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Sammanfattning  

Syftet med min studie har varit att belysa två olika lärstilsmodeller Dunn & Dunns Learning Style Inventory (LSI) och 
Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) för att urskilja deras olikheter.  

Detta arbete är en forskningskonsumerande uppsats som är baserad på tidigare forskning inom ämnet lärstilar. 
Vetenskapliga artiklar, översiktsgranskningar, rapporter och böcker har bearbetats och analyserats och kategorier har 
utformats för att jämföra och analysera lärstilsmodellerna i relation till varandra.  

I resultatet presenteras båda lärstilsmodellernas karaktäriserande drag vilka är lärstilsförfattarnas definition av 
termen ”lärstil” samt den specifika lärstilens uppkomst. Sedan behandlas centrala begrepp och kategorier som 
används inom lärstilen samt lärstilens pedagogiska innebörd. Därefter presenteras mätinstrumentets namn samt 
själva utformningen av mätinstrumentsformuläret. Efter detta berörs den empiriska evidens som framförts av 
lärstilsförfattarna samt “extern” evidens av lärstilen om så existerar. Avslutningsvis redogörs de synpunkter som 
framförts på lärstilen.  

Studien visar att Dunn & Dunns Learning Style Inventory (LSI) och Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) skiljer sig 
avsevärt åt. Författaren av denna uppsats förespråkar Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) och läsaren 
rekommenderas att först efter noga välinformerat övervägande välja den lärstilsmodell som visar på stark evidens 
och som överensstämmer med pedagogens egen syn på inlärning.  
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Inledning	  
”Alla människor är olika”. Detta är ett ganska vedertaget och vanligt uttryck i min menig då 

jag ofta hört det uttryckas av olika människor i olika situationer. Ingen individ är den andra 

lik och vi bär alla på olika kvalitéer och egenskaper. Olika individer föredrar olika saker. 

Någon gillar opera, någon annan att läsa. Någon är intresserad av film och någon av att utöva 

sport. Detta gäller, enligt många lärstilsförfattare (t.ex. Dunn & Dunn, 2001; Honey & 

Mumford, 1985), även vid inlärning av ny kunskap. Vi som individer föredrar olika sätt att ta 

emot information på och vi har olika styrkor och svagheter vid inlärning. Det gemensamma 

för alla lärstilsmodeller är grundtanken att alla människor kan lära sig nya saker (Boström & 

Lassen, 2006). Vi lär oss bara på olika sätt. Det finns inte någon individ som inte kan klara av 

skolan, utan problemet ligger i att få en förståelse för vilka styrkor och svagheter som eleven i 

fråga besitter och sedan förstärka och belysa dess styrkor (Boström & Lassen, 2006). Enligt 

Boström och Lassen (2006) har lärstilar utvecklats för att hjälpa elever och lärare i 

utbildningsmiljöer att hitta dessa styrkor och svagenheter samt att arbeta aktivt med att 

utveckla dessa. 

Bakgrund	  till	  lärstilsområdet	  och	  dess	  begrepp	  

Begreppet lärstil bygger på grundtanken att människor lär sig saker på olika sätt. Begreppet 

härstammar från forskning i kognitiv stil inom psykologi. Kognitiv stil ”refer to individual 

differences in how we perceive, think, solve problems, learn, relate to others, etc. The 

definition of cognitive styles is thus cast in process terms” enligt Witkin, Moore, Goodenough 

och Cox (1977, s.15). Forskning som utförts inom detta område under mitten av 1950-talet till 

början av 1970-talet fokuserades inte mot undervisning. Det var först i slutet på 1970-talet då 

forskningen inom kognitiv stil avstannat som uppkomsten av lärstilar tog sin form 

(Kozhevnikov, 2007). Witkin, Riding och Myers (Desmedt & Valcke, 2004) som var 

framstående forskare inom kognitiv stil började då applicera forskning i kognitiv stil i 

utbildningsmiljöer och detta ledde till uppkomsten av lärstilar. Flera forskare blev intresserade 

av lärstilar och flera olika modeller utformades av olika teoretiker t.ex. Entwistle och Kolb 

(Desmedt & Valcke, 2004).   

Begreppen kognitiv stil ”cognitive style” och lärstil ”learning style” används ibland synonymt 

men lärstil syftar mer till vilken form som en individ mest effektivt motar information och 

instruktioner på i en inlärningssituation (Cassidy, 2004, s. 420). En del föredrar t.ex. att få 

information presenterad endast muntligt, andra via bilder och någon annan genom att själva 
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läsa en text (Pashler, McDaniel, Rohrer & Bjork, 2008). Lärstil och inlärningsstil har samma 

betydelse och användningsområde. Begreppen lärpreferens ”learning preference”, 

lärstrategier ”learning strategies” och lärmönster ”learning patterns” förekommer också ofta 

inom detta ämnesområde. Dessa tre begrepp öppnar upp begreppet lärstil lite mer och 

förekommer ofta i sammanhang där man talar om lärstil som mindre fast och bestämd, utan 

istället mer rörlig och självvald (Cassidy, 2004, s. 421).  

Varför	  lärstilar	  i	  skolan?	  	  

I de styrdokument som Skolverket (1994) skrivit som reglerar skolans uppdrag, stävan och 

mål poängteras det att varje elev ska ses som en enskild individ med egna egenskaper och 

kvalitéer. En lärare skall ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” (Skolverket, 1994, s. 11). Detta är verkligen inget lätt uppdrag då en lärare ofta 

har en klass på ca 30 elever och ca 5 olika klasser i veckan. Skolverket (1994) skriver vidare 

att syftet med undervisningen är att det ska leda till livslång lärande samt att eleverna på 

gymnasiet skall ”utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära” (1994, s. 9) och ”utvecklar sin 

självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering” (1994, s. 14).  Ur 

perspektivet att skolan skall uppnå sitt uppdrag, strävan och mål så upplevs användandet av 

lärstilar som en adekvat hjälp på vägen till detta. Om alla elever är olika så behövs kanske 

instrument, struktur och strategier för att förstå och tillgodose elevernas olika individuella 

förutsättningar och behov. Dessvärre finns det en uppsjö av olika lärstilsmodeller. Under min 

undersökning av befintlig litteratur har jag kommit i kontakt med över 70 olika 

lärstilsmodeller. Som utbildare är det därför viktigt att ta reda på lärstilsmodellernas olika 

grundinställningar och se hur dessa skiljer sig åt.   

Jag kom i kontakt med begreppet lärstil tidigt i min lärarutbildning och blev nyfiken på vad 

det inbegrep. Tyvärr har jag ännu inte fått någon vidare förklaring av begreppet inom ramen 

för min utbildning och jag har nu därför valt att söka efter en förklaring på egen hand i mitt 

examensarbete. Jag var i början av detta arbete inte medveten om att det fanns flera olika 

lärstilsmodeller. Jag hade bara kommit i kontakt med The Dunn & Dunn Learning Style 

Modell som är en av de mest kända modellerna i Skandinavien (Boström & Svantesson, 2007, 

s. 21). Jag tror att vi människor lär oss saker på olika sätt och kanske också presterar på olika 

nivåer beroende på hur vi delgivits informationen, vilket ämne som behandlas samt vilka 

förkunskaper vi har. Min nyfikenhet kring detta ämne ligger i hur man som lärare kan 

tillgodose elevers olika preferenser för inlärning samt hur man vet vilken lärstilsmodell man 
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ska använda. Hur skiljer sig de olika lärstilsmodellerna åt? Har de alla samma 

grundinställning till lärstilar? Är en individs lärstil bestämda sedan barnsben eller förändras 

ens lärstil över tid? Hur kan jag veta vilken lärstilsmodell som passar bäst med min 

pedagogiska syn på inlärning och undervisning? 

Syfte	  &	  Frågeställning	  

Syftet med min studie är att belysa två olika lärstilsmodeller Dunn & Dunn’s Learning Style 

Inventory (LSI) och Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) för att urskilja deras 

olikheter. Jag vill uppnå en förståelse för hur dessa två modeller används och om de, som i 

enlighet med vad forskarna i en engelsk rapport påstår, står i motpol till varandra.  

De frågor jag söker svar på i min studie är: 

• Vad karaktäriserar dessa modeller?  

• Vad är deras grundinställning?  

• Vilka begrepp använder de sig av?  

• Har de olika pedagogisk innebörd?  

• Vilken evidens finns det som stöder lärstilsmodellen? 

Min syn på begreppet grundinställning avser lärstilsmodellens uppfattning vad gäller 

individens lärstil som medfödd, permanent över tid och kontext eller som utvecklingsbar, 

föränderlig och rörlig över tid och kontext, samt om lärstilsmodellen syftar till att stimulera en 

eller flera lärstilspreferenser. Begreppet pedagogisk innebörd behandlar lärstilsmodellens 

pedagogiska syn på inlärning vilket resulterar i det arbetssätt som lärstilsmodellen förespråkar 

att läraren skall använda sig av i klassrummet.  
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Litteraturgenomgång	  

I min litteraturgenomgång kommer jag att belysa och behandla fyra olika aspekter av lärstilar 

som jag funnit i litteraturen. För det första, finns det en uppsjö av olika lärstilsmodeller. Bort 

emot 71 olika modeller har identifierats (Coffield et al., 2004) och dessa har olika grundtankar 

och pedagogiskt syfte. I denna första del kommer jag att ta upp 13 lärstilsmodeller som har 

och/eller kan komma att ha stort inflytande på lärstilsområdet enligt Coffield, Moseley, Hall 

och Ecclestone (2004). Jag namnger dessa lärstilsförfattare, dess mätinstrument, 

huvudtermer/beskrivning samt introduktionsår. För det andra, dessa lärstilsmodeller används 

inom olika tillämpningsområden, vilka jag kommer att ta upp här.  För det tredje, en del 

forskning av lärstilar har genomförts och vad denna forskning säger om lärstilars effekt och 

vilken positiv och negativ kritik forskningen haft på lärstilsmodeller behandlas i denna del av 

litteraturgenomgången. Avslutningsvis kommer jag att behandla tre översiktsgranskningar av 

lärstilar som publicerades under 2004 och som placerar lärstilar inom olika familjer, med 

lärstilsmodeller av samma karaktär inom en familj. 

Lärstilsmodeller	  

I litteraturen kring lärstilar har jag kommit i kontakt med 71 olika lärstilsmodeller. Flertalet av 

dessa modeller har utvecklats ur idéer kring medfödd intelligens (Hall & Moseley, 2005). 

Forskning i kognitiv stil har också legat som grund för utvecklandet av många lärstilsmodeller 

(Desmedt & Valcke, 2004). 13 av dessa lärstilsmodeller har och/eller kan komma att ha ett 

stort inflytande på lärstilar enligt Hall och Moseley (2005). Dessa författare, tillsammans med 

Coffield och Ecclestone (2004), har sammanställt en rapport över dessa 13 lärstilsmodeller 

med speciellt fokus på ”validity, reliability and practical application” (Coffield et al., 2004, s. 

