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2 Inledning

Att den traditionella undervisningen inte passar alla elever är något som vi vet. Även om den största
delen kan foga sig mycket bra. En del elever behöver andra alternativa sätt för att lära sig. Alla kan
inte vara duktiga på allt. Alla har något som de är bra på. Jag tror att skolan använt sig av dessa ord
för att ”trösta” elever som inte lyckades nå upp till ett önskat betyg. Dessa andra kunskaper är inte
något som är till någon nytta i skolan eller som på något sätt gynnar dessa elever. Konstigt med tanke
på att de tas upp som meriter ideligen. Att alla är bra på olika saker är något som kan accepteras.
Men när det kommer till värdet av dessa ”icke traditionella” meriter blir det en annan sak. Jag anser
att det är många elever i skolan som i onödan förloras på grund av enformig undervisning.
Hos mig har det sedan en tid tillbaka väckts ett intresse för hur inlärning kan förbättras med relativt
enkla medel t.ex. med en variation i inlärningsmiljön och inlärningssättet. Mitt intresse eller varför inte
”upptäckt” av inlärningsstilar fick jag när jag läste en artikel om en skola som arbetade efter
Gardners 8 intelligenser (Enarsson 1998). Detta var precis vad jag sökte efter. Bara benämningen
intelligenser får mig att uppleva dessa egenskaper  som något värdefullt. Jag ställer mig numera
frågande inför intelligenstest som endast testar den logiskt matematiska och möjligen den språkliga
färdigheten. Detta är ett tydligt exempel på den nutida underskattningen av vissa egenskaper och
överskattningen av andra.
Efter vidare läsning upptäckte jag att Gardners teori endast var en av flera teorier om inlärningsstilar.
Jag bestämde mig för att studera olika teorier om inlärningsstilar, för att få en bredare förståelse för
hur inlärning kan ske. Ganska snart hittade jag en teori som lade vikten på det som jag var mest
intresserad av nämligen hur omgivningen runt den lärande bör vara. Vilken betydelse den fysiska
miljön har på eleven med vilket jag menar hur ljusförhållanderna skall vara, hur varmt det skall vara
vilken möblering eleverna föredrar om eleverna behöver något att dricka eller äta under tiden de
arbetar, om eleverna lär sig bättre om de får lyssna på musik samtidigt och om de behöver röra på
sig. För mig som blivande lärare känns detta som något viktigt med tanke på att vi oftast lär ut på
samma sätt som man själv lär in bäst. Jag hoppas att jag efter detta arbete skall ha lättare att
tillgodose alla elevers behov och att göra lektioner som skall passa så många elever som möjligt då
dessa elever inte nödvändigtvis skall vara samma varje gång.

2.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att beskriva olika inlärningsstilar med tonvikt på den yttre  inlärningsmiljön
och hur den kan påverka inlärningen. Jag ämnar även få inblick i hur elever i de årskurser jag
kommer att undervisa själva anser att de lär sig bäst. Vilket jag hoppas skall komma att vara mig till
nytta i framtida yrkesutövning.

2.2 Problem formulering

Vad är en inlärningsstil enligt Dunn & Prashnig och hur beskriver de inlärningsstilens natur ?
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Vad lägger etablerade pedagoger och psykologer vikt vid när det gäller inlärning och hur
överensstämmer detta med vad Dunn och Prashnig anser vara viktigt?

Hur upplever eleverna själva att de lär sig bäst med avseende på den yttre miljön och de fysiska
behoven ?

Skiljer inlärningsstilarna sig åt vad det gäller ålder och kön ?

3 Litteraturstudie

Till att börja med ges en kort presentation av tre erkända pedagoger. Denna presentation skall
fungera som en bakgrund till de nyare och inte lika väl ansedda teorierna om inlärnings stilar som här
representeras av Dunn & Dunn samt Dunn & Prashnig vilkas modeller kommer att presenteras
senare. Slutligen görs en jämförelse mellan vad etablerade pedagoger ansåg viktigt rörande inlärning
och vad de nyare teorierna anser.

3.1 Tre etablerade pedagoger och deras syn på inlärning

Jag har för denna presentation valt ut tre pedagoger / psykologer som intresserat sig för och skrivit
om inlärning men på lite olika sätt. Jag var intresserad av vad de lagt vikt vid när det gäller inlärning.

3.1.1 Dewey, John

Dewey var den progressiva pedagogikens centralgestalt. Han kom att intressera sig för skolfrågor.
Dewey har i Sverige inspirerar många tidiga läroplansförfattare och även om det inte talas om det
ligger hans tankar under ytan i Lgr80. För Dewey är bildning och kunskap något som åstadkommes i
en process utan att vara på förhand givet. Något som individer och grupper gör med sina förmågor
för att utvecklas och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i frihet. Dewey ansåg kunskapen att
skaffa ny kunskap vara den viktigaste och ansåg de intellektuella redskapen vara viktiga i
undervisningen. Inlärningens grund skall vara barnets egna spontana önskningar och aktiviteter
(Svedberg, Zaar 1988, Hartman 1966).

Enligt Hartman (1996), menar Dewey att individen kräver respekt, att varje individ är viktig för den
mänskliga gemenskapen och att varje människa är unik. Var och en har egenskaper som är mer
framstående än andras. Dewey talar för ämnesmässig integrering eftersom elevernas världsbild inte är
ämnes delad. Vidare talar han för variation, kommunikation mellan individer och grupper samt att
praktisk kunskap skall vara lika mycket värd som teoretisk eftersom samhället behöver all kunskap.
Bäst når man den värdefulla kunskapen genom ”Learning by doing” som är ett välkänt slagord men
bakom denna strof döljer sig en avancerad kunskapsteori som utgör betydande delar av Deweys
teori.

Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna, händer, ögon,
öron, ja hela kroppen är kunskapskällor (Dewey i Hartman 1966, s162).
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Skolans huvuduppgift skall vara att träna eleverna att samarbeta och samverka mot gemensamma
mål. Människan lär sig i interaktion och transformation med den fysiska och sociala omvärlden.
Utbildningen har två sidor den individuella där man övar intellektet och vanor samt en social som
består av samhälleliga angelägenheter och deltagande i sociala sammanhang. Vidare beskriver
Dewey sin syn på elevens roll och önskemål enligt följande: Eleven skall vara aktiv i undervisningen.
Eleven skall arbeta laborativt och undersökande vilket skall relateras till ett sammanhang. Eleven har
fyra intressen och behov vilka är: 1) socialt behov 2) behov av att få vara nyfiken, 3) behov av att
skapa och tillverka samt 4) estetiskt intresse (Stensmo 1994).

3.1.2 Bruner, Jerome

Amerikansk psykolog och professor vid Harvard University. Han har studerat barns kognitiva
utveckling och dess konsekvenser av den. Bruner menar att kunskap måste bearbetas av den
lärande för att passa in med tidigare kunskap. Det räcker inte med att den blir ett tillägg till tidigare
kunskaper. Han företräder även spiral principen. Om spiral principen utnyttjas i skolans undervisning
tas ett område/moment upp flera gånger under utbildningstiden och för varje gång det tas upp höjs
kunskapsnivån.

Lärarens uppgift är att skapa goda inlärnings förhållanden se till att stoffet är anpassat till eleverna
och att stimulera deras motivation. Bruner hävdar även att eleven skall vara aktiv. Detta uttrycker
han i sin kända tes ”Learning by discovery”  där drivkraften är elevens egen motivation. Inlärning
skall ge generell förståelse för ett ämnes natur. Bruner beskriver kunskaps tillväxt och
kunskapslagring utifrån tre representations system vilka beskriver olika sätt att bearbeta verkligheten
och utvecklas intellektuellt på. Dessa representationssystem är 1) Det Handlingsmässiga, att genom
fysisk manipulation få erfarenheter som blir vanehandlingar. 2) Det Föreställningsmässiga, genom
bilden som ger en visuell helhetsbild. samt 3) det Symboliska, där Symbolen lyfter upp handlingen på
en abstrakt nivå (Svedberg 1988, Imsen 1992).

3.1.3 Skinner, Burrhus F.

Skinner blev 1948 professor i psykologi vid Harvard University. Skinner stöder sin teori på två
antaganden: 1) Det mänskliga beteendet är styrt av mänskliga lagar samt 2) det är dessa lagar som
bestämmer orsakssammanhangen mellan miljöfaktorer och det mänskliga beteendet. Miljön betyder
allt (Stevenson 1995). Skinner studerade djur på laboratorier och ansåg att man kunde lära sig något
om människor genom detta (Stensmo 1994). I Skinners beteendemodifikation är huvudprincipen att
allt beteende påverkas av konsekvenserna det får. Genom att systematiskt stimulera/belöna önskat
beteende och dämpa (genom utebliven belöning) oönskat beteende förändras individens beteende i
önskad riktning (Imsen 1992).

