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Abstrakt 
 
Denna studie har undersökt hur olika lärmiljöer inom ett utbildningsupplägg med blandade 

lärmiljöer skiljer sig i upplevelse, kunskapsutveckling samt förtroende. Vidare har studien 

undersökt om det finns någon skillnad mellan grupper, med prefererad ordning på lärmiljöer 

inom ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer, och prefererad inläringsstil. Fyra olika 

inläringsstilar, av Honey och Mumford (2000), har använts i studien. Frågeställningarna har 

undersökts och besvarats genom en triangulering, en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Kvalitativ data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och har sedan följt en 

tematisk analysprocess. Kvantitativ data har erhållits genom ett frågeformulär som sedan har 

analyserats med statistiska tester. Resultaten från den kvalitativa intervjudelen har visat på att 

olika lärmiljöer, e-lärande och föreläsning, skiljer sig samt kompletterar varandra med avseende 

på upplevelse, kunskapsutveckling och förtroende för arbetsgivare. Kvantitativa resultat från 

frågeformulär har visat på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupper, som 

föredrar att börja ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer med olik första lärmiljö, och 

styrka i prefererad inläringsstil. Detta innebär att det inte finns någon direkt koppling mellan 

föredragen ordning på lärmiljöer inom blandade lärmiljöer och prefererad inläringsstil. Denna 

studie har studerat ett kunskapsgap för hur blandade lärmiljöer bör struktureras. Studiens fynd 

kan därmed bidra till en bättre förståelse för hur framtida utbildningsupplägg med blandade 

lärmiljöer bör designas för effektivt lärande och maximal kunskapsutveckling.  

 
Nyckelord: blandade lärmiljöer, e-lärande, inläringsstil, inlärningsaktivitet, lärmiljö, 

rotationsinlärning.  
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1. Inledning  
 
Nya digitala tekniker har förändrat villkoren för lärande. Utvecklingen av nya läraktiviteter ökar 

ständigt, vilket möjliggör för nya undervisningsformer och tillgodogörande av kunskap. Vidare 

växer behovet av utbildning snabbt i det kunskaps- och informationssamhälle vi lever i (Axelsson 

& Wallentinson, 2000). Digitalisering av både undervisning och examination kommer att ställa 

nya krav på hur resonemanget om kunskapsförmedling och kunskapsbehandling förs, detta 

eftersom sätten information kan presenteras på ökar. Det är därmed viktigt att veta hur 

information bäst presenteras utifrån möjliga läraktiviteter samt hur dessa läraktiviteter bör 

kombineras för maximal kunskapsutveckling (Schüllerqvist, 2017). Det växande behovet och 

strävan efter kunskapsutveckling i kombination med snabb teknikutveckling gör det därför 

attraktivt att titta på sätt som effektiviserar lärande, det vill säga hur man bäst nyttjar samt 

kombinerar nya och gamla tekniker för att främja lärande. 

 

Gamla och nya tekniker för lärande har kombinerats genom blandade lärmiljöer i syfte att uppnå 

ett effektivt lärande och maximal kunskapsutveckling. Blandade lärmiljöer innebär därmed att 

flertalet pedagogiska miljöer, med olika läraktiviteter, används parallellt och ofta med koppling 

till varandra. Enligt Bonk och Graham (2006), är detta sätt att lägga upp en utbildningsplan på 

mycket populärt, och termen blandade lärmiljöer används ofta för att visa på nytänk, utveckling 

och framgång inom organisationers utbildningssektorer. Trots detta är definitionen för blandade 

lärmiljöer otydlig där flertalet försök till att etablera en definition har gjorts (se vidare diskussion i 

2.1.2). Gemensamt för många definitioner är dock att olika lärmiljöer kombineras, där en eller 

flera gärna ska vara teknikbaserad, gärna digitalt. Vidare finns det många pedagogiska fördelar 

med att blanda lärmiljöer och strävan efter att uppnå denna typ av utbildningsupplägg är därför 

stort. Trots detta visar Bonk och Graham på att flertalet organisationer har svårt att uppnå 

blandade lärmiljöer på grund av att det inte finns tillräckligt forskning om hur denna typ av 

utbildningsupplägg ska designas. Det saknas tydliga och nödvändiga riktlinjer, strukturer, 

processer och principer för att kunna uppnå en blandad lärmiljö som gör det den utlovat, 

genererar effektiv och maximal kunskapsutveckling. Enligt Bonk och Graham finns det därmed 

ett kunskapsgap som gör det svårt för organisationer att veta om deras upplägg för blandade 

lärmiljöer är uppbyggt på bästa möjliga sätt. Många organisationer vill och använder sig av 

blandade lärmiljöer i tron om att det främjar lärande, dock saknas kunskap om hur detta bör 
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struktureras upp och på vilket sätt olika typer av blandade lärmiljöer faktiskt påverkar lärande 

och varför.  

 

1.1 Syfte  
 

Denna studie har gjorts i samarbete med Linköpings Kommun, specifikt Kontakt Linköping. 

Linköpings Kommun vill digitalisera stora delar av sin verksamhet, och har därmed valt att göra 

stora satsningar och förändringar i hur de utbildar sin personal med avseende på digitalisering. 

Vid öppningen av sin nya avdelning, Kontakt Linköping, kommer personalen att utbildas i 

blandade lärmiljöer (eng. blended learning), det vill säga att moderna digitala tekniker, i detta fall e-

lärande, kommer att blandas med klassiska klassrumsmiljöer, i detta fall i form av föreläsning. 

Denna stora investering och nya tillvägagångssätt gör det intressant för Linköpings Kommun att 

studera vilka effekter blandade lärmiljöer ger, vilka lärmiljöer som bidrar till vilken 

kunskapsutveckling, samt hur en sådan utbildning bör struktureras för bäst resultat. Kontakt 

Linköping är intresserad av att utbilda sin personal i både ren faktakunskap men ämnar även att 

skapa förtroende för dem som organisation.  

 

Denna studie kommer därmed att undersöka om ordningen på olika lärmiljöer, i ett 

utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer, har någon påverkan på individens inlärning och 

förtroende för organisationen samt hur olika lärmiljöer skiljer sig i upplevelse. Studien kommer 

vidare studera lärmiljöers ordning i förhållande till olika inlärningsstilar för att undersöka om det 

finns individuella skillnader mellan föredragen inlärningsstil samt föredragen ordning  av 

lärmiljöer vid undervisning genom blandade lärmiljöer. Studiens resultat är därmed av stort 

intresse för Linköpings kommun, och kan även delvis fylla delar av det kunskapsgap som finns 

om hur ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer bör struktureras och vad det ger för 

resultat. 

 

I mötet mellan egen empiri och existerande teori, ämnar därmed denna studie att uppnå nya 

insikter och förståelse för hur upplägget av läraktiviteter inom blandade lärmiljöer påverkar 

kunskapsutveckling.  
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1.2 Frågeställningar  
 
Denna studie ämnar att besvara följande tre frågeställningar: 
 

Frågeställning 1: 

 

Hur skiljer sig olika lärmiljöer, specifikt e-lärande och lärarledda föreläsningar, med avseende på 

upplevelse, kunskapsutveckling och förtroende (för organisationen)? 

 

Frågeställning 2: 

 

Upplevs någon skillnad, med avseende på ren kunskap samt förtroende för organisationen, 

beroende på ordningen olika läraktiviteter inom blandade lärmiljöer utförs? 

 

Frågeställning 3: 

 

Finns det någon skillnad mellan prefererad första lärmiljö i ett utbildningsupplägg med blandade 

lärmiljöer, e-lärande och föreläsning, och styrka för respektive inlärningsstil? 

1.3 Avgränsning 
 

Studien har avgränsats i den mån att den endast tar hänsyn till en blandad lärmiljö där 

läraktiviteterna e-lärande och föreläsning i klassrumsmiljö kombineras. Vidare har detta 

avgränsats till ett utbildningssammanhang, där lärmiljöernas innehåll varit desamma. Slutligen har 

studien avgränsats till att inte beakta deltagarnas demografiska aspekter, såsom ålder eller tidigare 

erfarenhet. 
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2. Teori 

2.1 Blandade lärmiljöer och rotationsinlärning 
 

Följande stycken kommer att handla om blandade lärmiljöer, vilket innebär att inlärning sker 

genom en kombination av läraktiviteter (Bonk och Graham, 2006). Vidare kommer fokus läggas 

på blandade lärmiljöer med rotationsinlärning, eftersom det är denna typ av upplägg av blandade 

lärmiljöer som används och studeras i studien. Resultat från denna studie är därmed av relevans 

för blandade lärmiljöer med rotationsinläring.  

2.1.1 Begreppsförklaringar 
    
I syfte att skapa en gemensam förståelse och utgångspunkt för denna rapport, kommer detta 

stycke att definiera och förklara begreppen kunskap, lärande, e-lärande, läraktivitet, lärmiljö, 

inlärningsstil, blandad lärmiljö och design för lärande. Det är sedan dessa resonemang och 

definitioner som rapporten kommer att utgå ifrån.  

 

Kunskap = uppstår genom de olika sätt man framträder, förstår och förhåller sig till världen. 

Kunskap utvecklas i syfte att kunna hantera olika problem och utmaningar, som sedan agerar 

som en grund för val av handlingsalternativ (Selander & Kress, 2010). Kunskapsutveckling leder 

till lärande. 

 

Lärande = ökad förmåga att kunna engagera sig i världen på ett meningsfullt vis. Produkten av 

kunskapsutveckling (Selander & Kress, 2010). 

 

E-lärande = handlar om kombinationen av teknik och lärande. E-lärande är internetbaserat, gärna 

interaktivt, och kan därmed ske oberoende av tid och rum. E-lärande kan även ses som en metod 

för innovation inom kunskap (Axelsson & Wallentinson, 2000).  

 

Läraktivitet = aktivitet som främjar kunskapsutveckling och därmed lärande. I denna rapport är 

läraktiviteterna e-lärande och föreläsning i fokus.  
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Lärmiljö = miljö som innehåller en eller flera läraktiviteter. Varje unik lärmiljö har särskilda 

egenskaper som ger upphov till olik typ av interaktion mellan den som ska lära sig och materialet 

(Bonk & Graham, 2006). 

Observera att denna studie studerar två lärmiljöer, refererade till som e-lärande och föreläsning, 

där läraktiviterna är e-lärande och föreläsning. 

 

Inlärningsstil = en beskrivande term av det beteende och attityd som avgör vilken typ av 

kunskapsförmedling, läraktivitet/lärmiljö, en individ föredrar för att tillgodogöra kunskap på 

(Honey och Mumford, 2000).  

 

Blandad lärmiljö = miljö som innehåller flera olika lärmiljöer och därmed även läraktiviteter, se 

vidare begreppsdiskussion i 2.1.2. 

 

Design för lärande =  lärande är en process, uppkommen från kunskapsutveckling, som går att 

optimera och effektivisera, givet att det utförs på ett väl uttänkt och studerat sätt, detta genom 

dess design. Design för lärande är därmed de arrangemang av läraktiviteter som skapats i en 

lärmiljö eller i ett utbildningsupplägg, för att stimulera kunskapsutveckling i olika sammanhang 

(Selander & Kress, 2010). 