8).  Dessa 13 modeller använder skild terminologi och strukturering av sina lärstilar. De har 

olika grundinställning till den pedagogiska tillämpningen av lärstilen samt skilda åsikter när 

det gäller huruvida ens personliga lärstil är ett fast eller rörligt karaktärsdrag hos individen 

(Coffield et al., 2004). I tabell I presenteras dessa 13 modeller. Anledningen till att jag 

presentera denna tabell är att belysa för läsaren att det existerar ett flertal olika 

lärstilsmodeller. Namn på lärstilsförfattare, mätinstrument, huvudtermer/beskrivning samt 

introduktionsår framgår i tabell I.  
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Tabell I. 13 lärstilsmodellers mätinstrument, komponenter och introduktionsår 

Författare  Mätinstrument Huvudtermer/beskrivning Intro- 
dukti-
onsår 

Allinson och Hayes Cognitive Style Index 
(CSI) 

intuitiv/analytisk 1996 

Apter Motivational Style Profile 
(MSP) 

målorienterad/processorienterad - 
orienterad mot negativism/orienterad mot konformitet -  
individuellt konkurensorienterad/individuellt 
samarbetsorienterad -  
socialt konkurensorienterad/socialt samarbetsorienterad -  
orienterad mot aktivitetsundvikande/orienterad mot 
aktivitetssökande -  
optimism orienterad/pessimism orienterad -  
livaktighetsorienterad/ansträndhetsorienterad 

1998 

Dunn och Dunn  • Learning Style 
Questionnaire (LSQ) 

• Learning Style 
Inventory (LSI) 

• Productivity 
Environmental 
Preference Survey 
(PEPS) 

• Building Excellence 
Survey (BES) 

miljöfaktorer - emotionella/känslomässiga faktorer - 
sociala faktorer - fysiska faktorer - psykologiska faktorer 

1979 
 
1975 
 
1979 
2003 
 
 

Entwistle • Approaches to Study 
Inventory (ASI) 

• Revised Approached to 
Study Inventory 
(RASI) 
 

• Approaches and Study 
Skills Inventory for 
Students (ASSIST) 

meningsorienterad -  
reproduceringsorienterad -  
målorienterad -  
icke-akademisktorienterad -  
självförtroendeorienterad 
 
djup taktik - ytlig taktik -  
strategisk taktik -  
brist på taktik -  
akademiskt självförtroende -  
metakognitiv medvetenhet 

1979 
 
1995 
 
 
 
2000 

Gregorc  Gregorc Mind Styles 
Delineator (MSD) 

konkret sekvens/abstrakt slumpvis -  
abstrakt sekvens/konkret slumpvis 

1977 

Herrmann Brain Dominance 
Instrument (HBDI) 

teoretiker/humanitär -  
organisatör/innovatör 

1995 

Honey och 
Mumford 

Learning Styles 
Questionnaire (LSQ) 

aktivistisk/reflekterande -  
teoretiker/pragmatiker 

1982 

Jackson Learning Styles Profiler 
(LSP) 

initiativtagare - analytiker - ”resonerare” - 
implementerare 

2002 

Kolb Learning Style Inventory 
(LSI) 
Revised Learning Style 
Inventory (R-LSI) 
LSI Version 3 

ackommoderande - divergerande - konvergerande - 
assimilerande stilar 

1976 
 
1985 
 
1999 

Myer-Briggs Myer-Briggs Type 
Indicator (MBTI) 

perception/bedömning -  
sinnesförnimmelse/intuition -  
tanke/känsla -  
extraversion/introversion  

1962 
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Riding Cognitive Style Analysis 
(CSA) 

holistisk/analytisk -  
verbalism/visualism  

1991 

Sternberg Thinking Styles funktioner - former - nivåer -  
omfattningar - betydelser 

1998 

Vermunt Inventory of Learning 
Styles (ILS) 

betydelse-riktad -  
applikations-riktad -  
reproducerings-riktad -  
oriktad 

1996 

Inspirerad av Coffield et al. 2004, fritt översatt till svenska. 

Tillämpningsområde	  

En naturlig uppfattning av lärstilsmodeller är att alla dessa modeller är tänkta att appliceras i 

grundskolan, men så är inte fallet. Av dessa tretton lärstilsmodeller är det endas fyra modeller 

som ursprungligen var tänkta att användas i grundskolan, nämligen de av Dunn och Dunn, 

Kolb, Sternberg samt Riding (Coffield et al., 2004; Cassidy, 2004; Desmedt & Valcke, 2004; 

Hall & Moseley, 2005; Kozhevnikov, 2007). De lärstilsmodeller som utformats av Vermunt 

samt Entwistle är de enda två modeller av dessa tretton som utvecklats för att användas i 

högre utbildning vid universitet och högskola (Coffield et al., 2004; Cassidy, 2004). De 

resterande sju modellerna av Allinson och Hayes, Apter, Gregorc, Herrman, Honey och 

Mumford, Jackson samt Myer-Briggs var alla ursprungligen utvecklade för att användas på 

vuxna människor i utbildningssyfte inom arbetslivet och företagsvärlden (Coffield et al., 

2004; Cassidy, 2004). De är tänkta att användas vid lärlingsprogram, personalutveckling samt 

chefsutbildningar (Coffield et al., 2004; Cassidy, 2004) inom företag i arbetslivet och således 

inte enbart i utbildningsmiljöer vid skola, universitet och/eller högskola. I näringslivet är 

tanken att medvetenhet om sin lärstil leder till framgång. Kozhevnikov (2007) hävdar att ”to 

be successful, an executive must know his or her own style to focus on achieving objectives 

in a frequently changing environment [...] more resent studies on styles in managerial fields 

have supported similar ideas” (s. 469).  

Merparten av dessa lärstilsmodeller används i många fler kontexter än vad som från början 

var tänkt av författarna till lärstilen (Coffield et al., 2004; Cassidy, 2004; Desmedt & Valcke, 

2004; Hall & Moseley, 2005; Kozhevnikov, 2007). Gregorcs Mind Styles Delineator används 

till exempel av stora företag men också av amerikanska staten, inom skolsystemet samt vid 

universitet (Coffield et al., 2004). Det är därför svårt att placera en lärstilsmodell inom endast 

ett tillämpningsområde eftersom lärstilsmodeller ofta används i flera andra kontexter och 

forskning av lärstilsmodeller har genomförts inom områden där lärstilen från början inte var 

tänkt att appliceras (Coffield et al., 2004; Kozhevnikov, 2007). Lärstilsmodellerna delar inte 

alla samma ursprung enligt Kozhevnikov (2007). En del härstammar från fenomenologi, t.ex. 
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Gregorc, en del från tidigare teorier, så som Kolb som baserar sin modell på teorier av 

Dewey, Lewin och Piaget (Coffield et al., 2004) och andra från psykologiska instrument som 

framställt just för att mäta olikheter i en klassrumsmiljö, t.ex Dunn och Dunn, Entwistle samt 

Riding (Kozhevnikov, 2007).  

Alla dessa 13 lärstilsmodeller förutom Riding, använder sig av självskattningsformulär 

(Coffield et al., 2004). Dessa består av frågor som individen själv ska svara på genom att 

antingen svara ja eller nej eller genom att placera sitt svar i en gradindelningsskala. Frågorna i 

formulären skiftar mellan Kolb som ställer 9 frågor till Vermunt som kräver svar på 120 

frågor i sitt formulär (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004). Efter formuläret är ifyllt behandlas 

det och individen placeras in i en eller flera kategorier inom lärstilsmodellen. Riding använder 

sig istället av kognitiva uppdrag där individen blir bedömd av en observatör och sedan 

informerad om sin lärstil utifrån bedömningen av den som observerat (Coffield et al., 2004). 

Forskning	  

Den forskning som har utförts inom ämnet lärstilar har en del positiva synpunkter att komma 

med men även en hel del negativa. Tyvärr överväger de negativa åsikterna och den kritik av 

lärstilar som framlagts, genom forskning, framgår inte alltid i de böcker om lärstilar som är 

tänkta att användas i undervisning i skolan (Bolander & Boström, 2008; Boström & 

Svantesson, 2007; Dunn, 2001; Honey & Mumford, 1985; Pritchard, 2005). Detta kanske 

beror på att lärstilsmodeller är en lukrativ affärsverksamhet som omsätter flera miljoner 

kronor per år världen över och “extern” kritik är inte alltid välkommet då det skulle rubba 

inkomstflödet (Coffield et al., 2004).   

De positiva synpunkter som forskning av lärstilar kommit fram till är att de lärstilar som 

förespråkar självmedvetenhet kring de individuella styrkor som en person besitter samt 

utvecklandet av en dialog kring metakognition leder till positiva resultat.  

Through increased self-awareness of their strength, students’ self-efficacy, academic competences 
and resilience may be enhanced (Boström & Lassen 2006, s. 180).  

Empirical research show that students who where able to indentify and define own learning, were 
able to influence their learning process … students: firstly, made more precise demands on 
teachers, their school and their education; second, reflected on and understood their own learning, 
thus enabling them to do their homework, solve problems and better sort through the flow of 
information; and third, better understood the structure of the school system making it easier for 
them to participate actively. Taking control of one’s own learning is directly related to self-efficacy 
(Boström & Lassen 2006, s. 183).  
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Forskningen visar dock att det finns större evidens för positiva effekter vid användandet av 

just metakognition och utvärderingar i pedagogiska sammanhang, än användandet av lärstilar. 

Coffield et al. (2004) avslutar sitt resonemang kring insamlad evidens av13 lärstilsmodeller 

på följande sätt:  
Our role is to point out that research evidence in favour of introducing either metacognition or 
assessment for learning is more robust and extensive than the evidence we have reviewed here on 
learning styles, regardless of whether they emerged poorly or relatively unscathed from our 
evaluation (s. 135). 

Det är därför också av stor vikt att man som pedagog är medveten om vad följderna av en 

speciell lärstil kan innebära och att man är insatt i alla detaljer kring denna lärstil ”... one of 

the most obvious conclusions is the marked variability in quality among them [learning 

styles]; they are not all alike nor of equal worth and it matters fundamentally which 

instrument is chosen” (Coffiel et al., 2004, s. 138). Det framgår alltså av Coffield et al. (2004) 

att validiteten och reliabiliteten för lärstilsmodeller är svag. Av de tretton modeller som 

utvärderats av Coffield et al. (2004) är det endast en modell, Allinson och Hayes, som möter 

deras fyra kriterier av ”extern” evaluering för att uppnå stark validitet och reliabilitet. Även 

Pashler, McDaniel, Rohrer och Bjork (2008) styrker detta resonemang: 
Although the literature on learning styles is enormous, very few studies have ever used an 
experimental methodology capable of testing the validity of learning styles applied to education 
(s. 105).  
… our search of the learning-styles literature has revealed only a few fragmentary and 
unconvincing pieces of evidence that meet this standard, and we therefore conclude that the 
literature fails to provide adequate support for applying learning-style assessments in school 
settings (s. 116).  

  

 

Flera lärstilar (Dunn, 2001; Coffield et al., 2004) hävdar att det är av oerhörd vikt att lärare 

matchar sin undervisning med den individuella elevens starkaste lärstilspreferens. Tyvärr 

finns det inte mycket evidens via ”extern” forskning som styrker detta påstående enligt 

Coffield et al. (2004) ”This trivial result strongly suggest that in general, it is not a good use 

of teachers time to try to set up, monitor and support individual learning programmes where 

there are large groups to deal with” (s. 133). Även Pashler, McDaniel, Rohrer och Bjork 

(2008) styrker detta resonemang: ”In general, the results, ... showed no tendency for better 

performance for those who received help screens matched to their preferences” (s. 112). 

Denna kritik borde bejakas av lärstilsförfattare så som Dunn och Dunn samt Gregorc men 

Dunn och Dunn möter denna kritik på följande sätt: ”External criticisms, whether they are of 
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the model and its underlying theories or of the instruments, are deemed ’secondary’ or 

’biased’ (Coffield et al., 2004, s. 20) av Dunn och Dunn.  

En annan kritik som framkommit genom forskning är problematiken kring att elever och 

lärare kan börja stämpla sig själva och andra att tillhöra en viss lärstilskategori och därför vara 

oförmögna till förändring (Coffield et al., 2004). En del lärstilar använder sig av kategorier 

med en negativ klang, t.ex. icke-akademiskt orienterad, och lärare kan komma att tro att en 

elev inte kan prestera utanför sin lärstilskategori (Coffield et al., 2004). Det kan i sig leda till 

att eleven blir hämmad, antingen av läraren eller av sig själv, i sitt lärande. 