Skinner anser att människan är något mekaniskt som reagerar automatiskt på påverkan. Skinners
teori tar liten hänsyn till människans tankar och känslor detta är enligt honom inget som kan
observeras och är därför olämpligt som forskningsobjekt. Han undviker strikt hänvisning till icke
iakttagbar verklighet och människor och djurs beteende är en effekt av miljön. Tillämpningen av
Skinners rön kallas för beteendemodifikationen, se ovan. Den psykologiskt pedagogiska
tillämpningen av beteendemodifikationen benämns som undervisningsteknologin vilken fokuserar
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läromedlet eller organiseringen av stoffet. Stoffet delas in i ett antal målbeteenden. Eleven skall sedan
stegvis nå upp till målbeteendet och förstärkning/belöning utdelas efter att ha utfört beteendet rätt
(Stensmo 1994). En positiv förstärkning skall få personen att upprepa detta önskade beteende som
kommer införlivas i dennes beteenderepertoar. Effekterna av bestraffning är begränsade jämfört med
belöningen effekter (Imsen 1992). Vidare, den som instruerar behöver inte nödvändigtvis vara en
lärare, en dator eller en bandspelare fungerar lika bra.

3.2 Två moderna teorier om inlärningsstilar

I detta avsnitt presenteras först Dunn och Dunns (Dunn, Dunn, Treffinger, 1995) syn på inlärning
samt hur de beskriver begreppet inlärningsstil vilket kommer att bli ett nyckelord i denna studie.
Sedan presenteras Dunn och Prashnigs modell vilken är en vidare utveckling av Dunn och Dunns
modell. Inlärningsstilar är inte något som det finns ett visst begränsat antal utav. Inlärningsstilen är
något personligt. En persons inlärningsstil består av de faktorer som gör det möjligt för henne att lära
sig något. Det finns i stort sett lika många inlärningsstilar som det finns människor.

3.2.1 Inlärningsstil och arbetsstil

Till begreppet inlärningsstil räknas allt som kontrollerar hur vi koncentrerar oss samt hur vi behandlar
och minns ny svår information. Så som t.ex. känslor och olika fysiska , psykiska och sociala
egenskaper. Vi behöver dock inte använda oss av vår inlärningsstil då informationen är lätt förståelig
utan endast när vi lär oss svåra saker.
En arbetsstil definieras som det sätt som människor ute i arbetslivet oftast tar till sig ny och svår
information, hur de bibehåller den och hur de tänker och koncentrerar sig. D.v.s. hur de sköter sitt
vardagliga arbete och hur de effektivast löser problem.
Prashnig menar även att det personligt rätta inlärningssättet kan undantryckas och försvinna ett tag
vid vissa omständigheter men den tenderar att återvända igen (Prashnig 1996).

3.2.2 Beror inlärningsstilen av medfödda eller erfarenhetsmässiga faktorer ?

Inlärningsstilen kan skilja mellan syskon och mellan föräldrar och barn. Forskning från 1979 visade
att ungefär 3/5 av inlärningsstilen är genetisk och att resten undantaget uthållighet utvecklas genom
erfarenhet (Prashnig 1996).

Sättet en människa tar in information på bearbetar och lagrar denna tycks bero mera på
preferenser som är medfödda snarare än tillägnade och trots betingning i skolan eller i
en arbetsmiljö, tycks dessa preferenser inte förändras (Prashnig 1996  s.43).

Dunn m.fl. (1995) skriver att forskningen även har visat skillnader i pojkar och flickors inlärningsstil.
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3.2.3 Dunn & Dunns teori

Här kommer beskrivas hur Dunn och Dunn (1995) delar in inlärningen i olika delar där samtliga delar
är viktiga för inlärningen. Vissa delar kommer under hela individens levnad att spela stor roll för
inlärningen och därför är de av vikt att undersöka. Detta är egenskaper som förväntas förbli tämligen
oföränderliga och framkallas av stimuli från miljön eller fysiska och psykiska stimuli. Detta kommer
beskrivas mer ingående nedan. Det kommer även i punktform beskrivas hur Dunn & Dunn delar in
barn i olika grupper efter hur de lär sig i olika avseenden.

3.2.4 Dunn & Dunns inlärningsstilsmodell

Dunn och Dunns inlärnings modell består av fem olika delar så som den miljömässiga, känslomässiga,
sociala, fysiska och psykologiska delarna av inlärningen.

Diagram 1:1 Efter Prashnig 1996 s.46
Denna bild symboliserar det som enligt Dunn och Dunn påverkar
vår inlärning. Vilket kan delas in i fem olika aspekter de
sociologiska, psykologiska, fysiska, känslomässiga och miljömässiga.

3.2.5 Analytiska och globala barn

De flesta barnen kan delas in i två grupper med avseende på sättet att lära nämligen de analytiska
barnen och de globala barnen. De nedan presenterade preferenserna gäller för det utpräglat
analytiska barnet respektive det utpräglat globala barnet. Det kan även finnas barn som är
övervägande globala men ändå har några analytiska drag på samma sätt som det kan finnas barn
som är övervägande analytiska men även har någon global tillhörighet. Sammandraget nedan är gjort
efter Dunn, Dunn och Treffinger (1995).

Den Analytiska eleven:

q Föredrar en tyst arbetsmiljö
q Vill ha stark belysning.
q Arbetar gärna i en formell miljö på en stol vid ett skrivbord.
q Småäter inte under arbetet.
q Arbetar med en uppgift tills den är slutförd.

Den globala eleven:

sociologiska
psykologiska
fysiska
känslomässiga
miljömässiga
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q Störs ej av ljud musik eller t.ex. prat under inlärningen.
q Föredrar dämpad belysning vid inlärning.
q Arbetar helst i en informell miljö ligger i sängen eller sitter i en soffa.
q Dricker äter eller tuggar gärna på något medan de koncentrerar sig.
q Arbetar med många olika uppgifter samtidigt. Tar pauser mellan dem.

Forskning kring Dunn och Dunns inlärningsstilsmodell har visat att personer som bearbetar
information med vänster hjärnhalva har den analytiska elevens egenskaper. Medan den person som
mest använder sig av den högra hjärnhalvan är mer global i sitt sätt att ta in och bearbeta information.
Sättet att behandla information förändras med åldern. De flesta grundskolebarn är globala. Ju äldre
och längre de stannar i skolan desto mer analytiska blir de. Det finns många lågpresterande barn som
är globala men det är även förekommande bland intelligenta barn,  (Dunn, Dunn,Treffinger,1995).

3.2.6 Vad inlärningsstilen fastställs utifrån

I Dunn & Dunns inlärningsmodell undersöks fem slags egenskaper hos individen. De miljöbetingade,
känslomässiga, sociala, perceptuella och fysiologiska egenskaperna. Eftersom dessa egenskaper
täcker in det som är viktigt för inlärning är det utifrån dessa fem egenskaper som ett test utvecklades.
Detta test, skall kunna utläsa den testade personens personliga inlärningsstil. Här nedan presenteras
de fem grupperna av egenskaper i ett sammandrag i punktform efter Dunn, Dunn och Treffinger,
(1995).

Miljöbetingade egenskaper
q Ljud
q Ljus
q Temperatur
q Möblering, design

Känslomässiga egenskaper
q Motivation
q En eller flera saker i taget
       koncentration
q Ansvarskännande

anpassning
q Struktur vill göra på sitt sätt eller vill ha förberedd struktur

Sociala egenskaper
Vill arbeta:
q Ensam
q I par
q I grupp
q Med likasinnade
q Med auktoritär vuxen som vägleder
q Med kollegial vuxen
q Efter mönster rutin eller varierat
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Perceptuella egenskaper
Vilket sinne är viktigast vid inlärningen
q Audiativ (hörsel) global eller analytisk se ovan. Lär genom att lyssna. Kan minnas 75% av vad

de hör. Mindre än 30% av befolkningen i skolåldern i USA. Samma sak gäller för vuxna elever.
q Visuell (syn) 40% av USAs befolkning i skolåldern. 30% på Nya Zeeland. De minns 2/5 av allt

de läser. Den globalt visuelle minns kurvor, symboler, kurvor medan den analytiske minns ord
och siffror bäst.

q Taktil (beröring) global eller analytisk se ovan. Lär sig genom att beröra med händerna,
manipulera och samarbeta med objekt och människor. Var den största gruppen av barnen på
Nya Zeeland och 30% av de vuxna.

q Kinestetisk (upplevelser) Vill involvera hela kroppen för att förstå. Eller måste känna sig till freds
med det de gör, det måste vara begripligt.

q Kombinationer av de fyra här ovan.

Fysiologiska egenskaper
Behöver eleven under arbetet..
q Äta
q Röra på sig
q Vilken tid på dagen är lämpligast för inlärning

3.2.7 De biologiska elementen

De egenskaper som under en persons levnad förblir relativt oförändrade benämns som de biologiska
elementen. Dessa biologiska egenskaper framkallas enligt Dunn och Dunns inlärningsstilsmodell av
tre olika slags stimuli, miljömässiga, fysiologiska och psykologiska. De miljömässiga stimuli kan vara
ljud, ljus temperatur och design. Fysiologiska stimuli består av de både en fysiologisk och en
perceptuell del. De fysiologiska egenskaperna handlar om frågor som om: eleven behöver äta eller
dricka under inlärning, om han behöver röra på sig eller om tidpunkten för inlärning spelar någon roll.
De perceptuella egenskaperna behandlar vilket sinne som är viktigast vid inlärning. I de psykologiska
elementen ingår val mellan global-analytisk, hemisfärpreferens (vilket beskrivs närmare nedan) och
impulsiv- eftertänksam. Dessa biologiska element kommer längre fram i texten att kompletteras med
fler egenskaper för att bilda att större underlag för en inlärningsstil. Dessa senare är då mer
föränderliga med ålder (Prashnig 1996).