 

Begreppet design för lärande kan förklara varför vi måste utmana den tidigare dominanta 

strukturen vi haft på lärande, och ta in nya aspekter och perspektiv som stimulerar mer effektiv 

kunskapsutveckling. Detta för att optimal design för lärande kan skilja sig mellan olika individer 

beroende på deras preferenser av läraktiviteter (Selander & Kress, 2010). Man kan vidare se 

läraren som designen för lärandet, eftersom det är läraren som bestämmer det arrangemang av 

läraktiviteter som ska användas vid kunskapsutveckling hos studenterna. Läraren sitter därmed 

på en otrolig makt i hur mycket varje individ lär sig. Förståelse för hur olika arrangemang av 

läraktiviteter, i form av planering, påverkar bör därmed vara högst intressant och aktuellt, i syfte 

att uppnå maximal kunskapsutveckling hos varje individ. Denna studie tar därmed ett 

designteoretiskt perspektiv på lärande och tittar därför på hur olika läraktiviteter är arrangerade 

och hur de bidrar till kunskapsutveckling, både enskilt och som helhet.  
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2.1.2 Blandade lärmiljöer 
  
Det populära begreppet blandade lärmiljöer saknar klar definition och kan därmed uppfattas som 

tvetydigt. Blandade lärmiljöer har tidigare definierats som en lärmiljö som innehåller flera 

kombinerade läraktiviteter för att på så vis främja lärande. Eftersom olika läraktiviteter används, 

innebär detta att studenten kommer att interagera på olika sätt med olika material i de olika 

läraktiviteterna, trots att de ämnar att uppnå samma eller likartad kunskapsutveckling. Bonk och 

Graham (2006) bygger vidare på denna definition och menar på att blandade lärmiljöer är system 

som kombinerar ansikte-mot-ansikte instruktioner med datorförmedlade instruktioner. Denna 

definition reflekterar idéen om att blandade lärmiljöer kombinerar två historiskt olika typer av 

lärande, dessa är traditionellt använda ansikte-mot-ansikte metoden, exempelvis föreläsning, och 

moderna distribuerade metoder, exempelvis datorprogram. Dessa två metoder har tidigare 

använts separat eftersom de använder sig av olika typer av media, metoder och har haft olika 

syften. Blandade lärmiljöer ser förbi detta, och använder istället de olika lärmiljöerna som 

komplement till varandra, det vill säga blandar dem. Enligt Osguthorpe och Graham (2003) finns 

det tydliga fördelar med att blanda lärmiljöer, såsom förbättrad pedagogik, personlig makt och 

ökad kostnadseffektivitet. Med detta förutspår Masie (2006) och Massy (2006) att användningen 

av blandade lärmiljöer kommer att öka och bli det dominanta angreppssättet för ökad 

kunskapsutveckling och därmed lärande. Utifrån detta anser Ross och Gage (2006) att framtidens 

fråga inte är om man ska blandar lärmiljöer, utan hur man ska blandar lärmiljöer för att få bästa 

möjliga resultat. Blandade lärmiljöer kan nyttja och kombinera varje lärmiljös designfördelar, men 

det kan vara svårt att veta hur detta ska gå till (Hofmann, 2006). Det är alltså avsaknaden av 

tydliga didaktiska ramar som gör det svårt att veta hur en blandad lärmiljö bör struktureras, 

designas och implementeras (Kerres & De Witt, 2003). Bonk & Graham (2006) menar därmed 

att den viktigaste frågan inom blandade lärmiljöer är hur kombinationen av ansikte-mot-ansikte 

interaktion och datorsimulerad interaktion ska ske, vi står alltså inför stora designfrågor. Det är 

därmed dessa konstateranden och resonemang som denna studie och rapport utgår ifrån, i syfte 

att utforska hur blandade lärmiljöer bör designas i form av upplägg.  

2.1.3 E-lärande och klassisk klassrumsundervisning som blandade lärmiljöer 
 

Masie (2006) förklarar att kombinationen av E-lärande och klassiskt klassrumsundervisning 

började gå under begreppet blandade lärmiljöer 1998, och var då den tydligaste praktiska 

definitionen av blandade lärmiljöer. Dessa läraktiviteter, e-lärande och klassisk 

klassrumsundervisning, är därmed det mest omtalade sättet att uppnå blandade lärmiljöer på.  
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2.1.4 Rotationsinlärning i blandade lärmiljöer 
 

Det finns flertalet sätt som blandade lärmiljöer kan struktureras upp på, det vill säga i vilken 

ordning olika läraktiviteter ska genomföras. Det vanligaste sättet att strukturera upp läraktiviteter 

är via rotataionsinlärning (eng. Rotational learning), vilket beskrivs enligt en rotationsmodell (eng. 

Rotation model). Denna modell innebär att studenterna roterar mellan olika läraktiviteter, där minst 

en av läraktiviteterna är digital. Vidare ska studenterna ha avsatt tid för varje läraktiviteter. Det 

finns flera underkategorier till rotationsinläring, men för relevans till denna studie kommer 

endast individuell rotation att förklaras vidare. Individuell rotation innebär att upplägget för 

läraktiviteterna i en blandad lärmiljö anpassas efter individen. I många fall är det individen som 

själv får välja vilken läraktiviteter hen vill delta i, eller så schemaläggs det med syfte att få en jämn 

spridning (Horn & Staker, 2015). Det finns alltså varken teori, annan forskning eller strategi för 

hur rotationsinlärning ska struktureras upp på, vilket gör denna studie attraktiv då dess resultat 

kan ligga till grund för framtida upplägg.  

 

2.2 Inlärningsstilar och modeller 
 

Enligt Honey och Mumford (2000) är individuella inlärningsstilar produkten av upprepning av en 

lyckad strategi eller taktik för att tillgodogöra sig kunskap. Vidare är olika läraktiviteter starkt 

inriktade på olika inlärningsstilar, vilket innebär att dessa kan anpassas efter individens 

föredragen inlärningsstil medan kunskapsinnehållet förblir desamma. Medvetenhet om 

inlärningsstilar kan därmed vara till stor hjälp när det kommer till att välja läraktiviteter, eftersom 

man då kan välja en eller en kombination av läraktiviteter som passar med en individs 

preferenser. Det betyder därmed att om hänsyn till olika inlärningsstilar tas, kan lärandet för en 

individ effektiviseras. Vid etablerandet av föredragen inlärningsstil är en vanlig missuppfattning 

att ansvaret för anpassning utifrån föredragen inlärningsstil ligger hos den individ som ska 

tillgodogöra sig viss kunskap, vilket är fel eftersom det oftast är läraren eller organisationen, i 

denna studie Kontakt Linköping, som avgör hur inlärning ska ske. Om individens föredragen 

inlärningsstil och läraktivitet passar ihop, ökar chansen för mer effektivt tillgodogörande av 

kunskap, lärande. Följande delar kommer därmed att beskriva olika modeller för olika 

inlärningsstilar, där främst Honey och Mumfords modell används som en utgångspunkt för 

rapporten. 
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2.2.1 Kolb  
 

Följande stycke kommer att presentera den senaste versionen av The Kolb Learning Style 

Inventory (Kolb, 2005), som grundar sig i originalet från 1976. Följande stycke kommer att 

presentera Kolbs teori om inlärningsstilar och hur dessa bör förstås. Det är sedan en version av 

denna som studien utgår ifrån.  

 

Kolb (2005) visar på att en individs inlärning är unik vilket innebär att alla lär sig på olika sätt. 

Kolb menar att lärande är en kognitiv process som sker genom flertalet stadier. Utöver detta, är 

syftet bakom Kolbs studier om denna process samt inlärningsstilar att kunna hjälpa studenter 

förstå sin egen prefererade process med tillhörande inlärningsstil för att sedan förstå varför vissa 

läraktiviteter fungerar bättre än andra, samt för att möjliggöra för forskning inom detta. 

Förståelsen för olika inlärningsstilar kan öppna upp för en diskussion mellan studenter och 

lärare, i syfte att förstå varandra och främja kunskapsutveckling. Kolb menar även att individens 

inlärningsstil formas av personlighetstyp, utbildning, karriärval och nuvarande sysselsättning. 

Detta innebär därmed att en individs inlärningsstil kan ändras om hens livssituation ändras. 

Vidare skiljer sig Kolbs teori, erfarenhetsinlärningsteorin (eng. Experiential learning theory), om 

inlärningsstilar från andra studier och teorier  på området eftersom Kolbs teori är den mest 

omfattade teorin som kombinerar både inlärning och utveckling i utbildningssammanhang. 

Kolbs teori presenteras genom inlärningscykeln ( Figur 1) som förklarar de stadier studenter går 

igenom vid inlärning. Dessa stadier är; konkret erfarenhet, observation och reflektion, bildande 

av abstrakta begrepp och generaliseringar samt testa konsekvenser av begrepp i nya situationer. 

Vidare menar Kolb att det finns fyra inlärningsstilar inom denna cykel som existerar mellan 

stadierna i cykeln. Dessa inlärningsstilar kallas för de divergerande, assimilerande, konvergerande 

och mötesgående stilarna. För att avgöra vad en individ prefererar för inlärningsstil, och därmed 

kunna avgöra mellan vilka olika stadier individen ligger inlärningscykeln, har Kolb tagit fram ett 

frågeformulär om hur individen beter sig i utbildningssammanhang. Resultaten utvinns sedan 

med hjälp av en poängsättning. Med detta har Kolb funnit vilken inlärningsstil olika individer 

föredrar och var de då börjat sin inlärningsprocess i relation till inlärningscykeln.  
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Figur 1, inlärningscykeln (Kolb, 1976) 

 

Enligt Cassidy (2004) kan Kolbs teori och modell, i form av inlärningscykeln, karaktäriseras av 

att inlärningsstilarna är fokuserade mot utbildningsmiljöer och undervisning som strävar efter att 

utveckla nya koncept och strukturer för att främja lärande. Vidare innebär detta att modellen 

lägger fokus på individens inlärningsprocess. Modeller med dessa karaktäristiska drag kallar 

Cassidy för inlärningscentrerade och processbaserade angreppssätt (eng. Learning-centered Processed-

based approach), och hit tillhör därmed Kolbs modell. Kolbs modell demonstrerar även en tro på 

flexibla inlärningspreferenser som påverkar hur individen tillgodogör sig information med 

möjlighet för förändring av föredragen preferens. Dessa inlärningspreferenser är även starkt 

kopplade till olika läraktiviteter. Modeller med denna syn kallar Cassidy för inlärningsstilar med 

flexibla och stabila inlärningspreferenser (eng. flexibly stable learning preferences).  

2.2.2 Honey och Mumford 
 

Honey och Mumford (2000) bygger vidare på Kolbs (1976) idéer om inlärningsstilar och hur de 

kan representeras med en cykel. Honey och Mumfords modeller kan därmed, enligt Cassidys 

(2004) indelning av typer av modeller, ses som en modell med inlärningscentrerat och 

processbaserat angreppssätt med flexibla och stabila inlärningspreferenser, precis som Kolbs 

modell. Honey och Mumford utvecklar Kolbs idéer och presenterar fyra inlärningsstilar med 

olika egenskaper i form av föredragen läraktivitet, styrkor, svagheter och relevanta frågor som 
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kan förknippas med varje inlärningsstil. Honey och Mumfords inlärningsstilar är vidare kopplade 

till varje stadium i inlärningscykeln, och alltså inte mellan stadium som i Kolbs version. Vidare är 

inlärningsstilarna av Honey och Mumford mer utvecklade, konkreta och användbara för studier 

och andra praktiska utbildningssammanhang. En ytterligare skillnad mellan Kolbs sätt att avgöra 

inlärningsstil och Honey och Mumfords, är att Honey och Mumford inte ställer direkta frågor 

om hur någon lär sig i det frågeformulär som används för avgörandet. Honey och Mumford 

fokuserar istället på mer allmänna frågor som sedan kan användas för att avgöra inlärningsstil 

(Honey och Mumford, 2000). Enligt Honey och Mumford har detta sätt att avgöra inlärningsstil 

blivit mer uppskattat och använt än Kolbs. Deborah et al. (2014) stödjer detta och tillägger att 

även förtroendet för Honey och Mumfords modell är högre än det för Kolbs, eftersom analysen 

görs utifrån deltagarens beteende och inte direkt lärande. Utöver detta har Pickworth och 

Schoeman (2000) funnit att Honey och Mumford modell har högre intern tillförlitlighet (eng. 

Internal reliability), vilket gör den mer attraktiv än Kolbs. Vidare menar Allinson och Hayes (1988) 

att Honey och Mumfords sätt att avgöra inlärningsstilar på är fördelaktigt jämförs med Kolbs 

tack vare dess fördelning av poäng, temporala stabilitet samt konstrukt (eng. Construct validity) och 

begreppsvaliditet (eng. Face validity). Detta styrks även av Coffield et al. (2004) som genomfört en 

omfattande litteraturundersökning om 13 olika lärmodellers effektivitet, validitet och popularitet. 

Vidare menar Coffield et al. att Honey och Mumfords modell över inläringsstilar är en av de 

mest använda och populära modellerna för att avgöra inläringsstilar och designa 

utbildningsupplägg med. Modellen är dessutom mest passande för avgörande av 

utbildningsupplägg på professionell nivå, och är därmed lämplig för utbildningar inom 

organisationer och företag. Det är av dessa anledningar som följande stycken kommer att 

presentera Honey och Mumfords modell i mer detalj, och det är även denna som studien utgår 

ifrån.  

 

Förståelse för inlärningscykeln och dess passade inlärningsstilar kan göra det enklare att anpassa 

en läraktivitet utifrån individens preferenser samt förstå varför en individ reagerar på ett visst 

sätt. Honey och Mumfords fyra inlärningsstilar kommer att beskrivas var för sig, för att sedan 

visa på hur man genom ett standardiserat frågeformulär kan etablera en individs prefererade 

inlärningsstil samt vad detta har för relevans i relation till inlärningscykeln. 
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2.2.2.1  Aktiv inläringsstil 

 

Individer med en aktiv inlärningsstil är ofta entusiastiska och välkomnande för nya utmaningar 

samt upplevelser, samtidigt som de tycker om att handla direkt. Vidare är dessa individer inte 

intresserade av vad som tidigare skett eller att sätta saker i större sammanhang, utan de fokuserar 

på vad som sker i nuet. En aktiv inlärningsstil betyder även att individen gillar att testa saker och 

vara med, samtidigt som de gärna står i centrum. Vidare är dessa individer benägna att handla 

omedelbart och kan därmed ta onödiga risker. Dessa individer lär sig därmed bäst genom 

handlingsbaserat lärande, utomhusaktiviteter och diskussion i små grupper. Passivt lärande, som 

att lyssna på föreläsningar, passar inte individer med aktiv inläringsstil (Honey och Mumford, 

2000). 

