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Förord 

Jag vill tacka min underbare man och son för att ni har stått ut med mig under den tid mitt 

mödosamma arbete pågått. Men nu ser jag ljuset i tunneln och riktigt längtar att ta mig ut på 

den stundande gröna ängen. 

 

Jag vill även passa på att tacka min handledare, Joakim Samuelsson för de goda råden du givit 

mig i samband med examensarbetet. Ett stort och varmt tack riktas även till de lärare och 

elever som deltog i forskningen, och på så sätt möjliggjorde detta värdefulla och för mig 

användbara resultat. Jag hoppas likaledes att arbetet skall ge verksamma pedagoger nya 

perspektiv och vinklingar när det gäller inlärning på elevers villkor i medicinsk grundkurs. 

 

Än en gång tack för att ni alla finns! 

 

Jag vill här passa på att lyfta in några tänkvärda ord om inlärning, skrivna av Professor Barbara 

Prashnig (citerad i Boström & Wallenberg, 1997, s. 32). 

 

”Hur människor lär sig att på ett effektivt sätt  

lösa problem, arbeta och lära sig 

är nyckeln 

till ett livslångt lärande. 

Trots att alla har förmågan 

att lära 

är det ett fåtal av oss som använder den fullt ut. 

Varför? 

För att alla har sin egen stil för inlärning och arbete” 

 

BARBARA PRASHNIG 
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1. Inledning 

För att få perspektiv på den pedagogiska förändring som skett, kan vi blicka tillbaka cirka 

fyrtio år. Hur såg studieläget ut i Sverige då? 1965 fick 5 % av en ungdomskull högre 

utbildning med studentexamen som resultat, övriga 95 % av ungdomarna gick ut i arbetslivet 

och praktisk yrkesutbildning och kom aldrig i kontakt med realskola eller gymnasium. För de 

studiemotiverade eleverna fungerade förmedlingspedagogiken ganska väl. Läraren var pedagog 

och kunskapsförmedlare (Boström, 1997).  

 

I dagens skolor finns i stort sett alla ungdomar med och vi måste möta dessa på deras villkor 

och med andra metoder (Boström, 1998). Enligt Lpf  94 (Läroplan för de frivilliga 

skolformerna) är skolans uppgift bland annat att låta varje enskild elev finna sin egen unika 

egenart, och därmed delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Det ställer 

större krav på läraren/pedagogen. I och med att skolan alltmer blivit en institution för 

socialisering in i ett galopperande samhälle där man inte kan luta sig mot traditionens 

självklara regler eller "sunda förnuft", blir lärarnas roll att forma eleverna till att lära, hantera 

information, tänka, lösa problem, förstå samband, samarbeta och vara kreativ (Carlgren & 

Marton, 2003). Det räcker inte längre med att vara expert på sitt område (dvs. ha goda 

ämneskunskaper). Läraren måste kunna anpassa undervisningen till varje enskild individs 

kunskaper och förutsättningar. Vidare bör läraren ta hänsyn till elevernas medbestämmande 

(demokrati i skolan) (Johansson & Roth, 2003) samt deras olika inlärningsstilar dvs. visuella 

inlärare (lär sig bäst genom synsinnet), auditiva inlärare (hörselsinnet), kinestetiska inlärare (lär 

sig bäst genom känseln) (Boström, 1998).  

 

Mitt intresse för inlärning på elevers villkor, väcktes på allvar till liv när jag kom i kontakt med 

Lena Boströms och Hans Wallenbergs bok (1997) ”Inlärning på elevernas villkor”. Därmed 

fick jag belägg för mina tankar om att elever lär sig på olika sätt och att elevers olika 

inlärningsstilar kan sammanlänkas med om vi har höger respektive vänster hjärnhalva som 

dominant. Därför kommer jag i min C- uppsats att fördjupa mig i ämnet – lärande på elevers 

villkor, med fokus riktat mot medicinsk grundkurs på gymnasiets omvårdnadsprogram.  
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1.1. Syfte 

Syftet med mitt arbete är således att undersöka vilken medvetenhet/kunskap om inlärningsstilar 

som finns bland lärare och elever på gymnasiets omvårdnadsprogram. Vidare skall arbetet 

belysa hur undervisningen i medicinskgrundkurs är utformad. Avslutningsvis är syftet att 

studera hur undervisningen i medicinsk grundkurs kan utvecklas i förhållande till elevers olika 

sätt att lära in, ur lärares och elevers perspektiv. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilken medvetenhet/kunskap finns om inlärningsstilar bland lärare och elever på 

gymnasiets omvårdnadsprogram? 

2. Hur är undervisningen utformad i medicinsk grundkurs? 

3. Hur kan undervisningen i medicinsk grundkurs utvecklas för att anpassas till elevers 

olika lärstilar? 

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis ges en teoretisk återkoppling till begreppen inlärning och lärande samt vad som 

menas med inlärningsstilar, där de mest kända lärstilsmodellerna belyses (Gardners teori om 

multipla intelligenser, NLP samt VAK modellen). I teoriavsnittet problematiseras likaledes 

undervisningen i medicinsk grundkurs och vad som kan förväntas av den framtida 

undervisningen. Därefter görs en ingående beskrivning av de metoder arbetet bygger på, det 

vill säga enkät och intervju, där det etiska perspektivet likaså diskuteras. Efter 

metodbeskrivningen redovisas forskningsresultatet. Resultaten av enkäten redovisas i 

tabellform och intervjuerna utifrån fyra teman (lärstilar, inlärning, undervisning i medicinsk 

grundkurs, utveckling av undervisningen) och i berättelseform. Avslutningsvis diskuteras och 

analyseras resultatet i förhållande till frågeställningarna, litteraturen och de valda metoderna. 
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2. Litteraturgenomgång 

Det postindustriella/postmoderna/kunskapssamhälle som vi idag lever i, utgör resultatet av en 

rad ideologiska, religiösa, politiska, teknologiska, ekonomiska och sociala förändringar 

(Maltén, 2003). Det nya samhället kännetecknas av flexibilitet, successiv förändring, inre 

disciplinering, ansvarstagande, självständighet, samverkan, reflektion och ett internationaliserat 

globalt kunnande (Liedman, 2002; Maltén 2003). Det betyder att dagens och morgondagens 

elever och lärare måste vara öppna för ett flexibelt lärande, beredda att ständigt lära om, skapa 

en motivation för att lära, vara aktiv och kreativ. Men hur läggs då grunden för lärandet 

(inlärningen)? Detta kommer nedan att beskrivas mer ingående, i övrigt har jag valt att inte 

göra någon skillnad på begreppen när jag skriver om inlärning och lärande i arbetet. 

 

2.1 Begreppen inlärning och lärande 

Begreppet inlärning har i dagens samhälle ersatts med synonymen lärande, då inlärning kan 

leda tankarna till att det är något som skall tas in, medan lärande för tankarna till aspekter som 

mänsklig social- och praktisk handling (Bildning och kunskap, 1994). Lärande innebär att ett 

tidigare ostrukturerat eller grovt strukturerat, vagt kunskapsområde blir mer specialiserat 

och/eller annorlunda ordnat, förstått och ihågkommet. Lärande är en differentieringsprocess 

där tidigare delar i en helhet delas upp i mindre delar vilket leder till en nyansering i individens 

tankar, känslor och handlingar (Scherp, 1998). 

 

Inlärning i sin tur bygger enligt Ogden (1993) på existerande kunskaper (långtidslagrade i 

kognitiva strukturer) och förutsätter mentala kvaliteter. Han beskriver inlärningen som en aktiv 

informationsbearbetning, med nya kunskaper eller färdigheter som resultat (ibid.). 

 

2.1.1 Faktorer som påverkar lärandet 

De elever som idag lär sig på ett effektivt sätt, är de som kan handskas med förvirring och 

osäkerhet och klarar av den turbulens som råder i samhället och skolvärlden (Boström, 1998). 

Dessa elever kan förutses ha en god självkännedom, men de elever med dåligt självförtroende 

som florerar i skolorna, blir en skyldighet för varje pedagog att lösa. Med hänvisning till 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) är det skolans (lärarens) skyldighet att stärka 

elevernas tro på sig själva och ge dem en framtidstro, där undervisningen skall anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov (ibid.).  
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Eleverna skall även ges inflytande över hur deras utbildning utformas (Skollag, 5 kap, § 2). Vi 

som arbetar i skolan och vi som är föräldrar kan enligt Boström (1998) uträtta en avgörande 

insats i många barns och ungdomars liv genom att visa dem vägar till självinsikt och personligt 

lärande. Den lärare som lyckas lära barn att läsa, skriva, räkna och dessutom förmedla 

inställningen att inlärning är någonting som inte är svårt och dessutom roligt, gör ett mycket 

viktigt arbete med att påverka barns självuppfattning i en positiv riktning (Steinberg, 1994). 

 

Förhållanden såsom uppmärksamhet, motivation, undervisning, belöning, arv och 

familjebakgrund påverkar inlärningen – men indirekt. Beröm och belöningar påverkar till 

exempel uppmärksamhet och motivation, som leder till mental aktivitet. Arvet i sin tur 

påverkar utbytet av inlärningen, även här på ett indirekt sätt (Ogden, 1993). 

 

Arbetet leds nu vidare till definitionen av inlärningsstilar för att därefter rikta fokus mot några 

av de mest kända lärstilsmodellerna. Inledningsvis beskrivs Gardners teori om multipla 

intelligenser (MI). Därefter belyses NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som 

sammanflätas med VAK teorin (Visuella, Auditiva, Kinestetiska inlärare), vilket denna 

forskning till viss del grundar sig på.  

 

2.2 Inlärningsstilar 

Inlärningsstilar handlar om våra livsstilar, om att vi människor är olika och att det är viktigt 

med ett erkännande av dessa olikheters lika värde. Begreppet är inte någon ny term, men den 

har fått förnyad aktualitet när vi skiftar perspektiv från undervisning och lärande. Att utgå från 

elevernas inlärningsstilar innebär att lärarna bygger lärandet på elevernas styrkor och därmed 

skapas en positiv inställning till skolan och till lärande. Om förståelse skapas för 

inlärningsstilarna kan undervisningen planeras på ett bättre och effektivare sätt och vi kan få 

bättre insikt i individernas beteenden (Boström, 1998). ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin egen unika egenart och därmed kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet” (Lpf 94, s. 51). Om eleverna tillåts finna sina unika egenarter, har de 

större möjligheter att lyckas i skolan och samhället. För att lyckas bör varje elev ta reda på/få 

veta sin individuella inlärningsstil (Boström, 1998). 

Som tidigare nämnts så befinner sig skolan i en utveckling, där fokus förflyttats från 

undervisning till lärande, där den lärande individen sätts i centrum. Boström (1998) menar att  
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därför borde insikter om elevers unika inlärningsstilar vara en grundläggande och fortgående 

kunskap. Hon poängterar att för att klara sig i samhället handlar det mer om hur jag lär mig än 

vad. Grundtanken med inlärningsstilar är att när man får sina unika preferenser tillgodosedda 

lär man sig både snabbare och effektivare. Det handlar om att bygga på sina styrkor och 

hantera sina svagheter (Boström, 1998). En viktig konsekvens av inlärningsstilar för elever och 

lärare är att detta medför ett mer flexibelt sätt att handla och tänka. Därmed skapas oanade 

möjligheter att klara sig i dagens förändringssamhälle (ibid.). 

Att utgå från våra inlärningsstilar innebär med andra ord enligt Boström (1998) att man ser 

varje individs unika möjligheter utifrån ett progressivt utvecklingsperspektiv. 

 

2.2.1 Teoretiska lärstilsmodeller 

Forskarna Sperry och Ornstein lade under 70-talet fram forskning om hur människans båda 

hjärnhalvor fungerar. De fann att de båda halvornas arbetsstrategier skiljer sig markant. Den 

vänstra halvan arbetar på ett logiskt/analytiskt sätt och den högra inriktad på att skapa 

överblick, mönster, helhet och sammanhang (Ornstein, 1996; Svedjeholm, 2004). Det är bland 

annat Sperry och Orensteins forskning, tillsammans med Gardners teorier om människors 

multipla intelligenser, som ligger bakom det ökade intresset för inlärning och lärstilar 

(Svedjeholm, 2004). Flera av de teoretiska resonemang som vuxit fram kring inlärning och 

lärstilar har sina rötter i Gardners intelligenser. Ingen av modellerna som utarbetats har dock 

ensam kunnat förklara alla faserna i inlärningsprocessen. Istället fokuserar modellerna på 

någon eller ett par fas/er (CFL, Centrum för flexibelt lärande, 2001).  