3.2.8 Hur redogör testet för inlärningsstilen

Dunn och Dunn har alltså utifrån dessa fem inlärningsegenskaper utformat ett test som skall kunna
beskriva en personlig inlärningsprofil för varje barn. Frågorna är indelade i fyra grupper med
undergrupper. Varje undergrupp består av ett antal frågor mellan 7 och 43 st som kan besvaras med
ja eller nej. Om barnet svarat övervägande ja på vissa av frågorna t. ex. nr 1, 3, 5, 7, 9 och 12 kan
detta betyda att barnet lär sig bra på ett visst sätt men om det istället svarat ja på frågorna 2, 6, 8, 10
lär sig barnet inte bra på detta sätt. Frågorna i en grupp kan ge 2 eller fler möjligheter. Efter varje
undergrupp ges alltså en diagnos.

Del 1: Inlärningsmiljön Del 1a består av frågor gällande ljud. Här utreds om test personen föredrar
en helt tyst miljö, tål lite ljud eller trivs med att lyssna på musik under tiden han/hon arbetar. Under
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del 1b handlar frågorna om ljus, om testpersonen föredrar dämpad eller stark belysning eller om det
inte spelar någon roll. Under del 1c undersöks temperaturen, om man önskar ha det varmt eller svalt
eller om temperaturen inte har någon betydelse. 1d, inlärningsmiljöns, sista punkt behandlar vilken
omgivning barnet föredrar: En traditionell formell miljö som representeras av svar som att: de lär sig
bra i skolan och att de blir sömniga om de inte sitter på en hård stol. Om de föredrar informell miljö,
vill sitta i sängen eller på golvet. Eller om de kan lära sig nästan överallt.

Del 2: Känslomässiga preferenser Den första är motivation till skolarbetet (2a). Man  skall kunna
se om barnet själv är motiverat, om det behöver motivation från en vuxen, från läraren eller om
barnet är tämligen omotiverat. Punkt 2b skall utröna barnets uthållighet / koncentration. Antingen är
barnet uthålligt och avslutar vanligtvis saker eller är det det inte. 2c ansvarskänsla/anpassning har två
möjliga utfall antingen är barnet ansvarsfullt och uppgiftsorienterat eller inte lika ansvarsfullt och
anpassningsbart. I 2d självständighet / struktur kan resultatet bli att barnet lär sig bäst i en kraftigt
övervakad och strukturerad miljö eller att det bara vill ha lite övervakning.

Del 3: Sociala behov består av en a och en b del. Båda delarna syftar till att ta reda på om barnet
helst arbetar ensamt, med en, två, eller flera kamrater, med vuxna eller med kamrater och vuxna. A
delens frågor handlar om hur arbetet sker bäst om de har mycket att göra medan b delen handlar om
saker de tycker om att göra.

Del 4: fysiologiska behov  del a (sinnesförmågor) ger svar på om barnet är övervägande audiativ,
visuell, taktil, kinestetisk eller om det inte har några speciella preferenser. Har barnet något matbehov
(4b) eller behöver barnet inte äta och dricka under arbetet. Vilken tid (4c) på dagen är gynnsammast
för inlärning morgon förmiddag, eftermiddag, eller kväll. Den sista gruppen av frågor gäller rörlighet.
Behöver barnet röra sig eller inte eller spelar det ingen roll
(Dunn, Dunn, Treffinger 1995).

Dunn och Dunns modell som ovan presenterats utvecklades som hjälp till de "pedagogiskt
missgynnade" barnen. Dessa barn har problem med skolan på grund av att de har svårt att
tillgodogöra sig den traditionella undervisningen. Forskningen startade på 1960 talet då man försökta
definiera individuella preferenser under själva inlärningsprocessen för dessa pedagogiskt missgynnade
barn. Detta undersöktes noggrant i två versioner (Prashnig 1996).

3.2.9 Dunn & Prashnigs teori

Det var dr Rita Dunn som fick Barbara Prashnig att upptäcka inlärningsstilar. Prashnig studerade de
ledande inom detta området, till största delen skedde detta i USA. Därefter åkte hon hem till sitt
hemland Nya Zeeland och testade sina upptäckter där. Barbara Prashnig har arbetat som lärare  på
grundskolan men även arbetat som lärarutbildare.
Tillsammans vidareutvecklade Kenneth Dunn och Barbara Prashnig (1996) Dunn & Dunns (1995)
inlärningsstilsmodell till vad som blev Arbetsstilsanalysen. Detta resulterade alltså i en ny
inlärningsstilsmodell samt ett nytt sätt att testa den på.  Arbetsstilsanalysen skapades 1993 och
datoriserades 1994 i Nya Zeeland. Den är särskilt lämplig för yrkesarbetande  personer som vill
planera att göra karriär, (Prashnig 1996).
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3.2.10 Dunn & Prashnigs modell

Nedan kommer den andra av de två moderna teorierna om inlärningsstilar att beskrivas. Eftersom en
av upphovsmakarna är den samma och eftersom de är lika i det mesta bör den kanske snarare
betraktas som en vidareutveckling av den första.

Dunn & Prashnigs inlärningsstilsmodell består av sex delar som är av vikt vid inlärning: miljömässiga,
känslomässiga, fysiska, sociala och attitydmässiga faktorer samt höger / vänster dominans.
Tillsammans skall dessa delar stå för det som kan vara viktigt för individens inlärning.

Diagram 1:2 efter Prashnig 1996 s.48
Denna bild symboliserar det som enligt Dunn och Prashnig
Påverkar vår inlärning. Vilket här delas in i sex aspekter:
de sociala, miljömässiga, känslomässiga, fysiska, höger/vänster
dominans och de attitydsmässiga.

3.2.11 Arbetsstilsanalysen

Både själva teorin och testet benämns egentligen som Arbetsstilsanalysen.
Nu först är det de områden som anses vara viktiga för inlärning och som därför undersöks i testet.
Arbetsstilsanalysen är ett redskap för att ta reda vilka arbets- och inlärningsförhållanden som passar
användaren bäst. Testet undersöker sex områden som är grundläggande för inlärningen. Här nedan
benämns dessa sex områden samt vad de innefattar, denna sammanfattning är gjord efter Prashnig
(1996).

1, Närmaste omgivning
q Ljud
q Ljus
q Temperatur
q Design

2, Attityder
q Motivation
q Uthållighet
q Konformitet
q Ansvar

sociologiska

attitydsmässiga

fysiska

känslomässiga

miljömässiga

vänster/höger
dominans
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q Struktur

3, Sociala grupperingar
q Ensam
q Par
q Kollegor
q Team
q Ledning
q Variation

4, Sensoriska modaliteter
q Auditiv
q Visuell
q Taktil
q Kinestetisk

5, Fysiska behov
q Intag
q Tid på dagen
q Rörlighet

6, Vänster / höger hjärndominans
q Informationsbearbetning
q Impulsiv/eftertänksam

3.2.12 Arbetsstilsanalysens frågeformulär

Dessa sex områden som jag nyss beskrivit är alltså underlaget för arbetsstilanalysens frågeformulär.
Detta omfattar 15 frågegrupper, där varje frågegrupp oftast har a och b frågor medan några har fler
avdelningar. En frågegrupp som handlar om vilken tid på dagen man arbetar bäst består t.ex. av a, b,
c och d. Där a liksom övriga delfrågor består av fyra påståenden. Varje påstående skall besvaras
med sant falskt eller osäker. Om man skickar in sina svar till Brain books kan man få en
datorframställd profil och en individuell rapport som visar på personens starka och svaga sidor.
Frågorna gäller i första hand arbetssituationen och inte fritiden. Prashnig (1996) skriver att det
faktiskt är få som är medvetna om sin sanna stil och att det därför krävs bevis för den.
Arbetsstilsanalysen är ett vetenskapligt verktyg som kombinerar kognitiva, biologiska, psykologiska
och sociala stil aspekter (Prashnig 1996).

3.2.13 Skolan och inlärningsstilar

Prashnig (1996) skriver att många lärare fortfarande stöder falska antaganden vad gäller hur elever
lär sig. Så som att:
q Elever lär sig bättre då de sitter rakt upp vid ett bord.
q Belysningen bör vara skarp. Skarpt ljus kan göra en del elever rastlösa och hyperaktiva. Medan

svagt ljus har en lugnande effekt.
q Eleven lär sig bättre i en tyst miljö. Resultat från Nya Zeeland visar att 40% av highschool

eleverna föredrar musik eller annat ljud i bakgrunden och kan inte koncentrera sig om det är tyst.
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q Svåra ämnen bör ligga tidigt på schemat. Hon skriver att forskning visat att elever som själva fått
välja tidpunkt för inlärning förbättrat sin motivation och sina matematikresultat.

q Ätande skall ej tillåtas i klassrummet. Forskning har utförts då elever som behövde äta under ett
prov delades upp i två grupper varav den ena tilläts äta medan den andra inte gjorde det. Studien
kunde visa att de elever som fick äta när de behövde det fick bättre resultat än de som inte fick
äta men behövde.