 

2.2.2.2 Reflekterande inlärningsstil 

 
Individer med en reflekterande inlärningsstil har en eftertänksam inställning, vilket innebär att de 

föredrar att tänka igenom saker in i detalj innan de handlar. Vidare är individer med en 

reflekterande inlärningsstil goda lyssnare och håller gärna en låg profil. Tillgodogörande av ny 

kunskap görs gärna genom lyssning, läsning och repetition. Det kan därmed även ta lång tid för 

individer med denna inläringsstil att komma fram till ett beslut. Dessa individer föredrar därmed 

att lära sig genom e-lärande, föreläsningar eller självstudier. (Honey och Mumford, 2000). 

 

2.2.2.3 Teoretisk inläringsstil 

 

Individer med en teoretisk inlärningsstil är logiska och objektiva när det kommer till att 

tillgodogöra sig ny kunskap. Dessa individer vill gärna identifiera ett övergripande mönster och 

gillar därmed logiskt uppbyggda system. Vidare föredrar dessa individer att ta sig an problem 

som kommer i en logisk ordningsföljd. Den teoretiska inlärningsstilen innebär att individen är 

analytiskt lagd och fäster stor uppmärksamhet vid detaljer, detta eftersom de ofta är 

perfektionister. Individer med denna inläringsstil har dock låg tolerans för osäkerhet, oordning 

och otydlighet, och är därmed skeptiska till subjektiva bedömningar. Dessa individer tillgodogör 

sig därmed gärna kunskap på egen hand eller genom föreläsningar (Honey och Mumford 2000). 
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2.2.2.4 Pragmatisk inläringsstil 

 

Individer med pragmatisk inlärningsstil vill gärna se hur kunskapen de ska tillgodogöra sig 

fungerar eller kan demonstreras i praktiken. Dessa individer gillar att experimentera med nya 

idéer, utmanas genom problemlösning samt testa ny kunskap i verkligheten. Vidare är individer 

med en pragmatisk inlärningsstil praktiska och jordnära. Individer med denna inläringsstil har 

dock svårt för att ta till sig kunskap, ofta i form av teorier eller grundprinciper, som inte direkt 

kan tillämpas vilket kan leda till att de är benägna att tillgripa första bästa lösning. Dessa individer 

föredrar därmed handlingsbaserade läraktiviteter, såsom diskussion i grupp eller workshops. 

(Honey och Mumford, 2000). 

2.2.2.5 Avgörandet av inläringsstil 

 

Honey och Mumford (2000) använder sig av ett frågeformulär för att avgöra inlärningsstil. 

Resultatet från formuläret kan därmed även avgöra var i inlärningscykeln en individ föredrar att 

börja, och därmed även föredragen läraktivitet. Som tidigare nämnt, ställer frågeformuläret inga 

direkta frågor om hur någon lär sig utan fokuserar istället på annat som kan kopplas till de olika 

inlärningsstilarna. Formuläret är i påståendeform där individen måste kryssa i om hen instämmer 

eller ej. Formuläret består av totalt 80 frågor, 20 rörande varje inlärningsstil (Bilaga 9.2). Honey 

och Mumford har vidare utvecklat en normaliserad tabell för att avgöra vilken inlärningsstil en 

individ har utifrån poängsättning baserad på svaren från formuläret. Normvärdena som används 

kommer från en analys från 3000 individuella poängsummor som sedan har delats in i fem 

segment som visar på hur stark individens preferens är (Tabell 1). Utifrån detta har sedan en 

normaliserad tabell (Tabell 2) skapats som visar på poängsumman och nivå på preferens för varje 

inlärningsstil. 

 

Tabell 1, lärstilspreferens utifrån procentsats (Honey & Mumford, 2000). 

De 10 procent högsta poängen Mycket stark preferens 

De nästa 20 procent av poängen Stark preferens 

De 40 procenten i mitten Måttlig referens 

De nästa 20 procenten av poängen Låg preferens 

De 10 procent lägsta poängen Mycket låg preferens 
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Tabell 2, normaliserad tabell för varje inlärningsstil och preferensgrad utifrån poäng från frågeformuläret (Honey 
& Mumford, 2000). 

 Mycket låg 
preferens 

Låg 
preferens 

Måttlig 
referens 

Stark 
preferens 

Mycket 
stark 
preferens 

Aktiv 
inlärningsstil 

0 - 3 4 - 6 7 - 10 11 - 12 13 - 20 

Reflekterande 
inlärningsstil 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20 

Teoretisk 
inlärningsstil 

0 - 7 8 - 10 11 - 13 14- 15 16 - 20 

Pragmatisk 
inlärningsstil 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 16 17 - 20 

 
 
 

2.2.2.6 Inlärningsstilar kopplade till lärcykeln 

 
Honey och Mumfords (2000) fyra inlärningsstilar kan kopplas till de fyra olika stadierna i 

lärcykeln. Lärcykeln går utan inbördes ordning i följande stadier (S) : S1 Uppleva - S2 Observera 

upplevelsen -  S3 Dra slutsatser av upplevelsen- S4 Planera nästa steg, dessa stadier kan likställas 

med följande inlärningsstilar: S1 Aktiv inlärningsstil - S2 Reflekterande inlärningsstil - S3 

Teoretisk inlärningsstil - S4 Pragmatisk inlärningsstil. Varje inlärningsstil är därmed kopplad till 

ett stadie i lärcykeln (Figur 2), en individ kan alltså börja varsomhelst i cykeln. Beroende på 

föredragen inlärningsstil, kommer en individ att föredra att börja på en viss plats i cykeln. Det är 

viktigt att individen inte fastnar i ett stadium utan går vidare, detta eftersom alla stadier stödjer 

varandra och kombinationen av alla behövs för att uppnå effektivt och godtyckligt lärande. Detta 

kan uppnås med hjälp av olika läraktiviteter, eftersom vissa läraktiviteter stödjer vissa 

inlärningsstilar, stadium i inlärningscykeln, mer än andra. Inlärningscykeln bör även betraktas 

som en beskrivning av den kontinuerliga och återkommande process som alla går igenom vid 

inlärning. Vidare är alla stadier viktiga för att utgöra hela processen, men beroende på föredragen 

inlärningsstil kan olika individer börja på olika ställen samt spendera mer eller mindre tid på olika 

ställen (Honey och Mumford, 2002). Enligt Honey och Mumford kan därmed medvetenhet om 

sambanden i inlärningscykeln öka förståelsen för hur individen tillgodogör sig information och 
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hur man kan anpassa läraktiviteter utifrån var individen befinner sig i inlärningscykeln, men även 

så att individen får möjlighet att gå igenom alla stadier vid inlärning, eftersom detta är 

fördelaktigt vid inlärning. Honey och Mumford förespråkar därmed att läraren tar reda på 

studenternas föredragen inlärningsstil innan en utbildning påbörjats. Detta ger läraren möjlighet 

att skapa sig en uppfattning om studenterna, samt anpassa undervisningen efter föredragna 

inlärningsstilar. Läraren kan exempelvis välja en inlärningsaktivitet som är mer dominant i en viss 

del av inlärningscykeln, om detta passar studenterna. Vidare kan läraren dela in studenterna i 

grupper utifrån föredragen inlärningsstil vilket kommer att påverka var i inlärningscykeln de 

föredrar att börja och vilken inlärningsaktivitet som passar dem bäst. Medvetenhet om 

studenternas föredragna inlärningsstil i kombination med inlärningscykeln gör det enklare för 

läraren att följa studenternas inlärningsprocess,  och genom rätt inlärningsaktiviteter guida dem 

genom alla stadier samt fånga upp om de befinner sig på en oönskad plats i inlärningscykeln med 

en inlärningsstil som inte är till fördel för deras lärande. Denna medvetenhet hos läraren och 

anpassning därefter, kan leda till mer effektiv undervisning från läraren samt bättre inlärning från 

studenterna. 

 

 
 

Figur 2, sambanden mellan inlärningsstilar och stadier i inlärningscykeln (Honey & Mumford, 

2000). 
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3. Studien och rapportens upplägg 
 

Denna studie har gjorts i två delar, detta för att på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar 

som har presenterats. De två delarna delar samma deltagare, etiska förhållningssätt och 

datainsamlingstillfälle, vilket därmed kommer att redovisas för i följande delar. Rapporten 

kommer sedan att börja med att presentera den kvalitativa intervjudelen av studien, dess metod, 

behandling av data och resultat. Detsamma kommer sedan att presenteras för den kvantitativa 

frågeformulärdelen. En slutlig diskussion kommer sedan att binda samman de två delarna.   

3.1 Deltagare  
 
Datamaterialet samlades in från totalt 15 deltagare, varav 12 kvinnor och 3 män. Studien gjordes 

i samband med att Linköpings Kommuns avdelning Kontakt Linköping öppnande, vilket 

innebar att samtliga deltagare var nyanställda som var under utbildning för sitt jobb på Kontakt 

Linköping. Utifrån detta kan deltagarna betraktas som en homogen grupp, samtidigt som 

motargument som att de precis är nyanställda med olika bakgrunder och utan kännedom om 

varandra kan dras. Man kan dock sluta sig till att ett bekvämlighetsurval skett, detta då samtliga 

deltagare deltog i en utbildningsform med blandade lärmiljöer som var passande för studien, 

samt att detta skedde i samma organisation som studien gjordes i samarbete med. Detta innebär 

även att det skett ett målinriktat urval eftersom urvalet skedde strategiskt då samtliga deltagare 

var relevanta att utvinna data ifrån, i syfte att kunna besvara frågeställningarna (Bryman, 2012).  

3.2 Etik  
 

Den som ansvarar för studien är främst ansvarig för att skydda deltagarna, detta genom kontroll 

att data för studien inte ska kunna kopplas till individuella informanter. Detta är extra viktigt 

inom kvalitativa studier som använder sig av intervjumetoder och deltagarcitat för att driva sina 

analyser (Dalen, 2015). Vidare är det i denna studie relevant då samtliga deltagare kommer från 

samma arbetsplats. Denna studie har därmed utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav för att uppnå grundläggande individskyddskrav för samtliga deltagare.  

 

Det första kravet är informationskravet, vilket kan likställas med Dalens (2015) krav om 

information. Detta innebär att forskningsansvarig ska informera alla som blir berörda av aktuella 

forskningsuppgifter, i detta fall ifyllandet av formulär och intervju, om studiens syfte. Praktiskt 
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innebär detta att samtliga deltagare har informerats om vad deras deltagare innebär, syftet med 

deras deltagande och hur resultatet kommer att användas samt presenteras. Vidare informerades 

deltagarna om att deras deltagande är frivillig med möjlighet att avbryta när som helst utan att 

uppge anledning.  

 

Samtyckeskravet belyser vikten om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Till skillnad från informationskravet där deltagarna endast 

blev informerade om deras rättigheter, har samtliga deltagare i denna studie fått skriva på ett 

skriftligt informerande samtycke till deras deltagande. Samtyckesblanketten har innehållit all 

information som täcks av informationskravet och möjlighet för frågor och diskussion med 

forskningsansvarig har funnits. Samtliga deltagare har skrivit under samtyckesblanketten (Bilaga 

9.1) 

 

Vetenskapsrådets (2002) tredje huvudkrav för etiska studier är konfidentialitetskravet, vilket även 

understryks i Dalens (2015) principer om etik. Detta innebär att alla personuppgifter har 

behandlats konfidentiellt samt förvarats så att inga obehöriga kan ta del av dem. Dalen 

understryker vikten av konfidentialitet inom intervjustudier då deltagaren och intervjuaren möts 

personligen, samt att användningen av citat i den slutgiltiga rapporten är vanligt. Praktiskt sätt 

har detta lösts genom att deltagarna delgivits en anonym identitet (P1, P2, P3…). Deltagarna har 

informerats om hur deras personuppgifter anonymiseras både muntligen och skriftligen genom 

samtyckesblanketten.  

 

Det sista kravet för  att uppnå grundläggande individskyddskrav för samtliga deltagare är 

nyttjandekravet. Detta innebär att all information och data som samlats in om en deltagare 

endast får användas i denna studies forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom denna 

studie görs i samarbete med deltagarnas arbetsgivare har det tydliggjorts att ingen personlig 

information om varken identitet eller åsikt kommer att delas med deras arbetsgivare, detta 

eftersom det skulle kunna påverka deltagarnas jobb eller arbetsmiljö. Deltagarna har informerats 

om detta skriftligen i samtyckesblanketten. 