 

2.2.1.1 Gardners teori om multipla intelligenser 

Som tidigare nämnt så har flera av de teoretiska resonemang som vuxit fr am kring lärstilar sina 

rötter i Gardners teori om människans multipla intelligenser. ”Det handlar inte om hur 

intelligent du är, utan om hur du är intelligent” är en av Gardners berömda deviser. Han har 

idag definierat nio intelligenser, men menar att det egentligen bara är två av dem - verbal och 

logisk/matematisk intelligens- som har kommit till sin rätt i den traditionella skolan. De övriga, 

dvs. naturintelligens samt kinestetisk, spatial, musikalisk, interpersonell, intrapersonell och 

existentiell intelligens har inte fått lika stort utrymme (Gardner, 2001; Svedjeholm, 2004). 
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2.2.1.2 NLP 

En annan inlärningsmodell som kan användas med stor framgång i undervisningen är NLP in 

Education (NLP i skolan). Upphovsmännen bakom modellen är den amerikanska psykologen 

och matematikern Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder (Boström & 

Wallenberg, 1997).  NLP är en förkortning för Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro står 

för hjärnans celler, lingvistisk för vårt språk och programmering för hur vi med hjälp av 

språket programmerar hjärnans celler och därmed vårt beteende. De beskriver hjärnan som en 

ytterst raffinerad inlärningsmaskin som vi kan ”omskola” mycket snabbt, när vi vet hur 

inlärning egentligen går till. För att kunna göra det bör vi också känna till de olika 

intelligenserna, dvs. verbal, logisk/matematisk intelligens, naturintelligens samt kinestetisk 

(kroppslig), spatial (visuell), musikalisk, interpersonell (social), intrapersonell (självkännedom) 

och existentiell intelligens (Boström & Wallenberg, 1997). Lena Boström och Hans 

Wallenberg (lärare på gymnasiet Parkskolan i Örnsköldsvik) har genom studier (1995-1996) 

använt sig av denna inlärningsmodell på deras gymnasieskola, med stor framgång för elevernas 

inlärning.  En förutsättning för att lyckas i skolan är bland annat att vi bör vara medvetna om 

elevernas olika inlärningsstilar.  Dessa brukar delas in enligt följande; visuella inlärare, 

auditiva inlärare och kinestetiska inlärare (Grinder, 1992, Boström & Wallenberg, 1997).  

 

Beskrivning av ovan nämnda inlärningsstilar behandlas mer ingående nedan. 

 

2.2.1.2.1 VAK 

Vår hjärna är som en byrå med tre lådor där en, möjligen två har mest innehåll och går lättast att 

öppna. Inom NLP utgår man ifrån att vi primärt har tre ”lådor”, system, att ta emot information 

från omvärlden. Dessa lådor symboliserar följande inlärningstyper: 

 

1. VISUELLA INLÄRARE- lär sig bäst genom synsinnet.   

Ca 30 % har synen som sin huvudsakliga inlärningskanal. De lär sig bäst genom att läsa 

eller se bilder och diagram. Dessa har en snabb inlärningsförmåga och passar bra inom 

det traditionella skolväsendet (Boström & Wallenberg, 1997). En visuell person är ofta 

organiserad, ordentlig, observant, tyst, försiktig, betänksam, stavar bra, läser och talar 

snabbt. Han/hon minns bilder, störs inte av ljud, vill läsa framför att höra, behöver en 

tydlig plan, vill ha hela bilden klar för sig, ser möjligheter, har fantasi. Den visuella 

känns igen på att han pratar med hög röst och håller hakan högt (Nordung, 2005). 
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2. AUDITIVA INLÄRARE- (hörselinlärare).  

Ca 25 % har hörseln som sin huvudsakliga inlärningskanal och lär sig bäst genom ljud, 

musik samtal och diskussioner. De vill gärna förhandla, prata och vara allmänt sociala. 

De passar också ganska bra i skolsystemet (Boström & Wallenberg, 1997).  

Den auditive pratar gärna, blir lätt distraherad, minns stegvis och via sekvenser, berättar 

gärna alla detaljer, läser gärna högt, lyssnar på muntliga instruktioner, talar ofta bättre 

än han skriver, minns ljud och röster. Den auditive varierar tonfall och tempo när han 

pratar (Nordung, 2005).  

 
3. KINESTETISK INLÄRARE- (kännare).  

Ca 15 % är kinesteter och lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och 

upplever. De är starka känslomänniskor och passar ofta inte in i den traditionella skolan 

(Boström & Wallenberg, 1997). Kinesteten gillar beröring, rör sig mycket, reagerar 

fysiskt, minns egna upplevelser bäst, lär sig genom att göra och använda praktiskt, 

använder gester och rörelser. Han/hon talar långsamt, använder rörelseord, känner efter 

inom sig, tycker om oregelbunden layout, begrundar händelsen i en story via kroppsliga 

rörelser, är starkt intuitiv, är dålig på detaljer, agerar ut sin fantasi (Nordung, 2005). 

 
NLP kombinerar VAK med den modell som beskriver hjärnhalvornas arbete. NLP förknippar 

de båda hjärnhalvorna med följande färdigheter: 

 
Vänster hjärnhalva    Höger hjärnhalva 
Verbal förmåga    Former och färger 

Logiskt tänkande   Känslor, intuition och fantasi 

Detaljer och fakta   Former, mönster och sammanhang 

 
Auditiv förmåga   Kinestetisk förmåga 

Visuell/vänster   Visuell/höger 
(minns detaljer och    (minns tecken, symboler, bilder, 

skrivet språk; vill ha    konkreta objekt; vill ha alternativa 

klara, detaljerade och    och kreativa uppgifter) 

skrivna instruktioner) 

 
Analytisk    Holistisk 
(sekventiella strukturer,   (slumpmässigt tänkande lär från 

lär från delar till helhet) helhet till delar)     

 
(CFL, Centrum för flexibelt lärande, 2001).  
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De allra flesta av oss är multisensoriska, vi använder alla våra sinnen. I ett normalt klassrum 

med 30 elever påstår Michael Grinder, bror till John Grinder och den som har gjort mest för att 

tillämpa NLP inom pedagogiken, att ca 22 är multisensoriska och lär sig nästan oavsett metod. 

2-3 kanske har sociala eller emotionella problem som man inte alltid kan komma åt genom att 

ändra inlärningsmetod. 3-4 däremot kan ha stor preferens för en inlärningsstil (Steinberg, 1994; 

Grinder, 1999).  

 

Grinder trycker på vikten av att när undervisning sker i helklass/stor grupp bör pedagogen 

använda sig av multi -sensoriska metoder. Då vi med hjälp av dessa når flest elever, om vi 

använder både visuella, auditiva och kinestetiska metoder (ibid.). Med kunskap om de olika 

inlärningsstilarna ges läraren större möjlighet att möta och anpassa undervisningen till varje 

enskild elev. 

 

Innan vi nu går vidare med lärandet i skolan samt progression av undervisningen, ges en 

allmän teorianknytning med hänsyn till kunskapsbegreppet och dess olika former. Detta för att 

belysa kunskapsbegreppet ur ett vidare perspektiv, vilket verksamma pedagoger i skolan bör 

vara väl förtrogna med inför undervisning och lärande, och inte enbart lärare i medicinsk 

grundkurs. Detta för att alla elever skall komma till sin fulla rätt, när de ska tillkännage sina 

nyvunna kunskaper. 

 

2.3 Kunskapens olika former  

Kunskapsbegreppet kan gestaltas på många olika sätt, den kan vara av teoretisk- vetenskaplig 

karaktär, detta kallade Platon sann och säker kunskap, eller episteme (Gustavsson, 2000). 

Sådan kunskap erhålles genom bildning och till denna kategori räknas det som vi idag kallar 

skolkunskap. Om kunskapen har tillägnats genom observation eller av en mentor (i form av 

kollega eller förälder, exempelvis) tillhör den någon av två praktiska kunskapsformer med 

vilka Aristoteles vidgade Platons resonemang och som vi i dag kan benämna vardagskunskap. 

Dessa former är techne, vilken är knuten till hantverk och skapande verksamhet (praktisk- 

produktiv kunskap) samt fronesis vilken är knuten till det etiska och politiska livet (praktisk 

klokhet) (ibid.). Icke att förglömma är den sociala kunskapen/kompetensen som har blivit 

alltmer framträdande och efterfrågad i dagens skola och samhälle, där vi som lärare inte bara 

skall ge eleverna möjlighet till inlärning, de bör också få möjlighet till att kommunicera och 

argumentera för sina kunskaper och ställningstaganden. I intervjuer med undersköterskor  
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berättar de att de har två olika typer av kunskap. Dels en som de fått i utbildningen, dels en 

som bygger på erfarenheter (tyst kunskap) (Johansson & Skärgren, 2001).  

 

Ingrid Carlgren (Bildning och kunskap, 1994) beskriver kunskapens olika former utifrån tre 

aspekter, dvs. Kunskapens konstruktiva aspekt, kunskapens kontextuella (tysta) aspekt och 

kunskapens funktionella (instrumentella) aspekt. Hon betonar att kunskap varierar mellan olika 

områden och att tidsperioden som vi lever i spelar roll. Carlgren skriver att det som idag räknas 

som kunskap inte är detsamma som vad som var kunskap igår eller vad som kommer att vara 

kunskap i framtiden. Det som är kunskap på ett ställe inte är självklar kunskap på andra håll. 

Vidare skriver författaren att skolan nu står inför uppgiften att förmedla kunskaper i mer 

omfattande mening än tidigare (ibid.).  

 

I Skolverkets rapport (Bildning och kunskap, 1994) redogörs i huvudsak för fyra  

olika former av kunskap: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Carlgren (2003) menar 

att syftet med att skilja ut olika kunskapsformer är främst för att visa på mångfalden när det 

gäller hur kunskaper kommer till uttryck och förhindra ensidiga reduktioner av 

kunskapsfenomenet. Men hon varnar för faran i att skilja formerna från varandra, en fara som 

består i att de kan uppfattas som om de förekommer i ren form åtskilda i verkligheten. Alla 

fyra formerna finns inom alla kunskapsområden, men betoningen av de olika formerna kan se 

olika ut inom olika områden och mellan olika personer. 

 

2.4 Lärande i skolan  

Att skifta fokus från undervisning till lärande handlar om att mentalt ändra synsätt (Boström, 

1998). Medicinsk grundkurs på gymnasiesskolan är till stora delar teoretisk i sin karaktär. 

Kursen skall bl.a. ge kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen skall 

också ge kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för 

vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall ge kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och 

om läkemedel. Avslutningsvis skall kursen ge kunskap om samhällets sätt att organisera 

hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig (OP/Omvårdnadsprogrammet, 2 000:15).  

 

Utifrån ämnets syfte, karaktär, uppbyggnad (varför?) och målen (vad?) för utbildningen väljer 

läraren och eleverna ut vad som ska bearbetas (i medicinsk grundkurs). Genom att ta hänsyn 

till dessa frågor hävdar Carlgren och Marton (2003) att svaret på hur? undervisningen i sin tur 
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skall bedrivas faller sig helt naturligt (teoretiskt, praktiskt, metodövningar, rollspel, med hjälp 

av didaktiska modeller etc., (mitt tillägg).  

 

2.4.1 Den gode pedagogen 

Tidigare (fram till 80-talet) var det läraren som stod i fokus, nu ligger fokus i allt större 

utsträckning på våra elever, där samspelet mellan lärare och elever ständigt är/bör vara 

närvarande. Laursen (2004) tar i sin bok "Bli en bra och effektiv undervisare- om du vill" upp 

att en bra och framgångsrik lärare bör tycka om barn, vara entusiastisk, positiv, energisk och 

vänlig, vilket författaren anser är viktiga ingredienser i undervisningen. Han kopplar samman 

detta med ett så kallat metabudskap som sänds till eleverna. Budskapet definierar han på 

följande vis "Innehållet i undervisningen är spännande och intressant, det är roligt att lära sig 

saker och jag tror på att ni kan lära er det, och det kommer att ge er nya möjligheter"  

(Laursen, 2004, s. 47). Det är ett budskap som bara blir trovärdigt om läraren är positiv och 

entusiastisk. 

 

Tomas Gordon (1977) berör i sin bok ”Aktivt lärarskap” att elever är fria att lära, bara när 

kontakten mellan läraren och dem fungerar bra. Vidare kan både elevers och lärares 

förhållningssätt till innehåll och strategi variera. Det vill säga man kan uppleva strategin på ett 

positivt sätt även om innehållsmålen inte uppmärksammas i första hand. Det kan också 

innebära att några har ett positivt förhållningssätt till både innehåll och strategi, eftersom båda 

synliggörs för dem samtidigt. Det är viktigt att i en utbildning vara uppmärksam på skillnaden 

mellan innehåll och strategi, dvs. metodiska tillvägagångssätt. Det är här som lärare och ledare 

måste vara tydliga med att visa på vad som utgör innehåll i den lärandes (elevens) möte och 

vad som utgör undervisningen i sig. Om inte, finns en uppenbar risk att olika synsätt, 

tolkningar och underförstådda ”förgivet taganden” från båda sidor i sin tur leder till oklara 

förutsättningar och även frustrationer vilket därmed kan hämma lärandeprocesser och 

kunskapsutveckling (Sträng & Dimenäs, 2000). 