Många elever presterar under sin egen förmåga. De har starka behov av många saker som har med
sättet att lära sig på. Prashnig kallar dem inlärningsavvikande.
De har bland annat behov av : rörlighet, variation, informell möblering, dämpad belysning, taktila och
kinestetiska inlärningsredskap, att få ha svåra ämnen senare på dagen, en lärare som behandlar dem
som kollegor samt erkännande av deras höga motivationsgrad (ibid).

3.2.14 Dunn & Dunn och Dunn & Prashnig vilka är skillnaderna?

Det finns inga större skillnader mellan  Dunn & Dunns och Dunn & Prashnigs teoretiska underlag för
testerna. I stort sett är innehållet det samma även om rubriker och formuleringar skiljer sig något. Om
vi går tillbaka till Dunn och Dunns egenskaper som låg som underlag för deras test kan man säga att
de miljöbetingade, sociala, perceptuella och de fysiologiska - egenskaperna ganska exakt motsvarar
fyra av Dunn och Prashnigs områden. Nämligen i motsvarande ordning: omedelbar omgivning,
sociala grupperingar, sensoriska modaliteter och fysiska behov. Dunn och Dunns
"känslomässiga egenskaper" och Dunn och Prashnigs område Attityder motsvarar varandra
innehållsmässigt även om de har lite olika benämningar och annan indelning.
Dunn och Prashnigs sjätte område beskriver vänster- / höger hjärndominansens betydelse i en
inlärnings situation. Här behandlas 1) hur hjärnan bearbetar information samt 2) att handla  impulsivt
eller eftertänksamt. Informationen bearbetas olika beroende på om det är höger eller vänster
hemisfär av hjärnan som är dominerande. Den som har en dominerande vänsterhemisfär tänker
logiskt, utför uppgifter i sekvenser och är dominerande analytiska. De med dominerande
högerhemisfär är kreativa, tänker mera simultant, behöver en holistisk översikt och är tämligen
oorganiserade. Medan en tredje grupp är flexibla och kan lätt anpassa sig till situationer. Även om
detta område (vänster/höger hjärndominans) inte förekom i Dunn & Dunns modell fanns en tanke på
indelning efter analytiska och globala elever, vilket jag tidigare har beskrivit (Dunn, Dunn, Treffinger
1995,  Prashnig 1996).

3.3 Litteraturdiskussion

3.3.1 Koppling mellan Dunn & Prashnigs modell och de etablerade pedagogerna

Anledningen till att jag endast gör en jämförelse mellan Dunn och Prashnigs modell och de etablerade
pedagogerna och inte mellan Dunn och Dunns modell är att Dunn och Prashnig endast gjort en vidare
utveckling av Dunn och Dunns teori och att de är ganska lika.



16

Jag kommer nu att jämföra de tre etablerade pedagogerna en i taget med Dunn & Prashnigs modell.
För att i första hand se vad av Dunn & Prashnigs modell som återfinns i de etablerade pedagogernas
teorier. Och om detta med inlärningsstilar och vad de innehåller är något som det även tidigare funnits
intresse för.
Av Arbetsstilsanalysens grundläggande områden för inlärning är tre (av sex) omnämnda hos de
etablerade pedagoger jag tagit upp, nämligen attityder, sensoriska modaliteter och vänster/ höger
dominans.
Attityder tar Dewey, Bruner och Skiner upp. Detta område innehåller enligt arbetsstilsanalysen
punkterna: a, motivation, behöver barnet yttre motivation eller är barnet själv motiverat? b,
konformitet följer individen regler eller ifrågasätter hon dem? c, ansvar tar personen ansvar för
handlingar och löften? Samt slutligen d, struktur vill individen styra sitt eget arbete eller trivs han med
föreskrivna riktlinjer?
Enligt Arbetsstilsanalysen kan ett sätt att arbeta på passa eleven bra eller inte. En person kan  vara i
behov av yttre motivation alltså behöver någon annan person som motiverar henne. Ett annat område
utifrån Arbetsstilsanalysen som jag anser att Bruner och Dewey tar upp är sensoriska modaliteter,
hur vi kan lära oss på fyra sätt utifrån våra sinnen. Den person som lär auditivt lär bäst genom att
höra något. En del lär bäst visuellt, genom synen med bilder eller när de läser. Den taktile elever lär
genom att använda händerna. Till sist vill den som lär sig kinestetiskt uppleva något och följa sina
känslor. Enligt Arbetsstilsanalysen är olika individer olika bra på att utnyttja dessa fyra och att en
elev huvudsakligen lär sig genom ett av sätten eller använder flera olika vid olika tillfällen.
Området vänster/höger dominans handlar om hur information bearbetas. En person som har en
dominerande vänsterhjärnhemisfär tänker logiskt och arbetar i sekvenser medan en person med
dominerande högerhjärnhemisfär behöver översikter, är kreativ, flexibel och ganska oorganiserad.
Detta område behandlar även impulsivitet och eftertänksamhet. Detta område tar inte Bruner och
Dewey upp.

Dewey och Dunn & Prashnigs intressen sammanfaller i två av arbetsstilsanalysens begrepp attityder
och sensoriska modaliteter. Dewey menar att hänsyn skall tas till barnens önskningar och aktiviteter,
detta passar in i Prashnig och Dunns område attityder, under punkten struktur som behandlar
huruvida eleven vill arbeta på sitt sätt och efter sina önskningar. Även om det Dewey menar är något
mycket vidare, och kanske inte har så mycket med att vilja arbeta på sitt eget sätt eller vara styrd att
göra, tar båda ändå upp elevens önskningar vilket är en likhet. Att anpassa undervisningen efter
elevernas önskningar och aktiviteter kan generellt ses som en likhet med arbetsstilsanalysen. Det är ju
det som hela Dunn & Prashnigs teori går ut på, att låta eleverna arbeta på ett sätt som passar dem.
Dewey värderar den praktiska kunskapen lika högt som teoretisk och menar att det inte skall vara
enbart genom böcker och läraren eleverna skall lära sig. I citatet i stycket om Dewey (s.3 i detta
arbete) benämns händer, öron, ögon och hela kroppen som kunskapskällor. Dewey tar därmed
hänsyn till inlärning genom att höra, se, ta på och uppleva d.v.s. samtliga av Dunn och Prashnigs
sensoriska modaliteter. Dessutom talar Dewey om att alla har egenskaper som är unika vilket kan
jämföras med Prashnig och Dunns sätt att se inlärningsstilen som personlig.

Bruners och Prashnig och Dunns intressen sammanfaller i tre punkter utifrån Arbetsstilsanalysens
begrepp: attityder, sensoriska modaliteter och vänster/höger hjärndominans. Bruner talar om att
lärare skall motivera eleverna. Yttre motivation skall ges. ”Learning by discovery” byggde på inre
motivation, eleven skall själv vara motiverad. I Arbetsstilsanalysen anses en del elever ha inre
motivation och en del behöva yttre motivation, detta tar man upp under rubriken attityder och
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punkten motivation. Enligt Bruner kan vi bearbeta verkligheten handligsmässigt att vi kan lära genom
fysisk manipulation och föreställningsmässigt genom bilder som ger helhet. Detta är två av de tre
representationsformer som den mogne individen använder sig av samtidigt. (Den tredje är symbolen
som ger abstrakt förståelse.) Detta är sensoriska modaliteter. I Dunn & Prashnigs modell tas dessa
representationsformer upp som viktiga, men där individerna har olika sätt för kunskapsinhämtning.
Det kan vara visuellt, se kinestetiskt, uppleva och taktilt, känna med händerna bäst. Bruner vill att
eleven skall få en förståelse för ämnets natur. Den elev som i Dunn & Prashnigs modell har höger
hjärndominans har tidigt ett stort behov av helhetsförståelse, däremot anses den med
vänsterhjärndominans inte ha något större behov av detta. Bruner talar även om att stoffet skall
anpassas till eleven vilket allmänt kan ses som likhet till Dunn och Prashnig.

I Skinners teori är den yttre motivation viktig för inlärningen. Med hjälp av belöning utför individen
det önskade beteendet. Denna yttre motivation tar Arbetsstilsanalysen upp som ett möjligt behov för
vissa elever.  Skinner talar inte mycket om individen och möjligheten att de reagerar olika på samma
slags behandling. Skinners teori bygger på möjligheten att förändra någons beteende till det
önskvärda medan Arbetsstilsanalysen är till för att hitta elevens stil och utveckla den vilket i det
närmaste kan betraktas som motsatser. Målet nås med belöning enligt Skinner. Hur man skall göra
för att nå målet är hos Dunn och Prashnig beroende av individens personlighet och sätt att lära. Hos
Skinner är vägen till målet given, belöning. Hos Dunn och Prashnig letar man efter en väg till målet.