Ytterligare en kritik som framförts är kritik mot självskattningsformulären. 12 av de 13 

lärstilsmodellerna använder sig av självskattningsformulär (Coffield et al., 2004) men frågan 

är hur pålitliga dessa formulär är. Negativa synpunkter kring hur medveten en individ kan 

vara, eller är, om sitt egen lärande har framkommit samt om individen svarar ärligt eller så 

som individen uppfattar att forskaren vill att individen ska svara. “Moreover, self-report 

inventories ‘are not sampling learning behaviour but learners’ impressions’ [Mitchell 1994, s. 

28] of how they learn, impressions which may be inaccurate, self-deluding or influenced by 

what the respondent thinks the psychologist want to hear” (Coffield et al., 2004, s. 139). Detta 

leder till frågan om inte intervjuer också borde användas vid fastställandet av en individs 

lärstilskategori i alla lärstilsmodeller.  

Den avslutande kritiken jag kan finna i litteraturen kring lärstilar är att det inte finns något 

samarbete forskare emellan. Det finns inte heller någon gemensam stomme eller språk som 

forskarna i detta ämne delar: “the literature has failed to provide any common conceptual 

framework and language for researchers to communicate with each other or with 

psychologists at large” (Coffield et al., 2004, s.136). Forskarna verkar i isolation från 

varandra och det gör att en jämförelse mellan olika lärstilsmodeller blir svår att genomföra 

samt att forskningsområdet förefaller ha blivit ”fragmented, isolated and ineffective (Coffield 

et al., 2004, s.136). “Even now, each research trend generates new studies, with investigators 

in one area having only a vague idea about other research directions” (Kozhevnikov, 2007, s. 

477). Det förfaller som om detta forskningsfält skulle dra fördel av ett gemensamt språk och 

stomme då detta skulle underlätta för ett forskningssamarbete över lärstilsgränserna så väl 

inom som utom ämnet lärstilar. Sammanfattningsvis bör det poängteras att det finns en uppsjö 

av lärstilsmodeller och att den kritik som riktats mot lärstilar samt specifika modeller bör tas i 

beaktan innan man tillämpar en lärstil i en utvald utbildningsmiljö.  
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Översiktsgranskning	  

Eftersom utbudet av lärstilar är stort, hela 71 stycken olika lärstilsmodeller, så har 

översiktsgranskningar, så kallade reviews på engelska, skrivits om lärstilar. I dessa reviews 

ges en överblick av ett flertal olika modeller. Lärstilsmodellerna i en review delas ofta, av 

forskare inom lärstilsområdet, in i olika familjer med lärstilsmodeller av samma karaktär 

inom en familj; olika forskare har gjort olika indelningar. Jag har valt att titta på tre olika 

reviews som publicerades under 2004. Den första är: Learning Styles: An Overview of 

Theories, Models and Measures av Simon Cassidy (2004). Den andra är: Mapping the 

Learning Style ”Jungle”: An Overview of the Literature Based on Citation Analysis av Ella 

Desmedt och Martin Valcke (2004). Den tredje är: Learning Styles and Pedagogy in Post-16 

Learning: A Systematic and Critical Review av Frank Coffield, David Moseley, Elaine Hall 

och Kathryn Ecclestone (2004). Ett gemensamt drag för dessa tre översiktsgranskningar är ett 

försök till att skapa klarhet och struktur inom forskningsområdet. Detta sammanfaller även 

med den kritik som riktats mot lärstilsmodeller (Coffield et al., 2004; Kozhevnikov, 2007) 

angående brist på gemensam stomme och språk som jag klartgjort för tidigare. Jag kommer 

nu att gå igenom dessa tre översiktsgranskningar för att belysa att olika forskare kategoriserar 

lärstilar i olika familjer och att denna kategorisering inte ser likadan ut för varje forskare. 

Läsare av översiktsgranskningar måste vara medvetna om att en mängd olika indelningar 

finns. Dessa tre översiktsgranskningar baserar sin kategorisering på olika metoder. Jag har 

valt att endast ta upp de 13 lärstilsmodeller som jag tidigare presenterat och inte blanda in 

ytterligare lärstilsmodeller som behandlas i de tre översiktsgranskningarna.   

Cassidy	  

Simon Cassidy (2004) har valt att kategorisera lärstilar i olika familjer som delar likheter med 

varandra.  
The selection process certainly did not centre on identifying models which differed from each other 
in such a way as to provide alternative perspectives. Rather, the aim is to make a point of reported 
overlaps between different models in order to make explicit the need for rationalisation in research 
and practice and encourage readers to identify further similarities (s. 425).  

Cassidy (2004) har tittat på tidigare indelningar som gjorts av forskare inom ämnet lärstilar 

och han har valt att sammanställa och analysera tre tidigare översiktsrapporter av Curry, 

Riding och Cheema samt Rayner och Riding för att påvisa likheter mellan lärstilsmodellerna. 

Cassidy har, med inspiration av de ovan nämnda forskares indelningar, skapat tre familjer vari 

han placerar olika lärstilsmodeller.  
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”Wholist-Analytic Style Family / Cognitive Centred Approach / Cognitive Personality 

Style”(Cassidy, 2004, s. 425) är den första familjen. Denna familj karaktäriseras av lärstilar 

som behandlar information antingen holistiskt eller analytiskt, baseras på tron på individuella 

skillnader i ”cognitive and perceptual functioning” (Cassidy, 2004, s. 424) samt en tro på 

permanenta personlighetsdrag hos individen. Inom denna familj placerar Cassidy (2004) 

Allinson och Hayes Intuition-Analysis Style samt Gregorcs Style Delineator.  

Den andra familjen är: ”Learning-Centred Process-Based Approach / Information Processing 

Style (Cassidy, 2004, s. 430). Denna familj karaktäriseras av lärstilar som är fokuserade mot 

undervisning och utbildningsmiljöer där lärstilen vill utveckla ”new learning-relevant 

constructs and concepts” (Cassidy, 2004, s. 424) samt koncentrerar sig på individens 

intellektuella inställning till sin egen lärprocess. I denna familj placerar Cassidy (2004) Kolbs 

Learning Style Inventory, Honey och Mumfords Learning Style Questionnaire, Vermunts 

Learning Style Inventory samt Entwistles Approaches to Study Inventory.  

Den tredje och sista familjen är: “Learning-Centred Preference-Based Approach / 

Instructional Preference / Social Interaction” (Cassidy, 2004, s. 435). Denna familj 

karaktäriseras av lärstilar som är fokuserade mot undervisning och utbildningsmiljöer med 

fokus på individens lärmiljöpreferens samt vilken typ av social interaction som individen 

föredrar. Dunn och Dunns Learning Styles Inventory placeras av Cassidy (2004) i denna 

familj. Cassidy (2004) vill med sin översiktsgranskning poängtera vikten av att reflektera och 

vara medveten om att olika modeller har olika fokus och att val av lärstilsmodell bör 

övervägas noga innan ett beslut tas men även att många lärstilar har mycket genensamt vilket 

möjliggör samarbetsforskning mellan olika lärstilar. Cassidy (2004) menar att om dessa råd 

följ så kommer ett fortsatt positivt utvecklande av lärstilsmodeller vara möjligt. 

Desmedt	  &	  Valcke	  

Ella Desmedt och Martin Valcke (2004) har sammanställt en översiktsgranskning med fokus 

på kognitiv stil och lärstil. Deras syfte är att genom citatanalys klargöra vilka de främsta 

författarna inom kognitiv stil respektive lärstilar är samt ta reda på stilarnas teoretiska 

inriktning (Desmedt & Valcke, 2004). De två familjer som blir tydliga i denna forskning är: 

kognitiv stil och lärstil. De är endast två familjer. Fyra av de tretton modeller jag presenterat 

tidigare återfinns inom familjen kognitiv stil och det är Kolb, Entwistle, Myers-Briggs samt 

Riding. Dessa modeller har alltså blivit mycket påverkade av kognitiva stilar och kan 

fortfarande klassas inom familjen kognitiv stil enligt författarna. Alla dessa fyra 

lärstilsmodeller samt Dunn och Dunn, Gregorc, Honey och Mumford samt Vermunt återfinns 
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i familjen lärstil. Enligt författarna (2004) finns dessa lärstilsförfattare i kognitiv stil-familjen 

även i lärstilsfamiljen för att dessa är kognitiva stilar som applicerats i utbildningsmiljöer och 

därför kommit att kallas och uppfattas som lärstilar istället. ”In other words, cognitive styles 

applied in education are being perceived as learning styles” (Desmedt & Valcke, 2004, s. 

459). Enligt författarna (2004) är Kolb samt Dunn och Dunn de mest frekvent återkommande 

lärstilsförfattarna vid citatanalysen och de förekommer i flest antal dokument. Desmedt och 

Valcke (2004) vill med sin översiktsgranskning tydliggöra forskningsfältet kring kognitiv stil 

och lärstil för en icke-insatt läsare i ämnet så att denna kan särskilja och se hur och var 

kognitiva stilar har påverkat lärstilar samt visa på dess teoretiska ursprung.   

Coffield,	  Moseley,	  Hall	  &	  Ecclestone	  

Coffield, Moseley, Hall och Ecclestone har sammanställt en översiktsgranskning som berör 

71 lärstilsmodeller. Författarna (2004) har samlat in och bearbetat central litteratur rörande 

lärstilar och har skapat en databas som innefattar över 800 referenser. Utifrån den insamlade 

litteraturen har författarna ur de 71 lärstilsmodellerna valt 13 lärstilar som de anser har 

och/eller kan komma att ha stort inflytande på lärstilsområdet. De går igenom dessa 13 

lärstilar i detalj i sin översiktsgranskning. Författarna (2004) har frågat sig om det finns 

empirisk evidens som stöder det lärstilsmodellerna hävdar sig inverka på, samt sökt evidens 

som stöder påståendet att lärstilen påverkar elevers lärande. De har även valt att fokusera på 

vilka pedagogiska följder lärstilsmodellen har. Coffield et al. (2004) har placerat 

lärstilsmodellerna i ett kontinuum som sträcker sig från ”learning styles as more fixed 

characteristics in individuals” till ”learning styles as fluid characteristics in individuals” (Hall 

& Moseley, 2005, s. 246). Författarna (2004) menar att lärstilsförfattarna betraktar 

lärstilspreferenser olika. En del anser att den individuella lärstilen är genetisk, ärvd och 

permanent. Lärstilsfattare inom denna genre anser att lärare i skolan måste bemöta och 

instruera elever enligt dennes lärstil. Läraren förväntas alltså matcha förmedlingen av 

instruktionerna till elevens lärstil. Den andra sidan av kontinuumet anser att den individuella 

lärstilen är rörlig och påverkas av motivation, miljö, yttre faktorer och livserfarenheter. Dessa 

lärstilsförfattare poängterar vikten av att utveckla elevens inlärningsstrategier så att eleven får 

möjlighet att bli en mer mångsidig människa som klara av många olika instruktionssätt 

(Coffield et al., 2004).  

I detta kontinuum mellan fasta och rörliga karaktärsdrag presenterar Coffield et al. (2004) fem 

familjer. Den första familjen betecknas som följer: “Learning styles and preferences are 

largely constitutionally based including the four modalities: VAKT [visuell, auditiv, 
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kinestetisk, taktil]”(Coffield et al., 2004, s. 9). Denna familj karaktäriseras av uppfattningen 

att individens lärstil och preferens är medfödd, detta gäller även de fyra sinnen som nämns 

ovan, samt att individens lärstil inte förändras nämnvärt över tid (Coffield et al., 2004). 