 

2.4.2 Miljöns betydelse för inlärningen 

Ett klassrum är ett samhälle i miniatyr där eleverna har motstridiga behov och intressen 

(Armstrong, 1998). God planering och en genomtänkt organisation underlättar inlärningen. 

Effektiv inlärning främjas bland annat av en genomtänkt och noggrann planering (som 

förutsätter flexibilitet), där planeringen även tar hänsyn till både ämnessidan och den 
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psykosociala miljön. Inlärningen befrämjas även om undervisningslokalen i sin utformning och 

utsmyckning anpassas till dagens och timmens ändamål (Steinberg, 1994). Dryden & Vos 

hänvisar till att rätt miljö innefattar: Fysik (ljus, ljud, temperatur och hur man sitter), 

Emotionell (känsla och memorering), Social (vuxnas genomgång och arbetskamrater) samt 

Fysisk och biologisk miljö (rörelsebehov och tid på dygnet) (Dryden & Vos, 1994). 

 

2.4.3 Kvalitetsproblematikens förutsättningar i skolan 

För att uppnå god kvalitet och lärande krävs mer än goda ämneskunskaper, didaktiska 

variationer i undervisningen/examinationsformer, goda inlärningsmiljöer, medvetenhet om 

olika inlärningsstilar hos eleverna och hög social kompetens. Som pedagog bör man även vara 

medveten om variabler (ramfaktorer, konflikter, mobbning, utvärdering) som kan komma att 

påverka undervisningen. Läraren bör också vara förtrogen med handgripliga metoder för 

konflikthantering och hur undervisningen kan förbättras, genom att använda sig av systematisk 

utvärdering. Dessa ”variabler” redogörs mer ingående enligt nedan ur ett allmänt perspektiv på 

undervisningen. 

 

2.4.3.1. Ramfaktorer 

Ramfaktorsteorin formulerades och användes ursprungligen av Urban Dahllöf (1971). Dahlöf 

definierar begreppet ”ram” som ”faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen, 

och över vilka de som undervisar, och de som undervisas, inte har någon kontroll” (Lundgren, 

1983; Vernersson, 1999). Lundgren har med utgångspunkt i Dahllöfs arbeten utvecklat 

ramfaktorsbegreppet. Han nämner följande ramar: 

 

1. KONSTITUTIONELLA RAMAR. Dessa inkluderar skollag och skolförordning 

etc.  

2. ORGANISATORISKA RAMAR. Dessa avser åtgärder relaterade till 

ekonomiska resurser och  klasstorlek, fördelning av tid, elevsammansättning i 

klasser eller skolor etc. 

3. FYSISKA RAMAR. Med dessa avses byggnader, läromedel, bibliotek, 

laborationer, olika slags utrustning m.m.(ibid.). 

 

Vernersson (1999) talar om ramar med mer informell karaktär, såsom traditioner, 

förväntningar och värderingar som existerar i och utanför skolan (Vernersson, 1999). 
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2.4.3.2 Konflikter och mobbning 

Vid en föreläsning på Linköpings Universitet given av fil dr. Andrej Szklarski (2005-

03-31) talade föreläsaren om att en konflikt uppstår när det finns motsättningar mellan 

två eller flera individer. 

 

När det gäller mobbning definierar Jacobsen m.fl. (2004) mobbning enligt Rabol 

Hansens beskrivning, som menar att mobbning handlar om en enskild persons eller en 

grupps systematiska förföljelse av en annan person. Mobbning blir det då när detta 

händer på ett bestämt ställe där den berörda personen är tvungen att befinna sig. 

 

För att kunna motverka och angripa mobbning (samt konflikter, mitt tillägg) betonar Jacobsen 

m.fl. (2004) att man ska vara inställd på att mobbning förekommer i alla klasser. Att det är 

viktigt att vi är medvetna om vår egen inställning till detta och eventuella spärrar som skulle 

kunna hindra oss till att ingripa. De uppmanar också till att identifiera och följa de olika 

gruppbildningarna som sker i klassen (vän, ovänner, dominans, isolering utstötning etc.). De 

pekar på vikten av att markera tydligt och ta upp konflikter till diskussion antingen i grupp 

eller i en allmän diskussion i helkass. Författarna anser att får eleverna bara en tidig insikt i att 

mobbning inte är något som accepteras och att vuxna reagerar och agerar har de lättare att 

ändra ett negativt beteende.  

    

Vi kan aktivt förebygga konflikter genom att skapa goda relationer mellan elever, lärare, 

skolledning, övrig skolpersonal (bibliotekarier, vaktmästare, tekniker etc.) och föräldrar. 

 

2.4.3.3 Utvärdering 

När vi nu kommit fram till undervisningens ändpunkt dvs. utvärdering, talar Lundahl och 

Öqvist (2002) om att utvärderingens resultat är inte samma sak som resultaten av 

utvärderingen. Det sätt på vilket vi genomför en utvärdering och hur vi använder 

utvärderingens resultat får effekter både på systemnivå och på individnivå (ibid. s. 8). Vedungs 

(1998) definition av utvärdering är att den kan handla om pågående och/eller avslutad 

verksamhet (ibid.). Utvärdering är en naturlig del av lärarens arbete, där eleverna och deras 

prestationer ständigt utvärderas (muntligt och skriftligt). Dock är det här något som lärare 

behöver bli bättre på. I Skolvärlden (nr 18, 2005) beskrivs problemet som en genomgående 
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trend där skolledningar och kommuner saknar systematisk uppföljning av elevers resultat 

(ibid.).  

 

2.5 Progression av undervisningen  

Förändringar av människans sätt att leva och verka i det västerländska samhället har varit 

ofantligt under det senaste seklet. Det innebär bland annat att den enskilda människan kommer 

i kontakt med allt fler kunskapsområden… Vidare debatteras hur vi kan skapa ett 

mångkulturellt samhälle utan segregation, rasism och fördomar, ett jämlikt samhälle för alla 

människor. Här behövs såväl kunskap om kulturella och sociala yttringar som utveckling av 

social och emotionell förmåga att möta människor (Sträng & Dimenäs, 2000). Det som var en 

regel eller det senaste igår, är kanske gammalt och ersatt med något nytt idag. I denna miljö 

förändras också behandlings-, vård- och omvårdnadsmetoderna. Forskningen gör nya framsteg. 

Det betyder att du hela tiden behöver lära mer och nytt för att vara en professionell vårdgivare. 

Det behövs ett livslångt lärande (Johansson & Skärgren, 2001).  

 

Skolan blir alltmer en institution för socialisering in i ett samhälle där man inte kan luta 

sig mot traditionens självklara regler eller "sunda förnuft". Lärarnas roll blir att forma 

eleverna till att lära, hantera information, tänka, lösa problem, förstå samband, 

samarbeta, vara kreativ etc. (Carlgren & Marton, 2003). Det är på tiden att skolan frigör 

sig från den traditionella lärobokens texter med ett innehåll som är alltför faktaspäckat 

och komprimerat (Madsén, 1994; Sträng & Dimenäs, 2000). Läraryrket håller på att 

skifta från en vad- till en hur- kultur. Betoningen växlar från undervisning till lärande, 

från metod till mål och resultat, från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna 

med läroboken till att utveckla elevers förmågor och förhållningssätt, från att se 

förmågor och förhållningssätt som vackra ord i läroplanen till att få insikt i deras 

beskaffenhet och vägledas av dylika insikter i den professionella gärningen (Carlgren & 

Marton, 2003).  Lärare av i dag (i medicinsk grundkurs) måste vinna auktoritet snarare 

än att självklart ”ha” den (ibid.). 
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3. Metod 

 

3.1 Metod 

De metoder studien bygger på är enkät med kvantitativ utformning respektive intervju med 

kvalitativ form. Ett huvudsakligt sätt varpå en kvantitativ undersökning kan bana vägen för en 

kvalitativ undersökning handlar om urvalet av de personer som ska intervjuas (Bryman, 2002). 

 

3.1.1 Enkät 

Termen enkät kommer från det franska ordet enquéte som betyder rundfråga (Trost, 2001). 

Man brukar skilja på postenkäter och gruppenkäter. Men man har också på sina håll börjat med 

en slags enkät per dator där den svarande själv läser in sina svar direkt i datorn.  

 

Den enkät jag använt mig av i mitt arbete är en så kallad dataenkät (lärstilstest), där 

respondenterna läser in sina svar, som sedan sammanställts automatiskt. Enkäten har hämtats 

från CFLs hemsida (Centrum för flexibelt lärande) 

(http://www.cfl.se/konsten_att_lara/vak/test.htm), som är tillgänglig för allmänheten. Enkäten 

bestod av 11 olika påståenden där varje påstående följdes av tre slutna svarsalternativ. 

Respondenterna fick markera det alternativ som passade bäst. Frågorna (påståendena) i 

enkätformuläret hade en hög grad av standardisering vilket innebär att frågorna är desamma 

och situationen är densamma för samtliga (se bilaga 1) (Trost, 2001).   

 

3.1.1.1 Urval 

Populationen i enkätundersökningen är elever från två omvårdnadsklasser på gymnasiet (12 

flickor, 5 pojkar respektive 11 flickor), som under det senaste året läst medicinskgrundkurs. 

Urvalet består av ett icke slumpmässigt urval (bekvämlighetsurval) dvs. man tar det man anser 

vara lämpligt för undersökningen (Trost, 2001; Bryman, 2002). Eleverna går på en skola i 

Mellansverige. 

 

3.1.1.2 Genomförande 

Genomförandet av dataenkäten gick till så att jag, efter godkännande från skolans rektor, 

samlade respektive klass vid två olika tillfällen i skolans datasal. Efter en kort 
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repetition/information om de grundläggande individskyddskraven (informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet) (HSRF, Humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, Hermerén, 1996), gavs en instruktion till eleverna om hur de skulle besvara 

dataenkäten. Efter att alla frågor var besvarade fick eleverna trycka på rutan ”visa resultat” och 

enkäten sammanställdes då elektroniskt. Därefter uppmanades eleverna att skriva ut och skriva 

sina namn på lärstilstestet, och sedan lämna in det till mig. Detta för att jag sedan skulle kunna 

identifiera de elever som skulle väljas ut till djupintervju. 

 

Med hjälp av skolans datatekniker hade jag i förväg fått hjälp med att koppla en länk via 

elevernas hemsida direkt till lärstilstestet på CFL s hemsida. 

 

3.1.1.3 Analys  

Urvalet av enkäterna kan ej ses som representativt då respondenterna är alldeles för få och 

torde ej ge en klar bild av den undersökande populationen. Frågan om hur stort urvalet skall 

vara är relevant och samtidigt omöjligt att besvara på ett helt tillfredsställande sätt. En tumregel 

är att ju större urval desto större sannolikhet att det skall vara representativt för populationen 

(Trost, 2001). Reliabiliteten (tillförlitligheten) (Bryman, 2002) av dataenkäten anser jag som 

mycket hög. Då de utvalda eleverna bekräftade deras dominerande lärstil under intervjun. 

 

Att jag var närvarande vid genomförandet av dataenkäten, ses som en stor fördel. Eftersom 

eleverna då kunde vända sig till mig och få hjälp/förtydligande när de hade någon fundering 

kring enkätens (lärstilstestets) frågeformuleringar eller hur de skulle skriva ut enkäten. 

 

3.1.2  Intervju 

Syftet med att genomföra två lärarintervjuer respektive tre elevintervjuer, var att identifiera 

vilken medvetenhet/kunskap som finns om inlärningsstilar, samt hur undervisningen i 

medicinsk grundkurs är utformad och hur denna i sin tur kan utvecklas i förhållande till elevers 

olika sätt att lära in. Vidare var syftet med elevintervjuerna att genom att lyfta in tre elever med 

var och en dominerande lärstil, få en mer fasetterad bild av mina frågeställningar, det vill säga 

ur lärar respektive elevperspektiv.  Genom intervjuerna har jag fått en mer detaljerad och 

nyanserad bild av respondenternas upplevelser kring mina frågeställningar ( Bryman, 2002).  
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Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär med semistrukturerad utformning. Med kvalitativ 

intervju menas, enligt Trost (1997) undersökningar där man är intresserad av att försöka förstå 

människor sätt att reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Vid 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna kan också vara allmänt 

formulerade, där intervjuaren har ett visst utrymme för att ställa ytterligare frågor 

(uppföljningsfrågor) (Bryman, 2002). 

 

Intervjufrågorna har varit utformade med låg grad av standardisering (se bilaga 2 och 3) där 

variationsmöjligheterna för respondenterna är stora (Trost, 1997). Jag har formulerat mig efter 

respondentens språkbruk, man tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade får 

gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. 