Jag har hos Dewey, Bruner och Skinner funnit likheter med Dunn och Prashnig vad det gäller behov
av motivation. Att man lär sig med olika sinnen och att lära genom helheter tar Dewey och Bruner
upp. Jag har även funnit likheter på högre plan så som att undervisningen bör ta hänsyn till eleven och
dess önskemål. Det är dock ingen av dessa tre pedagoger som går djupare in på hur elever lär sig
bäst och hur en individ kan lära sig bäst, även om man skall ta hänsyn till önskemål. Dunn och
Prashnigs teori befinner sig på en annan nivå, den talar om vilka olika möjliga sätt en individ kan lära
sig på. Arbetsstilsanalysen ger en konkret bild av en individs inlärningsstil. De etablerade pedagoger
jag tagit upp talar i huvudsak om människor som grupper och att något är bra för dess inlärning.
Dessa teorier är därmed mer generella och övergripande. Naturligtvis kan inget generellt sägas om
skillnader/likheter mellan Dunn & Prashnig moderna teori och etablerade pedagoger utifrån endast
tre representanter från denna grupp endast likheter skillnader hos det här presenterade materialet.

4 Metod

Syftet var att med litteraturstudien om inlärningsstilar som bakgrund undersöka hur eleverna anser att
de lär sig bäst. Jag började min studie med att göra en ”litteraturinventering”. Jag sökte efter litteratur
om inlärningsmiljö, vilket mitt ämne enligt mig borde kallas (se även stycket om enkätens utformning).
Jag upptäckte att det jag då fick fram inte var det jag menade. Min definition var alltså inte
densamma som den tidigare skribenter i ämnet använt. Jag sökte då lite mer allmänt efter inlärning
och kom fram till att det var inlärningsstilen jag var ute efter. Detta medförde en viss breddning av
mitt undersöknings område. Vilket medför att jag i den del av min undersökning som handlar om hur
eleverna upplever att de lär sig bäst är koncentrerad på  den yttre miljön och elevernas fysiska behov
vilket var mitt huvud intresse från början. Medan litteraturstudien som behandlar inlärningsstilar har
en mer övergripande karaktär.
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Jag har valt att i första hand göra en kvantitativ undersökning vilken använder sig av statistiska
bearbetnings och analysmetoder. Vilka man på ett förenklat sätt kan säga svarar på frågorna Var ?
Hur ? Vilka är skillnaderna ? och Vilka är relationerna? Studien skall även göra ett försök att vara
jämförande. Den första delen av min enkät består av frågor med givna svarsalternativ detta är
materialet för den statistiska analysen. Graden av standardisering och strukturering är här hög.
Därefter följer två frågor av mer öppen karaktär och med lägre strukturering. Dessa frågor har jag
för avsikt att behandla på ett mer kvalitativt sätt. Detta sätt att först ge specifika frågor och avsluta
med övergripande frågor kallas för ”omvänd tratt-teknik”.  Denna teknik skall hjälpa personen att
tänka igenom området samt att bilda sig en uppfattning under tiden frågorna besvaras. På detta sätt
verkar den första delen av enkäten styrande på den senare delen vilket är medvetet från min sida.
Jag tror att om jag endast använt mig av öppna frågor skulle nog många av de undersökta
personerna referera till andra aspekter än de jag avsåg att undersöka (Patel, Davidsson, 1994).

4.1 Genomförande

Med tanke på att jag valt ett kvantitativt undersökningssätt där det skulle finnas fasta svars alternativ
ansåg jag det lämpligast att använda mig av en enkätundersökning. Vilken alltså i huvudsak skall ligga
till grund för att besvara de två senare frågeställningarna som handlar om hur eleverna själva anser att
de lär sig bäst och om inlärningsstilen skiljer sig mellan ålder och kön.

4.1.1 Enkätens utformning

När jag skrev enkäten utgick jag ifrån Dunn & Prashnigs arbetsstilsanalys (Prashnig 1996). Min
undersökning lägger tonvikten på två av deras sex huvudgrupper nämligen den närmsta omgivningen
och fysiska behov, jag har även berört sociala grupperingar. Personligen ville jag gärna kalla dessa
tre grupper ”inlärningsmiljön” vilket dock var en definition som det visade sig inte stämde speciellt
bra med andras definitioner. Därför låter jag det vara inlärningsstilen med tonvikt på miljön som
undersöks. Jag har medvetet låtit bli att tala om inlärningsstil i min enkätundersökning eftersom jag
inte tror att detta är något begrepp som grundskolelever är bekanta med.
I den första delen av undersökningen som bestod av 13 påståenden skulle de kryssa för om de
tyckte att påståendet var sant, falskt eller både sant och falskt. I del två hade de chans att mer med
egna ord beskriva: ”Hur de ville ha det när de läste läxor eller inför ett prov” och ”Hur de tror att de
skulle lära sig allra bäst.”

4.1.2 Urval

Eftersom jag ville undersöka eventuella skillnader i inlärningssättet vad det gäller ålder använde jag
mig av två åldersgrupper. Med tanke på att jag skall bli lärare i årskurserna 4-9 kände jag det
relevant att plocka elevgrupper inom detta område. Eftersom detta arbete skrevs i samband med min
slutpraktik på en 6-9 skola upplevde jag det praktiskt att utföra mina undersökningar där. För att få
så stor spännvidd som möjligt valde jag därför att den lite äldre  gruppen skulle bestå av  elever i
årskurs nio medan den yngre undersökningsgruppen av elever i årskurs sex. Min avsikt var att göra
min undersökning i två klasser en av varje årskurs. I undersökningsgruppen skulle hela klassen
deltaga och klassen skulle inte vara efter någon nivå skapad. D.v.s. jag undvek att göra min
undersökning i t.ex. en matematik grupp för svaga elever. Efter att ha sammanställt den första
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gruppens svar insåg jag att detta var alldeles för lite material. Gruppernas storlek var dessutom
mindre än jag förväntat mig. Jag utökade därför min undersökning till 6 grupper där tre grupper
bestod av elever från årskurs nio och tre grupper av elever från årskurs sex.
Totalt deltog 117 elever i min undersökning. Därav var 55 nionde klassare och 62 sjätte klassare.
Av de deltagande var 53 flickor och 62 pojkar.

4.1.3 Bortfall

Bortfallet av personer vid undersökningen blev fyra stycken vilket motsvarar 3,5% av det totala
antalet som medverkade i studien. Dessa fyra elever bestod alla av pojkar i årskurs nio. Jag anser att
deras enkäter ej kan medräknas i resultatet eftersom jag anser att de inte svarat seriöst på frågorna
varken på första eller andra delen. På del ett hade de genomgående svarat motsägande på de frågor
som skulle stå som motpoler mot varandra. Andra delens svar vittnade även tydligt om att uppgiften
inte tagits på allvar.

4.1.4 Undersökningsgruppernas sammansättning

När detta bortfall är borträknat kom gruppsammansättningen (utifrån vilken jag i resultat delen
kommer att presentera mina data) att se ut enligt följande:

                Tabell 1 Undersökningsgruppens sammansättning

årskurs
9

grupp nr antal
elever

antal
flickor

antal
pojkar

1 18 10 8
2 15 9 6
3 18 8 10

årskurs
6

1 18 9 9

2 22 8 14
3 22 9 13

4.1.5 Bortfall per fråga

Det interna bortfallet, då en specifik fråga räknats bort från resultatet har skett av två anledningar: 1,
kryss saknades 2, två kryss på samma fråga. Detta har totalt förekommit 11 gånger.
Det vanligaste var ett bortfall per fråga vilket var fallet i fråga nummer 3,4,5,6,7,8 och nummer12.
Fråga nummer 1 och 11 fick vardera två bortfall.

4.1.6 Pilotstudie

Innan jag gjorde min undersökning gjorde jag en pilotstudie på två elever, en i årskurs 6 och en i
årskurs 9. Jag bad även några kurskamrater läsa och ge råd på enkätens utformning. Efter min
pilotundersökning var jag lite fundersam över om frågorna på enkätens andra del skulle ge mig något
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ytterligare.  Om eleverna skulle tycka att de redan svarat på detta i del ett och att den andra delens
två frågor egentligen var samma sak. Jag kom ändå fram till att det skulle vara värdefullt att ha med
denna del. I stort sett var den slutgiltiga enkäten ganska lik pilot-exemplaret.

4.1.7 Genomförande av enkät undersökning

Innan utdelandet av enkäten berättade jag varför jag gjorde denna undersökning och vad jag skulle
använda deras svar till. Jag tryckte på att det var en enskild uppgift och att det inte fanns något som
var mer rätt eller fel, samt att de skulle vara anonyma. Jag bad dem att verkligen tänka efter hur de
trodde att de skulle lära sig bäst och inte bara fylla i något som kanske inte var accepterat i skolan nu
och som därför verkade spännande.  Därefter fick de den tid de behövde på sig att besvara
frågorna.

5 Resultatbeskrivning och resultattolkning

5.1 Del 1 (med givna svars alternativ)

Jag skall nu börja med att beskriva den totala sammanställningen av alla sjätte och nionde klassare
som ingick i undersökningen. Det jag kan se är att i vissa frågor har något svarsalternativ fått ganska
stor del av de totala svaren. Det intressanta är då de frågor som fått  starkt övervägande ”sant” eller
starkt övervägande ”falskt”. Om det däremot är en övervägande del som svarar ”sant och falskt”
tolkar jag detta som att de vill ha variation, att de varken föredrar eller ogillar detta sätt för inlärning
eller att de inte har någon uppfattning om hur de lär sig bäst i detta avseende. Det är därmed lite
besvärligare att dra några säkra slutsatser angående denna sant och falskt i och med att det var det
var enda alternativet om man varken höll med eller var emot och därmed kan innebära så många
olika saker.