Coffield et al. (2004) placerar Gregorc samt Dunn och Dunn inom denna familj. Den andra 

familjen ”Learning styles reflect deep-seated features of the cognitive structure, including 

’patterns of ability’”(Coffield et al., 2004, s. 9) karaktäriseras av fokus på kognitiv struktur, 

kognitiva processer samt naturlig begåvning. Inom denna familj tror man att grunden till 

individens lärstil är starkt kopplat till ett personligt tankemönster som upprepar sig hos 

individen snarare än ett upprepande av handlingar (Coffield et al., 2004). Inom denna familj 

placeras Riding av Coffield et al. (2004). Den tredje familjen beskrivs som ”Learning styles 

are one component of a relatively stable personality type” (Coffield et al., 2004, s. 9).  

Denna familj karaktäriseras alltså av en tro att lärstilar är ett av flera inslag i en individs 

personlighet och att detta inslag är relativt stabilt över tid. Inom denna familj placerar 

Coffield et al. (2004) Apter, Jackson samt Myers-Briggs. Den fjärde familjen beskrivs som 

”Learning styles are flexibly stable learning preferences” Coffield et al., 2004, s. 9). Här 

karaktäriseras familjen av en tro på inlärningspreferenser, som är knutna till vilken typ av 

inlärningsaktivitet en individ föredrar, t.ex. skriftliga uppgifter eller föreläsning. Denna 

inlärningspreferens kan förändras beroende på situation, aktivitet samt ämne därför anses 

lärstilen som rörlig inom denna familj (Coffield et al., 2004). Allinson och Hayes, Herrmann, 

Honey och Mumford samt Kolb placeras inom denna familj av Coffield et al. (2004). Den 

femte och sista familjen betecknas som “ Move from learning styles to learning 

approaches, strategies, orientations and conceptions of learning” (Coffield et al., 2004, s. 

9). Här karaktäriseras familjen av tanken att livserfarenheter och kontexten d.v.s. 

sammanhanget vari lärandet sker är av stor vikt. I denna familj nämns även benämningen 

strategier, tillvägagångssätt samt syn på inlärning. Denna familj fokuserar mycket på 

motivations- och yttre faktorer och man tror att lärstrategier är rörliga och väljs utifrån sin 

kontext (Coffield et al., 2004). Här tror man att metakognition är ett verktyg för att komma 

närmare en dialog kring lärande för elever/studenter (Coffield et al., 2004). Entwistle, 

Sternberg samt Vermunt placeras inom denna familj (Coffield et al., 2004). 

Coffield et al. (2004) vill med sin granskning poängtera att det är grundläggande att val av 

lärstil sker enbart genom ett medvetet och välinformerat beslut eftersom lärstilsmodellerna 

skiftar så i pedagogisk inställning och kvalité. Författarna vill att deras översiktsgranskning 

ska användas i informativt syfte då ett sådant val skall göras (Coffield et al., 2004). De vill 

också påpeka att det inte existerar någon stark empirisk evidens för att lärstilar påverkar 
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inlärning på ett positivt sätt. Deras slutsats är att lärstilar kan vara bra att använda för att prata 

om metakognition med elever/studenter och för att uppmärksamma elever och studenter på att 

det finns många olika strategier att använda sig av vid inlärning av nytt material men att 

användandet av flera olika lärstilsmodeller samtidigt är att föredra (Coffield et al., 2004).  

Sammanfattning	  

Det dessa tre översiktsgranskningar har gemensamt är att de försöker skapa klarhet och 

struktur inom forskningsområdet lärstilar. Alla tre gör en ansats att strukturera flera olika 

lärstilsmodeller i olika familjer som de sedan beskriver och jämföra med de andra familjerna i 

sin granskning. Eftersom översiktsgranskningarna jag tittat på varken använder samma 

metodanalys, beskrivning eller benämning av familjer eller tar upp samma lärstilsmodeller är 

det svårt att göra någon enhetlig jämförelse mellan översiktsgranskningarna men det finns 

särskiljande drag som jag upptäckt.  

Tabell II. Förkortad framställning av tre översiktsgranskningars syfte, metod, lärstilsfamiljer samt 
summering.  

 Cassidy Desmedt & Valcke Coffield et al. 

Syfte med 
översiktsgranskningen 

• Visa på likheter 
mellan lärstilar 

• Särskilja mellan 
kognitiv stil och 
lärstil 

• Klargöra lärstilar och 
kognitiva stilars 
teoretiska ursprung 

• Redogöra för 13 
inflytelserika 
lärstilar  

• Undersöka lärstilars 
empiriska evidens   

• Redogöra för 
lärstilars pedagogiska 
implikationer 

Metod Analyserar tre tidigare 
granskningar 

Citatanalys Bearbetar central 
litteratur 
 

Kännetecknande för 
Lärstilsfamilj 1 

• Permanent 
personlighetsdrag över 
tid 

• Kognitivt fokus 
 

* Allinson & Hayes 
* Gregorc 

• Kognitivstil 
 

* Kolb 
* Entwistle 
* Myers-Briggs 
* Riding 

• Medfödd lärstil 
• Permanent lärstil över 

tid 
• VAKT [visuell, 

auditiv, kinestetisk, 
taktil] 
 

* Gregorc 
* Dunn & Dunn 
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Tabell II. Fortsättning 

 Cassidy Desmedt & Valcke Coffield et al. 

Kännetecknande för 
Lärstilsfamilj 2 

• Undervisningsmiljö 
• Inlärningsrelevant 

konstruktion & 
koncept 

• Intellektuell 
inställning 
 

* Kolb 
* Honey & Mumford 
* Entwistle  
* Vermunt 

• Lärstil 
 

* Kolb 
* Entwistle 
* Myers-Briggs 
* Riding 
* Dunn & Dunn 
* Gregorc 
* Honey & Mumford 
* Vermunt  

• Kognitiv struktur & 
process 

• Stabil lärstil över tid 
• Naturlig begåvning 

 
* Riding 

Kännetecknande för 
Lärstilsfamilj 3 

• Undervisningsmiljö 
• Lärmiljöpreferens  
• Socialinteraktion 

 
* Dunn & Dunn 

 • Personlighetsdrag 
• Relativt stabil lärstil 

över tid 
 

* Apter 
* Jackson 
* Myers-Briggs 

Kännetecknande för 
Lärstilsfamilj 4 

  • Inlärningspreferenser 
• Rörlig lärstil över tid 

 
* Allinson & Hayes 
* Herrmann 
* Honey & Mumford 
* Kolb 

Kännetecknande för 
Lärstilsfamilj 5 

  • Lärstrategier 
• Kontext 
• Rörlig över tid och 

kontext 
 

* Emtwistle 
* Vermunt 
* Sternberg 

Översiktsgranskningen 
summerar med:  

Struktur, gemensamt 
språk och stomme kan 
leda till gemensam 
samarbetsforskning 
lärstilar emellan 

Kognitivstil har legat 
som grund för lärstilar 
och 
översiktsgranskningen 
visar på kognitiva stilars 
och lärstilars teoretiska 
ursprung 

Vikten av ett medvetet 
och välinformerat val av 
lärstil är essentiellt. 
Ingen stark “extern” 
empirisk evidens för 
lärstilar. 
Metakognition leder till 
dialog kring lärande 

 

Cassidy (2004) delar in sina lärstilar i tre familjer (tabell II). Den första familjen 

karaktäriserar en individs lärstil som ett permanent personlighets drag samt att lärstilen är 

kognitivt inriktad. I denna familj placerar Cassidy (2004) Allinson och Hayes samt Gregorc. I 

Coffields et al. (2004) granskning anser man inte att Allinson och Hayes bör tillhöra denna 

familj (tabell II). De menar i sin granskning att Allinson och Hayes anser att lärstilar är rörliga 
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och kan förändras över tid och är därför inte permanenta (Coffield et al., 2004). Coffield et al. 

(2004) instämmer dock med att Gregors tillhör denna första familj av Cassidy (2004) då även 

de har placerat Gregorc inom en familj som anser att individens lärstil är permanent men i 

Coffields et al. granskning hör även Dunn och Dunn hemma i denna familj. Den 

kategoriseringen gör inte Cassidy. Cassidy (2004) har istället placerat Dunn och Dunn i sin 

sista och tredje familj som karaktäriseras av utbildningsmiljöorienterad lärstil som fokuserar 

på lärpreferenser och socialinteraktion. Den andra familjen i Cassidys (2004) granskning 

karaktäriseras av utbildningsmiljöer där lärstilarna fokuserar mot nya inlärningskonstruktioner 

och koncept vilket kan liknas vid Coffields et al. (2004) fjärde familj som karaktäriseras av 

inlärningspreferenser. Båda dessa granskningar placerar Honey och Mumford samt Kolb 

inom dessa liknande familjer (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2002).  

Desmedt och Valckes (2004) granskning överensstämmer med Coffield et al. (2004) och 

Cassidy (2004) när det gäller valet av lärstilar att ta upp (tabell II). Författarna tar, genom 

citatanalys, upp tio av de tretton lärstilar som Coffield et al. (2004) presenterar som de mest 

inflytelserika lärstilarna. Cassidy (2004) och Desmedt och Valcke (2004) har sju lärstilar 

gemensamt i sina översiktsgranskningar. Desmedt och Valcke (2004) placerar dessutom in 

Riding i sin första familj, kognitivstil, vilket även Coffield et al. (2004) gör. De placerar 

Riding i sin andra familj som karaktäriseras starkt av kognitiva processer och struktur 

(Coffield et al., 2004).  

Coffield et al. (2004) placerar Entwistle samt Vermunt tillsammans i sin femte och sista 

familj som karaktäriseras av lärstrategier, tillvägagångssätt samt syn på inlärning. Denna 

familj fokuserar också på motivation, yttre faktor och kontext. Cassidy (2004) placerar samma 

lärstilsförfattare inom sin andra familj. Det finns likheter mellan dessa familjer men det mest 

intressanta är att i båda fallen hålls Entwistle samt Vermunt inom en och samma familj i båda 

granskningarna. Dessa två, Entwistle samt Vermunt, bör alltså ha liknande karaktärsdrag 

(Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004).  

Dessa tre översiktsgranskningar ger läsaren en behövlig översikt av flera lärstilsmodeller och 

är, enligt min åsikt, ett bra angreppssätt för att ta itu med det enorma utbudet av 

lärstilsmodeller som finns. Dessa tre granskningar hjälper till att förmedla information om 

flertalet lärstilsmodeller vilket behövs för att ett medvetet och välinformerat val av 

lärstilsmodell kan ske. Detta bör, i min mening, ske innan lärare implementerar 
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lärstilsmodeller i en skolmiljö så att pedagogisk samstämmighet mellan lärstilsmodell och 

lärare överensstämmer med varandra samt att lärstilsmodeller av hög kvalité kan väljas. 
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Metod	  	  

Föreliggande arbete är en forskningskonsumerande uppsats som är baserad på tidigare 

forskning inom ämnet lärstil. Jag har via databaser sökt efter översiktsgranskningar, tidigare 

forskning och specifikt efter information om Dunn och Dunns Learning Style Inventory (LSI) 

samt Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS). Jag har valt denna metod då jag vill få en 

översikt över mitt problemfält och sammanställa den information som redan finns. Jag vill 

finna svar på mina frågeställningar genom att analysera och bearbeta den forskning som redan 

framställts inom fältet lärstilar.  

Sökmetoder	  &	  Databaser	  

Jag har använt flera databaser då jag sökt litteratur. Jag har använt mig av Libris, Academic 

Search Premier, ERIC, samt Artikelsök via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida samt 

sökning i Linköpings universitetsbiblioteks lokala bibliotekskatalog på HumSam-biblioteket. 

De sökord jag använt mig av vid min sökning är: learning style, cognitive style, lärstil, 

inlärningsstil, review, Dunn and Dunn, learning style inventory, Vermunt samt inventory of 

learning style. Detta resulterade i många sök resultat som sträckt sig från uppsatser, nationella 

och internationella vetenskapliga tidskrifter, översiktsgranskningar och rapporter.  