 

3.1.2.1 Urval 

Urvalet består av ett icke slumpmässigt urval (bekvämlighetsurval) dvs. man tar det man anser 

vara lämpligt för undersökningen (Trost, 2001; Bryman, 2002). Jag visste vilka informanter jag 

sökte, därav föll sig urva let på två vårdlärare (kvinnliga, 46 respektive 61 år) som varit 

verksamma som pedagoger i 4 respektive 26 år, samt tre omvårdnadselever (två pojkar och en 

flicka) som blivit undervisade av någon av dessa lärare i medicinsk grundkurs. Respondenterna 

Kerstin och Berit (lärare) samt Visuelle Viktor, Auditiva Anna och Kinestetiske Kalle (elever) 

har getts fingerade namn i resultatredovisningen. 

 

Syftet med urvalet av lärarna var att få en så stor variation som möjligt rörande informanternas 

bakgrund och erfarenheter inom samma verksamhetsområde, för att därefter kunna urskilja 

intressanta skillnader och likheter i respondenternas svar (Trost, 1997).  Lärarna och eleverna 

återfinns på en skola i Mellansverige.  

 

Respondenterna har tagit del av syftet. Efter godkännande från respondenterna genomfördes de 

kvalitativa intervjuerna. 
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3.1.2.2  Genomförande 

Intervjuerna (5 stycken) ägde rum i ett av samtalsrummen på skolan. Valet föll sig naturligt 

eftersom miljön var ostörd och ingav en känsla av trygghet. Några åhörare närvarade ej vilket 

är av stor betydelse vid kvalitativa intervjuer (Trost, 1997). Samtliga intervjuer bandades. Till 

fördelarna med att spela in samtal hör att man kan fånga upp tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts. Man behöver inte 

föra anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren (ibid.), vilket gör att den 

som intervjuar är mer fokuserad till tid och rum och mer avslappnad. 

 

Ur etisk synpunkt är det viktigt att infö r respondenten betona de grundläggande 

individskyddskraven (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet), 

vilket gjordes inför och efter varje avslutad intervju. 

 

Det är också viktigt att man som forskare hanterar det insamlade materialet varsamt så att inte 

känsliga uppgifter kommer i orätta händer (Trost, 1997). 

 

3.1.2.3 Analys  

De kvalitativa intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad frågeguide. Min klädsel 

var neutral vid respektive intervjutillfälle, vilket är av stor vikt enligt Trost (1997), för att inte 

distrahera respondenten. För att ge en hög reliabilitet och validitet bandades intervjuerna och 

transkriberades (Kvale, 1997). Lärarintervjuerna tog 50 respektive 57 minuter i anspråk och 

transkriberades i nära anslutning till dessa (samma dag eller dagen därpå). Transkriberingen 

tog 4 timmar och 30 minuter, respektive 4 timmar och 40 minuter. När det gäller 

elevintervjuerna tog dessa 26, 30 respektive 31 minuter att genomföra och transkriberades 

samma dag eller dagen därpå. Transkriberingen av elevintervjuerna tog mellan 1 timme och 50 

minuter och 2 timmar och 15 minuter. Intervjuerna skrevs ut ordagrant, där pauser, hummande 

och skratt kodades. Allt detta för att i resultatredovisningen ge en sådan nyanserad och rättvis 

bild som möjligt av respondenterna. 
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3.2 Etiska aspekter 

I kvalitativa (och kvantitativa) undersökningar har den undersökande individen 

vetenskapsrådets fyra etiska principer att ta hänsyn till; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet  samt nyttjandekravet (HSRF, Hermerén, 1996). Det är av stor vikt att 

tänka på etiska principer gällande individskyddskravet i forskningsprocessen då man skall 

utföra någon form av undersökning (Bell, 2000). Då det inte enbart är den intervjuade 

individen som är utsatt, utan även de grupper som individen ingår i kan drabbas av forskarens 

tolkningar och slutsatser (Kvale, 1997). Jag anser att jag har uppfyllt samtliga etiska principer 

då jag inledningsvis informerade respondenterna före och efter avslutad enkätundersökning 

(lärstilstest) respektive intervju. När det gäller samtyckeskraven var samtliga respondenter väl 

insatta i syftet när detta gavs. Ur elevsynpunkt krävdes ej samtycke från föräldrarna, med tanke 

på att eleverna som deltog i studien var över 15 år. Tilläggas kan att inför den stundande 

forskningen, hade godkännande och samtycke från skolans rektor givits. 

Ur konfidentiellt perspektiv har samtliga lärare respektive elever getts fingerade namn i 

resultatredovisningen. Råmaterial som kassettband med de bandade intervjuerna har förstörts 

efter transkriberingen. När det gäller nyttjandekravet har lärare och elever informerats om att 

forskningen kommer att vara allmän handling efter att den har publicerats, vilket de har 

accepterat. 
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4. Resultat 

Resultatredovisningen presenteras inledningsvis med hänsyn till de fakta som framkom ur 

enkäten (lärstilstestet). Detta görs klassvis, det vill säga klass 1 respektive klass 2 för sig. 

Därefter redovisas lärar respektive elevintervjuerna. Om så läsaren vill gå tillbaka från 

resultatredovisningen av elevintervjuerna till lärstilstestet, har jag valt att namnge dessa 

respondenter i redovisningen av enkäten (Visuelle Viktor, Auditiva Anna, Kinestetiske Kalle) 

för att lättare utröna sambanden mellan lärstilstestet och intervjuerna. I övrigt skriver jag pojke 

eller flicka på de deltagande respondenterna. 

 
När det gäller redogörelsen av intervjuerna så framförs dessa utifrån ett taxonomiskt (teman) 

respektive icke taxonomiskt (berättelser) perspektiv. Fyra teman presenteras: 

 

- Lärstilar 

- Inlärning 

- Undervisning i medicinsk grundkurs 

- Utveckling av undervisningen 

 

4.1 Lärstilstest 

Lärstilsanalysen genomfördes i två omvårdnadsklasser, där klass 1 bestod av 17 elever (12 

flickor och 5 pojkar) och klass 2 av 11 elever (11 flickor).  

 

4.1.1 Klass 1 

Enligt tabellen på nästa sida kan man se att majoriteten (12 stycken eller 71 %) av eleverna i 

klass 1 lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever saker, dvs. de har 

en dominerande kinestetisk lärstil. Av dessa använder 11 elever sina tre sinnen (visuella, 

auditiva, kinestetiska) vid inlärning, där det kinestetiska är det starkaste sinnet/anlaget. En av 

eleverna (elev nummer 5) använder sig enbart av två lärstilar (kinestetisk och visuell). 
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Tabell 1: Dominerande lärstil- Kinestet 
Elev Kinestetiskt  

anlag 
Auditivt  
anlag 

Visuellt  
anlag 

Procentuell  
Kinestetisk dominans 

1. Kinestetiske Kalle 8 2 1 73 %  
2.  Pojke 7 1 3 64 % 
3.  Flicka 7 1 3 64 % 
4.  Flicka 7 2 2 64 % 
5.  Flicka  7 0 4 64 % 
6.  Pojke 6 3 2 55 % 
7.  Flicka 6 1 4 55 % 
8.  Flicka 6 4 1 55 % 
9.  Flicka 6 2 3 55 % 
10. Flicka 6 1 4 55 % 
11. Flicka 6 4 1 55 % 
12. Pojke 5 3 3 45 % 
 

När det gäller elever som lär sig bäst med hjälp av synsinnet (visuella inlärare) så har 23 %  

(4 stycken) av eleverna i klassen denna lärstil som dominant (se tabell 2).  En av eleverna är 

hundra procentigt visuell och saknar preferens för kinestetiskt och auditivt anlag (elev nummer 

13). Elev nummer 15 har starka preferenser för visuellt och kinestetiskt anlag och saknar 

auditivt anlag. 

 
Tabell 2: Dominerande lärstil- Visuell 
Elev Kinestetiskt  

anlag 
Auditivt  
anlag 

Visuellt 
anlag 

Procentuell 
Visuell dominans 

13. Visuelle Viktor 0 0 11 100 %  
14. Flicka 3 2 6   55 % 
15. Flicka 5 0 6   55 % 
16. Flicka 2 4 5   45 % 

 
En av de 17 eleverna har en uttalad blandlärstil (tabell 3) och har goda förutsättningar att lära 

sig med hjälp av samtliga sinnen (visuell, auditiv, kinestetisk). 

 
Tabell 3: Dominerande lärstilar- Kinestetisk, Auditiv, Visuell 
Elev Kinestetiskt  

anlag 
Auditivt  
anlag 

Visuellt  
anlag 

Blandlärstil 
procentuell  

17. Flicka 4 4 3  36 % + 36 %+28 % 
 

4.1.2 Klass 2 

I klass 2 går det inte några pojkar. Den dominerande lärstilen i denna klass är i likhet med klass 

1 den kinestetiska, här har fem av eleverna ( 46 %) detta anlag som dominant. Två av eleverna 

använder sig enbart av två inlärningskanaler (kinestetiska samt det auditiva, elev nummer 1 

och 3, tabell 4). 
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Tabell 4: Dominerande lärastil- Kinestet 
Elev Kinestetiskt  

anlag 
Audi tivt  
anlag 

Visuellt   
anlag  

Procentuell  
Kinestetisk dominans

1. Flicka 8 3 0 73 % 
2. Flicka 7 1 3 64 % 
3. Flicka 6 5 0 55 % 
4. Flicka 6 4 1 55 % 
5. Flicka 5 3 3 45 % 
 

 

När det gäller de elever som lär sig bäst med hjälp av synsinnet, så påträffas tre elever (27 %) i 

klassen som har denna inlärningsstil som dominant. Av dessa elever har samtliga  relativt 

starka preferenser för det kinestetiska anlaget, där elev nummer 6 har ett svagt anlag för auditiv 

inlärning. 

 

Tabell 5: Dominerande lärstil- Visuell 

Elev Kinestetiskt  
anlag 

Auditivt  
anlag 

Visuellt   
anlag 

Procentuell  
Visuell dominans 

6. Flicka 3 1 7 64 % 
7. Flicka 3 3 5 45 % 
8. Flicka 4 2 5 45 % 
 

Ur lärstilstestet gick det att utröna en elev (9 %) i klassen som har ett dominant anlag för 

auditiv inlärning (hörselinlärare), se tabellen nedan. 

 
Tabell 6: Dominerande lärstil- Auditiv 

Elev Kinestetiskt  
anlag 

Auditivt  
anlag 

Visuellt  
anlag 

Procentuell  
Auditiv dominans 

9. Auditiva Anna 2 6 3 55 %  
 

En av eleverna (9 %) (elev nummer 10) har två lärstilar som dominant, kinestetiskt och visuell, 

där det auditiva anlaget är svagt. 
 

Tabell 7: Dominerande lärstil- Kinestetisk, Visuell  

Elev Kinestetiskt  
anlag 

Auditivt 
anlag 

Visuellt  
anlag 

Procentuell Kinestetisk 
och Visuell dominans 

10. Flicka 5 1 5 45%+ 45% 
 

I klassen finns det i likhet med klass 1, en elev som har en uttalad blandlärstil och på så sätt lär 

sig bra oavsett inlärningskanal (se tabell 8). 

 
Tabell 8: Dominerande lärstilar- Kinestetisk, Auditiv, Visuell. 
Elev Kinestetiskt   

anlag 
Audi tivt  
anlag 

Visuellt   
anlag 

Blandlärstil 
procentuellt 

11. Flicka 4 3 4  36 % + 28%+36% 
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4.1.3 Sammanfattning 

Det som framkommit ur resultatet av lärstilstestet är att majoriteten i klasserna (71 % i klass 1, 

46 % i klass 2) har det kinestetiska anlaget/lärstilen som dominant. I båda klasserna återfinns 

även relativt stora grupper av visuella inlärare (21 % i klass 1, respektive 27 % i klass 2). 

Elever med auditiv dominans, återfinns enbart hos en elev (9 %) i klass 2.  

 

När det gäller elever som använder sig av samtliga inlärningskanaler (visuell, auditiv,  

kinestetisk), det vill säga elever med uttalad blandlärstil, återfinns en elev i respektive  

klass. De flesta eleverna är multisensoriska, dvs. de använder sig av samtliga inlärningskanaler, 

bortsett från elev nr 5, 13 och 15 i klass 1 respektive elev nr 1 och 3 i klass 2, som har en eller 

två starka inlärningskanaler. 

 

4.2 Lärarperspektiv- Kerstin och Berit 

För att underlätta för läsaren och med hänsyn till konfidentialitetskravet har jag valt att namnge 

de två kvinnliga respondenterna i intervjuerna till Kerstin och Berit (se metod). 

 

Kerstin är 61 år och har jobbat som vårdlärare i 26 år på samma skola. Hon har student och 

sjuksköterskeexamen i botten. Efter sin sjuksköterskeexamen jobbade hon i några år som 

sjuksköterska och har dessutom jobbat som administratör. Hon har även gått lite kurser; 

administrativ kurs och en kurs i hälso- och sjukvårdsutveckling och en kurs i alternativ medicin 

på 3 poäng. 