När det gäller den totala sammanställningen finns det framförallt fyra frågor som har särskilt många
"sant"/ ”falskt” svar och få som svarat tvärtemot majoriteten. Det är frågorna med nummer 4, 5, 11,
och 13 (se enkät i bilaga1-2). Dessa frågor handlar om klassrumstemperatur, design mat, dryck samt
rörelse behov.

Av eleverna i undersökningen i klass 6 och 9:
q Vill 68% att det skall vara svalt i rummet när de arbetar.
q Arbetar 65% inte bättre i ett kalt rum utan mycket saker omkring sig.
q Har 75% lättare att arbeta då de får äta frukt eller dricka lite vatten.
q Vill 70% röra på sig under ett lektionspass.

Skillnader mellan år 9 och år 6
I en del frågor kan man se skillnader mellan årskurserna 6 och 9. Den ena årskurs gruppen kan t.ex.
ha svarar sant med högre majoritet än den andra. Så skedde i följande fall:
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q Eleverna i årskurs 9 skrev i högre utsträckning att de lärde sig bättre om de fick lyssna på musik
samtidigt. 43% av eleverna i årskurs 9 skrev att detta påstående var Sant och 14% tyckte att det
var Falskt. Jämfört med eleverna i årskurs 6 där 24% svarade sant och 27% falskt.

q Hälften av  eleverna i årskurs 6 arbetar inte bättre i en soffa eller på sängen. I årskurs nio är det
färre 31% som svarat på motsvarande sätt. Men det är ungefär lika många i 6an och 9an som
arbetar bättre i en soffa eller i sängen 23-24%.

q Eleverna i årskurs 9 är mer positiva till att arbeta på morgonen och förmiddagen än eleverna i
årskurs 6. I 9an föredrar 57% morgonen och förmiddagen i 6an 31%.

q Det är eleverna i årskurs 6 som starkast förespråkar ett svalt klassrum. Även om detta
påståenden i båda klasserna får majoritet. 76% jämfört med 59%.

Skillnader mellan pojkar och flickor
q Det är fler pojkar än flickor som vill lyssna på musik medan de lär sig något. 42% pojkar mot

23% flickor
q Flickorna har större behov av stark belysning än pojkarna. 43% av flickorna vill helst ha stark

belysning medan endast 22% av pojkarna vill det.
q Det är fler pojkar som föredrar ett svalt rum (77%) än flickor. (58%)
q Flickorna är mer negativa till påståendet att de arbetar bättre i ett kalt rum utan mycket saker

omkring sig. 77% av flickorna anser att detta är falskt medan 53% av pojkarna anser detsamma.
q Flickorna är mer positiva till att de lär sig bättre i ett rum som har fina färger, fina tavlor och som

de tycker är mysigt. Även om skillnaden är lika stor som i närmast ovanstående fråga flickor
45% och pojkar 28%.

q Flickorna har lite större behov av att få dricka och äta under arbetet än pojkar. 83% av flickorna
säger att de lär sig bättre då medan 68% av pojkarna svarat detsamma.

För att jag skall ha ansett att frågan har en könsskillnad eller att det finns skillnader mellan åldrarna
skall procent satsernas differens ligga runt 20%. Vilket var de högsta differenserna/skillnaderna min
studie gav. Detta gäller båda jämförelsen mellan pojkar och flickor och mellan årskurs 6 och 9. Här
har endast de viktigaste resultaten presenterats i bilaga 3 finns den totala fördelningen av elevsvar
redovisad.

5.2 Del 2 (berättar frågor)

För denna andra del av undersökningen kommer jag att presentera frågorna eleverna ställdes inför.
Därefter kommer de mest typiska grupperna av svar att redovisas ofta med något citat som exempel.
Jag presenterar elevernas svar i tre grupper: de mest återkommande önskemålen, lite mindre
förekommande önskemål och enstaka elever. Anledningen till att jag tar med fler grupper än de allra
vanligaste önskemålen är att det inte är säkert att det är få elever som håller med om detta snarare att
det kanske inte vara så många som tänkte på det. Här är de sorterade efter Dunn & Prashnigs olika
områden för att få lite struktur.

De två frågor som eleverna skulle svara på var:

1, Berätta hur du vill ha det när du läser läxor eller inför ett prov.
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2, Berätta hur du tror att du skulle lära dig bäst.

En del elever har svarat samma saker på de båda  frågorna. Medan andra har svarat mycket olika
på frågorna och helt klart sett dem som skilda frågor.

De mest återkommande önskemålen som elever har under sitt arbete är

Omgivningen
• Det skall vara tyst. Det är oftare en pojke som skrivit detta och oftare någon i 6an än någon i

9an. Men här är ett exempel på en flicka i nian, hon skriver: ”Jag tror att jag skulle lära mig bättre
om det var lite tystare.” Ett antal elever skriver dessutom att de önskar att det inte var någon som
skrek.

• Det ska vara lugnt. Samma sak som ovan gäller. Ofta är tyst och lugnt skrivet tillsammans. ”Då
det är en lugn grupp och ingen sitter och snackar hela tiden” Då lär sig en pojke i nian bäst.

• Jag vill ha musik i bakgrunden. En del skriver även vad de vill lyssna på det varierar mellan
Mozart, radio och hårdrock. En del skriver att det måste vara lugn musik och en del att den
måste ha rätt volym. Andra berättar att de ibland passar med musik och ibland inte. ”Musik kan
vara avslappnande när man läser” skriver en flicka i sexan.

• Lagom belysning. En del önskar stark, en del lagom och några ganska mörkt.
• Jag vill sitta på en stol vid ett skrivbord.
• Jag vill sitta i en fåtölj eller i sängen.

Sociala grupperingar
• Jag vill sitta ensam på mitt rum. En del lägger till att de helst vill ha dörren stängd och att ingen

får störa. Flera nämner telefonen som ett störande element.” Jag skulle lära mig bättre om jag fick
arbeta enskilt varje timme.” skriver en pojke i sexan.

• Jag vill arbeta med en kompis. Inte lika vanligt som ensam. En del beskriver att det beror på
tillfället vad som är bäst. En flicka i nian skriver att hon ”gärna arbetat med en kompis för då kan
man förklara med varandra.” En pojke i sexan skriver så här ”Prov: Lugnt ingen annan skall vara i
närheten. Läxor: Gärna med en kompis.”

Fysiska behov
• Jag vill kunna äta och dricka något.
• Pauser ofta. En timmes lektion utan paus är för länge tycker många. En flicka i nian skriver ”Jag

vill ta avbrott/raster inte råplugga en timme i sträck.”

Lite mindre förekommande önskemål

Omgivningen
• Jag vill att rummet skall vara städat. Några elever skriver att de inte kan ha en massa saker

omkring sig. Den här pojken i nian t.ex.” Jag kan inte göra det i mitt rum i alla fall där finns det för
mycket att göra.” Men en pojke i sexan skriver så här: ”ibland är det lättare att arbeta med
mycket saker omkring mig."

• Jag brukar öppna fönstret när jag läser läxor
• Ingen musik.
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• Temperaturen är viktig. Den skall oftast vara sval eller ”inte för varm” eller ”inte för kallt” eller
helt enkelt lagom.

Sociala grupperingar
• Jag vill inte ha några grupparbeten.
• Jag vill arbeta med flera kompisar.

Sensoriska modaliteter
• lyssna när läraren berättar t.ex.
• skriva
• läsa tyst eller högt

Fysiska behov
• Vill göra något annat emellan. En flicka i nian skriver ” Jag sitter på sängen och pluggar ett tag

sen gör jag något annat ett tag. Sen fortsätter jag att plugga.”
• Rätt tid på dagen. Vilket är på morgonen, på eftermiddagen eller inte för sent på kvällen.
• Det skall inte vara för stressigt.  Jag vill arbeta i min egen takt har även förekommit i samband

med detta.

Enstaka elever skriver att de lär sig bäst

Omgivningen
• ”Genom att göra roliga saker i skolan.” Pojke i nian.
• ”Lyssna på musik ha TV-n på en massa ljud omkring mig.” Pojke i nian.
• Trivsamt, mysigt
• utomhus En flicka i nian skriver ”Jag skulle vilja gå ut och ha lektioner där. Det är alltid lättare när

man är i friska luften.”

Sensoriska modaliteter
• Praktiska övningar
• ”med ett band där man får lära sig allt” Pojke i sexan.

Fysiska behov
• Efter att jag ätit

Övrigt
• Med variation En pojke i sexan berättar så här ”Jag gör mycket olika jag gillar att ha lite musik

på och läsa sitta ute om det är fint väder eller så hjälper min mamma mig. …Jag tror att jag
behöver lite omväxling. Men inte titta på TV samtidigt det har jag prövat det går inte bra.”

• På mitt sätt En pojke i sexan beskriver det så här: ”Genom att göra som jag vill och arbeta som
jag vill.”

