i 22 % av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har eleverna i 4% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om eleven fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla tre lika 

dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

Tabell 1 Alla elevers dominerande inlärningsstilar 

 

Alla V A K T 

STIL 1 48% 34% 7% 11% 

STIL 2 0% 12% 4% 6% 

STIL 3 0% 0% 2% 2% 

          

  V A K T 

Total 48% 45% 13% 19% 

 

 
Figur 3 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant. 

 

 
Figur 4 ”Flera stilar som dominerar” visar 

fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Resultat baserat på kön: 

 

2)  Vilken påverkan har kön på inlärningsstilen? 

 

Pojkar – Totalt 120 st pojkar tillfrågades. 

43% av pojkarna har satt en tvåa på fråga nummer 9 vilket tolkas som att de är både visuella 

och auditiva 

25%  av pojkarna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 9 % av dem har tre 

olika inlärningsstilar som dominerar. 

TABELL 2 visar att i stil 1 är det 45% av pojkarna som är visuella, 36% som är auditiva, 5% 

som är kinestetiska och 14% som är taktila. I stil 2 har pojkarna i 25% av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har pojkarna i 9% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om någon av pojkarna fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla 

tre lika dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

Tabell 2Pojkarnas olika dominerande inlärningsstilar 

 

 Pojkar V A K T 

 Stil 1 45% 36% 5% 14% 

 Stil 2 0% 17% 3% 5% 

 Stil 3 0% 0% 6% 3% 

      

  V A K T 

Total 45% 53% 14% 22% 

 

 
Figur 5 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 
Figur 6 ”Flera stilar som dominerar” visar 

fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Flickor – Totalt 219 st flickor tillfrågades. 

60 % av flickorna har satt en tvåa på fråga nummer 9 vilket tolkas som att de är både visuella 

och auditiva. 

22 % av flickorna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 2 % av dem har tre 

olika lärstilar som dominerar. 

TABELL 3 visar att i stil 1 är det 50% av flickorna som är visuella, 32% som är auditiva, 8% 

som är kinestetiska och 10% som är taktila. I stil 2 har flickorna i 22% av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har flickorna i 2% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om någon av flickorna fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla 

tre lika dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

 Flickor V A K T 

Stil1 50% 32% 8% 10% 

Stil 2 0% 15% 2% 5% 

Stil 3 0% 0% 2% 0% 

          

  V A K T 

Total 50% 47% 11% 15% 

Tabell 3 Flickornas olika dominerande inlärningsstilar 

 

 

 
Figur 7 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 
Figur 8 ”Flera stilar som dominerar” visar 

fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Resultat baserat på vald programinriktning 

 

3) Kan man se någon skillnad på de olika inlärningsstilarna mellan programmen? 

 

Estetiska programmet (E) totalt 86 elever tillfrågades. 

 

55% av eleverna på Estetiska programmet har satt en tvåa på fråga nummer 9 vilket tolkas 

som att de är både visuella och auditiva. 

28% av eleverna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 5 % av dem har tre 

olika inlärningsstilar som dominerar 

TABELL 4 visar att i stil 1 är det 51% av eleverna som är visuella, 27% som är auditiva, 3% 

som är kinestetiska och 19% som är taktila. I stil 2 har eleverna i 28% av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har eleverna i 5% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om eleven fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla tre lika 

dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

. 

Tabell 4 Eleverna på estetiska programmets olika dominerande inlärningsstilar 

 

  V A K T 

Stil1 51% 27% 3% 19% 

Stil 2 0% 19% 2% 7% 

Stil 3 0% 0% 3% 2% 

          

  V A K T 

Total 51% 45% 9% 28% 

 

 
Figur 9 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 
Figur 10 ”Flera stilar som dominerar” 

visar fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Humanistiska programmet (H) Totalt 34 elever tillfrågades 

 

56% av eleverna på Humanistiska programmet har satt en tvåa på fråga nummer 9 vilket 

tolkas som att de är både visuella och auditiva. 

18% av eleverna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 9 % av eleverna har 

tre olika inlärningsstilar som dominerar. 