 

Berit är 46 år och har jobbat som vårdlärare i 4 år, även hon på samma skola som Kerstin. Hon 

är legitimerad sjuksköterska och har en lärarexamen. 

 

4.2.1 Lärstilar 

När det gäller medvetenhet/kunskap om elevers olika sätt att lära in bland lärarna, så visade det 

sig att respondenterna hade kunskaper om detta. Kerstin menar att vi är väldigt olika: 

 

Vi är väldigt olika i att lära oss, eh hur vi lär oss alltså. Och jag är ju så fruktansvärt medveten 

om min lärstil och jag är ju också medveten om att andra lär sig på helt andra sätt än vad jag gör. 

Men jag måste praktiskt få pröva och med ögonen se… Aa det är väl ungefär vad jag tänker på 

lärstilar, det här med ögon, öron, händer. (Kerstin) 
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Berit pratar om att eleverna har sin alldeles egen lärstil. Hon berättar även att de på skolan haft 

ett PBL arbete (Problem baserat lärande) som handlar om lärstilar: 

 
Vi jobbar ju med lärstilar i PBL arbete här på skolan, och då är det ju ofta att vi får in dom här 

olika facken med auditiv, visuell och kinestetisk och så vidare va. (Berit)  

 

Berit trycker på vikten av att det inte är helt enkelt med lärstilar, utan att de flesta elever har en 

blandning av de olika lärstilarna och att dessa förändras mycket över tid. 

 

Kerstin tycker att det kan vara svårt att som lärare tillfredställa alla olika lärstilar under en 

lektion, men att hon försöker att variera sin undervisning så pass att det ska passa elevernas 

olika sätt att lära in. 

 
… Det är ju fruktat svårt att jag som lärare ska tillfredställa alla lärstilar under ett 

lektionstillfälle. Eh och därför gäller det ju på nått sätt , ja jag har ju en idé om att mina overhead 

fungerar bra, därför att vissa kan läsa i böckerna, men många tycker att dom vill se det jag säger. 

Och sen skulle man ju naturligtvis vilja ha mera praktiska övningar. (Kerstin) 

 

4.2.2 Inlärning  

Vad står då inlärning för enligt de båda pedagogerna? Inlärning handlar enligt Kerstin om hur 

den enskilde individen lär sig. Hon poängterar att vi människor har olika lärstilar, och att det är 

viktigt för henne som pedagog att medvetandegöra vilken lärstil hon och eleverna har, och att 

man kan ha flera lärstilar. Berit pekar på att det inte går att undvika att lära, utan det är något vi 

alltid gör, även om det inte är det vi just då tänkt på. Enligt Berit är ett gott lärande något vi 

alltid bör eftersträva. Hon tycker att inlärning inte är ett rättvisande ord: 

 
In-lärning  är ju faktiskt inte ett rättvisande ord, det är endast eleven som kan lära sig saker. En 

pedagog som endast sänder och en adept som endast ”gapar och tar emot” är inget bra lärande. 

Det är ju när vi, jag och eleverna tillsammans sätter ramarna, strukturerar arbetssätt, mål och 

examinationer som det blir värt att kallas lärande. I det arbetet måste reflektionen ständigt vara 

närvarande. Det är en samverkansprocess där vi lär via kommunikation. Vi söker, bearbetar och 

diskuterar helheten, en helhet där delaktighet, känsla av meningsfullhet och sammanhang råder. 

(Berit). 
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Berit talar likaledes om att det ibland kan vara svårt att få till en inlärning, och att det kan bero 

på elever som mår dåligt och har det jobbigt. Hon kallar detta för ett nytt fenomen, på grund av 

att det är så många elever som är drabbade, vilket hon framförallt har fått bekräftat från andra 

kollegor med lång arbetslivserfarenhet: 

 

Ja, jag får ju gå på vad mina kollegor säger, jag har ju bara jobbat i fyra år. Men efter vad dom 

säger så är det ju, har det inte alls vart på det här viset tidigare.  Utan man har mer kunnat inrikta 

sig på att, att jobba med inlärningen… Så å sen jag började här är det ju ett antal olika 

situationer som har inträffat där gamla kollegor då, beprövade kollegor med trettio års erfarenhet 

står handfallna. (Berit)  

 

4.2.3 Undervisning i medicinsk grundkurs 

Enligt respondenterna är de flexibla när det gäller undervisningen i medicinsk grundkurs, där 

de utgår från den klassen de undervisar i och på så sätt försöker anpassa undervisningen till 

eleverna. Dock kan man se vissa grundstenar. 

 

Kerstin berättar att hon lägger upp undervisningen väldigt olika beroende på vilket 

arbetsområde som skall bearbetas. 

 

Det är ju naturligtvis väldigt olika vid olika eh organ och organsystem om man då säger så, eh 

men man kan väll i stort säga såhär att det här, nu har vi ju skrivit. Sen använder jag mig också 

en del av att söka kunskap själva och ställa frågor till mig, när dom har försökt och hitta den 

kunskapen, dom fick naturligtvis en grundstyrning, instruktion. … Sen har vi ju haft dissektioner 

utav njurar och dissektioner utav … Och sen så har vi ju själva material där uppe (på skolan, mitt 

tillägg). Och när det gäller sjukdomar i  övrigt så har vi då, ja dom har fått intervjuat och sådana 

saker. (Kerstin) 

 

Kerstin brukar också ha utvärderingar i de klasser hon undervisar i, där eleverna får tycka till 

kring undervisningen. Men hon anser att det som brukar komma fram ur dessa utvärderingar är 

att de vill ha varierande undervisning. Vidare säger hon att vissa saker inte går att göra annat 

än ”torrt”: 

 
Vissa saker går det ju inte annat att göra det ”torrt”. Tillexempel ”Vad heter det benet, och det 

benet, och det benet” olika så där då. Det blir ju så torrt. Men det är ju fakta som inte går att 

undvika. (Kerstin) 
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Berit tycker att det är viktigt att jobba med eleverna som människor, innan hon börjar fokusera 

på inlärningen (undervisningen). Hon måste ha en kommunikation med eleverna om vad som 

känns svårt och hur hon möjligtvis kan underlätta. Hon berättar om en klass hon undervisat i:  

 

Det här var ju en grupp elever som hade det väldigt jobbigt första året, innan dom här sociala 

mönstren satte sig... Det tog ganska lång tid innan vi kom fram till en undervisning, för det 

krävdes just det sådana saker, att lära känna varandra ordentligt. Vi började lite smått, dom fick 

berätta om sig själva, berätta om hur känner att dom lär sig bäst, och så försöker jag att i 

möjligaste mån att utgå ifrån det… (Berit)  

 

Utifrån detta börjar hon sedan sin undervisning: 
 

I den klassen har jag ägnat mera åt eh att undervisa genom att föreläsa… Jag försöker inte att ha 

föreläsningar mer än 20 minuter, som mest, och efter 20 minuter så bryter jag och så tar vi någon 

liten diskussion som 2 och 2 eller i grupp eller man får skriva ner tankar kring ett fall eller 

någonting som har med det här att göra, eller vi bryter för någon filmsnutt eller någonting sådant. 

(Berit) 

 

Berit burkade även dela ut studiehandledningar inför varje nytt arbetsområde i klassen. Hon 

upplever att det är en trygghet för eleverna, där de också får möjlighet att tycka till om 

innehållet. 

 

När det gäller de examinationsformer Kerstin och Berit brukat i medicinsk grundkurs har de 

utnyttjat lite olika metoder. Kerstin har använt sig av begreppskort, individuella skrivningar 

och praktiska prov. Berit har i likhet med Kerstin använt sig av individuella och skriftliga 

examinationer. Hon har även haft fallbeskrivningar, muntliga examinationer i grupp, och 

examinationer i form av rollspel. 

 

När det gäller studiebesök, brukar inte Kerstin ta in det i medicinsk grundkurs. Berit brukar 

dock ta sina elever på ett besök till museet för att titta på den medicinhistoriska utställningen. 

Miljön där de bedriver medicinsk grundkurs är i klassrummet eller i metodrummen på skolan. 

 

4.2.4 Utveckling av undervisningen 

På frågan om hur lärarna kan utveckla undervisningen i medicinsk grundkurs i förhållande till 

elevers olika sätt att lära in, har Kerstin och Berit en rad olika förslag. Kerstin understryker  
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vikten av ett flexibelt lärande. Att hon som lärare ”kollar” av elevers olika nivåer och utifrån 

det att anpassa undervisningen. Hon betonar att det är viktigt att som pedagog använda sig av 

olika inlärningstekniker som demonstrationer, film, föreläsningar etc.  

 

Berit skulle vilja integrera med fler ämnen med medicinsk grundkurs och att eleverna får vara 

med i planeringen av upplägget. Hon önskar fler timmar, ett större utbyte lärare emellan och 

andra skolor samt en bättre lyhördhet för elevernas önskemål. 

 

Kerstin anser att det är viktigt med pedagogisk stöttning, och skulle vilja se mer av detta. Där 

de skulle få möjlighet att diskutera kring misslyckanden och vad som kännetecknar bra 

undervisning. 

 

Berit betonar, i motsatts till Kerstin, vikten av att skolan bör ta in mer digitalt material till 

skolan, för att anpassa undervisningen till eleverna. 

 

Sen märks det ju att, jag menar den här generationen vi har nu, det är ju ungdomar som har 

datavana och sånt. Och då måste vi ju hänga med på det, typ det här som jag nämnde förut, det 

här med människokroppen va (Den fantastiska människokroppen, cd rom skiva, mitt tillägg). Det 

är ju någonting som vi måste titta på, ”finns det mer av det här”?  ”Och hur kan vi utveckla 

det?” (Berit)  

 
Kerstin anser att det digitala materialet tar för mycket tid, i förhållande till resultatet: 

 
… Det finns ju lite datorfreakar på skolan som har tagit hem sådana här material, dom här cd 

skivorna (Den fantastiska människokroppen, mitt tillägg). … Vi hinner knappt in och informera 

vad vi ska göra innan lektionen är färdig. Det tar för mycket tid, runtomkring… ja procentuellt så 

tar det för mycket arbete för så lite resultat.  

 

Kerstin har dock förslag på hur man skulle kunna spara mer tid och ändå få in det digitala 

materialet i undervisningen:   

 

Då skulle det ligga så att man hade en sådan projektor i varje rum, och knäppa på där då man 

tycker att det är lämpligt, det vore grejer det! Fast man skulle kunna börja med att lägga in det på 

varje dator inne i klassrummen. Så att eleverna kan ha det som ett hjälpmedel när dom har fått 

undervisningen, och veta att dom kan gå in och få lite frågor och titta å lite mera illustrativa 

bilder. (Kerstin) 
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Både Kerstin och Berit anser att de skulle vilja utveckla det problembaserade lärandet (PBL) 

på skolan, men att det då behövs mer tid och mer resurser. Kerstin går ett steg längre och skulle 

vilja göra hela kursen problembaserad där basgrupperna (inlärningsgrupperna) skulle bestå av  

5-7 elever. För att det skulle fungera anser hon att det är viktigt att hon har någon kollega att 

spegla sig mot, som ger henne feedback. 

 

När det gäller examinationsformerna skulle Berit kunna tänka sig att eleverna får välja 

delmoment och skriva om detta, i bland annat i en uppsatts. Hon skulle även vilja lyfta in fler 

praktiska examinationer i form av rollspel. Kerstin anser att examinationsformerna inte skulle 

behövas om kursen blev problembaserad, då varje basgrupp skulle ha sin basgruppsledare. 

Utöver det skulle hon vilja ta in mer begreppskort som examinationsform, eftersom hon då kan 

höra elevens resonemang kring det som examineras. 

Avslutningsvis skulle både Kerstin och Berit vilja göra miljön trevligare där de har 

undervisningen. Kerstin skulle önska sig en rad olika saker: 

 
... Då skulle jag önska att vi hade ett rum där vi alltså kunde ta fram material allt eftersom.  

… Och sen skulle ju det här rummet också vara utrustat med dom apparater som man behöver, 

diabildsprojektor, dator och sån här projektor i taket… planscher och sådana saker. … Två 

sådana rum med garderober emellan… bättre ventilation, snygga gardiner och lite sådana, gärna 

med ben på. (Kerstin) 

 
Berit skulle vilja införa lite mera tavlor, roliga planscher och textilier på väggarna i 

klassrummen och att eleverna skulle kunna få producera mer själva: 

 

Många i dom här grupperna är väldigt duktiga på graffiti och sådant. (Berit)  

 
I metodrummen saknar Berit ett förberedelserum, där eleverna skulle kunna träna på isolering, 

att tvätta händerna och ta på sig skyddsrock innan de ”går in” till patienten. Berit önskar även 

ett sköljrum, eftersom hon anser att det är det basala när det gäller hygien, och att det går som 

en röd tråd i hela kursen. Avslutningsvis skulle hon vilja en integrerad teori och praktik del i 

metodrummen. Där halva klassen arbetar med teorin samtidigt som hon jobbar praktiskt med 

de andra eleverna i samma rum. 
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4.2.5 Sammanfattning 

Kerstin och Berit har båda kunskap om de olika inlärningsstilarna (visuell, auditiv, kinestetisk), 

där Berit anger de teoretiska namnen på dessa. När det gäller inlärning kopplar Kerstin detta 

till hur den enskilde individen lär sig, att vi människor har olika lärstilar och att vi kan ha flera  

lärstilar. Berit anser att inlärning inte är ett rättvisande ord, utan inlärning snarare handlar om 

ett lärande, att hon tillsammans eleverna sätter ramarna, strukturerar arbetssätt, mål och 

examinationer som i sin tur leder till ett lärande.  