Efter att ha besvarat enkätens påståenden enligt fasta svarsalternativ skrev de själva ner dessa
påståenden. Resultatet blev att naturligtvis många tog upp faktorer som behandlats i den tidigare
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delen men även andra saker kom upp. Här ges en vidare beskrivning av deras inlärningsstilar även att
jag inte tagit som min uppgift att analysera någon enskild elevs inlärningsstil. Områden som inte jag
tagit upp i mina påståenden men som ändå ingår i inlärningsstilen enligt Arbetsstilsanalysen. Ett bra
exempel är de Sensoriska modaliteterna, d.v.s. genom vilket sinne lär de sig bäst, eleverna har skrivit
att de lär genom att lyssna, skriva göra det själv.

6 Resultat diskussion

Vad det gäller enkätens utformning har jag redan talat om att mitt sista svars alternativ möjligen inte
var så bra valt. Detta var något jag även funderade mycket över innan undersökningen trädde i kraft.
Om jag nu skulle jämföra min enkät med Dunn och Dunns (1995) frågeformulär och Dunn och
Prashnigs (1996) Arbetsstilsanalysen är de ganska olika uppbyggda. Först skall sägas att min
undersökning är av en betydligt mindre omfattning än de ovan nämnda. När det gäller området ljud
har jag skrivit två påståenden: "För att jag skall kunna lära mig måste det vara tyst" och "Jag lär mig
bättre om jag får lyssna på musik samtidigt." Det är endast om de svarar ja på någon av frågorna
som jag med säkerhet kan veta något om eleven. Ett "Falskt" svar kan betyder att de inte håller med
men vad de istället tycker kan man inte helt säkert veta. Om de svarar sant och falskt på en fråga
kan de mena (vilket jag hade i åtanke då jag  skrev enkäten) att det vid olika situationer kan vara
bättre med musik men ibland inte. Att de varken kunde bekräfta eller förneka påståendet helt.
Eftersom detta sant och falskt är det enda alternativet om man inte är helt säker på om man anser
påståendet sant eller om man anser det vara felaktigt blir detta även någon slags slaskhink. Här
hamnar alla svar då man inte har någon uppfattning om påståendet. Därmed får inte påståendet den
innebörd jag önskade. Möjligen skulle man kunna ha fyra alternativ "Sant", "Falskt", "Det beror på"
och "Vet ej". Dunn och Dunns (1995) motsvarande 14 frågor kan endast besvaras med sant eller
falskt. De olika resultaten blir här att antingen lär barnet sig bäst i tysta miljöer, med ljud omkring sig
eller i båda omgivningarna. Dunn och Prashnigs (1996) Arbetsstilsanalys är uppbyggd på samma sätt
men här kan man även svara osäker förutom sant och falskt. Det är endast sant svaren som räknas
samman. I båda dessa undersökningarna tar de alltså bara hänsyn till de frågor som besvarats med
falskt jag antar att det är för att dessa svar ger högst värde vilket även jag själv ovan skrev. En annan
fråga jag uppehöll mig en stund vid under arbetet med utformningen av enkäten var vilka ord jag
skulle använda. Det kändes för tjatigt att börja varje fråga med : Jag skulle lära mig bäst om.... Men
jag tänkte att om jag skrev arbeta kanske de inte refererade till en sådan inlärningssituation som jag
åsyftade. Jag har blandat arbetar och lär mig vilket jag även återfunnit i Dunn & Dunn (1995) och
Dunn & Prashnigs (1996) tester. Enkäten handlar dessutom om inlärning och eleverna fick frågorna i
ett sammanhang så jag tror inte att det blivit någon total feltolkning.

Några av frågorna var grupperade i par och formulerade så att man inte borde svara ja på båda två.
Det är inte säkert att alla svarar enligt detta mönster men detta hjälpte mig att plocka ut några
enkäter jag ansåg olämpliga att medräkna i undersökningen se bortfall. Detta bortfall skedde i min
första undersökningsgrupp därmed blev jag noggrannare med att berätta vikten av att de funderade
och svarade vad de verkligen trodde. Detta medförde färre bortfall (inga) och mer utförliga svar på
andra delen vid de senare undersökningarna. Jag tror faktiskt att de besvarade sin enkät med
omsorg. Jag tror att de förstod enkätens frågor vilket även deras lärare som jag frågade trodde. Jag
tror dock att detta är saker som de kanske inte funderat på tidigare. En av lärarna i vars klass jag
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fick göra min undersökning i tyckte att denna enkät skulle vara intressant och nyttig för eleverna att
besvara och att det var viktigt att tänka på dessa saker.
Jag skrev i metod kapitlet att jag medvetet låtit enkätens första del styra enkätens andra del för att
eleverna skulle svara på det som jag i denna studie ämnade undersöka. Eftersom jag tyckte att detta
kanske inte var faktorer de tänkt på. Resultatet blev bättre än jag väntat mig. Eleverna hade mycket
att säga om hur de ville att det skulle vara då de lärde sig något. Tillsammans täckte dessa elever in
stora delar av inlärningsstilens möjliga utfall. Här fick jag delar jag inte avsett att undersöka gratis
vilka dock kan matchas in i under någon av Arbetsstilsanalysens rubriker t.ex. perceptuella  faktorer
som att lyssna läsa och arbeta praktiskt.

7 Slutdiskussion

I min första forskningsfråga undrade jag vad en inlärningsstil var enligt Dunn & Prashnig och hur de
beskrev inlärningens natur. I litteraturdelen har inlärningsstilen presenterats som en persons personliga
sätt att lära sig svåra saker på, vilken är uppbyggd av en mängd faktorer som tillsammans ger
individens optimala förutsättningar för inlärning. I min litteraturdel redogör jag för vad inlärningsstilen
rymmer för områden så som omgivning, attityder, sociala grupperingar, sensoriska modaliteter,
fysiska behov och vänster/höger dominans samt vilka punkter son ingick i dessa områden. Detta är
alltså viktiga faktorer för hur lärande skall ske samt hur inlärning kan påverkas. Jag började med
Dunn & Dunns teori och fortsatte med Dunn & Prashnigs teori som utvecklar den första något. Jag
anser det nödvändigt att presentera dem båda för att se att Dunn & Prashnig hade en föregångare
hur den såg ut och se utvecklingen samt att visa att de står för samma saker.

Min andra forskningsfråga handlar om vad etablerade pedagoger och psykologer lagt vikten vid när
det gäller inlärning samt hur detta överensstämde med Dunn och Prashnigs syn på inlärning. Jag valde
ut tre pedagoger/psykologer som skrivit om inlärning. Det som här kan benämnas som skillnader och
likheter handlar om vad dessa tre utvalda d.v.s. Dewey, Bruner och Skinner menar. Att Dewey,
Bruner och Skinner till större del beskriver  generella sätt att lära sig medan Dunn & Prashnig inriktar
sig på vad individen föredrar för inlärningssituation är en skillnad som även gör dem lite svåra att
jämföra. Dunn & Prashnig går in på detaljer vad det gäller Hur? När? Var? Med vem? Varför?
o.s.v. inlärning skall ske. Det fanns dock en del saker om inlärning som Dewey, Bruner och Skinner
nämner som även Dunn & Prashnig talar om motivation, vilket sinne som är viktigast och om elever
vill se helhet för att lära sig. Samt att man skall ta hänsyn till elevernas önskemål. Dessa av Dunn &
Prashnigs områden som överensstämde med Dewey, Bruner och Skinner var inget som jag
undersökte i min enkäts första del varför jag ej kan presentera hur eleverna ställde sig inför detta. I
andra delen av enkäten fick eleverna själva skriva ner hur de ville lära sig. Även om det inte var
något av de oftast förekommande önskemålen var det ändå en del som nämnt saker så som att de lär
sig bäst genom att lyssna (auditivt) eller genom att läsa och skriva (visuellt) två av de sensoriska
modaliteterna kom alltså upp. Eftersom eleverna angav detta trots att de inte blivit tipsade om detta
genom mina tidigare enkät frågor är troligen detta något som är viktigt för elevens inlärning även om
inte alla kom att tänka på det. Det kanske även är svårt att avgöra själv om man lär sig bättre av att
lyssna än att t.ex. se något utan närmare eftertanke.