 

TABELL 5 visar att i stil 1 är det 35% av eleverna som är visuella, 44% som är auditiva, 18% 

som är kinestetiska och 3% som är taktila. I stil 2 har eleverna i 18% av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har eleverna i 9% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om eleven fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla tre lika 

dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

Tabell 5 Eleverna på humanistiska programmets olika dominerande inlärningsstilar 

 

  V A K T 

Stil1 35% 44% 18% 3% 

Stil 2 0% 15% 0% 3% 

Stil 3 0% 0% 6% 3% 

          

  V A K T 

Total 35% 59% 24% 9% 

 

 

 
Figur 11 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 

 
Figur 12 ”Flera stilar som dominerar” 

visar fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Samhällsvetenskapliga programmet (S) Totalt 87 elever tillfrågades. 

 

56% av eleverna på samhällsvetenskapliga programmet har satt en tvåa på fråga nummer 9 

vilket tolkas som att de är både visuella och auditiva. 

21 % av eleverna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 2 % av eleverna har 

tre olika inlärningsstilar som dominerar. 

 

 

TABELL 6 visar att i stil 1 är det 43% av eleverna som är visuella, 43% som är auditiva, 7% 

som är kinestetiska och 8% som är taktila. I stil 2 har eleverna i 21% av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har eleverna i 2% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om eleven fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla tre lika 

dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

Tabell 6 Eleverna på samhällsvetenskapliga programmets olika dominerande inlärningsstilar 

 

  V A K T 

Stil1 43% 43% 7% 8% 

Stil 2 0% 11% 5% 5% 

Stil 3 0% 0% 0% 2% 

          

  V A K T 

Total 43% 54% 11% 15% 

 

 

 
Figur 13 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 ”Flera stilar som dominerar” 

visar fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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Naturvetenskapliga programmet (N) Totalt 132 elever tillfrågades 

 

52% av eleverna på Naturvetenskapliga programmet har satt en tvåa på fråga nummer 9 vilket 

tolkas som att de är både visuella och auditiva. 

21% av eleverna har minst två olika inlärningsstilar som dominerar och 4% av eleverna har 

tre olika inlärningsstilar som dominerar. 

TABELL 7 visar att i stil 1 är det 54% av eleverna som är visuella, 30% som är auditiva, 6% 

som är kinestetiska och 11% som är taktila. I stil 2 har eleverna i 22 % av fallen två 

dominerande inlärningsstilar. I stil 3 har eleverna i 4% av fallen tre dominerande 

inlärningsstilar.   

Om eleven fått samma poäng på 2 eller 3 inläningsstilar så är båda altenativt alla tre lika 

dominamta hos den eleven. 

Detta gör att en elev som t.ex. har både V A och K som lika dominanta inlärningsstilar 

kommer att vara representerad i alla tre kolumnerna i totalraden.   

 

Tabell 7 Eleverna på naturvetenskapliga programmetsolika dominerande inlärningsstilar  

 

  V A K T 

Stil1 54% 30% 6% 11% 

Stil 2 0% 10% 4% 8% 

Stil 3 0% 0% 2% 2% 

          

  V A K T 

Total 54% 39% 12% 20% 

 

 

 
Figur 7 ” Första dominerande stil” visar 

vilken av lärstilarna som skulle vara 

dominant om man utgår från att bara en 

lärstil är dominant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 ”Flera stilar som dominerar” visar 

fördelningen av totalen i tabell 1. Dvs 

totalt antal elever som hade V,A K eller T 

oavett om de hade en eller flera av dem 

som dominerande.  
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4 DISKUSSION 
 

Grunden till det här arbetet ligger, förutom i PISA-undersökningen och dess resultat, i  

mina observationer av eleverna i klassrummet. Det är tydligt att eleverna på estetiska 

programmet har ett mycket större behov av dialog och att vara delaktiga i undervisningen än 

elever på övriga program. De ställer ofta frågor om vad man ska ha de olika momenten till, 

inte för att vara ifrågasättande, utan för att de faktiskt vill förstå. De behöver en 

verklighetsanknytning, något att hänga upp kunskapen på. Känslan är den, att eleverna på 

naturvetenskapliga programmet lättare tar till sig och accepterar det som förmedlas endast 

visuellt och auditivt. 