Urvalsförförande	  

För att välja ut relevant litteratur sammanställde jag kriterier för urval som föreslagits av Jan 

Backman (2008). Jag har endast valt översiktsgranskningar, så kallade reviews, som 

genomförts under eller efter 2004. Jag har endast valt litteratur och forskning som varit 

relevanta för min studie vilket inneburit att empirisk forskning av andra lärstilar än Dunn och 

Dunn samt Vermunt har uteslutits. Jag har innefattat litteratur som givit en övergripande 

redovisning av begreppet lärstil som publicerats på 2000-talet med ett undantag för en artikel 

som refererats till vid flera tillfällen i andra artiklar.  

Rent praktisk har jag efter urvalsförförande läst alla de texter jag utifrån kriterierna ansett 

relevant. Under läsningens gång har litteratur tillkommit genom att jag sökt litteratur som 

refererats till i texterna. Detta resulterade i att jag bearbetat litteratur som: 

översiktsgranskning, forskning kring begreppet lärstil, specifik litteratur om och av Dunn och 

Dunn samt specifik litteratur om och av Vermunt. Följande tabell redogör för antalet texter 

och typ av litteratur som bearbetats.   
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Tabell III. Litteratur urvalets resultat 

 

Bearbetning	  

Jag startade min bearbetning genom att först läsa igenom litteraturen kring begreppet lärstil 

som jag valt ut. Därefter läste jag de tre översiktsgranskningar som jag funnit. Detta för att få 

en överblick över den mängd lärstilsmodeller som existerar. Därefter valde jag ut 

översiktsgranskningen av Coffield, Moseley, Hall och Ecclestone (2004), och ur dessa valde 

jag två lärstilsmodeller som enligt denna granskning stod i motsatt förhållande till varandra. 

Anledningen till att jag använt Coffield et al. (2004) som utgångspunkt vid val av lärstilar är 

att de har stort fokus på skola och undervisning i sin översiktsgranskning. De redogör för 

lärstilars pedagogiska följder, empirisk evidens samt klargör för de 13 mest inflytelserika 

lärstilsmodeller där Dunn och Dunn samt Vermunt återfinns.  

Jag samlade sedan in litteratur om Dunn och Dunns Learning Style Inventory (LSI) samt 

Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS). Jag bearbetade därefter fram en struktur som 

överensstämmer med Backmans (2008) ”klarhets- och kvalitetsaspekter”(s. 80) bestående av 

olika kategorier som jag ville använda för att jämföra och analysera lärstilsmodellerna i 

relation till varandra. Dessa kategorier blev: (1) ”Lärstil” och ursprung där lärstilsförfattarnas 

definition av begreppet lärstil presenteras samt lärstilens ursprung. (2) Begrepp, kategorier 

och pedagogisk innebörd blev nästa kategori och där presenteras lärstilsmodellernas begrepp 

och kategorier samt lärstilsmodellernas pedagogiska innebörd det vill säga den pedagogiska 

grundinställning som lärstilen vill förmedla. Därefter presenteras lärstilsmodellernas (3) 

mätinstrument och formulär. Sedan behandlar jag den (4) evidens som framkommit i den 

litteratur jag analyserat som styrker eller kritiserar lärstilsmodellen i fråga. Sist behandlas de 

(5) synpunkter på lärstilsmodellen som framkommit av den litteratur jag tagit del av. För att 

minska förvirring presenterar jag en lärstilsmodell i taget utifrån de kategorier som jag 

presenterat ovan. 

Jag har valt att använda den dispositionen som Backman (2008) föreslår vid en 

översiktsrapport i min uppsats då denna efterliknar den traditionella disposition som används 

vid empirisk forskning.  

 Vetenskapliga artiklar Rapporter Böcker Totalt 
Översiktsgranskningar/ Reviews 2 1  3 
Begreppet lärstil 5  2 7 
Dunn & Dunns lärstilsmodell   4 4 
Vermunts lärstilsmodell 5   5 
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Resultatredovisning	  

Syftet med min studie är att belysa två olika lärstilsmodeller: Dunn och Dunns Learning Style 

Inventory (LSI) samt Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) för att urskilja deras 

olikheter. Jag har valt två lärstilar som enligt Coffield, Moseley, Hall och Ecclestone (2004) 

befinner sig i lärstilsfamiljer som står i motsats till varandra. Dunn och Dunns lärstilsfamilj 

karaktäriseras av uppfattningen att individens lärstil och lärpreferens är medfödd samt att 

individens lärstil inte förändras nämnvärt över tid (Coffield et al., 2004). Vermunts 

lärstilsfamilj, som befinner sig på motsatt sida av skalan, karaktäriseras av tanken att 

livserfarenheter och kontexten d.v.s. sammanhanget vari lärandet sker är av stor vikt. I denna 

familj nämns benämningen strategier, tillvägagångssätt samt begreppsuppfattning vid 

inlärning. Denna familj fokuserar mycket på motivations- och yttre faktorer och de anser att 

lärstrategier är rörliga över tid och väljs utifrån sin kontext (Coffield et al., 2004).  

I det här avsnittet har jag strukturerat resultatet av min undersökning av lärstilar på följande 

sätt. För det första presenterar jag lärstilsförfattarens definition av termen ”lärstil” samt den 

specifika lärstilens uppkomst. För det andra behandlar jag centrala begrepp och kategorier 

som används inom lärstilen samt lärstilens pedagogiska innebörd. För det tredje går jag 

igenom mätinstrumentets namn samt själva utformningen av mätinstrumentsformuläret. För 

det fjärde berör jag den empiriska evidens som framförs av lärstilsförfattarna samt presenterar 

“extern” evidens av lärstilen om så existerar. Avslutningsvis redogör jag för de synpunkter 

som framförts på lärstilen.   

 

Dunn	  &	  Dunn	  

Rita och Kenneth Dunn är författarna bakom Dunn och Dunns Learning Style Inventory 

(LSI). Paret Dunn har arbetat med lärstilar sedan 1960-talet. Rita Dunn har under flera år 

undervisat elever med inlärningssvårigheter och är av uppfattningen att faktorer, utöver 

intelligens, påverkar elevers prestationer och studieresultat i undervisningssituationer 

(Coffield et al., 2004). Dunn och Dunn är av övertygelsen att alla elever kan bearbeta och lära 

sig ny akademisk information, men alla lär sig på olika sätt och dessa individuella olikheter 

måste tillgodoses av pedagogen i klassrummet. Den lärstilsfamilj som Dunn och Dunn 

innefattas i enligt Coffield et al. (2004), karaktäriseras av tanken att individens lärstil är 

medfödd och att den inte förändras nämnvärt över tid.  
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”Lärstil”	  och	  ursprung	  

Rita och Kenneth Dunn definierar lärstil som: ”the way learners begin to concentrate on, 

process, internalise and retain new and difficult academic information” (Coffield et al., 2004, 

s. 21). De menar alltså att det tillvägagångssätt som eleven använder sig av för att bearbetar 

information är elevens lärstil. Dunn och Dunn menar att utöver intelligens så påverkas elevens 

lärande av miljömässiga -, emotionella -, sociala -, fysiologiska -, och psykologiska faktorer 

(Boström & Svantesson, 2007). Dessa faktorer måste tas i beaktande, enligt Dunn och Dunn, 

och varje elevs individuella preferens, vad gäller dessa faktorer, måste diagnostiseras så att 

läraren kan presentera ny information genom att matcha varje individs preferens. Dunn och 

Dunn är av uppfattningen att en individs lärstil är medfödd och att denna lärstil inte ändras 

nämnvärt över tid (Coffield et al., 2004). Dunn och Dunn (i Boström & Svanteson, 2007) 

hävdar att ”2/ 5 av lärstilsprofilen är socialt inlärd och 3/ 5 är genetiskt betingad” (s., 24). 

Denna uppfattning att individens lärstil inte ändras nämnvärt över tid leder till att eleven blir 

uppmuntrad att använda sig av sin starkaste preferens vid bearbetning av ny information och 

material då en förändring av individens lärstil inte anses trolig. Det betyder i sin tur att eleven 

blir hindrad att utveckla andra inlärningssätt (Coffield et al., 2004).  

Dunn och Dunn blev intresserade av att utveckla en lärstilmodell p.g.a. Rita Dunns arbete 

med elever med inlärningssvårigheter (Coffield et al., 2004). Hon blev fascinerad av dessa 

elevers olika respons till stimuli och miljö. Dunn och Dunns Learning Style Inventory (LSI) 

grundar sig på forskning inom flera fält, så som hjärnans utveckling samt fysiologisk studier 

om prestation. Dunn och Dunn har, under de senaste 40 åren, utvecklat flera olika 

lärstilsmodeller genom emirisk forskning (Coffield et al., 2004). Dessa lärstilsmodeller riktar 

sig mot olika åldrar, från grundskola till vuxenutbildning. Det grundläggande för deras 

lärstilsmodeller är idén att alla elever kan lära sig men lär sig olika beroende på stimuli, miljö 

och individens preferens i relation till de fem faktorer som Dunn och Dunn identifierat 

(Boström & Svantesson, 2007). Dessa faktorer och de kategorier som ingår i varje faktor 

kommer att redogöras för i kommande avsnitt om begrepp och kategorier.   

Begrepp,	  kategorier	  och	  pedagogisk	  innebörd	  

Dunn och Dunns Learning Style Inventory (LSI) består av fem överordnande faktorer som 

innehåller flera kategorier (Boström & Svantesson, 2007; Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 

2007). Dessa faktorer är (1) miljömässiga faktorer, (2) emotionella faktorer, (3) sociala 

faktorer, (4) fysiologiska faktorer och (5) psykologiska faktorer. Författarna menar att alla 
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elever har individuella preferenser vad gäller dessa faktorer och för att inlärning skall ske på 

bästa sätt så måste en kartläggning eller diagnostisering av dessa preferenser ske. Här följer 

en förklaring av varje faktor och de kategorier som ingår.  

Tabell IV: Dunn & Dunns Lärstilsmodell.  

Inspirerad av Boström & Svantesson 2007 

Miljömässiga	  faktorer	  

I det överordnande begreppet miljömässiga faktorer ingår fyra kategorier. Dunn och Dunn 

talar om ljud, ljus, temperatur och studiemiljö (Boström & Svantesson, 2007)( Tabell IV). 

Dunn och Dunn menar att olika människor har olika behov vid inlärning och bearbetning av 

nytt material. Ljud indelas i två preferenser. De som föredrar att ha ljud omkring sig när de 

bearbetar ny information och de som föredrar tystnad. Ljus dels också in i två preferenser. De 

som föredrar ett kraftigt upplyst rum mot de som föredrar ett rum med dämpad belysning. I 

kategorin temperatur skiljs det på preferens för varmt eller svalt. I den avslutande kategorin 

studiemiljö belyses preferens för formella möbler så som stol med hård sitts mot en preferens 

för informella möbler så som soffa eller fåtölj (Dunn & Griggs, 2007).  