 

Undervisningen i medicinsk grundkurs lägger pedagogerna upp utifrån de elever de undervisar. 

Kerstin använder sig av många visuella hjälpmedel, såsom overhead och stenciler, men även av 

praktiska moment, så som dissektion av hjärta och arbete i metodrummen. Berit arbetar mycket 

med de sociala bitarna innan hon startar med undervisningen. Hon brukar använda sig av 

”mikro” föreläsningar på 20 minuter och samtalar/diskuterar mycket med eleverna. Både 

Kerstin och Berit brukar olika examinationsformer för att se vad eleverna lärt sig. Det kan vara 

praktiska, individuellt skriftliga prov, begreppskort, rollspel och muntliga examinationer. 

När det gäller utvecklingen av undervisningen i medicinsk grundkurs vill Berit lyfta in mer 

digitalt material i motsatts till Kerstin. Kerstin skulle vilja ha ett ”medicinskt grundkursrum”, 

fyllt med det material som kan tänkas behövas för undervisningen, såsom planscher, material, 

diabildsprojektor och projektor i taket. Berit vill att det ska satsas mer på metodrummen, där 

eleverna kan träna på isolering och hygienmässigt förfarande. Miljön vill de anpassa mer med 

hjälp av bättre ventilation, mer textilier, planscher och tavlor på väggarna. Berit vill lyfta in 

eleverna mer här, där de skulle kunna måla väggarna med graffiti. 

 

4.3 Elevperspektiv- Visuelle Viktor, Auditiva Anna, Kinestetiske Kalle 

De intervjuade eleverna har döpts om och kopplats samman med respektive dominerande 

lärstil, dvs. Visuelle Viktor, Auditiva Anna och Kinestetiske Kalle. 

 

Visuelle Viktor är 18 år och går det tredje året på omvårdnadsprogrammet. Han har undervisats 

av Kerstin i medicinsk grundkurs. 

 

Auditiva Anna är 17 år och går andra året på omvårdnadsprogrammet, hon har haft Berit som 

lärare i medicinsk grundkurs. 
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Kinestetiske Kalle är 18 år och går tredje året på omvårdnadsprogrammet, och går i samma 

klass som Viktor. Han har i likhet med honom undervisats av Kerstin i medicinsk grundkurs. 

 

4.3.1 Lärstilar 

Både Visuelle Viktor, Auditiva Anna och Kinestetiske Kalle har kunskap om de olika 

lärstilarna samt deras egen preferens för inlärning, även om de inte definierar lärstilarna med 

de teoretiska begreppen. 

 

Eh, det kan ju vara genom att, endel lär sig bra genom att utföra saker, endel lär sig bra genom 

att läsa, och endel lär sig bra genom att höra… Jag lär mig ju bäst genom att läsa, bäst då. Eh 

och sen så lär jag mig bra genom att, om jag haft ett prov och går igenom det då, kollar på var det 

är jag misslyckats med, då sätter sig det alltid extra. (Visuelle Viktor) 

 

Auditiva Anna tycker att det är viktigt att alla vet hur dom lär sig bäst, för det är då dom lär sig 

”grejer”. Hon beskriver att vissa lär sig bäst genom att titta på bilder och när någon förklarar 

med händerna, kanske då fingrarna. Vissa lär sig bäst genom att sitta och läsa en bok, och att 

lärstilar är något som är olika från person till person. Hon hänvisar även till det PBL arbete 

som hon har haft med Berit och hur mycket det har hjälpt henne i hennes studier: 

 

Vi hade ett arbete här i ettan faktiskt, eh med Berit då, alltså där vi ska lära hur vi lär oss bäst. 

Det är det som gör att jag vill gå på den här skolan… Jag lär mig bäst genom att lyssna, det gör 

jag. (Auditiva Anna). 

 

Kinestetiske Kalle anser att lärstilar hör ihop med hur man lär sig, det vill säga på vilket sätt 

som är bäst att lära sig på t ex genom att prata, höra, se, se på filmer, läsa och användandet av 

praktiska ”saker”. Hans eget sätt att lära in anser han i början av intervjun vara genom att prata, 

höra och se. Däremot framkommer det i slutet av intervjun att han lär sig bäst genom att se och 

känna: 

 

Det är väll väldigt mycket upp till var och en hur man lär sig bra. Ja men i medicinsk grundkurs 

så tror jag att det beror väldigt mycket på att ha praktiskt arbete, att man får se och känna på 

saker… (Kinestetiske Kalle) 
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4.3.2 Inlärning 

Eleverna har lite svårigheter med att definiera begreppet inlärning. Visuelle Viktor tycker att 

det är en svår fråga: 

 

 

Svår fråga, jag vet inte, eh (andas tungt) säg olika sätt att lära sig på eh för mig är inlärningen en, 

för mig pågår inlärning under en ganska lång tid, alltid… (Visuelle Viktor) 

 

Auditiva Anna beskriver inlärning med att lära sig om ”läran”: 

 
                       Oj, (skratt) ehm inlärning, att lära sig om läran. Man lär sig typ olika saker (paus). Det är ju typ 

om omvårdnad vi lär oss, att ta hand om äldre och så. Vi lär oss hur man ska bete sig 

(kommunikation, mitt tillägg), hur man ska vara mot dom äldre, eh hur man liksom ska handskas 

med dom, och så. (Auditiva Anna) 

 

Kinestetiske Kalle anser att inlärning är när man ska lära sig så bra som möjligt, och att det 

beror väldigt mycket på var och en hur man lär sig bra. 

4.3.3 Undervisning i medicinsk grundkurs 

Visuelle Viktor och Kinestetiske Kalle som båda haft Kerstin i medicinsk grundkurs tycker att 

undervisningen med Kerstin varit bra. När det gäller de variationer de haft i undervisningen, 

får jag otvetydiga svar. Visuelle Viktor anser att det inte fanns så mycket variationer medan 

Kinestetiske Kalle säger att det har varit ganska bra: 

 

Jomen det var ganska bra tycker jag, det var ju allt ifrån det där att bara sitta och lyssna tills att 

vara med och göra saker med händerna. Det var ganska mycket, hon visade overhead och gav oss 

stenciler, och sen så pratade vi utifrån det… och sen så tavlan väldigt mycket också, lära sig 

genom att sitta och lyssna och läsa.  Och sen så fick vi ju göra lite andra grejor och så där, i 

metodrummet. … Vi hade diabilder och filmer också. (Kinestetiske Kalle) 

 

Det Visuelle Viktor anser har varit extra bra med undervisningen var att Kerstin gav dom läxor 

att läsa hemma innan de påbörjade något nytt: 

 

                         Eh, vi fick ju läxor innan, så att vi kunde sätta oss in i vad det var ämnet handlade om, så hade 

hon (Kerstin) genomgångar sen. … Eh det var mycket genomgångar, föreläsningar och sen 

mycket berättarfrågor, inte så många en fråga som man kan få ett rätt svar.(Visuelle Viktor) 
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Visuelle Viktor hänvisar även till de praktiska momenten de haft, i övrigt anser han att 

undervisningen passade hans sätt att lära in: 

 

Mm, det gjorde den. Eh, då man har overhead så kan jag läsa, eh och ta in och läsa och så. Och 

sen så fick vi ju mycket eh stenciler också, eh och då kan man följa med det läraren berättar då, 

och det är ju bra, istället för bara och lyssna. (Visuelle Viktor)  

 

Kinestetiske Kalle anser även han att undervisningen passat honom.  

 

På min fråga om hur Auditiva Anna anser att undervisningen i medicinsk grundkurs varit med 

Berit så riktigt stålar hon när hon berättar hur nöjd hon är: 

 
Alltså jag är jättenöjd, verkligen. Jag menar för, alltså det är inte bara så att vi sitter och pluggar 

och sen får provet. Alltså vi har metodrum, vi har ju sådana här som en liten teater, två och två, 

tre och tre i klassen, så man lär sig lite mer. Så får vi sådana där fall och beskriva, miniuppsatser 

och så där. Alltså jag är jättenöjd med det. För det är ju inte bara så att man ska sitta och plugga 

och lära sig saker, utan läraren hjälper även till. (Auditiva Anna). 

 

När det gäller variationen i undervisningen är hon även här väldigt nöjd. Hon hänvisar till att 

de i klassen varit uppdelad i två grupper, där den ena gruppen har varit i metodrummet och 

gjort praktiska moment, medan den andra gruppen suttit i två mindre grupper och arbetat. Hon 

hänvisar likaledes till de filmer och diskussioner de haft. 

 
Ingen av respondenterna säger sig ha haft något studiebesök i kursen.  

 

På frågan rörande examinationsformerna hänvisar Visuelle Viktor och Kinestetiske Kalle till 

de individuella skriftliga prov med bland annat patientfall, som har dominerat 

examinationsformerna. Visuelle Viktor anser att det är ett bra sätt att ha prov på, om man har 

en högre ambitionsnivå. Kinestetiske Kalle hänvisar också till ett prov som dom hade där dom 

satt i par och gjorde skrivningen, där de skulle byta kunskaper med varandra, men han anser att 

det fungerade ”halvt som halvt” 

 

Auditiva Anna anser att examinationsformerna med Berit varit bra: 
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Det har varit bra, för lärarna dom är så bra här, och hjälper en hur man ska göra och jobba så 

man lär sig… Ibland får vi ju välja hur vi vill ha prov, om vi vill ha det muntligt, att vi sitter och 

berättar för varandra till exempel om demens. Ibland så får vi ju frågor (hemskrivning, mitt  

tillägg), alltså dom frågorna har vi kanske på oss två veckor att göra, och det kanske är 20 till 23 

frågor. … Så jag tycker att det är jättebra, man lär sig, samtidigt som man tycker att det är roligt. 

(Auditiva Anna) 

 

När det gäller miljön där undervisningen i medicinsk grundkurs har skett, så är samtliga elever 

nöjda. Dom har haft tillgång till klassrummet för de teoretiska bitarna och till metodrummen då  

de behövt öva praktiska moment. Visuelle Viktor hänvisar till de stora anatomiska bilderna, 

planscher och skelett som Kerstin brukade ta med sig till klassrummet för att anpassa miljön 

till undervisningen. Auditiva Anna berättar att det var kallt i det klassrum som de vistades i 

tidigare, men eftersom de har bytt nu anser hon att det inte finns några besvärande moment 

längre. 

 

4.3.4 Utveckling av undervisningen 

På min fråga hur undervisningen i medicinsk grundkurs kan utvecklas hade respondenterna en 

rad olika förslag. Visuelle Viktor vill ha mer fokus på tavlan, då med hjälp av ”power point” 

presentationer av läraren. Han tycker att en del filmer är gamla och bör uppdateras men att de 

överlag är bra. Han tycker att det är bra med cd-rom skivor (Den fantastiska människokroppen) 

för att den är grundläggande när det gäller anatomi och fysiologi och på så sätt passar i 

medicinsk grundkurs. När det gäller uppgifter med problembaserad utformning (PBL) så anser 

han att det inte bör användas i medicinsk grundkurs och examinationer vill han skall vara 

individuellt skiftligt utformade. 

 

Kinestetiske kalle anser att undervisningen måste vara demokratisk: 

 

Eh, men det måste vara, eh, demokratiskt på något sätt eller att eleverna själva får välja ganska 

mycket, hur man vill ha undervisningen utformad. Annars så blir man, eller ganska, eh och jag 

tror att man kan ta till sig mycket bättre om man själv får välja. (Kinestetiske Kalle)  

 

Han trycker även på vikten att läraren måste variera sig och vara anpassningsbar till eleverna. I 

övrigt anser han i likhet med Visuelle Viktor att PBL inte är någon bra inlärningsmetod, och 

därför inte bör användas i medicinsk grundkurs. Han är inte heller någon förespråkare för  
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ämnesintegrering utan menar att ”det är bäst att lära sig om de olika områdena var för sig” 

(Kinestetiske Kalle). När det gäller examinationer så tycker även han att individuella skriftliga 

prov är det bästa, eftersom det är då han bäst kan visa hur mycket kunskaper han har. Vidare 

tycker han att det är viktigt att det finns god tillgång till metodrum och material för att kunna 

omsätta den teoretiska kunskapen rent praktiskt. 