Hur upplever eleverna själva att de lär sig var den tredje forskningsfrågan och jag hade lagt tonvikten
på den yttre miljön och de fysiska behoven. De viktigaste slutsatserna av enkätstudiens första del
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med fasta svarsalternativ blev: 1, Det skall vara svalt i rummet. Vilket fick en majoritet av 68% ja
svar. Eleverna vill inte ha det för varmt. Vad som är svalt är även mycket subjektivt. Eleverna vill
säkert inte heller att det skall vara för kallt. Kan det möjligen ha någon betydelse att studien gjordes
på våren?  Skulle svaren bli annorlunda på vintern då eleverna kanske kände sig mer frusna? Jag
tolkar det dock så att de flesta eleverna hellre vill att det är lite svalt än för varmt. 2, De flesta (65%)
av eleverna arbetar inte bättre i ett kalt rum utan mycket saker omkring sig. Det är därmed inte sagt
att de flesta arbetar bättre i ett rum med mycket saker omkring sig endast att de inte störs av det. En
del spelar det kanske inte någon roll medan andra kanske skulle inspireras av saker omkring sig. Är
detta en reaktion mot skolans kala formella miljöer? 3, Eleverna har lättare att arbeta om de får äta
och dricka under tiden. Detta resultat har fått den kraftigaste majoriteten. 75% instämde med detta
påstående. Eleverna som svarat ja på detta är möjligen hungriga och törstiga under lektionerna. De
brukar kanske äta och dricka när de studerar hemma och trivs med det. Kanske är det några som
svarat ja för att det inte är tillåtet nu och därför verkar lockande. Prashnig (1996) tar upp att ätande
inte bör accepteras i klassrummet som ett falskt antagande om hur elever lär sig. Hon hänvisar här till
forskning som visat att elever som behövde och fick äta uppvisade bättre resultat än de som
behövde och inte fick, se slutet av litteraturdel. 4, De flesta elever vill röra på sig under ett lektions
pass. Många elever anser alltså att en timme är för lång tid att sitta stilla. Enligt Prashnig (ibid) är
rörlighet något som många inlärningsavvikande elever (se litteraturstudie) har ett stort behov av.
Dessa elever är dock ingen majoritet alltså är rörlighet viktigt för fler elever än dem och till och med
för en hel del. Dessa påståenden som fått högsta majoritet säger inte bara att detta är på det sätt de
flesta lär sig utan även att detta är en fråga som eleverna tycker är viktig och som de har intresse i.
Siffrorna är egentligen inte så intressanta och i och med att det ändå finns en mångfald av elever med
olika viljor. Det är dock intressant att frågorna som besvarats med starkast majoritet av eleverna inte
är saker som skolan vanligen tar hänsyn till.
När eleverna själva fritt fick beskriva hur de trodde att de skulle lära sig bäst valde de flesta att
skriva om saker som rör: vår omgivning så som ljud, ljus och möbler, grupper om de ville arbeta
ensamma eller med en kompis och fysiska behov som att äta och dricka och att ta pauser. Att just
dessa områden togs upp kan bero på att det togs upp i enkätens första del. Det kan förstås även
bero på att de verkligen tyckte att det var viktiga saker för inlärningen. Alla dessa saker ingår i de
biologiska elementen som omnämnts tidigare i litteraturdelen. Dessa skall vara oföränderliga under en
persons levnad och är därför viktiga för inlärningsstilen. Eleverna har även tagit upp andra områden
än de min enkät tidigare tagit upp som t.ex. vilka sinnen som är viktigt vid inlärning. Resultatet i denna
del visar ej det vanligaste sättet att lära sig på utan endast hur enstaka elever lärde sig och vilka
frågor det fanns intresse för samt vilka olika möjligheter det fanns. Den forskning jag har att jämföra
med är den vilken har uppkommit efter Dunn och Dunns (1995) modell och som ligger till grund för
Arbetsstilsanalysen. Prashnig (1996) skriver mycket om huruvida forskningen har visat resultat. På
Nya  Zeeland föredrar 40% av eleverna att arbeta med musik i bakgrunden. Mitt värde ligger då lite
lägre men det är ändå inte helt olikt. I övrigt är det svårt att jämföra värden eftersom det är sparsamt
angivet i den litteratur som jag jämför med.

Min sista forskningsfråga gäller skillnader i inlärningsstil i ålder och hos pojkar och flickor. Det är
t.ex. fler i årskurs nio som föredrar att lyssna på musik under inlärning än i årskurs sex. Eleverna i
nian är mer positiva till att lära sig på morgonen än eleverna i årskurs sex. Kan detta möjligen bero
på att niorna har längre skoldagar än sexorna? Det är dessutom viktigare med ett svalt klassrum för
de yngre eleverna än för de äldre. Åldersskillnaden mellan dessa grupper är egentligen inte så stor
om man endast ser till antal år. Möjligen beror skillnaderna mer på sättet de är vana att arbeta på
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och miljön de vistas i än åldern. Min undersökning har presenterat skillnader inom omgivningen och
fysiska behov. Både omgivningen och de fysiska behoven ingår enligt Prashnig i de biologiska
elementen vilka skulle vara oföränderliga hela livet. Dessa skillnader strider därmed mot Dunn &
Prashnigs(1996) teori. Enligt Dunn och Dunn (1995) skall yngre grundskolebarn vara mer globala
och bl.a. ej störas av musik medan de blir mer analytiska ju längre de går i skolan. En analytisk elev
föredrar en tyst miljö. Detta är tvärt emot vad min studie visat. Enligt Dunn och Dunn (1995) borde
inte årskurs nio hellre vilja lyssna på musik än årskurs sex. Vad det gäller könsskillnad har flickor
större behov av stark belysning, att äta och dricka under arbetet och av en fin och mysig
inlärningsmiljö. Medan pojkarna tyckte att det var viktigare att få lyssna på musik under arbetet och
att rummet var svalt. Dunn, Dunn och Treffinger (ibid) skriver att forskning visat skillnader mellan
pojkar och flickor men ej vilka. Jag har alltså i min resultat beskrivning kunnat presentera några
skillnader i ålder och kön. Några generella slutsatser går dock inte att dra eftersom underlaget är för
litet. Det är inte lätt att se skillnader i inlärningsstilar eftersom de blir så komplexa för varje individ
men det man kan se och som jag presenterat är tendenser till skillnader i vissa frågor och inom vissa
områden. Även om skillnader mellan ålder och kön kan ses är de individuella skillnaderna inom
könet och årskursen oftast större. Man kan t.ex. inte säga att en pojke i nian troligen vill lyssna på
musik.

Jag tyckte först att det var konstigt att jag under lärarutbildningen inte hört talas om detta sätt att se
på inlärning. Nu förstår jag att det beror på att dessa pedagoger ej är helt accepterade. När jag nu
läst deras litteratur närmare kan jag även förstå varför. Det refereras hela tiden till forskning som har
visat att det är på ett visst sätt. Det talas dock lite om vad det är för forskning och hur den har
bedrivits i både Dunn, Dunn, Treffinger (ibid) samt Prashnigs (1996) böcker. Det är även ganska
sällan forskningsresultaten presenteras i siffror eller i procent så hur stark majoriteten är får man ingen
insyn i. Jag uppfattade stundom att texterna liknade frälsningsläror med många kraftiga ord och en
något naiv syn på vad som är rätt och fel, medan det sällan gavs bevis och förklaringar. Böckernas
målgrupp är inte heller universitetsstuderande. Böckerna riktar sig istället till privat personer. Dunn,
Dunn och Treffingers (1995) bok riktar sig till småbarns föräldrar medan Prashnigs (1996) bok
riktas sig till vuxna som vill lära känna sig själva bättre.

Trots all denna kritik tycker jag att det är fel att helt avvisa dessa teorier. Det finns elever som lär sig
på alla dessa olika sätt. Det är inte så enkelt att dela in människor i olika fack. Denna teori ger dock
inte varje individ endast en tillhörighet av två möjliga utan ger en komplex samling egenskaper som
gäller i olika avseenden. I del 2 av enkät undersökningen har eleverna skrivit vilka saker de tycker är
viktiga för inlärning och de stämmer ganska bra med Arbetsstilsanalysens punkter. Det som dessa
teorier talar om är alltså saker som är viktigt för eleverna.

7.1 Vidare forskning

Det finns många frågor angående inlärningsstilar som skulle vara av intresse att undersöka. När jag
skulle begränsa mig till ett problem fick jag välja bland ett antal idéer. Bland annat skulle det vara
intressant att titta närmare på:
q Hur upplever eleverna att skolan tillgodoser deras behov?
q Hur skall klassrummet utformas för att främja inlärning?
q Är klassrummet en bra inlärningsmiljö?
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q Hur ser lärarna på elevers inlärning?
q Hur uppfattar lärarna sina elevers inlärningsstilar? Detta skulle kunna jämföras med elevernas syn

på sin egen inlärning.
q Lär eleverna sig verkligen bättre på det sätt de tror att de gör?
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Enkät om inlärning

Sätt kryss för det alternativ som passar bäst in på dig.

 Sant
Sant Falskt  och

                                                                                                                      Falskt

1. För att jag skall kunna lära mig något
måste det vara tyst.

2. Jag lär mig bättre om jag får lyssna på
musik samtidigt.

3. Jag vill helst ha stark belysning då jag skall
lära mig något.

4. Jag vill att det skall vara svalt i rummet där
jag arbetar.

5. Jag arbetar bäst i ett kalt rum utan mycket
saker omkring mig.

6. Jag lär mig lättare saker i ett rum som har
fina färger, fina tavlor och som jag tycker
är mysigt.

7. Jag arbetar bäst då jag sitter på en stol vid
ett skrivbord.

8. Jag arbetar bäst då jag sitter i en soffa
eller ligger i sängen.

9. När jag skall lära mig något gör jag det
bäst vid enskilt arbete.

10. Jag lär mig bättre då jag arbetar i grupp
med en eller flera kamrater.

11. Om jag får äta en frukt eller dricka lite
vatten är det lättare att arbeta.

12. Jag har lättare för att lära mig på
morgonen och på förmiddagen.

13. Om jag har en timmes lektion vill jag gärna
röra på mig under timmen.

      ð          ð          ð

      ð          ð          ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð

      ð                      ð                    ð
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