Emotionella	  faktorer	  

Här berörs faktorer som har med medvetna och omedvetna känslor att göra (Boström & 

Svantesson, 2007). Även denna faktor delar in i fyra kategorier med två motsatta preferenser/ 

drivkrafter, förutom en kategori som består av tre olika preferenser. Dessa fyra kategorier är 

motivation, anpassning, uthållighet och stuktur (Tabell IV). I kategorin motivation skildras 

drivkraften genom inre eller yttre motivation. En elev som drivs av inre motivation besitter en 

”inre drivkraft, långsiktiga mål och starkt självförtroende” enligt Boström och Svantesson 

Miljömässiga 
faktorer Ljud Ljus Temperatur Studiemiljö 

Emotionella 
faktorer Motivation Anpassning Uthållighet Struktur 

Sociala 
faktorer Ensam Par Grupp Team Auktoritet Variation 

Fysiologiska 
faktorer 

Perceptuella Preferenser 
Auditiv  Visuell  Taktil  Kinestetisk Intag Rörelse Tid på 

dagen 

Psykologiska 
faktorer 

Informationsbearbetning 
Holistiskt  Analytiskt 

Tankestil 
Impulsiv  Reflekterande 
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(2007, s. 38). En elev som ger tecken för yttre motivation har ett stort behov av ”stöd, 

uppmuntran och återkoppling” (Boström & Svantesson, 2007, s. 39) från en utomstående 

drivkraft så som en lärare eller annan elev för att bearbeta ny information. I kategorin 

anpassning berörs elevens förmåga att anpassa sig efter en situation eller uppgift. En elev som 

anses icke anpassningsbar är en elev som ifrågasätter, är rebellisk och visar tydliga tecken på 

att inte vilja bli styrd. En anpassningsbar elev ifrågasätter däremot sällan och anses vara 

ansvarskännande och har inga problem med att bli styrd genom en uppgift (Boström & 

Svantesson, 2007). Uthållighet berör elevens förmåga att slutföra en uppgift eller inte. Denna 

kategori delas i tre olika preferenser. En elev som visar på hög uthållighet har en hög 

koncentrationsförmåga och slutför alltid en uppgift som de påbörjat även om egen tid utanför 

klassrummet måste tas i anspråk för att det ska ske. En elev med varierad uthållighet slutför 

sina uppgifter men behöver ofta har flera uppgifter på gång samtidigt då de lätt blir lite raslösa 

och söker därför variation. En elev med låg uthållighet blir lätt distraherad och har stora 

problem att slutföra en uppgift. Denna elev har ofta flera uppgifter på gång samtidigt men 

klarar inte av att slutföra någon av dem (Boström & Svantesson, 2007). Den sista kategorin 

berör struktur och återigen talas det om inre eller yttre struktur. De som besitter inre struktur 

klara av att strukturera sina studier själv. De behöver inte så mycket instruktioner, styrning 

och exempel för att kunna lösa en uppgift eller bearbeta ny information. De elever som har 

behov av yttre stuktur klara inte av uppgiften ifråga själva utan behöver t.ex. tydliga ramar, 

tidsplaner och specifika exempel. De behöver en lärare som kan leda dem framåt i sitt arbete 

då de inte klara av den uppgiften själva. 

Sociala	  faktorer	  

Sociala faktorer berör elevens preferenser för att bearbeta ny information själv eller i 

samarbete med andra. Här återfinns sex olika kategorier: ensam, par, grupp, team, auktoritet 

och variation (Tabell IV). En del elever föredrar att bearbeta ny information ensam. De tycker 

inte om att arbeta ihop med andra, medan andra elever föredrar att arbeta tillsammans med en 

annan elev i par. Vissa fördrar att arbeta i grupp där alla i gruppen är jämställda medan andra 

föredrar att arbete i team med en tydlig ledare eller coach. Andra elever vill gärna arbeta med 

en lärare eller med någon vuxen nära. Dunn och Dunn kallar denna kategori för auktoritet/ 

vuxna (Dunn, 2001).  Den avslutande kategorin är variation vilket innefattar elever som inte 

har någon stark preferens för varken det ena eller det andra arbetssättet. De varierar beroende 

på uppgift, dagsform eller ämne (Boström & Svantesson, 2007).  
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Fysiologiska	  faktorer	  

Under begreppet fysiologiska faktorer ingår fyra större kategorier: perceptuella preferenser, 

intag, rörelse och tid på dagen (Tabell IV).  I perceptuella preferenser ingår fyra 

underkategorier vilket representerar fyra sinnen auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. En 

auditive elev föredrar att lära sig nya saker genom att lyssna, diskutera och tala (Coffield et 

al., 2004). En visuell elev föredrar att lära sig genom att se information genom att läsa och se 

ord, bilder, diagram o.s.v. En elev som är taktil föredrar att använda händerna när hon/han lär 

sig nya saker. Detta kan ske genom att pussla, spela spel och/eller genom dataprogram 

(Boström & Svantesson, 2007). Den kinestetiske eleven vill gärna använda hela kroppen vi 

inlärning. Dramatiseringar, experiment, fysiskt byggande och fysiska lekar är inlärningssätt 

som den kinestetiska eleven föredrar (Boström & Svantesson, 2007; Coffield et al., 2004). I 

kategorin intag behandlas elevens eventuella preferens för eller emot intag i form av mat eller 

dryck samtidigt som denne studerar. Rörelse behandlar elevens eventuella preferens vad 

gäller rörelse samtidigt som denne studerar. Behöver eleven röra på sig ofta och mycket eller 

föredrar eleven att sitta still under sin inlärning och bearbetning av ny information. Under 

kategorin tid på dagen berörs vilken tid på dygnet som eleven föredrar att studera, under 

morgon/förmiddag eller eftermiddag/kväll (Boström & Svantesson, 2007; Coffield et al., 

2004).  

Psykologiska	  faktorer	  

Psykologiska faktorer delas in i två kategorier: informationsbearbetning och tankestil av Dunn 

och Dunn (2001; Boström & Svantesson, 2007) (Tabell IV).  I informationsbearbetning talas 

det om ett holistiskt bearbetande av information och ett analytiskt. Ett holistiskt bearbetande 

av information innebär att eleven ser först till helheten och sedan till detaljerna. En elev som 

bearbetar information analytiskt ser till delarna och detaljerna först och sätter sedan ihop 

dessa till en helhet. Tankestil delas in i underkategorierna impulsiv eller reflekterande. En 

elev med en impulsiv tankestil svara ofta på sin första impuls (Boström & Svantesson, 2007). 

En elev med en reflekterande tankestil behöver ofta lite mer tid på sig för att lösa en uppgift 

då denne vill tänka en stund och värdera olika alternativ i sitt huvud innan eleven bestämmer 

sig för att svara (Boström & Svantesson, 2007).  

Lärstil	  

När eleven genomfört ett diagnostiskt prov där frågor berörande alla faktorerna besvarats 

fastställs det om eleven har stark preferens, låg preferens eller ingen preferens vad gäller de 
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fem ovannämnda faktorerna och dess kategorier (Dunn, 2001). Detta sammanställs sedan till 

en individuell inlärningsprofil baserat på elevens svar. Dunn och Dunn (2001) uppmuntrar 

därefter att elev och lärare arbeta på det sätt som motsvarar elevens starkaste preferens och 

motarbetar arbetssätt som enligt elevens individuella inlärningsprofil har låg preferens. Denna 

inlärningsprofil utgör nu elevens individuella lärstil.  

Pedagogisk	  innebörd	  

Dunn och Dunn (2001; Dunn & Griggs, 2007; Boström & Svantesson, 2007; Coffield et al., 

2004) menar att hörnstenen i deras Learning Style Inventory (LSI) är att läraren ska matcha 

elevens strakaste preferens och sin egen undervisningsstil för att bästa möjliga inlärning skall 

ske. Rita Dunn (Coffield et al., 2004) hävdar att: ”students whose learning styles were being 

accommodated could be expected to achieve 75% of a standard deviation higher that students 

who had not had their learning styles accommodated. Thus, matching students’ learning style 

preferences was beneficial to academic achievement” (s. 30). De menar att läraren ska 

undervisa på ett sätt som matchar varje enskild individs inlärningsprofil för att individens 

akademiska resultat skall öka. För att detta ska vara möjligt så har Dunn och Dunn utvecklat 

undervisningspaket som kan köpas in till skolor bestående av material och hjälpmedel. 

Programmed Learning Sequence (PLS) är ett sådant paket som riktar sig mot undervisning av 

elever med stark visuell och taktil preferens (Coffield et al., 2004). Multi- Sensory 

Instructional Packages (MIP) innehåller både PLS och Contact Activity Packages (CAP) som 

riktar sig mot individualisering av undervisning till förmån för alla elever och täcker alla 

preferenser (Dunn & Griggs, 2007). 

Mätinstrument	  och	  formulär	  

Det mätinstrument som Dunn och Dunn skapat kallas Learning Style Inventory (LSI) 

(Coffield et al., 2004). Det är ett inventeringsinstrument som är tänkt att användas av grund- 

och gymnasieelever mellan åldrarna 9-18 år. Det är ett självskattningsformulär som består av 

104 frågor där elever i årskurs 3-4 ombeds att svara på en tregradig skala antingen sant, falsk 

eller vet ej. Elever i årskurs 5-12 ombeds svara på en femgradig skala från instämmer helt till 

tar helt avstånd från (Coffield et al., 2004). Frågeformuläret går igenom alla faktorer och dess 

kategorier som nämnts ovan. Ett exempel på en fråga kan vara: ”Jag kan bara koncentrera mig 

en kort stund när belysningen är svag” (Dunn, 2001, s. 19). Frågeformuläret tar 30-40 minuter 

att besvara och finns i data form, på cd-skiva eller i pappers form (Coffield et al., 2004). När 

formuläret är ifyllt bearbetas det med hjälp av en resultatnyckel och elevens svar 
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kategoriseras enligt stark, låg eller ingen preferens för varje faktor och kategori (Dunn, 2001). 

En individuell inlärningsprofil skrivs sedan och resultatet brukar ofta påvisa att en elev kan 

besitta en eller flera staka preferenser (Coffield et al., 2004).    

Evidens	  

Dunn och Dunn hävdar att deras LSI visar stark validitet och reliabilitet (Boström & 

Svantesson, 2007; Coffield et al., 2004). Rita Dunn påstår att ”Research on the Dunn and 

Dunn model of the learning style is more extensive and far more thorough than the research 

on any other educational movement” (Coffield et al., 2004, s. 27). Dunn and Dunn har 

utvecklat sin lärstilsmodell ur empiriska studier men dessa studier och det som Dunn och 

Dunn hävdar att deras LSI har inverkar på har fått svidande kritik vid “extern” forskning av 

lärstilsmodellen (Coffield et al., 2004). Tyvärr anser Rita Dunn att “extern” forskning av 

deras lärstilsmodeller är ointressant då hon anser att utomstående forskare är ”uncertified and 

untrained in the model”(Coffield et al., 2004, s. 28) och har därför inte utbildning nog att 

uttala sig om hennes lärstilsmodell. En studie som Dunn och Dunn använder som underlag för 

att visa stark validitet och reliabilitet är bland annat en studie av Tomas De Bello (Boström & 

Svantesson, 2007; Coffield et al., 2004) vari De Bello påstår att Dunn och Dunns LSI visar 

”impressive reliability, face and construct validity […] extremely high predictive validity” 

(Coffield et al., 2004, s. 28). Det har dock visat sig att denna studie inte redovisar något som 

helst material som stöder detta påstående utan studien i fråga är en beskrivning av flera olika 

lärstilsmodeller där Dunn och Dunns LSI är en av dem. Denna studie av De Bello har i sin tur 

sedan blivit citerad som stöd för att modellen har starkare validitet och reliabilitet än nio 

andra lärstilsmodeller av Curry (Coffield et al., 2004) men vid granskning av Currys studie 

visade det sig att ”being better than nine very poor instruments is not the same as being 

sufficiently reliable and valid” (Coffield et al., 2004, s. 28). Det har även visat sig att Dunn 

och Dunn använt ytterligare forskning av Curry (i Coffield et al., 2004) som stöd för sin 

lärstilsmodell. I denna studie har Curry räknat alpha värden på 0.63 vad gäller reliabilitet som 

starkt stöd för Dunn och Dunns lärstilsmodell. I forskningsstudier räknas alpha värden på 0.70 

och högre som god koefficient och värden under detta som inte tillräckligt goda värden och 

kan därför inte ge stöd åt studien. Att Curry räknat 0.63 som en god koefficient och inte 

klargjort det i sin studie är anmärkningsvärt (Coffield et al., 2004). De studier som Dunn och 

Dunn ofta använder som stöd för sin lärstilsmodell är dessutom studier som enbart forskat på 

en av faktorerna i modellen och inte på hela lärstilsmodellen. Coffield et al. (2004) redovisar 

att Dunn och Dunns lärstilsmodell fyller ett av deras fyra krav på: intern konsistens (internal 
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consistency), test-retest reliabilitet (test-retest reliability), begreppsvaliditet (construct 

validity) och prediktiv validitet (predictive validity) utförd via “extern” forskning av 

oberoende forskare. Det enda kravet som Dunn och Dunns lärstilsmodell mötte var de på 

prediktiv validitet (predictive validity). Dunn och Dunns påstådda evidens möter alltså 

svidande och skarp kritik av bl.a. Coffield et al. (2004). Dunn och Dunns påstådda stöd för 

vikten av matchning möter också svidande kritik vid “extern” forskning. Det har visat sig att 

det finns omfattande evidens som stöder Dunn och Dunns påstående att människor besitter 

olika perceptuella preferenser (Coffield et al., 2004) vid inlärning. Det finns däremot inget 

stöd för påståendet att dessa perceptuella preferenser bör matchas på individ nivå för bättre 

studieresultat, utan forskning av exempelvis Constantinidou och Baker (Coffield et al., 2004) 

visar att det är viktigare att variera sin undervisning och presentera ny information på det sätt 

som är bäst för ämnet ifråga. Det är anmärkningsvärt att Dunn och Dunns lärstilsmodell som 

används mycket flitigt världen över och framförallt i U.S.A (Coffield et al., 2004) har så svag 

forskningsgrund att stå på.  