 

Auditiva Anna är väldigt nöjd med undervisningen i medicinsk grundkurs och har till en början 

svårt att ge konkreta förslag. Men hon anser dock att de elever som börjar på skolan ska få  

möjlighet att göra en lärstilsanalys, för att på så sätt hjälpa dom att lära på bästa sätt. Hon anser 

att hon och alla i hennes klass har haft stor hjälp av detta, och att det nu märks i hennes 

kunskaper i flera ämnen: 

 

Alltså det har verkligen visat att jag kan (smilar), förut, t ex matten, engelskan, jag var inte så bra, 

men nu, alltså det är verkligen, jag visar att jag kan.  (Auditiva Anna) 

 

I övrigt anser hon att det man skulle kunna utveckla är examinationsformerna, och ha fler 

praktiska moment där de sedan får förklara teoretiskt varför man utförde momenten på det 

sättet. 

 

4.3.5 Sammanfattning 

Både Visuelle Viktor, Auditiva Anna och Kinestetiske Kalle har kunskaper om de olika 

inlärningsstilarna (visuell, auditiv, kinestetisk) och på vilket sätt de lär sig bäst. Dock hade 

eleverna svårt att definiera ordet inlärning, men Visuelle Viktor anser att det handlar om olika 

sätt att lära och att det är en process som alltid pågår. Auditiva Anna beskriver det som att lära 

sig om ”läran” och Kinestetiske Kalle att det är när man ska lära sig så bra som möjligt. 

 

Eleverna är i det stora hela nöjda med hur undervisningen i medicinsk grundkurs har sett ut. 

 

När det gäller utvecklingen av undervisningen i medicinsk grundkurs vill Visuelle Viktor ha 

mer digitalt material i undervisningen. Kinestetiske Kalle trycker på vikten av elevdemokrati 

och att läraren måste vara anpassningsbar till eleverna. Auditiva Anna anser att en 

lärstilsanalys ska vara en självklarhet för eleverna att börja med i undervisningen. För att på så 

sätt synliggöra det sätt som de bäst lär in på, och att läraren då har större möjlighet att anpassa 

undervisningen till eleverna. 
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4.4 Resultatsammanfattning 

Medvetenheten/kunskap om de olika inlärningsstilarna (visuell, auditiv, kinestetisk) finns hos 

samtliga respondenter.  Berit anger även de teoretiska beteckningarna för de olika lärstilarna.  

 

Begreppet inlärning kopplar Kerstin till hur den enskilde individen lär sig och att vi människor 

har olika lärstilar och att vi kan ha flera lärstilar. Berit anser att inlärning inte är ett rättvisande 

ord, utan inlärning snarare handlar om ett lärande, att hon tillsammans eleverna sätter ramarna, 

strukturerar arbetssätt, mål och examinationer som i sin tur leder till ett lärande. I arbetet måste 

då reflektionen ständigt vara närvarande, att det är en samverkansprocess där vi lär via 

kommunikation. Visuelle Viktor definierar inlärning med olika sätt att lära och att det är en 

process som alltid pågår. Auditiva Anna beskriver inlärning med att lära sig om ”läran” och 

Kinestetiske Kalle att det är när man ska lära sig så bra som möjligt. 

 

På min fråga hur undervisningen i medicinsk grundkurs ser ut, utgår de båda lärarna från de 

elever de har och försöker även att variera sig så mycket som möjligt, med både praktiska och 

teoretiska moment. Samtliga elever är till stora delar nöjda med den undervisning de fått av 

Kerstin och Berit i medicinsk grundkurs. 

 

När det gäller utvecklingen av undervisningen i medicinsk grundkurs anser Kerstin att det är 

viktigt att hon som lärare tar hänsyn till elevers olika sätt att lära in, att vara flexibel. Berit 

skulle vilja ha ett bättre samarbete mellan hennes kollegor och mer ämnesintegrering. Hon 

skulle även, i motsatts till Kerstin, vilja ta in mer digitalt material för att anpassa till den nya 

generationen. Detta stärker Visuelle Viktor då han skulle vilja ha mer power point 

”föreläsningar” samt användandet av ”Den fantastiska människokroppen” (cd- rom skiva). 

Kinestetiske Kalle trycker på vikten av elevdemokrati och att läraren måste vara 

anpassningsbar till eleverna. Auditiva Anna anser att en lärstilsanalys ska vara en självklarhet 

för eleverna att börja med i undervisningen. För att på så sätt synliggöra det sätt som de bäst lär 

in på, och att läraren då har större möjlighet att anpassa undervisningen till eleverna. 
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5. Diskussion 

Syftet med forskningen har varit att undersöka vilken medvetenhet/kunskap om inlärningsstilar 

som finns bland lärare och elever på gymnasiets omvårdnadsprogram. Vidare skulle studien 

belysa hur undervisningen i medicinskgrundkurs är utformad. Avslutningsvis var syftet att 

belysa hur undervisningen i medicinskgrundkurs kan utvecklas i förhållande till elevers olika 

sätt att lära in, ur lärares och elevers perspektiv. Därför kommer resultatredovisningen att utgå 

från tre huvudrubriker, dvs. inlärning, undervisning, progression av undervisningen. 

 

5.1 Inlärning 

Ur lärstilstestet framkom bland annat att majoriteten i båda klasserna (71 % i klass 1, 46 % i 

klass 2) hade den kinestetiska lärstilen som dominant. Detta går då stick i stäv med det som 

finns angivet i teorin (CFL, Centrum för flexibelt lärande, 2005), där kinesteterna är i minoritet 

(15 %) och visuella inlärare i majoritet (30 %). Dock fanns det en relativt stor grupp av visuella 

inlärare i de båda klasserna (21 % i klass 1, respektive 27 % i klass 2). På 

omvårdnadsprogrammet sker undervisningen till stor del parallellt med praktiska moment, då 

oftast i metodrummen eller i klassrummet. Kanske kan det vara en av orsakerna till att de 

elever som väljer att läsa på omvårdnadsprogrammet framförallt är ”praktiker”, det vill säga 

kinesteter. Elever med auditiv dominans, återfanns endast hos en av eleverna (Auditiva Anna,) 

dvs. 9 % i klass 2. I jämförelse med teorin så brukar den siffran ligga kring 25 % (CFL, 2005). 

Forskning från USA visar att 1/3 av alla pojkar förblir huvudsakligen kinestetiska (och taktila) 

i hela grundskolan och de blir aldrig riktigt visuella och auditiva (Dunn, Dunn & Treffinger, 

1995). Därför blir det extra viktigt att uppmärksamma elevernas lärstilar så att vi inte tappar 

några elever på vägen, varken pojke eller flicka.  

 

Eleverna i studien kan ses som multisensorika (82 % i klass 1 och 2) och lär sig oberoende av 

vilken undervisning pedagogen tillämpar i undervisningen. Denna siffra ligger då något högre 

än den som Grinder (1999) anger i teorin, det vill säga 73 %.  

 

När det gäller resultatet av intervjuerna så kan man se att respondenterna har en medveten 

kunskap om de olika inlärningsstilarna och att man lär sig på olika sätt. Berit benämner även de 

olika lärstilarna utifrån de teoretiska begreppen (visuell, auditiv och kinestetisk). Tonvikten 

ligger idag på betydelsen av att analysera individuella inlärningsprocesser, dvs. analyser av hur  
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inlärningsresultat påverkas av vissa inlärningsprocesser i vissa uppgifter. Elevernas egenart 

kommer i detta sammanhang bland annat till uttryck i skilda sätt att bearbeta informationen och 

sitt skilda sätt att använda inlärningsstrategier (Ogden, 1993). Om pedagogen tar hänsyn till 

detta, ges han/hon bättre förutsättningar till att anpassa undervisningen till varje enskild 

individ, vilket är en av lärarens skyldigheter enligt Lpf 94. 

 

Att utgå från våra inlärningsstilar innebär enligt Boström (1998) att man ser varje individs 

unika möjligheter utifrån ett progressivt utvecklingsperspektiv. 

 
Den bästa inlärningseffekten kommer av varierande intervaller av fokusering och bearbetning. 

Fokuseringsinlärning är kontinuerlig, riktat uppmärksamhet med minimalt val för eleven.  

Exempel är föreläsningar eller styrda diskussioner. Exempel på bearbetning är när eleven inte 

är fokuserad utåt, har möjlighet att välja att göra anteckningar, tala med partner eller tänka 

igenom ämnet (Jensen, 1997). 

 

5.2 Undervisning 

Försök att genom direkt undervisning lära eleverna hur inlärnings- och metakognitiva strategier 

används har varit lyckade när det gäller att befrämja uppmärksamhet, motivation, inlärning, 

minne och förståelse. Tillvägagångssätten har det gemensamt att de ”lär eleverna att lära sig” 

(Wittrock, 1986; Ogden, 1997).  

 
I studien kan man se att både Kerstin och Berit har kunskap om elevers olika sätt att lära in och 

att de är flexibla i sin undervisning, vilket också bekräftas av Visuelle Viktor, Auditiva Anna 

och Kinestetiske Kalle. Dock arbetar Berit i högre grad, i jämförelse med Kerstin, med de 

sociala bitarna innan hon påbörjar sin undervisning. Detta kan bero på att Kerstins elever haft 

mindre sociala problem, bättre självförtroende och att de kan ha varit mer studiemotiverade. På 

så sätt kan det ha varit lättare för Kerstin att få till en undervisning/inlärning. Dock kan det 

variera från klass till klass, men det positiva visar ändå att pedagogerna är flexibla i sin 

undervisning.  

 

Berit arbetar aktivt med att kartlägga elevernas inlärninsstilar innan hon startar undervisningen, 

vilket Auditiva Anna tycker är väldigt bra, då de får större möjligheter att lära in och arbeta på 

det sätt som passar eleverna bäst. Detta är en förutsättning för lärandet på elevernas villkor 

enligt Boström (1998)  
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Kerstin bedriver sin undervisning mycket utifrån färgglada overhead med text och bilder samt 

med stenciler. Hon brukar även lyfta in praktiska moment. Det man kan se är att 

undervisningen till stora delar är färgad av hennes egna preferenser för inlärning, det vill säga 

visuell samt kinestetisk.  

 

Visuelle Viktor anser att undervisningen passat honom väldigt bra, då Kerstin brukade ge dem 

läxa innan de påbörjade något nytt område. Detta stämmer även bra in på teorin, som anger att 

den visuelle inläraren lär sig bäst genom att läsa eller se bilder och diagram (Boström & 

Wallenberg, 1997). Kinestetiske Kalle ansåg även han att undervisningen passade honom då 

den var väldigt flexibel, vilket kan ses som positivt för den kinestete inläraren. Då denne lär sig 

bäst när han/hon är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever saker (ibid.). Dock var 

ingen av de intervjuade eleverna några förespråkare för problembaserat lärande. Kerstin 

däremot skulle vilja göra hela kursen problembaserad. Kanske kan det vara så att 

gymnasieelever inte är riktigt mogna för det, därför skulle detta möjligen kunna passa bättre på 

vuxenutbildningens omvårdnadsprogram.  

 

5.3 Progression 

När det gäller utveckling av undervisning i medicinsk grundkurs, slår Kerstin på ”den stora 

trumman” för flexibelt lärande och Berit betonar vikten av att ta in elever i planeringen av 

undervisningen. Hon trycker även på, i motsatts till Kerstin, att skolan och lärarna måste 

anpassa undervisningen till elevernas oftast stora datorkunnande. Det bör då göras i relation till 

undervisnings/inlärnings material som är datoranpassat. Visuelle Viktor styrker detta genom att 

han vill ta in mer digitalt material i undervisningen. Datorn är något som är på frammarsch i 

skolan. Vare sig man vill eller inte kommer datorn inte vara någon valmöjlighet för lärarna, 

utan en självklarhet i undervisningen. Det finns forskning som visar på att it- användningen 

bland lärarna ökat, vilket också elevernas skrivande, informationssökande och kommunikation 

gjort. Stig Roland Rask på KK-stiftelsen går ett steg längre och säger i Skolvärlden (nr 18, 

2005) att skolan inte klarar sig utan it längre. 

 

Kinestetiske Kalle vill utveckla undervisningen genom att betona vikten av elevdemokrati och 

att läraren måste vara anpassningsbar till eleverna. Det visar på vikten av variation och 

flexibilitet i undervisningen för att fånga den kinestetiske inläraren.  
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Auditiva Anna anser att en lärstilsanalys ska vara en självklarhet för eleverna att börja med i 

undervisningen. För att på så sätt synliggöra det sätt som de bäst lär in på, och att läraren då har 

större möjlighet att anpassa undervisningen till eleverna. Detta bekräftas av Boström (1998) 

som skriver att om man utgår från sin/sina inlärningsstilar ser man varje individs unika 

möjligheter utifrån ett progressivt utvecklingsperspektiv. Grinder (1999) styrker detta genom 

att trycka på vikten av att pedagogen använder sig av multisensorisk undervisning (visuell, 

auditiv och kinestetisk) när undervisningen sker i helklass. För att på så sätt nå så många elever 

som möjligt. Dock får vi inte glömma att i en klass finns det enligt Grinder alltid 2 till 3 elever 

som inte har någon inlärning, på grund av sociala eller emotionella problem.  