 

Studien har även tagit hänsyn till vissa av Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer, som att 

erbjuda varje deltagare en kopia av den slutgiltiga rapporten. 
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3.3 Material  
 
Studiens material har bestått av utskrivna samtyckesblanketter (Bilaga 9.1) och utskrivna 

frågeformulär (Bilaga 9.2) som sedan har fyllts i av varje deltagare. Frågeformuläret har legat till 

grund för den kvantitativa delen av studien, medan en intervju med tillhörande intervjuguide 

(Bilaga 9.4) har legat till grund för den kvalitativa delen. Poängsättning för utvinnande av 

inlärningsstil har gjorts i enlighet med Honey och Mumfords (2000) tabell, se Bilaga 9.3 samt 

Tabell 2. Vidare har samtliga intervjuer spelats in auditivt med applikationen ”Röstmemon” i en 

IphoneX, detta i enlighet med Dalens (2015) rekommendationer om tekniska hjälpmedel vid 

intervjustudier.  

3.4 Procedur  
 

Datainsamlingen bestod främst av ifyllda frågeformulär om inlärningsstilar och inspelade 

intervjuer mellan deltagarna och intervjuledaren, med grund i intervjuguiden. Det utfördes två 

provintervjuer innan det att de utvalda deltagarna för studien intervjuades. Syftet med 

provintervjuerna var att testa intervjuguiden, intervjuledaren och tekniken, detta för att sedan 

göra enklare korrigeringar, i enlighet med Dalen (2015). De två deltagarna för provintervjuerna 

hade tidigare genomfört liknande läraktiviteter i from av blandade lärmiljöer när de kommit som 

nyanställda till en arbetsplats. De två provintervjuerna ledde till viss modifikation i form av ökad 

tydlighet i intervjuguiden. Vidare kunde en intervjufråga skalas bort då relevans av frågan i 

relation till studien ej kunde motiveras.  

 

Tillfällen med varje deltagare bokades in som en aktivitet i deras utbildningsplan, och de 

hänvisades till ett enskilt kontorsrum. Deltagarna hälsades välkomna av intervjuledaren och fick 

sätta sig i rummet. Intervjuledaren informerade om studiens syfte och vad det innebar för 

deltagaren, detta upprepades sedan i skriftlig form i samtyckesblanketten som deltagaren fick läsa 

och skriva under. Deltagarna fick sedan fylla ett frågeformulär av Honey och Mumford (2000), 

för att kunna finna deras föredragna inlärningsstil, detta för den kvantitativa frågeformulärdelen 

av studien. När formuläret var ifyllt påbörjades den auditivt inspelade semistrukturerade 

intervjun, för den kvalitativa intervjudelen av studien. När intervjun var klar fick deltagaren 

möjlighet att ställa frågor, och tackades sedan för sin medverkan. Varje tillfälle tog mellan 30 - 60 

minuter.  
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Sammanställning av formulärsvaren och transkribering av materialet, samt övriga steg av 

analysprocessen skedde löpande av forskningsledaren.   

4. Intervjudel  

4.1 Metod 
 
Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) anser att kvalitativa metoder är lämpliga när man ämnar att 

undersöka flertalet forskningsfrågor inom ett fält som saknar liknande forskning eller 

grundläggande kunskap. Vidare menar Hjerm et al. att kvalitativa metoder ofta följer en induktiv, 

upptäckande, logik där teorier genereras utifrån den genomförda studien, men kan genom en 

iterativ process kompletteras med vissa deduktiva inslag. En del av denna studie har därmed 

genomförts med en kvalitativ metod, där majoriteten har varit utifrån ett induktivt 

förhållningssätt. Vidare är detta ett relevant val för studien eftersom det inte fanns några 

förbestämda teorier eller teman som skulle testas. Den huvudsakliga kvalitativa processen som 

genomförts är i enlighet med Bryman (2016), vilket innebär att den kvalitativa delen av studien 

genomförts i följande kronologisk ordning; frågeställningar har skapats, deltagare har intervjuats, 

data har kodats och tematiseras, data har kopplats till tidigare forskning och teorier och en 

slutsats har därmed kunnat dras. Datainsamlingen har bestått av semistrukturerade intervjuer. 

4.1.1 Tematisk analys  
 
Kvalitativa metoder ämnar att finna insikter och förståelse för personer och fenomen i en given 

situation genom ett tolkande angreppssätt (Dalen, 2015), detta genom att studera språklig data 

och dess betydelse, till skillnad från kvantitativa metoder som använder sig av numerisk data 

(Bryman, 2016). Denna kvalitativa del av studien har vidare använt sig av tematisk analys. 

Tematisk analys ämnar att identifiera och studera teman utifrån kvalitativ data, i detta fall 

intervjuer som har transkriberats. De teman som identifierats ska summera den huvudsakliga 

kontexten från data. Vidare ska de teman man funnit vara breda och visa på unika egenskaper. 

Den slutgiltiga analysen ska därmed belysa vad som sagts, inte hur det sagts (Howitt, 2016).  

4.1.1.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

 

Intervjuer kan användas som huvudsaklig metod för kvalitativa studier eftersom de ämnar att 

studera individuella upplevelser, hur saker uppfattas och varför. Syftet med en intervju är därmed 
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att på ett explicit sätt få fram beskrivande information om hur olika individer upplever olika 

situationer. En intervju kan därför ses som en utväxling av synpunkter där intervjuledaren ber 

om deltagarnas åsikter och uppfattningar (Dalen, 2015). Denna studie har använt sig av 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuledaren har haft en intervjuguide att utgå 

ifrån men har under intervjun lämnat rum för deltagaren att elaborera och därmed eventuellt 

styra samtalet mot saker som inte funnits med bland de förbereda intervjufrågorna. Denna 

intervjumetod ger både struktur och flexibilitet eftersom varken frågorna eller svarsalternativen 

är helt satta av intervjuledaren (Gillham, 2008). Detta kan vara fördelaktigt då nya insikter och 

perspektiv har presenterats, samtidigt som produkten, datamaterialet, reflekterar vad deltagaren 

ansett som mest viktigt (Bryman, 2016). Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) menar även att 

detta kan bidra till en djupare förståelse för komplexa händelser och fenomen, och är passande 

för studier om fenomen som är relativt outforskade. Semistrukturerade intervjuer är därmed 

passande för studier av detta slag. Viktigt att tillägga, är att samtliga frågor i intervjuguiden har 

ställts till samtliga deltagare, detta för att kunna ställa intervjuerna i relation till varandra. 

4.1.1.2 Transkription som databehandlingsmetod 

 

Enligt Linell (1994) är transkription produkten av auditiva yttranden som översatts till skriftlig 

notation. Vidare syftar transkription till att studera talarens eller samtalets form, struktur och 

innehåll. I denna studie har därmed allt inspelat material transkriberats. Transkriptionerna har 

gjorts i datorprogrammen Word för att enkelt kunna hantera och sortera dem. Det är sedan detta 

material som har använts för att kunna utvinna teman för vidare analys.  

4.1.1.3 Den tematiska analysprocessen  

 

Denna del av studien har utgått ifrån Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) samt Braun och 

Clarkes (2006) syn på den tematiska analysprocessen. Enligt Hjerm et al. börjar analysprocessen 

när all data, i denna studie i form av intervjuer, samlats in och kan ses som en trestegsraket 

bestående av kodning, tematisering och summering. Kodning innebär reduktion av data, i detta 

fall har alla auditivt inspelade intervjuer transkriberas grovt, detta för att göra materialet mer 

hanterbart samtidigt som det ger forskaren ytterligare möjlighet att lära känna materialet. Målet 

med kodningen är att reducera materialet till dess mest betydelsefulla delar, samtidigt som det är 

viktigt att ingen betydelsefull del skalas bort. När den grova kodningen gjorts, bör en 

tematisering av materialet göras. Detta innebär en finare sorts kodning, där teman identifieras 

utifrån likheter och skillnader i materialet. Det är denna tematisering som sedan ligger till grund 
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för analysen och till stor del representerar de huvudsakliga områdena som kommit fram vid 

datainsamlingen. Det sista steget är summering, vilket innebär att slutsatser kan dras utifrån 

kodnings- och tematiseringsarbetet. Dessa steg är vad som utgör en god tematiskt utförd studie 

enligt Hjerm et al. Dessa tre steg konkretiserar även de sex steg som Braun och Clarke beskriver 

utgör en god tematisk analys. Braun och Clarke menar att en väl utförd tematisk analys har skett 

när forskaren har: bekantat sig med insamlad data, genomfört en initial kodning av materialet, 

letat efter teman, granskat teman, definierat och namngett teman samt sammanställt fynden i en 

rapport. Den process som använts i studien följer därmed de steg som krävs för att kunna 

säkerställa en väl utförd tematisk analys. Vidare lägger Hjerm et al. samt Braun och Clarke även 

vikt vid att det är en iterativ process mellan stegen. Detta innebär att den kodning som gjorts 

aldrig ska betraktas som permanent, utan kan med fördel gås tillbaka till och ändras. Denna 

studie har därmed följt en iterativ process mellan delarna av analysprocessen. 
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4.2 Intervjudel resultat 
 
Teman används för att enkelt identifiera liknande områden som många deltagare uttalat sig om 

(Dalen, 2015). I Tabell 3, presenteras de teman och underteman som identifierats från den 

kvalitativa delen av studien. Tabellen visar även ett utdrag av de koder som lett fram till funna 

teman. 

 
Tabell 3. Teman, underteman och koder som identifierats i den kvalitativa intervjudelen. 

Tema: Underteman: Koder:  

Användning Tolkning av användning 
 
Kunskapstyper för olika 
användningsområden på jobbet 

Komplement 
Användning-
sområde 
Syfte 
Frågor 
Innehåll 
Situation 
Utförande 

Test 
Förståelse 
Bekräftelse 
Kunskapstyp 
Upprepning 
Specifikt 
Generellt 
Situation 
 

Att välja själv Schemaläggning 
 
Syfte  

Närvaro 
Personlig 
kontakt 
Självstudier 
Tydlighet 
Planering 
Koppling 
Anpassning 
 
 

Ovisshet 
Test 
Förberedelse 
Schema 
Tid 
Frihet 
Val 
Ansvar 
 

Uppfattning av 
arbetsgivare 

Känsla 
 
Förtroende och trygghet  

Uppfattning 
Kontakt 
Känsla 
Trygghet 
Satsning 
Isolation 
Tillhörighet 
 
 

Nytänk 
Digitalisering 
Ekonomi 
Dynamik  
Trivsel 
Trygghet 
Förtroende 

 

4.2.1. Tema användning 
 
Temat användning visar hur deltagarna identifierade olika typer av användning för de olika 

lärmiljöerna, hur de olika lärmiljöerna faktiskt används och hur detta påverkade deltagarnas 

kunskapsutveckling.  

4.2.1.1 Tolkning av användning 

 
Olika deltagare hade använt sig av e-lärande som lärmiljö på olika sätt. Vissa använde sig av e-

lärande som en förberedande lärmiljö inför föreläsningen, och kände sig då mer förberedda inför 
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föreläsningen. Denna förberedelse innebar att deltagaren hade en förståelse för vad föreläsningen 

skulle handla om och kunde därmed även förbereda bra och relevanta frågor utifrån vad hen inte 

förstod i e-lärandet. Detta kan anses fördelaktigt då deltagarna under föreläsningen kunde ställa 

och få svar på frågor, något som man inte kunde i e-lärandet.  

 
“Jag har och vill göra e-learning (e-lärandet) innan föreläsningen, för då känner jag mig mer förberedd eftersom jag 

visste vad det skulle handla om.” – P3 
 

“Om man gör e-learning (e-lärandet) innan föreläsningen så är man ju mer förberedd på att ställa frågor, och så 
vet man ju vad man inte förstår så man kan fråga om det, i e-learningen (e-lärandet) kan man ju inte ställa 

frågor.” - P7 
 

E-lärande har dock även använts som ett kunskapstest efter föreläsningen av många deltagare. E-

lärandet har bestått av många frågor som reflekterar vad som tagits upp på föreläsningen. Många 

deltagare har därmed uttryckt att det har varit fördelaktigt att använda e-lärande som ett test på 

hur mycket man förstod och därmed kan från föreläsningen. Vid bristande kunskap från 

föreläsningen i syfte att besvara de frågor som ställs i e-lärandet har det även funnits information 

i e-lärandet som har varit uppskattat av deltagarna då det kan komplettera saknad kunskap eller 

bekräfta existerande kunskap. 

 

“Jag vill göra e-learning (e-lärande) efter föreläsningen för då blir det som ett test på vad jag kan utifrån 

föreläsningen, vilket är bra för att testa sina kunskaper.” – P1 

 

“Ibland kunde jag ju inte alla frågor i e-learningen (e-lärandet), så då var det bra att det fanns information i den 

så jag kunde kolla upp det, men för det mesta så scrollade jag bara förbi informationen för att se att det inte är 

något annat än det som togs upp på föreläsningen, vilket det oftast inte var, det var ganska skönt för då visste jag 

att jag hade täckt allt liksom.” – P11 

 

Det finns det ingen indikation på att föreläsningen kan användas på olika sätt av deltagarna 

såsom e-lärandet.  