Synpunkter	  på	  lärstilsmodellen	  

Dunn och Dunns Learning Style Inventory har mötts av såväl positiva synpunkter som kritik 

från forskningsfältet runt lärstilsmodeller (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004). De positiva 

synpunkter som framkommer i Coffield et al.’s (2004) granskning är att lärstilsmodellen 

fokuserar på att identifiera och förstärka elevens styrkor inte dess svagheter. Vidare belyses 

att denna modells grundinställning är att varje elev kan lära sig, oavsett tidigare skolresultat, 

men att alla lär sig på olika sätt och modellen uppmanar lärare att respektera alla elevers olika 

inlärningspreferenser (Coffield et al., 2004). Dunn och Dunns modell uppmanar också lärare 

att belysa och ifrågasätta sitt eget undervisningssätt. Lärare uppmanas att utveckla alternativa 

undervisningssätt och modellen granskar inredningen och möblemanget betydelse i 

klassrummet. Dunn och Dunns modell bidrar även till ett gemensamt språk som kan användas 

vid samtal om olika inlärningsätt och preferenser (Boström & Svantesson, 2007; Coffield et 

al., 2004). 

Modellen har även mötts av en del kritik. Coffield et al. (2004) framhäver att Dunn och 

Dunns inställning till individens lärstil som medfödd och relativt permanent över tid kan leda 

till stämpling och generaliseringar av elevens inlärningsförmåga. Eleven kan komma klassa 

sig själv att tillhöra en specifik lärstil och därför bli ointresserad av, eller t.o.m. hämmad av 

läraren, att utveckla andra inlärningssätt. Coffield el at. (2004) påpekar också att Dunn och 

Dunns (2001; Dunn & Griggs, 2007) förespråkande av matchning mellan elevens starkaste 
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preferens och lärarens undervisningsätt och instruktioner kan leda till att matchning hjälper 

till att hämma utvecklingen av elevens svaga preferenser samt hämmar öppenhet och 

nyfikenhet gentemot andra inlärningssätt. Författarna av granskningen framhåller också att 

det är ett mycket tidskrävande arbete som begärs av läraren för att matchning på individuell 

nivå ska vara möjlig. De uttrycker oro för att denna tid kommer att tas från undervisningen i 

ämneskunskaper. Det har heller inte presenterats någon stark empirisk evidens för att 

matchning leder till bättre studieresultat och den ”interna” forskning som genomförts på Dunn 

och Dunns Learning Style Inventory ofta bara har berört en faktor i modellen och inte 

lärstilsmodellen som helhet (Coffield et al., 2004). Coffield et al. (2004) utrycker också ett 

strakt behov av “extern” forskning av Dunn och Dunns lärstilsmodell.  

Avslutningsvis bör det påpekas att Dunn och Dunns Learnings Style Inventory är en av de 

mest frekvent använda lärstilsmodellerna i världen (Coffield et al., 2004).  
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Vermunt	  

Vermunt påbörjade sin forskning kring lärande vid universitets- eller högskoleutbildning 

under 1980-talet i Nederländerna (Coffield et al., 2004). Han har intresserat sig för individers 

uppfattning, reglering av inlärning, studiemotiv samt generella syn på inlärning (Coffield et 

al., 2004). Den lärstilsfamilj som Vermunt innefattas i enligt Coffield et al. (2004), 

karaktäriseras av tanken att livserfarenheter och individens uppfattning kring sitt eget lärande 

samt kontexten vari lärandet sker är av stor vikt.  

”Lärstil”	  och	  ursprung	  

Vermunt (1996), Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2005) använder 

”lärstil” som ett överordnande begrepp som innefattar alla de studierelaterande aktiviteter och 

tankesätt som studenter använder sig av vid inlärning. Dessa studieaktiviteter innefattar, enligt 

Vermunt (1996), Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2005) 

studenters kognitiva, affektiva och metakognitivt reglerande strategier vid bearbetning av nytt 

material, deras studiemotiv samt syn på studier. Alla dessa komponenter inräknas i studentens 

lärstil enligt ovan nämnda författare. Vermunt anser att en individs lärstil kan skifta beroende 

på kontext och anser därför inte att en individs lärstil är permanent över tid. ”Learning style is 

not conceived as an unchangeable personal attribute, but as the result of the temporal 

interplay between personal and contextual influences” (Vermunt, 1996, s. 29).  

Detta överordnande användandet av begreppet lärstil som innefattar flera komponenter vid 

inlärning är bredare och mer omfattande än många andra lärstilsförfattares användning av 

begreppet (Vermunt & Verloop, 1999).  

 

Vermunt utvecklade sin lärstilsmodell genom fenomenografiska studier (Vermunt, 1996; 

Vermunt & Vermetten, 2004) i anslutning till sin doktorsavhandling. Denna metod används 

vid utbildningsforskning och används för att ”map the qualitative different ways people 

experience, conceptualize, perceive and understand phenomena” (Vermunt, 1996, s. 30). 

Metoden används alltså för att utgå ifrån individers egna uppfattningar av olika företeelser, i 

detta fall inlärning, och inte med färdiga begrepp framställda av forskaren som sedan 

appliceras i forskning. Genom intervjuer skapas beskrivningskategorier som individerna i 

intervjuerna ligger bakom (Vermunt, 1996). Vermunt (1996) intervjuade studenter om deras 

kognitiva, affektiva och metakognitivt reglerande strategier samt, motiv och syn på inlärning 

under sina universitetsstudier. Utifrån intervjuerna skapade han beskrivningskategorier. 

Genom fortsatta intervjuer med studenter utvecklades dessa kategorier till fyra lärstilar med 
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fyra centrala kategorier inom varje lärstil (Vermunt, 1996). Dessa fyra lärstilar samt de fyra 

kategorierna som utgör Vermunts lärstilsmodell kommer att redogöras för i kommande avsnitt 

om begrepp och kategorier.   

Begrepp,	  kategorier	  och	  pedagogisk	  innebörd	  

Vermunt använder sig av flera olika begrepp som är överordnande olika kategorier i sin 

förklaring och indelning av lärstilar. Vermunt talar om studieaktiviteter, lärstrategier och 

lärstilar. 	  

Studieaktiviteter	  

Inom det övergripande begreppet studieaktiviteter placerar Vermunt tre kategorier: kognitiv 

processaktivitet (cognitive processing activities), affektiv inlärningsaktivitet (affective 

learning activities) samt metakognitiv regleringsaktivitet, ofta kallad enbart regleringsaktivitet 

(metacognitive regulation activities) (Vermunt, 1996; Vermunt, 1998; Vermunt & Verloop, 

1999; Vermunt & Vermetten, 2004) (Tabell V). Varje kategori består i sin tur av flera 

beståndsdelar.  

Tabell V Kategorier och subkategorier som innefattas i Vermunts indelning av lärstilar 

Studieaktiviteter    
 Kognitiv 

processaktivitet 
  

  Djup behandling   
   relaterings- och 

struktureringsaktiviteter 
   kritiskt ställningstagande 
  Stegvis behandling  
   memorerings- och 

upprepningsaktiviteter  
   analyseringsaktiviteter 
  Konkretbehandling  
   konkretiseringsaktiviteter 
 Affektiv 

inlärningsaktivitet 
  

  Motiveringsaktivitet  
  Koncentrationsaktivitet  
  Bedömningsaktivitet   
  Värderingsaktivitet  
  Hanteringsaktivitet  
 Metakognitiv 

regleringsaktivitet 
  

  Självreglerande av   
   inlärningsprocess och 

resultat 
   inlärningsinnehåll 
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Tabell V. Fortsättning  

(Studieaktiviteter) (Metakognitiv 
regleringsaktivitet) 

  

  Extern reglering av  
   inlärningsprocess 
   inlärningsresultat 
  Brist på reglering  
Lärstrategier    
 Kombination av 

olika studieaktiviteter 
som studenter 
använder i olika 
kontexter, så som 
ämne eller kurs 

  

Studiemotiv    
 Personligt intresse   
 Examens orienterad   
 Själv-test orienterad   
 Yrkes orienterad   
 Ambivalent   
Syn på inlärning    
 Konstruktion av 

kunskap 
  

 Inmatning av 
kunskap 

  

 Användning av 
kunskap 

  

 Stimulerande 
utbildning 

  

 Samarbetesinlärning   
Inspirerad av Vermunt (1996; 1998), Vermunt och Verloop (1999) & Vermunt och Vermetten (2004) 

I kategorin kognitiv processaktivitet (Tabell V) innefattas alla de tankesätt studenter använder 

sig av vid bearbetning av nya ämnen och av nytt material (Vermunt & Verloop, 1999). Dessa 

tankesätt leder direkt till resultat i form av inlärning (Vermunt & Verloop, 1999). De 

övergripande aktiviteterna betecknas som djup behandling, stegvis behandling och konkret 

behandling (Vermunt & Vermetten, 2004). Vid djup behandling av ny information använder 

sig studenten av aktiviteter så som (1) relaterings- och struktureringsaktiviteter samt av (2) 

kritiskt ställningstagande. Studenten använder sig av tankesätt som söker efter samband 

mellan del och helhet samt letar efter, strukturerar och bearbetar ny information i relation till 

den kunskap som studenten redan besitter. Ett kritiskt ställningstagande till ny information 

innebär att studenten ifrågasätter om t.ex. den nya informationen innehåller fakta som stöder 

dess resonemang eller om det är subjektiv information som presenterats för studenten 

(Vermunt & Verloop, 1999). Vid stegvis behandling använder studenten (3) memorerings-, 

upprepnings- och (4) analyseringsaktiviteter. Tankesätt som innebär att studenten lär sig t.ex. 

fakta, formler och teorier utantill genom noga repeterande återfinns inom enheten 

memorerings- och upprepningsaktiviteter. Vid analyseringsaktiviteter menar Vermunt och 
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Verloop (1999) att studenten bryter ner en större mängd ny information till mindre delar som 

studeras separat i tur och ordning. Här läggs stort fokus på detaljer. Helhet och relationer till 

andra ämnen eller kunskap negligeras. Vid konkret behandling använder sig studenten av (5) 

konkretiseringsaktiviteter; tankesätt som konkretiserar det abstrakta i det nya ämnet eller 

materialet och sätter det i en konkret kontext som ofta sammanfaller med studentens vardag 

eller blivande yrke (Vermunt, 1996; Vermunt & Verloop, 1999). 