Innan undersökningen tänkte jag mig att inlärningsstilarna skulle variera mest på estetiska 

programmet och humanistiska och minst på det naturvetenskapliga programmet, och att 

eleverna på samhällsprogrammet skulle hamna någonstans i mitten. Att den visuella och 

auditiva inlärningsstilen skulle vara mest dominerande var ganska givet, eftersom vi använder 

oss mest av de inlärningsstilarna när vi undervisar traditionellt. När det gällde kön hade jag 

ingen egentlig tes innan, men tänkte att det kunde vara en intressant parameter att ta med. 

  

Fördelar med enkäter/blanketter  

Jämfört med intervju så är blanketter och enkäter mycket mer tidseffektiva. De tar kortare tid 

att genomföra och analysen är enklare och snabbare än om man måste handskas med skrivna- 

eller muntliga svar. Eleverna blir inte lika utsatta av en enkät och inte heller påverkas de i 

någon riktning. Enkäter är mer anonyma och mindre påträngande än en intervju (Paloma, 

2015). 

 

Nackdelar med enkäter/blanketter 

Nackdelen är att man kan inte ställa följdfrågor om man får in ett otydligt svar. Elevens 

läsförståelse har stor påverkan; Har de läst ordentligt? Förstod de frågan rätt? Dessa saker blir 

tydliga vid tex en intervju då man också ser elevens gester och ”tysta” språk (Paloma, 2015). 

 

En perfekt reliabilitet kan egentligen aldrig nås i praktiken. I den här undersökningen finns 

flera faktorer som minskar reliabiliteten. Elever som läser enkätens frågor kan tolka dem på 

olika sätt, och därmed kanske svara på en annan fråga än den som egentligen har ställts. 

Dessutom är det i skolsituationen ofta så, att elever inte tar uppgiften på allvar när de deltar i 

en undersökning. De kan svara snabbt och ogenomtänkt. En hög reliabilitet har eftersträvats i 

denna undersökning, genom att samma enkät, samma tid till att svara på frågorna och samma 

information har givits till alla deltagare. De har ombetts att läsa igenom frågorna noggrant och 

svara så seriöst som möjligt på frågorna när de fyller i blanketten.  

 

Visserligen är det ett högt antal elever som deltagit i undersökningen, men det är ändå ett lite 

svagt underlag för att säkert kunna dra slutsatser och lyfta fram trender och mönster. Det 

statistiska underlaget kan anses vara allt för begränsat, för att kunna fånga upp avvikelser eller 

mönster angående inlärningsstilar i olika program eller vid ett genusperspektiv. Jag skulle ha 

haft en jämnare fördelning mellan kön och program om jag skulle göra om det igen. Även ett 

inslag av intervjuer av elever från alla program och av de olika könen hade varit bra för 

validiteten. Det finns en stor statistisk osäkerhet med undersökningen och det är inte alls 

säkert att en likartad undersökning i en annan skola kommer att leda till samma resultat som i 

den valda skolan. 
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Begreppen reliabilitet och validitet är två kända begrepp, när man arbetar med undersökning 

och statistik och analys. I litteraturen definieras de här två begreppen enligt följande 

(Johansson & Svedner, 2006, s. 108): 

 

 Reliabilitet är mätnoggrannheten hos de observationsmetoder som använts i en viss studie.  

 Validitet innebär huruvida resultaten ger en sann eller vriden bild av det som har 

undersökts.  

 

De två begreppen reliabilitet och validitet brukar påverkas av en mängd olika faktorer. Varje 

studie och dess resultat kan beröras av olika omständigheter och faktorer, vilket gör att 

reliabilitet och validitet inte är absoluta. Bilden av det som undersökts kan bli vriden. 

Reliabilitet och validitet kan alltid ifrågasättas i en undersökning (Johansson & Svedner, 

2006). Denna undersökning är inget undantag. 

 

 

Finns det någon dominerande inlärningsstil hos elever generellt? 

 

Resultatet av enkäterna visar, att den visuella inlärningsstilen är den mest dominerande hos de 

flesta av eleverna. Den auditiva inlärningsstilen kommer som tydlig tvåa.  

54 % av eleverna har svarat med en tvåa på fråga 9, vilket gör dem till både auditiva och 

visuella.  

De två övriga inlärningsstilarna, den taktila och den kinestetiska, är minst representerade i 

materialet. De enda elever som urskiljer sig här, är elever från det humanistiska programmet, 

där den auditiva inlärningsstilen visar sig vara vanligare än den visuella och den kinestetiska 

inlärningsstilen vanligare än den taktila.  