 

 “På en föreläsning sitter man ju och tar in samma kunskap, jag tror inte det skiljer sig i 

användningsområden såsom jag vet att vissa använt e-learning (e-lärande) som en förberedelse medan jag använt 

det som ett test. Samma e-learning (e-lärande) kan användas på flera olika sätt, det kan nog inte en föreläsning.” 

– P 14 
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Data har visat på att e-lärande kan användas som ett kunskapstest på eller förberedelse inför en 

föreläsning. E-lärande kan därmed betraktas som ett komplement till en föreläsning, och 

föreläsningen har därmed ofta satts i centrum. E-lärandet kan därmed ses som en extra 

komponent som är till fördel för kunskapsutvecklingen men är inte nödvändig. Många deltagare 

ansåg att både e-lärande och föreläsning är viktigt för en god kunskapsutveckling, men att e-

lärande är beroende av en tillhörande föreläsning, medan kunskapsutvecklingen från en 

föreläsning kan förstärkas genom e-lärande men att det ej är nödvändigt. 

 

“Det vore tråkigt att ta bort e-learning (e-lärande), men jag tror inte att man endast skulle kunna ha e-learning 

(e-lärande) så som man endast skulle kunna ha en föreläsning.” – P2 

 

“Jag tror att e-learningen  (e-lärandet) är beroende av en tillhörande föreläsning, men en föreläsning är inte 

beroende av en tillhörande e-learning (e-lärande).” – P8 

 

4.2.1.2 Kunskapstyper för olika användningsområden på jobbet 

 

Klarhet i vilken kunskapstyp de olika lärmiljöerna, e-lärande och föreläsning, genererar har 

tydliggjorts genom intervjuerna. Många deltagare är överens om att båda lärmiljöerna presenterar 

faktakunskap, men att faktakunskaper som presenteras skiljer sig i vilken användning deltagarna 

kommer att få för den. Föreläsningarna har tenderat att presentera mer kunskap om 

organisationen som helhet, det vill säga vad de huvudsakliga ansvarsområdena är, hur arbete 

genomförs och hur den interna strukturen ser ut. Detta till skillnad från e-lärandet som har 

presenterat faktakunskap som är mer specifik. I generella drag har föreläsningarna fokuserat på 

faktakunskap om organisationen som deltagarna arbetar på medan e-lärande har presenterat 

faktakunskap som deltagarna ska kunna i deras vardagliga jobb när de ska hjälpa människor som 

ringer in till kommunen. De två typerna kan därmed ses som faktakunskap från två perspektiv, 

inifrån organisationen som presenteras på föreläsningen och utanför organisationen som 

presenteras av e-lärandet. Dessa olika typer av faktakunskap är enligt många deltagare oberoende 

av varandra och ger upphov till olik kunskapsutveckling, men genom att kombinera dem kan en 

större och djupare förståelse skapas vilket är till fördel för deras kommande jobb. 

Användningsområdena för de olika faktakunskaperna kan därmed separeras, men även med 

fördel kombineras. 
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“Allt vi lär oss är ju fakta. Föreläsningen är mest fakta om hur deras förvaltning fungerar, alltså vad de gör och 

hur de arbetar i den. E-learningen (e-lärandet) är också fakta, men kanske som är mer relevant för vårt jobb när 

folk ringer in och undrar saker.” -P3 

 

“Asså föreläsningen och e-learningen (e-lärandet) presenterar ju information, eller ja fakta om kommunen, på 

olika vis. Jag tror båda behövs för föreläsningen är mer internt om förvaltningen och e-learning (e-lärandet) är mer 

om sådant vi ska kunna svara på, men man fattar ju mer om man får båda perspektiven, de kompletterar 

varandra, men klart de är ju inte beroende av varandra.” – P13 

4.2.2 Tema att välja själv 
 

Temat att välja själv handlar om deltagarnas olika uppfattningar och åsikter gällande 

schemaläggning och syfte med de olika lärmiljöerna. Följande stycken redovisar även för hur 

detta påverkar deltagarnas upplevelse och kunskapsutveckling för lärmiljöerna enskilt och i 

kombination med varandra.  

4.2.2.1 Schemaläggning 

 
Många deltagare tog upp att det är tydligare när en föreläsning ska genomföras än när e-lärande 

ska genomföras. Detta eftersom att föreläsningarna är schemalagda och att man måste vara på 

plats fysiskt. E-lärande är inte schemalagt på samma sätt, men många har funnit tiden för 

självstudier i schemat som en indikation på när e-lärande ska genomföras. Dock finns inte 

samma engagemang till att genomföra e-lärande en viss tid, som en föreläsning, eftersom det är 

mer öppet när den kan genomföras. Trots detta försöker dock många deltagare att göra e-lärande 

i samband med passande föreläsning. Detta kan även återigen visa på att föreläsningen sätts i 

centrum och att e-lärande ses som ett komplement.  

 

“Alltså föreläsningen går man ju till, en e-learningen (e-lärandet) försöker jag göra när vi har självstudier och så 

gör jag den e-learningen (e-lärandet) som hör till den föreläsningen jag varit på eller ska till.” – P15 

 

“Det märks ju om man missar en föreläsningen, och då kan man ju inte ta igen det på samma sätt om en e-

learning  (e-lärande) som man kan göra när som. Men jag försöker göra e-learningen (e-lärandet) samma vecka 

som föreläsningen, typ när jag har självstudier.” – P4 
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Friheten att göra e-lärande när man vill kan vara både till fördel och nackdel, och därmed 

uppfattas olika. Trots att många försöker använda tiden för självstudier som en indikation på när 

e-lärande ska genomföras så kan det finnas en viss frustration i att inte veta när man ska 

genomföra den, det ökar även kravet hos deltagaren att själv planera in när e-lärande ska 

genomföras. Dock anser vissa att det kan vara skönt att själv välja när e-lärande ska genomföras 

eftersom man då kan välja att göra den innan eller efter föreläsningen beroende på vad man 

föredrar, en schemaläggning hade tagit bort denna möjlighet. 

 

“Det är lite jobbigt att inte veta exakt när vi ska göra e-learning (e-lärande), men jag tänker att man ska göra 

dem under självstudietiden, men man måste ju komma ihåg och planera inför det så man inte missar någon.” – 

P9 

 

“Jag gillar ju att göra e-learning (e-lärandet) som ett test efter en föreläsning, så även om den finns tillgänglig är 

det bra att jag själv kan välja att göra den efter föreläsningen, jag tror jag lär mig mer då också.” – P6 

 

4.2.2.2 Syfte 

 
E-lärandet har inte varit schemalagt vilket har givit deltagarna stor frihet till att själva välja när 

den ska göras. Många deltagare påpekar dock att denna frihet kan vara svår då syftet med e-

lärandet inte är klargjort. I tidigare delar har det kommit fram att e-lärande kan användas som ett 

test på eller förberedelse inför en föreläsning, vilket många deltagare bygger vidare på när det 

kommer till beslut om när de ska välja att genomföra den. Hade syftet med e-lärande varit 

tydligare hade den kunnat anpassas därefter. Det hade därmed även, trots frihet i schemat, varit 

lättare för deltagarna att fatta beslut om när e-lärande ska genomföras. Vidare spekulerar många 

deltagare i att man lär sig olika beroende på när e-lärandet genomförs i förhållande till 

föreläsningen. Många menar att det skulle kunna vara intressant för dem att veta, även om de 

sedan fick välja, när det är tänkt att de ska genomföra e-lärandet i förhållande till föreläsningen.  

 

“Jag vet ju inte vad som är tänkt, alltså hur e-learningen (e-lärandet) och föreläsningen ska höra ihop, jag gör 

gärna e-learning (e-lärande) innan som en förberedelse men vet att vissa har det som test efteråt. Det blir ju alltid 

ett val då när man ska göra e-learning (e-lärande) i förhållande till föreläsningen, och det är ju svårt att veta vad 

som är bäst, asså hur lär man sig bäst eller hur är det tänkt(?)” -13 
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“Det är bra att använda e-learning (e-lärande) som ett test på vad man lärt sig från föreläsningen, tycker jag, men 

om det var tydligare att det var ett test så skulle man ju kunna göra fler frågor eller fråga mer om vad som togs 

upp, alltså göra det mer som ett test… nu är det jag som använder det som ett test men jag tror inte riktigt att det 

är tänkt så, men för mig fungerar det bra.” -P5 

 

Om syftet med e-lärande tydliggjorts, skulle det kunna kopplas till föreläsningen på ett bättre sätt 

enligt vissa deltagare. Detta samtidigt som många deltagare värdesätter friheten att göra e-

lärandet när som i förhållande till föreläsningen, mycket eftersom de ej är beroende av varandra. 

Detta oberoende och frihet kan även vara fördelaktigt om man vill återanvända ett specifikt e-

lärande eller om man missar en föreläsning. 

 

“Men säg att e-learning (e-lärande) ska vara som ett test på vad man kan från föreläsningen, då hade man ju 

kunnat anpassa e-learningen (e-lärandet) till det mer, nu kan den användas både innan eller efter egentligen.” – 

P10 

 

“Det är nog bra att e-learningen (e-lärandet) och föreläsningen är två separerade saker, för jag har missat en 

föreläsningen men kan göra e-learning (e-lärande) ändå och lära mig på så vis. Jag tänker även om det kommer 

nyanställda senare så kan man ju använda samma e-learning (e-lärandet) utan att behöva upprepa exakt samma 

föreläsning.” – P12 

4.2.3 Tema uppfattning av arbetsgivare 
 

Temat uppfattning av arbetsgivare visar på hur känsla, förtroende och trygghet kan påverkas av 

olika lärmiljöer och uppfattningar de ger upphov till. 

4.2.3.1 Känsla 

 
Många deltagare redogjorde för skillnaden i känsla mellan en föreläsning och e-lärande. 

Föreläsningen ansågs mer personliga än e-lärande, eftersom man fick se den som pratade rent 

fysiskt. Trots att den person som föreläste inte såg varje unik deltagare, så uppfattade många 

deltagare det som att de sågs av föreläsaren, vilket ingav en känsla av tillhörighet. Vid 

spekulationer om en fysisk föreläsning kunde ersättas med en inspelad digital föreläsning ställde 

sig många positiva till att det troligen skulle generera samma kunskapsutveckling, men att känslan 

inte skulle vara densamma. Ett par deltagare påpekade att ett jobb inte endast handlar om att 

kunna utföra det på korrekt sätt, men att man även måste trivas, känna sig sedd och ha en 
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förståelse och bild av hur verksamheten och människorna i den fungerar. Vidare ansåg många att 

en fysiskt föreläsning bidrog till gruppdynamiken då de satt tillsammans och lyssnade på samma 

sak, medan man vid en dator ofta sitter själv. Den känsla som en fysisk föreläsning med olika 

människor ger kan, enligt många deltagare, inte ersättas med varken en digital föreläsning eller e-

lärande, även om kunskapsutvecklingen som uppstår troligtvis skulle kunna det.  

 

“Det är en annan känsla att sitta med andra människor, man känner nog viss tillhörighet och så känns det mer 

personligt än om man sitter vid datorn.” – P7 

 

“Ett jobb handlar inte bara om att utföra det som krävs, men också om att trivas och känna att man är någon 

och att man trivs. Jag tror inte att en digital utbildning någonsin kan uppnå samma mänskliga känsla som en 

live utbildning, där finns nog en svaghet hos digitala utbildningar.” – P1 

 

“Man kan nog lära sig samma sak på en föreläsning och något på datorn, men det är ju en helt annan grej att 

sitta på en föreläsning, du vet gruppdynamik, känsla och ja man känner sig sedd och viktigt, man är inte bara 

någon anonym användare vid datorn.” – P15 

4.2.3.2 Förtroende och trygghet 

 
Som tidigare redovisats för, upplevde många deltagare att föreläsningen rörde på ett mer 

personligt plan och att den känslan varken går att ersätta digitalt eller ta bort helt eftersom det är 

en viktigt faktor på en arbetsplats. Många deltagare menar att denna personliga känsla även ger 

ett sorts förtroende och trygghet för organisationen, eftersom man får se personer som arbetar i 

den och möjlighet till frågor finns. Vissa deltagare menar att denna typ av förtroende och 

trygghet inte hade funnits om allt skett genom en datorskärm, då det skulle kunna upplevas som 

att organisationen gömmer sig bakom den och att samma personliga kontakt inte kan skapas. 

 

“Det är viktigt med föreläsningar, för då får man ju träffa personer på riktigt, de gömmer sig alltså inte bakom 

en datorskärm. Jag känner mig mer trygg och litar mer på personer jag träffat för då får jag en annan känsla för 

dem än vad jag skulle få genom en skärm.” – P12 

 

“Relationer bygger på att man ses, jag tror inte att man kan uppnå samma relation via något digitalt format, inte 

ens videochat, man måste ses på riktigt, det är en jätteviktigt faktor. Jag är glad att vi får åka runt på 

kommunen och träffa många, det ger mer känsla, trygghet och tillit tycker jag.” – P6 
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Vidare är det, utifrån ett perspektiv om förtroende och trygghet, viktigt att ha kvar e-lärande. 