 

Miljön skulle både Kerstin och Berit vilja anpassa bättre till medicinsk grundkurs, både i 

klassrummen och i metodrummen. Kerstins förslag om att ha ett ”medicinskt grundkursrum” 

tycker jag låter som en ypperligt god idé, där inlärningen skulle underlättas genom att anpassa 

miljön till undervisningen. Den mänskliga hjärnan kan normalt registrera mer än 36 000 bilder 

per timme. Ögonen kan klara att ta in 30 miljoner bits av informationen per sekund. Det är 

naturligtvis klokt att utnyttja denna fantastiska kraft i inlärningssammanhang. Hjärnan är helt 

enkelt ”hungrig” på bilder, såväl inre som yttre, teckningar och rörliga filmer. Det mesta som 

hjärnan tar in är omedvetet. Inlärning där perifera bilder (affischer, teckningar, symboler etc.) 

används aktivt har visat sig vara mycket mer kraftfullt än man tidigare trodde (Jensen, 1997). 

 

Ur kvalitetssynpunkt behöver morgondagens lärare en rad färdigheter för att kunna fungera 

optimalt i dagens föränderliga samhälle. Som jag tidigare debatterat behöver den professionelle 

läraren bl.a. ämneskompetens, didaktisk kompetens, sociala färdigheter, goda kunskaper om 

olika former av kunskapskontroller, samt kännedom om kvalitet problematikens förutsättningar 

(ramfaktorer, konflikter, mobbning, utvärdering). Konflikthantering är något alla 

nyutexaminerade lärare bör ha med sig i bagaget. Dock ter det sig inte så på dagens 

lärarutbildningar. Ordet konflikthantering står inte med i den nya examensförordningen för 

lärarutbildningen, men på sikt kan det bli så. I Skolvärlden (2005, nr. 8) skriver de att 

examensordningarna för alla utbildningar troligen ska ses över och få enklare språk. 

 

Om vi inte gör något för att omstrukturera lektionerna så att de blir mer tillfredsställande, är det 

lönlöst att tala om för eleverna hur värdefull utbildning är, och hur väl de behöver den. Det är 

våra bilder, inte deras. De beter sig med utgångspunkt från sina bilder vilket vi alla alltid gör 

(Glasser, 1996). 
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Ett av de bästa sätten att höja inlärningen är att öka kvantiteten och kvaliteten på feedback. 

Hjärnan är ett komplext organ som utvecklas av tillgång på information och genom 

korrigeringar, som leder till bättre inlärnings- och överlevnadsbeteenden (Jensen, 1997). 

 

5.4 Slutanalys 

För att få till stånd ett lärande på elevernas villkor, där alla elever kommer till sin fulla rätt, är 

det av stor vikt att lärare och elever känner till sin unika preferens för inlärning. Skolor bör 

arbeta aktivt för att identifiera elevers dominerande lärstil och då helst i början av utbildningen, 

för att på så sätt få till en ”optimal” inlärning hos varje enskild individ. I undervisningen kan 

sedan pedagogen använda sig av driftig NLP-träning. NLP- träning innebär att man aktivt 

arbetar med att öppna sinnena: att se, höra, känna och även lukta och smaka med en känslighet 

som aldrig förr (Steinberg, 1994). Man kan medvetet ”matcha” sin motpartner i en dialog för 

att bättre förstå hans perspektiv och världsbild. Eleven känner då spontant att det här är en 

människa som verkligen förstår hur han eller hon har det (ibid.). Det kan i sin tur öka elevens 

motivation till att lära. 

 

Ämnesinnehållet i medicinsk grundkurs är till stor del av teoretisk karaktär, där eleverna skall 

lära sig om människokroppen, olika sjukdomstillstånd samt ny terminologi. För att få till stånd 

ett lärande på elevers villkor bör undervisningen därför kännetecknas av flexibilitet, där 

pedagogen använder sig av multisensoriska metoder (visuella, auditiva och kinestetiska). Då vi 

med hjälp av dessa enligt Grinder (1999) når flest elever. Likaledes bör läraren vara 

demokratisk och ta in elevers olika preferenser för inlärning och utgå från dessa när hon/han 

planerar undervisningen. Elever bör/skall även vara med och bestämma utformningen av hur 

denna skall genomföras och examineras. Individuella studieplaner borde vara varje enskild 

elevs unika rätt, som utformas inför varje ny kursstart med hjälp/stöd från den undervisande 

läraren. Allt detta för att skapa goda förutsättningar till det optimala lärandet. 

 

Avslutningsvis måste dagens skolor fortlöpande ifrågasätta sina undervisnigsmål och 

arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder (Lpf 94) för att undervisningen 

skall kunna utvecklas och leda till en bra lär- plattform för våra elever.  
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5.5 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

I arbetet har jag inledningsvis använt mig av en kvantitativ metod (enkät, för identifiering av 

elevernas lärstilar) respektive kvalitativa intervjuer som bygger på hur respondenterna upplever 

undervisningen i medicinsk grundkurs (lärare och elever). Jag anser att tillförlitligheten av 

lärstilsstestet haft god reliabilitet. Detta eftersom eleverna i intervjuerna bekräftade deras 

dominerande inlärningskanal/lärstil.  

 

Vid bearbetningen och kodningen av det kvalitativa materialet finns en risk för förhastade 

slutsatser. Det har jag försökt undvika genom att lyssna på banden samtidigt som jag läst 

transkriberingen av dessa. Urvalet av de responderande lärarna respektive eleverna var  

medvetet.  

 

När det gäller de frågor jag använde mig av i intervjuerna, anser jag att de har belyst och gett 

svar på syftet med studien. Det intressanta var att pedagogerna hade god kunskap om elevers 

olika lärstilar. Dock är jag inte helt säker på att det är någon självklar kunskap ute på våra 

skolor. Men medvetenheten har nog ökat, där allt fler pedagoger söker kunskap om den ”nya” 

inlärningen. 
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6. Avslutande ord 

När jag påbörjade min lärarutbildning ht. 03 var jag helt inställd på att utbilda mig till lärare. 

Jag har nu kommet till allt större insikt där jag förstår att man inte självklart blir en 

professionell lärare, utan man utvecklas gradvis till detta, och bara om man har kunskapen, 

viljan och motivationen. Det som i början tedde sig som ett kaos av pusselbitar, har nu stegvis 

börjat falla på plats. Där bilden av läraren och lärarens arbete blir allt mer framträdande. Varje 

lärare och elev kan även ses som en unik pusselbit, med speciell utformning och karaktär, där 

det krävs gemensamma krafter för att slutligen få det färdiga pusslet lagt. Fattas någon bit, är 

det lätt att hela pusslet misslyckas, men om däremot alla pusselbitar samarbetar och samverkar 

kan man därefter erhålla lyckan av framgång. Det i sin tur kan leda till ökad självinsikt och 

förhoppningsvis ett starkare och bättre självförtroende hos våra elever.  

 

Dagens elever står på randen in till framtiden, där vi ska kunna lite om mycket, som i sin tur 

kräver ett livslångt lärande. Hur kan vi då som pedagoger anpassa undervisningen till varje 

enskild individs unika förutsättningar, som kan skapa en grund för det livslånga lärandet? Jag 

anser att det här arbetet till stora delar har gett mig svar på detta. Där kunskaper om elevers 

(och lärares) sätt att lära in har stor betydelse för hur vi tillgodogör oss ny kunskap och på så 

sätt underlättar hela inlärningsprocessen. 

 

Det skulle vara intressant att längre fram fortsätta forska kring elevers olika sätt att lära in, och 

hur skolan i större utsträckning kan anpassas till ett flexibelt lärande. Kanske behöver vi 

omorganisera skolan och lyfta in pedagogassistenterna. Detta för att lärare i allt större grad ska 

kunna fokusera på vad de egentligen har kompetens till, det vill säga vara vägledare i 

”kunskapsdjungeln”, pedagog och mentor för våra elever.  

 

Så resan går nu vidare, och jag ser på den med blida ögon! 
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Bilaga 1 

Lärstilstest 
 
Test på Visuell - Auditiv - Kinestetisk preferens 
Läs frågan och välj ett svarsalternativ.  

 
 
 
Tänk tillbaka på olika situationer i livet där du tycker att du lärt dig mycket. Det kan 
vara i skolan, på jobbet, på fritiden - i ensamhet eller tillsammans med andra. Vad 
kännetecknar de situationerna?  
 

Du har fått många synintryck  

Någon har berättat hur du ska göra  

Du har provat och lärt dig själv  

 
 
Det är söndag och vackert väder. Du bestämmer dig för att göra en utflykt till en 
plats som du gillar mycket. Du åker ensam och när du kommer hem vill du berätta 
om intrycken från utflykten. Hur beskriver du stämningen?  
 

Genom att måla upp de synintryck du kommer ihåg  

Genom att berätta om ljuden från t ex djur och natur  

Genom att beskriva dina känslor under utflykten  

 
 
När du talar med någon så är det svårast med dem som:  
 

Inte har ögonkontakt med dig  

Inte svarar dig  

Inte stöttar samtalet med sin känsla  

 
 
När du ska ta ett svårt beslut så:  
 

Föreställer du dig utfallet/lösningen i huvudet  

För du en inre dialog med dig själv om utfallet/lösningen  

Känner du efter vad som känns som rätt utfall/lösning  

 
 
När du är på fest så är det bästa:  
 

Att titta på folk  

Att diskutera ordentligt med någon  

Att dansa eller hitta på sysselsättningar  
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Du ska lära dig ett nytt system på jobbet. Undervisningen ska ta två dagar och är 
ganska intensiv. Hur skulle du vilja att undervisningen lades upp?  
 

Många visuella presentationer (overhead, textmaterial, filmer, bilder)  

Föredrag, diskussioner, grupparbeten  

Möjlighet att själv få pröva systemet i funktion  

 
 
Använder du ofta ord som:  
 

Ser ni sammanhanget? Vi ska titta på det. Jag kan se det i ljuset av...  

Ringer det någon klocka? Det låter bra. Ha en dialog.  

Är ni med? Jag greppar inte det här. Ta tag i... Det känns rätt.  

 
 
Vad gör du helst på din fritid?  
 

Tittar på teve eller läser  

Lyssnar på musik  

Idrottar  

 
 
Sommarens semester är snart här och du tänker igenom vad som är viktigt för dig för 
att den ska bli lyckad.  
 

Möjligheter att se nya eller kända platser  

Träffa nya människor att prata med  

Att hitta rätta semesterstämningen  

 
 
Tänk tillbaka på en sommardag i skärgården med sol och badliv. Vad minns du bäst?  
 

Ett klart blått hav, stränder, barn och vuxna som badar  

Ljudet av vågskvalp, måsskrik, barnens glada röster  

Känslan av saltvatten, varmluft, mjuk sand och lukten av solkräm  

 
 
De viktigaste signalerna du tolkar från andra människor är:  
 

Det du ser i kroppsspråket, ansiktsuttrycket, mimiken  

Tonfallet och sättet de säger saker och ting på  

Hur du upplever dem med din intuition  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide- Lärare 
 
Bakgrund 
Ålder 
Kön 
Utbildning 
Antal år som undervisande lärare 
 
Introduktion 
Hur tycker du att det är att jobba på skolan? 
 
Vad tänker du på när jag säger lärstilar? 
Kinestetisk (taktil)  
Auditiv (ljud, musik, samtal, diskussioner) 
Visuell (läsa, se bilder och diagram) 
 
Inlärning? 
 
Undervisning i medicinskgrundkurs? 
Anpassning till lärstil? 
Variation 
Undervisningsmaterial 
Studiebesök 
Examinationsformer 
Miljö  
 
Utveckling av undervisningen i medicinskgrundkurs? 
Arbetsformer 
Material 
APU 
PBL 
Ämnesintegrering 
Flexibelt lärande 
Examinationsformer 
Miljö 
 
Är det något du vill tillägga, som du kommit att tänka på under intervjun?  
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide- Elever 
 
Bakgrund 
Ålder 
Kön 
Termin 
 
Introduktion 
Hur tycker du att det är att gå här på skolan? 
 
Vad tänker du på när jag säger lärstilar? 
Kinestetisk (taktil)  
Auditiv (ljud, musik, samtal, diskussioner) 
Visuell (läsa, se bilder och diagram) 
 
Inlärning? 
 
Undervisning i medicinskgrundkurs? 
Anpassning till lärstil? 
Variation 
Undervisningsmaterial 
Studiebesök 
Examinationsformer 
Miljö  
 
Utveckling av undervisningen i medicinskgrundkurs? 
Arbetsformer 
Material 
APU 
PBL 
Ämnesintegrering 
Flexibelt lärande 
Examinationsformer 
Miljö 
 
Är det något du vill tillägga, som du kommit att tänka på under intervjun?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