I övriga program och om man tittar på kön är den taktila inlärningsstilen vanligare än den 

kinestetiska. Estetiska programmet har störst andel elever med taktil inlärningsstil och elever 

på humanistiska har störst andel med den kinestetiska. Det pekar åt det håll som jag var inne 

på före undersökningen, att dessa elever har ett något stör re behov av en annan inlärning än 

den auditiva och visuella. De två sistnämnda programmen har något större andel elever med 

flera dominanta inlärningsstilar.  

 

Vilken påverkan har kön på inlärningsstilen? 

 

Betydligt större andel av pojkarna än flickorna har fler än en dominerande inlärningsstil, om 

man bortser från svaret på fråga 9, där de är både auditiva och visuella.  

25% av pojkarna har två dominerande inlärningsstilar.  

Motsvarande siffra hos flickorna är 15 %.  

8% av pojkarna har tre dominerande inlärningsstilar.  

Motsvarande siffra hos flickorna är 2 %. 

Det tyder på, att pojkar är i större behov av att vara aktiva i inlärningen än flickor. Värt att 

notera är, att det är mindre antal pojkar än flickor som har svarat på enkäten, eftersom 

könsfördelningen i klasserna såg ut så vid undersökningstillfället. En fråga jag ställer mig är 

om det hade blivit ännu tydligare skillnad mellan programmen om könsfördelningen hade 

varit jämnare. Den jämnaste könsfördelningen fanns på naturvetenskapliga programmet.  

 

 

 



  17 

 

 

Kan man se någon skillnad på de olika inlärningsstilarna mellan programmen? 

 

Om man tittar på antalet dominerande inlärningsstilar och jämför programmen, så ser man, att 

på det estetiska programmet finns den största andelen elever med två dominerande lärstilar. 

(28%). Tittar man på vilka som har tre dominerande inlärningsstilar, så finns den största 

andelen (9%) på det humanistiska programmet. På det estetiska programmet är det 34% av 

alla elever som har fler än en dominerande inlärningsstil, medan samma siffra på de övriga 

programmen är; humanistiska: 26 %, samhällsvetenskapliga: 23 % och naturvetenskapliga: 

25%.  

Den största andelen elever med taktil inlärningsstil som dominerande fanns bland eleverna på 

det estetiska programmet.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  
Små barn lär sig saker genom att smaka och känna på det som är nytt. Den svenska skolan 

gör, enligt min åsikt, att eleverna måste vara visuella eller auditiva, eftersom största delen av 

undervisningen bedrivs på det sättet. Eleven förväntas sitta stilla och ta till sig den 

undervisning som läraren väljer att meddela. Vissa elever trivs förstås med detta, men långt 

ifrån alla kommer att behålla glädjen i ämnet. Ett stort problem kan anses vara att resultatet 

inte nödvändigtvis blir sämre, men att glädjen i och nyfikenheten på att lära sig nya saker kan 

minska. Många elever kommer i mitt ämne (matematik) med kommentarer som; Jag är 

värdelös på matte! Jag kommer aldrig att kunna lära mig det här! Matte är så svårt att få grepp 

om! Matte är så abstrakt och jag förstår inte vad jag ska ha det till!  

Matematik kan vara väldigt abstrakt men måste inte nödvändigtvis vara det.  

En ytterligare frågeställning skulle kunna vara: Är elever mer visuella/auditiva än 

kinestetiska/taktila, eller är det skolformen som gör dem så? 
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Bilaga A 
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Bilaga B 
 

Från: Produktinfo <Produktinfo@nok.se> 

Skickat: den 11 februari 2015 09:33 

Till: Cortas Nordlander, Maria 

Ämne: SV: Blankett på er webbsida  

  
Hej! 
Tack för att du frågar! Material som ligger på vår webbsida får användas fritt på enskilda 

skolor, så din kollega kan använda formuläret. 
Hälsningar 
Produktinfo 
  
Från: Receptionen, Karlavägen  

Skickat: den 11 februari 2015 08:26 

Till: Produktinfo 

Ämne: VB: Blankett på er webbsida 

  

  

Från: maria.cortas.nordlander@gavle.se [mailto:maria.cortas.nordlander@gavle.se]  

Skickat: den 10 februari 2015 19:23 

Till: Receptionen, Karlavägen 

Kopia: asa.zetterlund@gavle.se 

Ämne: Blankett på er webbsida 

  

Hej! 