Enligt ett par deltagare visar e-lärande på en digital satsning från kommunen vilket även kan 

demonstrera på en vilja att utvecklas samt att ekonomin är tillräckligt god för att kunna satsa på 

något som tidigare inte funnits. Deltagarna menar då att detta inbringar viss trygghet samt 

förtroende för sin arbetsgivare.  

 

“Jag tror att det går ganska bra för kommunen, jag menar de verkar ju ha råd att satsa på digitalisering, typ e-

learning (e-lärande), så det känns ju tryggt. Den är det ju bra att de visar att de vill framåt och vill utvecklas, det 

är ju bra om jag någon gång skulle komma med något nytt förslag.” – P3 

 

“E-learning (e-lärande) och allt annat vi fått visar på en ekonomisk hälsosam organisation som vill framåt, det 

känns tryggt och kul.” – P9 

 

Detta kan innebära att föreläsningar och e-lärande bidrar till olika uppfattningar om kommunen 

som arbetsgivare utifrån förtroende och trygghet, där båda är viktiga för en fungerande 

arbetsplats. 
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5. Formulärdel  

5.1 Metod 
 
Den kvantitativa delen av studien har gjorts utifrån tillvägagångssättet för avgörande av 

inlärningsstil som har etablerats av Honey och Mumford (2000). Deltagarnas preferens av 

inlärningsstil har utvunnits från ett formulär som sedan har poängsätts. Varje deltagare har 

delgivits en styrka som representerar deras preferens till varje enskild inlärningsstil (Bilaga 9.3). 

Resultaten har sedan analyserats på gruppnivå för samtliga deltagare samt för två undergrupper, 

de som föredrog att börja ett utbildningsupplägg med lärmiljön e-lärande respektive föreläsning.  

5.1.1 Frågeformulär som datainsamlingsmetod 
 

Data för den kvantitativa delen av studien har erhållits genom att varje deltagare har fått fylla i 

formuläret om inlärningsstilar från Honey och Mumford (2000) (Bilaga 9.2), detta för att kunna 

avgöra föredragen inlärningsstil. Avgörandet av föredragen inlärningsstil kan ge kännedom om 

var individen befinner sig i inlärningscykeln och vilken läraktivitet som därmed är passande för 

att främja inlärning. Man kan därmed även se nästa steg individen kommer att befinna sig i i 

relation till inlärningscykeln, och utifrån det anpassa läraktivitet. Formuläret bestod av 80 

påståenden, 20 för varje av de fyra inlärningsstilarna, om hur deltagaren upplever sig agera i 

vardagen. Deltagarna satte en bock vid påståenden som stämde in, och ett kryss vis påståenden 

som inte stämde in på dem, detta i enlighet med Honey och Mumford. Föredragen inlärningsstil 

avgjordes sedan utifrån en poängsättningen för varje inlärningsstil enligt en normaliserad tabell 

(Bilaga 9.3 samt Tabell 2).  

5.1.2 Statististiska test som databehandlingmetod 
 

För att kunna behandla och förstå den numerisk insamlade data från formulären, har 

beskrivande statistik och resultat från ett icke-parametiskt Mann-Whitney U test använts. 

Beskrivande statistik visar inte på sannolikheter eller korrelation, utan snarare på vad data 

eventuellt kan visa och därmed betyda. För att göra detta kan den insamlade data med fördel 

grupperas om eller presenteras genom tabeller eller figurer, där ett genomsnittligt mått ofta 

används för att jämföra grupper. Målet med beskrivande data är därmed att på ett enkelt sätt 



 30 
 

berätta vad den numeriskt insamlade data eventuellt kan ha för mening och betydelse för studien 

(Hayes, 2000). Målet med det statistiska Mann-Whitney U testet skiljer sig från detta, och ämnar 

istället till att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan grupper. Följande stycke 

kommer att beskriva hur dessa statistiska tillvägagångssätt har använts för att behandla numeriskt 

insamlad data från frågeformulären. 

 

Svaren från formulären, i form av bock eller kryss, har genom en poängsättning visat på vilken 

inlärningsstil deltagaren föredrar, detta i enlighet med Honey och Mumford (2000). Varje bock 

gav ett poäng, där totalt 20 poäng kunde erhållas per inlärningsstil. Poängen kunde sedan sättas i 

relation till den normaliserade tabellen för inlärningsstilar (Bilaga 9.3), i syfte att avgöra hur starkt 

preferens varje deltagare hade för respektive inlärningsstil. Detta innebär att varje deltagare fick 

ett resultat, i form av styrka hen drogs till varje inlärningsstil. För varje inlärningsstil, aktiv, 

reflekterande, teoretisk och pragmatiskt, värderades alltså deltagarens preferens till varje 

inlärningsstil utifrån styrkorna mycket låg, låg, måttlig, stark och mycket stark. Dessa nivåer 

översätts till siffervärdena 1, 2, 3, 4 och 5. Har en deltagare en mycket låg styrka (1) på en 

inlärningsstil innebär detta att deltagaren inte föredrar att tillgodogöra sig information genom 

denna inlärningsstil, medan en mycket stark styrka (5) innebär att deltagaren gärna tillgodogör sig 

kunskap genom den typen av inlärningsstil. Föredragen inlärningsstil reflekterar hur en deltagare 

föredrar att tillgodogöra sig kunskap samt hur maximal kunskapsutveckling bäst sker, detta kan 

även sättas i relation till olika läraktiviteter, i enlighet med Honey och Mumford (2000). 

Deltagarnas individuella resultat har sedan satts i ihop som en hel grupp samt i form av 

undergrupper för att visa på eventuella likheter och skillnader. Resultaten är därmed på 

gruppnivå, och inte på individnivå. Vidare innebär detta att resultaten visar på hur stark preferens 

varje grupp har för respektive inlärningsstil. Undergrupperna avgjordes beroende på vilken 

lärmiljö, e-lärande eller föreläsning, som deltagarna föredrog att börja ett utbildningsupplägg med 

blandade lärmiljöer med, vilket fastställdes vid datainsamlingstillfället. Samtliga deltagare kunde 

uttala sig om vilken ordning på lärmiljöerna, e-lärande och föreläsning, de föredrog tack vare att 

alla hade genomgått utbildning i respektive ordning. Resultatet för detta har, i enlighet med 

Hayes (2000), sedan visats genom en beskrivande tabell (Tabell 4) för att lättare kunna förstå och 

tolka resultatet. Test för att avgöra om det finns någon signifikant skillnad mellan de olika 

undergrupperna har även gjorts i syfte att se om det finns någon skillnad i hur starkt de föredrar 

olika. Statistiska tester från frågeformulären har utförts och analyserats med ett Mann-Whitney U 

test. Detta är ett icke-parametriskt statistiskt test, och är mest passande eftersom den insamlade 

data inte uppfyller antaganden för ett parametriskt test. Data är exempelvis inte normalfördelad, 
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på grund av ett litet deltagarantal N < 30, vilket gör att normalfördelning inte kan antas. Vidare 

jämförs två oberoende grupper, de som föredrar att börja en utbildningsplan med 

inlärningsaktiviteten föreläsning respektive e-lärande, med en intervallskala. 

  



 32 
 

5.2 Formulärdel resultat 
 
Följande stycken redovisar resultaten från formulärdelen av studien. Tabell 4 visar den 

beskrivande statistik som utvunnits på gruppnivå delade vid respektive inläringsstil. Vidare 

redovisas resultat från ett Mann-Whitney U test som utvunnits utifrån data från formulären och 

därmed även från tabell 4. För ytterligare statistiska värden se bilaga 9.5. 

 
Tabell 4. Beskrivande statistik delade vid inlärningsstil för grupperna: samtliga deltagare, föredrar 
att börja med föreläsning och föredrar att börja med e-lärande, råa värden (eng. raw scores). 
           

    Interquartile Range Percentiles 

  N Median 25% 50% 75% 

Aktiv 
inläringsstil 

Samtliga deltagare 15 3.00 2.00 3.00 3.00 

 Föredrar att börja 
med föreläsning 

8 3.00 2.00 3.00 3.25 

 Föredrar att börja 
med e-lärande 

7 2.57 2.00 2.00 3.00 

Reflekterande 
inlärningsstil 

Samtliga deltagare 15 3.00 2.50 3.00 4.00 

 Föredrar att börja 
med föreläsning 

8 2.88 2.75 3.00 3.25 

 Föredrar att börja 
med e-lärande 

7 3.29 2.50 3.00 4.00 

Teoretisk 
inlärningsstil 

Samtliga deltagare 15 3.00 3.00 3.00 4.00 

 Föredrar att börja 
med föreläsning 

8 2.88 2.75 3.00 3.00 

 Föredrar att börja 
med e-lärande 

7 3.43 3.00 4.00 4.00 

Pragmatisk 
inlärningsstil 

Samtliga deltagare 15 3.00 3.00 3.00 3.50 

 Föredrar att börja 
med föreläsning 

8 3.00 3.00 3.00 3.25 

 Föredrar att börja 
med e-lärande 

7 3.00 2.50 3.00 2.50 



 33 
 

       

Resultaten visar på att det inte finns någon signifikant skillnad ( U = 21, p = 0.428) i styrka för 

den aktiva inlärningsstilen mellan gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön 

föreläsning (mdn = 3.00) och gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön e-lärande 

(mdn = 2.57). 

 

Resultaten visar på att det inte finns någon signifikant skillnad ( U = 23, p = 0.586) i styrka för 

den reflekterande inlärningsstilen mellan gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön 

föreläsning (mdn = 2.88) och gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön e-lärande 

(mdn = 3.29). 

 

Resultaten visar på att det inte finns någon signifikant skillnad ( U = 17.5, p = 0.217) i styrka för 

den teoretiska inlärningsstilen mellan gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön 

föreläsning (mdn = 2.88) och gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön e-lärande 

(mdn = 3.43). 

 

Resultaten visar på att det inte finns någon signifikant skillnad ( U = 26.0 , p = 0.850) i styrka för 

den pragmatiska inlärningsstilen mellan gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön 

föreläsning (mdn =3.00) och gruppen deltagare som föredrog att börja med lärmiljön e-lärande 

(mdn = 3.00). 
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6. Slutlig Diskussion  
 

Studien har undersökt hur olika lärmiljöer inom blandade lärmiljöer skiljer sig samt om ordning 

på olika lärmiljöer ändrar användarnas upplevelse. Vidare har denna studie undersökt om det 

finns någon skillnad i prefererad inlärningsstil samt prefererad ordning på lärmiljö i en blandad 

lärmiljö med rotationsinläring. Denna studie kan därmed öka förståelsen för hur upplägg i en 

blandad lärmiljö med rotationsinlärning ska struktureras, designas. Detta skulle vara en stor 

utveckling jämfört med hur det vanligtvis fungerar nu med att studenterna antingen får ett 

randomiserat schema på läraktiviteter eller själva väljer ordningen läraktiviterna ska utföras i. För 

att klargöra vad resultaten från denna studie kan bidra med för förståelsen av blandade lärmiljöer, 

har en koppling till respektive frågeställning gjorts. Vidare förs en diskussion om studiens metod 

och förslag på framtida studier presenteras.  

6.1 Analys av resultat 
 

Följande stycken kommer att besvara de tre frågeställningar som satts upp baserat på de resultat 

som utvunnits från de kvalitativa och kvantitativa delarna.  

6.1.1 Analys och diskussion kring frågeställning 1 
 
Detta stycke kommer att analysera, diskutera samt besvara frågeställning 1. 
 
Hur skiljer sig olika lärmiljöer, specifikt e-lärande och lärarledda föreläsningar, med avseende på upplevelse, 

kunskapsutveckling och förtroende (för organisationen)? 

 
Resultaten från denna studie har visat på att de olika lärmiljöerna, e-lärande och föreläsning, 

skiljer sig i upplevelse. Många deltagarna använder sig av lärmiljön e-lärande på olika sätt vilket 

påverkar deras uppfattning av den. En del använder e-lärande som en förberedelse inför en 

föreläsning medan andra använder e-lärande som ett kunskapstest på vad de lärt sig från 

föreläsningen. Lärmiljön e-lärande upplevs därmed annorlunda beroende på om deltagaren har 

tidigare information och förståelse från lärmiljön föreläsning eller ej. Vidare visar detta på att 

lärmiljön e-lärande används på olika sätt, och upplevs därmed ha olika och/eller flertalet syften. 

Studien visar även på att många deltagare upplever att e-lärande är beroende, och därmed agerar 

som ett komplement, till en föreläsningen som därmed sätts i centrum men inte vice versa. Trots 
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detta anser dock många deltagare att båda lärmiljöerna behövs, eftersom de på många vis 

kompletterar varandra och därmed ger en djupare och förstärkt kunskapsutveckling.  

 

Lärmiljöerna liknar varandra i att de båda presenterar faktakunskap, dock utifrån olika perspektiv 

som kommer att ha olik betydelse för deltagarna i sitt arbete. Föreläsningen har visats ge mer 

kunskap om organisationen som helhet, medan e-lärande har givit deltagarna mer kunskap som 

är relevant för deras vardagliga arbete. Detta visar på att lärmiljöerna leder till olik typ av 

kunskap, och därmed kunskapsutveckling. Faktakunskapen från lärmiljöerna kan, enligt 

resultaten, med fördel presenteras samt användas separat eller kombineras. Förståelse och djup i 

kunskap tenderar att visa sig bli bäst när de olika lärmiljöerna, och dess olika faktakunskap, 

kombineras av deltagarna.  

 

Utöver de olika typerna av faktakunskap som lärmiljöerna förmedlar, ger de även användarna 

olika typer av känslor men som alla är till fördel för förtroendet för organisationen. 

Föreläsningen ansågs mer personlig, medan e-lärande inte gav samma mänskliga kontakt. En 

fysisk föreläsning skulle kunna ersättas med en digital och därmed generera samma 

kunskapsutveckling, men den personliga känslan skulle då försvinna. Detta eftersom att lärmiljön 

föreläsning bidrar till en känsla av trivsel, förståelse och tillhörighet inom organisationen tack 

vare den fysiska kontakten och närvaron. Detta innebär att lärmiljön föreläsning inbringar visst 

förtroende och trygghet för organisationen tack vare den mänskliga kontakten som e-lärande inte 

kan konkurrera med. Dock anser många även att en känsla av trygghet och tillit för 

organisationen har genererats från lärmiljön e-lärande. Resultaten visar på att användningen av en 

e-lärande modul speglar en ekonomiskt hälsosam organisation som vill utvecklas, framförallt 

med avseende på digitalisering.  

 

Vissa deltagare upplever även känsla av frustration inom lärmiljön e-lärande eftersom det inte 

finns några tydliga direktiv om dess syfte eller när den ska genomföras, vilket gör det svårt för 

vissa deltagare att planera när den bör göras, samtidigt som andra uppskattar denna frihet. 

Analysen har visat på att en del deltagare önskar tydligare direktiv i syfte att minska förvirring 

och istället maximera kunskapsutveckling. Denna situation kan påverka deltagarnas uppfattning 

av organisationen då utbildningsplanen kan anses ogenomtänkt alternativt att kommunikationen 

om hur lärmiljöerna ska genomföras är bristfällig. Det är dock oklart hur det faktiskt är tänkt, 

och spekulationer kan därmed endast göras. Det kan däremot fastställas att detta har påverkat 

vissa deltagare mer än andra i hur de uppfattar sin arbetsgivare och en utbildningsplan i helhet. 
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Detta är även relevant för fastställandet av vilken typ av kunskapsutveckling och upplevelse de 

olika lärmiljöerna ger upphov till. Lärmiljöernas syfte och innehåll kan manipuleras, vilket 

eventuellt skulle kunna påverka upplevelse samt kunskapsutveckling. För denna studie och dess 

lärmiljöer, kan dock de skillnader i kunskapsutveckling och upplevelse mellan lärmiljöerna som 

redovisats för fastställas. 

 

Analysen visar därmed på att lärmiljöerna både skiljer sig i upplevelse, kunskapsutveckling och 

känsla även om vissa likheter finns. Båda lärmiljöerna har visat sig vara till fördel för deltagarna 

och kompletterar varandra på ett bra vis med avseende på upplevelse, kunskapsutveckling och 

förtroende för organisationen. Dock har lärmiljön föreläsning ställts i centrum, där lärmiljön e-

lärande ofta betraktats som ett komplement.  

6.1.2 Analys och diskussion kring frågeställning 2 
 
Detta stycke kommer att analysera, diskutera samt besvara frågeställning 2.  
 
Upplevs någon skillnad, med avseende på ren kunskap samt förtroende för organisationen, beroende på ordningen 

olika läraktiviteter inom blandade lärmiljöer utförs? 

 
Denna studie har visat på skillnader i vilken ordning olika deltagare föredrog att genomföra 

lärmiljön e-lärande i relation till lärmiljön föreläsning. Beroende på om e-lärande agerar som en 

förberedelse inför en föreläsning eller ett kunskapsprov efter en föreläsning, går deltagarna in i 

respektive lärmiljö med olika förkunskaper beroende på om de genomfört en lärmiljö innan eller 

ej. Det är tydligt att deltagarna har hittat en personlig önskvärd ordning att utföra lärmiljöerna i, 

dock kan de endast spekuleras i om ordningen leder till olik slutgiltig kunskap eller om endast 

processen skiljer sig åt. En slutsats om att de olika lärmiljöerna påverkar varandra och att denna 

påverkan ofta är beroende av ordningen som lärmiljöerna genomförts i kan dock dras.  

 

Resultaten visar även på att om tydligare ordning om när lärmiljöerna ska genomföras i relation 

till varandra, kan en större anpassning göras. Om en e-lärande modul ska användas som ett 

kunskapstest efter en föreläsning kan den exempelvis bestå av fler frågor än vad den gör nu. 

Detta skulle även kunna leda till minskad onödig upprepning, samt att en djupare 

kunskapsutveckling skulle kunna genereras. En känsla av frustration, som tidigare nämnts, skulle 

även kunna elimineras vilket skulle vara till fördel för deltagarnas uppfattning av organisationen.  
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6.1.3 Analys och diskussion kring frågeställning 3 
 
Detta stycke kommer att analysera, diskutera samt besvara frågeställning 3.  
 
Finns det någon skillnad mellan prefererad första lärmiljö i ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer, e-

lärande och föreläsning, och styrka för respektive inlärningsstil? 

 
Resultaten från den kvantitativa formulärdelen visar ingen signifikant skillnad mellan styrka i 

respektive inlärningsstil mellan grupperna som föredrar att börja ett utbildningsupplägg med 

olika lärmiljöer, e-lärande och föreläsning. Detta innebär att det inte finns någon skillnad i vilken 

lärmiljö grupperna prefererar att börja ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer i, och 

deras styrka i prefererade inlärningsstilar. Den prefererade ordningen på lärmiljöer, inom en 

blandad lärmiljö, påverkas ej av eller påverkar ej prefererad inlärningsstil. Vidare innebär detta att 

det inte finns någon prefererad plats för deltagarna, i gruppen som föredrar att börja med e-

lärande respektive föreläsning, att starta i Honey och Mumfords (2000) inlärningscykel. Det kan 

därmed istället vara fördelaktigt att titta på vilken plats i inlärningscykeln deltagarna förväntas 

börja beroende på vilken lärmiljö, e-lärande eller föreläsning, de börjar med. Det kan på så vis 

vara enklare att anpassa inlärningsaktivitet för aktuellt stadie i cykeln samt hjälpa deltagarna att gå 

till nästa stadie i inlärningscykeln, eftersom att effektivt lärande först uppnås när alla stadier i 

inlärningscykeln har passerats (Honey och Mumford, 2000). Skulle ett utbildningsupplägg med 

blandade lärmiljöer där läraktiviteterna var e-lärande eller föreläsning skulle deltagarna troligtvis, i 

enlighet med Honey och Mumford börja i stadie 2  i inlärningscykeln, där detta skulle passa 

individer med starkt prefererade reflekterande inlärningsstil. Efter detta stadie i inlärningscykeln 

skulle deltagarna gå vidare till stadie 3 i inlärningscykeln, passande för individer med stark 

prefererad teoretisk inlärningsstil. En passande aktivitet i detta stadie, 3,  är enbart föreläsning. I 

syfte att hjälpa deltagarna gå igenom hela inlärningscykeln kan det därmed vara fördelaktigt att 

veta vilket stadie deltagarna befinner sig i och vilken läraktivitet som hjälper dem att gå vidare till 

nästa stadie. Om deltagarna skulle början med e-lärande skulle de troligtvis börja i stadie 2, och 

sedan gå till stadie 3, där implementation av en föreläsning kan hjälpa dem gå mellan dessa 

stadier. En passande läraktivitet, såsom workshop skulle sedan kunna hjälpa deltagarna att gå 

från stadie 3 till 4 och därmed vara stark prefererat för dem med pragmatisk inlärningsstil. 

Samma sak skulle sedan gälla för att hjälpa deltagarna gå från stadie 4 till 1 i inlärningscykeln, där 

en läraktivitet som diskussion i smågrupper skulle vara lämpligt (Honey och Mumford, 2000). I 

denna studie, är det dock mest relevant att veta vilket stadie i inlärningscykeln deltagarna börjar, 

beroende på läraktivitet, och hur de kommer att gå vidare i inläringscykeln. Börjar deltagarna 
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med läraktiviteter e-lärande kommer de troligtvis börja i stadie 2, medan föreläsning innebär en 

start i stadie 2 eller 3. I denna studie fanns det få deltagare med någon stark prefererad 

inlärningsstil, och detta behöver därmed inte tas hänsyn till, vidare fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan undergrupperna, de som föredrog att börja ett utbildningsupplägg med e-lärande 

respektive föreläsning, och prefererad inlärningsstil, vilket innebär att hänsyn till prefererad 

inlärningsstil i förhållande till start med lärmiljö inte behöver tas. Hade det däremot funnits en 

signifikant skillnad mellan grupperna, hade det varit fördelaktigt att låta dem börja i det stadie 

som var mest lämpligt för deras prefererade inlärningsstil eftersom detta skulle innebära mer 

effektivt lärande (Honey och Mumford, 2000). Analysen har därmed visat på att prefererad 

inlärningsstil, i enlighet med Honey och Mumfords modell, inte har någon direkt koppling till 

föredragen ordning på lärmiljöer inom ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer.  

6.2 Metoddiskussion 
 
Enligt Bryman (2016) är det viktigt att utvärdera en metod, med specifikt fokus på validitet, för 

att kunna skapa sig en uppfattning om hur studien och dess resultat bör tolkas samt eventuellt 

användas i framtiden. Detta stycke kommer därmed utvärdera den kvalitativa och kvantitativa 

metod som använts. 

 

Denna studie gjordes i två separata delar, en kvalitativ del och en kvantitativ del. Denna 

kombination av forskningsmetoder kan, i enlighet med Jick (1979), kallas för triangulering. Enligt 

Jick kan det vara fördelaktigt att använda olika typer av angreppssätt för att skapa sig en djupare 

förståelse för forskningsämnet samt att de olika resultaten kan stötta eller utmana varandra, vilket 

eventuellt kan öka studiens och resultatens validitet. Studiens upplägg kan därmed vara till fördel 

för dess resultat. Dock bör det understrykas att de enskilda delarnas validitet kan skilja sig, på 

grund av deltagarantalet. Det var totalt 15 deltagare i denna studie, detta är ett stort antal för en 

kvalitativ tematisk analys men ett litet antal för en kvantitativ analys. Detta kan ha spelat stor roll 

för resultatet, då data för den kvalitativa delen går att använda till fullo medan det är svårare att 

yttra sig om mönster och övriga samband för den kvantitativa delen eftersom deltagarantalet är 

litet. Resultaten från den kvantitativa delen blir känsliga för enskilda deltagares svar. Man skulle 

därmed, i enlighet med Jick, kunna sluta till sig att den ena delen av studien, i detta fall den 

kvantitativa delen, stödjer den huvudsakliga delen, den kvalitativa. Honey och Mumford (2000) 

menar dock att själva frågeformuläret och tillvägagångssättet, som använts för den kvantitativa 

delen, har hög reliabilitet och upplevd validitet. Med anledning av detta har den kvantitativa 
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delen ändå använts för att kunna visa på hur det eventuellt kan stödja det som sägs i den 

kvalitativa delen samt visa på en eventuell koppling till inlärningscykeln, samt besvara 

frågeställning tre. Det bör dock även uppmärksammas, trots Honey och Mumfords påstådda 

höga validitet, att frågeformulärsvaren bygger på en självskattning. En självskattning betyder att 

deltagarna själva bedömer hur de agerar, i detta fall i vardagssituationer, vilket är subjektivt och 

inte nödvändigtvis verklighetstroget. Om detta har någon påverkan på avgörande av inlärningsstil 

eller om denna faktor finns medräknad av Honey och Mumford är oklart. Enligt Dalen (2015) 

kan studiens kvalitativa dels validitet vidare anses ökad tack vare att två stycken provintervjuer 

genomförts. Dessa provintervjuer ledde till att enklare korrigeringar i intervjuguiden, 

intervjuledarens beteende samt tekniken gjordes. Man kan därmed anta att provintervjuerna och 

korrigeringen som skett därefter var av relevans för denna studie, vilket betyder att de 

kvarstående intervjufrågorna var passade för vad studien ville undersöka. Validiteten av 

datamaterialet stärks även i en intervjustudie om intervjuledaren endast ställer frågor och då ger 

plats för deltagaren att uttrycka sig genom innehållsrika och fylliga uttalanden, denna studie har 

gjorts i enlighet med detta. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar även att 

semistrukturerade intervjuer ökar en studies validiteten för oerfarna intervjuledare eftersom 

frågorna och intervjuns frågor delvis bestäms i förväg. Det blir även lättare att sätta de olika 

intervjumaterialen i relation till varandra eftersom alla har tagit upp samma sak, även om vidare 

diskussioner har sett annorlunda ut beroende på vad deltagaren ville ta upp. Den kvalitativa delen 

av studien kan därmed betraktas ha hög validitet. 