Jag har råkat hitta en blankett om inlärningsstilar på er webbsida. 

Länken är följande: 

https://www.nok.se/PageFiles/109501/Inlarningsstilar.pdf 
  

Jag undrade om vi lärare får använda denna blankett i vår skolverksamhet, som underlag till 

en undersökning som min kollega genomför i vår gymnasieskola angående våra elevers 

inlärningsstilar. 

Är blankettens upphovsrätt skyddad eller får hon kopiera och använda fritt? 

Tack för ert svar, 

/Maria Cortas Nordlander 

  

 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~    
    Maria Cortas Nordlander  
   Fil.  dr i Tillämpad Matematik 

   Lektor i Matematik 

   Vasaskolan, Utbildning och Arbete 

   Gävle kommun 

   N Kungsgatan 15,  803 20 Gävle 

   Tel :  026 - 17 93 13 

   Epost: maria.cortas.nordlander@gavle.se  
   www.gavle.se  
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 
  

mailto:Produktinfo@nok.se
mailto:maria.cortas.nordlander@gavle.se
mailto:maria.cortas.nordlander@gavle.se
mailto:asa.zetterlund@gavle.se
https://www.nok.se/PageFiles/109501/Inlarningsstilar.pdf
mailto:maria.cortas.nordlander@gavle.se
http://www.gavle.se/
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Bilaga C 
 

Visuell inlärningsstil: man lär sig bäst genom att använda synsinnet, dvs. genom att se 

bilder, diagram, modeller och figurer. 

 

I. Vanliga påstående hos visuella människor. 

o Jag kommer ihåg det jag ser 

o Jag tycker om att rita och måla 

o Jag arbetar snabbt 

o Jag kommer ihåg det jag läser 

o Jag gillar att ha ordning och reda 

o Jag vill hellre läsa själv än lyssna på andra 

 

II. 1.2 Tips för visuella människor. 

o Gör tankekartor 

o Anteckna 

o Använd färgpennor och stryk under viktiga saker 

o Be läraren att skriva ner det viktiga 

o Gör ett kollage 

o Använd fantasin 

o Arbeta med färger och bilder 

o Rita av 

o Använd datorn 

o Skriv berättelser 

 

Auditiv inlärningsstil: man lär sig bäst genom att använda hörselsinnet, dvs. genom att 

lyssna, prata, och tänka högt. 

 

I. 2.1 Vanliga påstående hos auditiva människor. 

o Jag kommer ihåg det jag hör 

o Jag tycker om när läraren berättar saker 

o Jag tycker om att berätta för andra vad jag vet 

o Jag tycker om att prata och diskutera 

o Ibland kan jag vara surrig 

 

II. 2.2 Tips för auditiva människor. 

o Spela in det du vill minnas 

o Ställ frågor 

o Diskutera 

o Titta och lyssna på video/TV 

o Be läraren berätta om det som är viktigt 

o Intervjua 

o Lär dina kompisar 

o Repetera det som är viktigt 

o Läs högt 

o Spela teater 
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Taktil inlärningsstil: man lär sig genom att använda känselsinnet, dvs. genom att arbeta 

med händerna och att skapa något.  

Kinestetisk inlärningsstil: man lär sig bäst genom att använda känselsinnet, dvs. 

genom att använda kroppen och pröva det som de ska lära sig. 

 

I. Vanliga påstående hos kinestetiska och taktila människor. 

o Jag tycker att det är jobbigt att sitta länge 

o Jag tycker om att agera och spela teater 

o Jag lär mig genom att uppleva och använda kroppen 

o Jag är händig 

o Jag koncentrerar mig bäst när jag pillar med något 

o Jag är bra på att bygga och konstruera saker 

 

II. Tips för kinestetiska och taktila människor. 

o Upplev 

o Forska 

o Gör en film 

o Rör dig ofta 

o Gör eget spel 

o Be någon visa hur man gör 

o Använd datorn 

o Gör charader 

o Bygg modeller 

o Skaffa en kooshboll 

 

 

 

 