 

Samtliga deltagare var nyanställda på en avdelning hos Linköpings kommun. Detta gjorde 

deltagargruppen homogen, och ett bekvämlighetsurval användes. Detta kan påverka studiens 

resultat och därmed generaliserbarhet. Denna studie gjordes dock i samarbete med Linköpings 

kommun som främst var intresserade av resultaten från denna av grupp deltagare. Vidare 

kommer resultatet kunna appliceras på liknande grupper deltagare, helt nyanställda vid denna 

avdelning, med fördel för Linköpings kommun. Vidare har denna studie endast använt data från 

en blandad lärmiljö med två lärmiljöer, föreläsning och e-lärande. Resultatet från denna studie 

kan därmed endast generaliseras till och appliceras på blandade lärmiljöer med dessa två 

lärmiljöer samt liknande deltagare. Detta är en begränsning för studiens generaliserbarhet, dock 

kommer resultaten att vara till nytta för studiens samarbetspartner Linköpings kommun och 

deras framtida utbildningsplaner, och anses därmed ha hög användbarhet. 
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Slutligen har samtliga intervjuer, transkriberingar och tolkningar för den kvalitativa delen gjorts 

av forskaren vilket kan leda till visst bias, i enlighet med Gillham (2008). Enligt Linell (1994) 

förhåller sig förare och lyssnare sig olika till ett samtal, vilket kan påverka hur samtalets form, 

struktur och innehåll uppfattas. Detta kan leda till att tolkningen av samma samtal kan ske på 

flera olika vis, och därmed peka på olika saker. Visst urval och tolkning har gjorts av data där en 

risk för feltolkning eller förlorat material kan ha begåtts. För denna studie har dock inget 

alternativ funnits. Dock har en iterativ analysprocess använts, vilket innebär att data har 

analyserats flertalet gånger utifrån olika perspektiv, i syfte att minska denna risk.  

6.3 Avgörandet av inlärningsstilar  
 
Resultaten för samtliga deltagare visar på att få hade någon stark prefererad inlärningsstil, trots 

att Honey och Mumford (2000) menar att metoden som använts för att avgöra prefererad 

inlärningsstil fungerar väl. Det är därmed intressant att undersöka varför medelvärdet för 

inlärningsstilarna för deltagarna i denna studie oftast blev måttlig på skalan över styrkor. Enligt 

Honey och Mumford samt Kolb (2005) kan en individs inlärningsstil ändras vid olika stadier i 

livet, där en vanlig anledning är vid byte av jobb eller karriär. Detta kan förklara varför deltagarna 

i denna studie oftast inte hade någon stark prefererad inlärningsstil, eftersom de alla var 

nyanställda vid ett nytt jobb som för många dessutom var starten på en ny karriär. Detta skulle 

även kunna innebära att andra normvärden bör användas för att avgöra styrkan för varje 

inlärningsstil, eftersom normvärde kan anpassas efter yrkesgrupp. Någon sådan tabell över 

normvärden för denna typ av yrkesgrupp finns inte. En sammanställning över yrkesgrupper av 

Honey och Mumford visar dock varför de totala medelvärdet i gruppen var på skalan måttlig för 

nästan alla inlärningsstilar. Honey och Mumford har undersökt tendenser till prefererade 

inlärningsstilar inom olika yrkesgrupper. Den yrkesgrupp som hade mest balanserad eller blandad 

preferens av inlärningsstilar var statstjänstemän, vilket är den yrkesgrupp som deltagarna i denna 

studie tillhör, se Bilaga 9.6. Anledningen till att deltagarnas individuella resultat inte visade på 

någon stark preferens kan därmed vara för att de precis bytt jobb samt att andra normvärden bör 

ha använts, medan anledningen till varför deltagargruppen som helhet inte visade någon stark 

preferens dels är på grund av de individuella resultaten men även på grund av den yrkesgrupp de 

tillhör. Detta i kombination med det låga deltagarantalet kan därmed ha påverkat den kvantitativa 

delens resultat.  
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Det är även relevant att titta på andra lärstilsmodeller att avgöra inlärningsstilar på. Honey och 

Mumfords modell är mer passande än Kolbs i situationen som utspelar sig i denna studie (se 

tidigare motivering i 2.2.2). Vidare har Berings och Poell (2005) gjort en vidare kartläggning där 

andra lärstilsmodeller, samt Honey och Mumfords och Kolbs, jämförs för att se vilken som är 

mest passande för situationer av ”lärande på jobbet” (eng. on-the-job learning). Lärande på jobbet är 

passande för denna studie eftersom den studerat individers lärande vid sin arbetsplats. 

Kartläggningen bekräftar att Honey och Mumfords modell är mer passande än Kolbs, samt är en 

av de mest använda modellerna för avgörande av inläringsstil. Detta innebär att Honey och 

Mumfords modell är mycket passande vid avgörandet av inläringsstilar för lärande på jobbet. 

Berings och Poell finner dock att mer forskning behöver göras för samtliga existerande 

lärstilsmodeller, för att vidare kunna säkerställa deras lämplighet som verktyg för att designa 

utbildningsupplägg för lärande på jobbet. Tron på lärstilsmodeller är dock stor och anses vara 

viktig för att uppnå effektivt och maximalt lärande (Newton och Miah, 2017), man bör därmed 

inte förkasta lärstilsmodeller. Argument, ofta refererade till som myter, om att lärstilsmodeller 

inte existerar (Dekker, Howard-Jones och Jolles 2012 & Geake 2008 & Riener och Willingham 

2010) motargumenteras ofta med anledning av att medvetenhet om inläringsstilar och 

lärstilsmodeller har visat sig vara fördelaktigt för effektivt och maximerat lärande samt för vidare 

utveckling av detta (Newton och Miah 2017 & Felder 2010 & Flemming 2012). Det är därmed 

viktigt med fortsatt forskning inom lärstilsmodeller. Användandet av Honey och Mumfords 

modell i denna studie anses därmed inte endast relevant för studies frågeställningar, men även för 

forskningen av lärstilsmodeller som helhet.  

6.4 Framtida studier 
 

Som tidigare redovisats för, finns det många studier som visar på att blandade lärmiljöer är ett 

effektivt sätt att uppnå kunskapsutveckling på. Dock saknas litteratur, studier och annan 

forskning om i vilken ordning olika lärmiljöer och läraktivitet bör ske i en blandat lärmiljö samt 

hur detta påverkar lärande. Det saknas kunskap om hur blandade lärmiljöer bör designas för 

effektiv och maximal kunskapsutveckling. Denna studie är därmed unik eftersom den har 

undersökt just denna aspekt av blandade lärmiljöer och dess implikation. Mer forskning inom 

detta skulle dock behövas. Denna studie har endast undersökt en viss homogen grupp deltagare 

med två stycken lärmiljöer, e-lärande och föreläsning, inom en blandad lärmiljö. Studier inom 

andra grupper samt med andra lärmiljöer skulle därmed behövas, samtidigt som replikering eller 

modifikation av denna studie skulle vara fördelaktigt i syfte att eventuellt bekräfta eller utmana 
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dess fynd. En replikering eller utveckling av denna studie skulle även kunna stärka dess validitet 

och generaliserbarhet vilket skulle vara fördelaktigt. Dessutom skulle en replikering, av den 

kvantitativa frågeformulärdelen, med fördel göras med ökat deltagarantal. Det skulle även vara av 

intresse att manipulera de olika lärmiljöernas kunskapsinnehåll för att undersöka hur det påverka 

upplevelse samt kunskapsutveckling. Fler studier inom detta huvudområde med andra och med 

samma infallsvinkel som denna skulle därmed vara fördelaktigt för utvecklingen och förståelsen 

för hur utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer bör struktureras och implementeras i syfte 

att uppnå effektiv och maximal kunskapsutveckling.  

 

Hade det funnits en signifikant skillnad i prefererad inlärningsstil mellan grupperna, de som 

föredrog att börja ett utbildningsupplägg med e-lärande respektive föreläsning, skulle det även 

vara intressant att undersöka om gruppernas föredragna första lärmiljö korrelerar med Honey 

och Mumfords (2000) förslag på passande läraktivitet för respektive inlärningsstil och därmed 

även stadie i inlärningscykeln. Dessutom vore det relevant att vidare undersöka om prefererar 

ordning av lärmiljöer inom ett utbildningsupplägg med blandade lärmiljöer, påverkar eller 

påverkas av prefererad inläringsstil. Slutligen, vore det givande att följa deltagarna under en 

längre period för att undersöka om olik ordning av lärmiljöer inom blandade lärmiljöer har 

någon långtidseffekt på deras kunskapsutveckling.  
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7. Slutsats  
 
Denna studie har undersökt hur individers upplevelse, kunskapsutveckling samt förtroende för 

deras tillhörande organisation påverkats av ordningen de utfört en utbildning med blandade 

lärmiljöer i samt hur de enskilda lärmiljöerna påverkar dessa faktorer. Vidare har studien 

undersökt om det finns någon koppling mellan föredragen ordning av lärmiljöer i en blandad 

lärmiljö med föredragen inlärningsstil. Studien har visat på att lärmiljöerna, föreläsning och e-

lärande, påverkar deltagarnas användning, uppfattning och förtroende för organisationen på olika 

sätt. Även ordningen som läraktiviteter utförs i har visat sig att till viss del påverka dessa faktorer. 

De undergrupper som deltagarna delades in i, de som föredrog att börja utbildningen med 

lärmiljön e-lärande respektive föreläsning, visar ingen signifikant skillnad i prefererad 

inlärningsstil. Detta har lett till att denna studies deltagare kan börja på flera ställen i 

inlärningscykeln med en passande läraktivitet. Förståelse för detta och etablering av var i cykeln 

deltagarna börjar samt vilken ordning av läraktiviteter som är passande i relation till 

inlärningscykeln, kan vara till stor nytta för att uppnå ett effektivt lärande med maximal 

kunskapsutveckling. Vidare kan denna förståelse och insikt bidra till att komplettera det 

nuvarande utbildningsupplägget som finns för nyanställda vid avdelningen Kontakt Linköping 

vid Linköpings Kommun.  
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9. Bilagor 

9.1 Samtyckesformulär 
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9.2 Frågeformulär för avgörande av inlärningsstil 
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9.3 Poängräkning och normvärden för inlärningsstil 
 
Nedanstående tabell visar de normvärden som avgjorde hur stark preferens varje deltagare hade 

för respektive inlärningsstil. Deltagarnas totala poäng för respektive inläringsstil, utvunnen från 

frågeformuläret, avgjorde hur stark preferens de hade. Tabellen visar respektive inlärningsstil på 

y-axeln samt styrka av preferens på x-axeln. 

 

 Mycket låg 
preferens (1) 

Låg 
preferens 
(2) 

Måttlig 
referens (3) 

Stark 
preferens (4) 

Mycket 
stark 
preferens (5) 

Aktiv 
inlärningsstil 

0 - 3 4 - 6 7 - 10 11 - 12 13 - 20 

Reflekterande 
inlärningsstil 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20 

Teoretisk 
inlärningsstil 

0 - 7 8 - 10 11 - 13 14- 15 16 - 20 

Pragmatisk 
inlärningsstil 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 16 17 - 20 
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9.4 Intervjuguide 
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9.5 Statistiska värden för respektive inlärningsstil 
 
Statistiska värden för respektive inlärningsstil mellan grupperna som föredrog att börja med 
lärmiljöerna föreläsning respektive e-lärande, utvunnet från ett Mann-Whitney U test. 
 

    95 %  Confidence  

 Mann-Whitney 
U 

df P Lower Upper Cohen’s d 

Aktiv 
inläringsstil 

21.0 13 428 -2.00 1.00 0.367 

Reflekterande 
inlärningsstil 

23.0 13 586 -2.00 1.00 -0.392 

Teoretisk 
inlärningsstil 

17.5 13 217 -1.00 1.00 -0.563 

Pragmatisk 
inlärningsstil 

26.0 13 850 -2.00 1.00 0.104 

 
 

9.6 Spridningsdiagram för inlärningsstilar över olika yrkesgrupper 
Honey och Mumford (2000) 
 
 
 

 
 
 
 