I kategorin affektiv inlärningsaktivitet (Tabell V) innefattas ”emotions that arise during 

learning and lead to affective states that may positively, neutrally, or negatively influence the 

progress of a learning process” (Vermunt & Vermetten, 2004, s. 361). Dessa tankesätt kan 

leda till positiva, neutrala eller negativa resultat vid inlärning (Vermunt & Verloop, 2004). De 

affektiva aktiviteter som används inom denna kategori betecknas som motiveringsaktivitet, 

koncentrationsaktivitet, bedömningsaktiviteter, värderingsaktiviteter samt 

hanteringsaktiviteter. Vid (1) motiveringsaktiviteter använder studenten tankesätt som 

motiverar eleven att fortsätta studera genom att t.ex. använda sig av belöning när studenten 

nått ett eget uppsatt delmål eller tänka på de negativa följder som genereras om uppgiften inte 

genomförs och avslutas (Vermunt & Verloop, 2004). Negativ motivation kan vara att eleven 

intalar sig själv att hon/han inte kan klarar av att lösa uppgiften. (2) Koncentrationsaktiviteter 

är tankesätt som studenten använder sig av för att inte låta sig själv bli påverkad av 

distraherande tankar och önskningar samt att fortsätta studera trots att individen redan studerat 

i flera timmar (Vermunt & Verloop, 2004). (3) Bedömningsaktiviteter berör de tankesätt som 

studenten använder sig av för att bedöma sin egen förmåga, skicklighet och ansvar inför 

uppgift. Positiva tankar som att jag kan det här, jag har klarat det förr kan vara exempel på en 

positiv bedömningsaktivitet medan tanken att vilken konstigt formulerad uppgift, sådant kan 

inte jag är exempel på en negativ bedömningsaktivitet där ansvaret förskjuts till en extern 

faktor samt en negativ självbild som försvårar situationen (Vermunt & Verloop, 2004). 

Subjektiv värdering av relevans, nivå av energi samt tid som behöver läggas på en uppgift är 

tänkeätt som inbegrips inom (4) värderingsaktiviteter enligt Vermunt & Verloop (2004). Den 

sista aktiviteten inom denna kategori är (5) hanteringsaktiviteter vilka består av tankesätt som 

studenten måste använda sig av för att hantera alla de känslor, så som stress, ilska, tvivel, 

frustration och hjälplöshet, som kan uppstår vid studerande. Tankesätt som lugnar individen 

och sätter upp realistiska mål kan vara positiva tankesätt som används här (Vermunt & 

Verloop, 2004).  
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Den tredje och sista studieaktiviteten som Vermunt (1996, 1998); Vermunt och Verloop, 

(1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) använder innefattar i detta övergripande begrepp 

är metakognitiv regleringsaktivitet (Tabell V). Inom denna kategori utövas kontroll och 

reglering av de kognitiva processaktiviteter. De affektiva inlärningsaktiviteter som studenten 

använder sig av och metakognitiva regleringsaktiviteter leder därför indirekt till resultat vid 

inlärning (Vermunt & Vermetten, 2004). De aktiviteter som används inom denna kategori är 

orientering/planering, kartläggning/bedömning/diagnotisering, justering samt 

utvärdering/reflektering. Orientering/planering berör tankesätt som har att göra med vilka 

medel man använder och hur man ska gå till väga för att angripa uppgiften. Funderingar kring 

vad målet med uppgiften är samt vilket material som måste användas är frågor som ställs 

inom denna aktivitet. När man orienterat sig kring uppgift, mål och material måste hela 

processen planeras (Vermunt & Verloop, 1999). Kartläggning/bedömning/diagnostisering 

(Vermunt & Verloop, 1999) behandlar områden som har att göra med överblick över 

inlärningsprocessen. Här kartläggs det om uppgiften leder till inlärning och om processen går 

framåt så som planerat. De görs bedömningar av material och personlig förståelse av 

materialet med hjälp av frågor som ställs till sig själv och till materialet. Om det visar sig att 

den förståelse som krävs inte infunnit sig efter att frågorna besvarats måste det diagnostiseras 

var problemet ligger. Varför inte förståelse för materialet har uppnåtts är en diagnostiserande 

fråga som kan ställas. Justering är den aktivitet som behövs om resultatet av föregående 

aktivitet inte är positivt. Då måste inlärningsprocessen justeras och annat material måste 

kanske behandlas för att förståelse för ämnet ska uppnås (Vermunt & Verloop, 2004). 

Avslutningsvis görs en utvärdering/reflektering av inlärningsprocessen inför framtida studier 

eller uppgifter. Vad som fungerade bra i denna inlärningsprocess och vad som fungerade 

mindre bra är frågor som reflekteras över. Den individuellt upplevda erfarenheten av 

inlärningsprocessen ligger till grund för de kommande val som görs inför nästa 

inlärningsprocess enligt Vermunt och Verloop (1999). Dessa fem kategorier utgör innehållet i 

den indelning som Vermunt (1996, 1998), Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och 

Vermetten (2004) gör av den övergripande kategorin regleringsaktiviteter. Författaren delar in 

denna kategori i fem huvudkategorier med tre underhuvudkategorier. Självreglerande av: (1) 

inlärningsprocess och resultat samt (2) inlärningsinnehåll. I denna kategori innebär det att de 

fem ovannämna kategorierna är självreglerade. Studenten behärskar inlärningsprocessen själv 

och utövar alla regleringsaktiviteter (orientering/planering, 

kartläggning/bedömning/diagnotisering, justering samt utvärdering/reflektering) själv. Den 

andra huvudunderkategorin är extern reglering av: (3) inlärningsprocess och (4) 
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inlärningsresultat. Här utförs de fem ovannämna kategorierna via extern hjälp från lärare, 

böcker eller andra didaktiska material. Studenten låter sig guidas av andra under sin 

inlärningsprocess och reglerar den inte själv. Den tredje och avslutande huvudunderkategorin 

är (5) brist på reglering. Denna kategori karaktäriseras av total brist på reglering. Studenten 

kan inte själv reglera sin inlärningsprocess men anser heller inte att tillräcklig hjälp ges 

genom extern reglering (Vermunt, 1998). Dessa studenter har svårt att avgöra vad som är 

viktigt i det material de studerar samt om de har förstått materialet/ämnet tillräckligt väl inför 

en examination eller inte (Vermunt, 1998).  

 

I begreppet studieaktiviteter ingår alltså tre huvudkategorier kognitiv processaktivitet, affektiv 

inlärningsaktivitet samt metakognitiv regleringsaktivitet (Tabell V). Inom var och en av dessa 

tre huvudkategorier ingår fem underkategorier. Inom kognitiv processaktivitet ingår följande 

fem underkategorier: relaterings- och struktureringsaktiviteter, kritiskt ställningstagande, 

memorerings- och upprepningsaktiviteter, analyseringsaktiviteter samt 

konkretiseringsaktiviteter. Inom affektiv inlärning aktivitet ingår följande fem 

underkategorier: motiveringsaktiviteter, koncentrationsaktivteter, bedömningsaktiviteter, 

värderingsaktiviteter samt hanteringsaktiviteter. Inom metakognitiv regleringsaktivitet ingår 

följande fem underkategorier: Självreglerande inlärningsprocess och resultat samt 

inlärningsinnehåll. Extern reglering av inlärningsprocess samt inlärningsresultat. Den sista 

kategorin är brist på reglering.   

Lärstrategier	  	  

Det andra övergripande begrepp Vermunt (1996, 1998), Vermunt och Verloop (1999) samt 

Vermunt och Vermetten (2004) använder sig av vid sin indelning av lärstilar är lärstrategier. 

Lärstrategier består av en speciell kombination av olika studieaktiviteter. ”Learning strategies 

are seen here as particular combinations of learning activities student use to achieve their 

learning goals. For example, a deep processing strategy combines the use of relating, 

structuring and critical processing activities” (Vermunt & Verloop, 1999, s. 264). En individ 

använder sig ofta av olika lärstrategier i olika ämnen och kurser. Dessa lärstrategier är inte 

permanenta över tid och kontext enligt Vermunt & Vermetten (2004): 
Analyses of variance showed that students varied their use of learning strategies for the different 
courses. This result points to a context-specific component in the use of learning strategies. 
However, correlations showed that students were also consistent in their strategy use over 
different courses (s. 372). 
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Detta betyder att en student kan använda sig av olika lärstrategier i olika kontexter men att 

samma strategi ofta används genomgående i ett ämne eller kurs. Dessa lärstrategier är alltså 

inte permanenta utan rörliga och kan påverkas genom undervisning i lärstrategier (Vermunt & 

Vermetten, 2004) för att utveckla studenters studieaktiviteter. En student kan alltså använda 

sig av en djup behandling i ett ämne men sedan använda sig av en stegvis behandling i ett 

annat. I något ämne är studenten självreglerande men i ett annat ämne behöver kanske 

studenten extern reglering (Vermunt & Vermetten, 2004). Forskning av Vermetten (Vermunt 

& Vermetten, 1999) har dock visat att vissa lärstrategier är mer känsliga för förändring 

beroende på kursens eller ämnets kontext medan andra lärstrategier inte är det.  

Lärstilar	  

Det tredje och mest övergripande begrepp Vermunt (1996, 1998), Vermunt och Verloop 

(1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) använder är lärstil vilket innefattar alla 

studieaktiviteter samt två nya kategorier studiemotiv (learning orientation) samt syn på 

inlärning (conceptions of learning/mental models of learning) (Tabell V).   

Inom kategorin studiemotiv återfinns de tankesätt som rör studentens ”motiv, mål och 

attityder” (Vermunt, 1994/2010, s. 6) rörande sina egna studier; d.v.s. anledning till att 

studenten valt att studera. Inom denna kategori finns fem underkategorier: personligt intresse, 

examens orienterad, själv-test orienterad, yrkesorienterad samt ambivalent (Vermunt, 1998) 

(Tabell V). Karaktäristisk för en student som studerar av (1) personligt intresse är att själva 

ämnet intresserar studenten och därför läser studenten på universitet eller högskola (Vermunt, 

1998). Huvudanledningen till att en student som är (2) examens orienterad läser på universitet 

eller högskola är för att få en examen. Det är själva slutprodukten, t.ex. en kandidatexamen, 

som är det viktiga för denna student samt att klara alla examinationer (Vermunt, 1998). En 

student som är (3) själv-test orienterad studerar på universitet eller högskola för att testa sig 

själv och se om individen klara av att läsa en högre utbildning (Vermunt, 1998). En (4) 

yrkesorienterad student läser på universitet eller högskola för att det krävs för få arbeta inom 

ett visst yrke (Vermunt, 1998). Lärarutbildningen är ett exempel på ett universitets- eller 

högskoleprogram där det ofta finns många studenter som är yrkesorienterade. En student som 

är (5) ambivalent karaktäriseras av tankesätt som rör tvivel och oro rörande valet av att 

studera vid universitet eller högskola (Vermunt, 1998).   

Kategorin syn på inlärning innefattar studentens ”syn vad gäller saker som är relaterade till 

lärande, utbildning, uppdelning av uppgifter mellan studenten och utbildningsinstitutionen 
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och kontakter med andra studenter” (Vermunt, 1994/2010, s. 8). Denna kategori berör de 

tankesätt som rör studentens generella uppfattningar kring lärande och utbildning och inga 

specifika aktiviteter (Vermunt, 1994/2010). Inom denna kategori finns fem underkategorier: 

konstruktion av kunskap, inmatning av kunskap, användning av kunskap, stimulerande 

utbildning samt samarbetes inlärning (Tabell V). Inom underkategorin (1) konstruktion av 

kunskap finner vi studenter som anser att det ligger på det egna ansvaret att söka insikt och 

konstruera kunskap (Vermunt, 1998). Ett exempel på detta kan vara att själv söka litteratur 

utöver den som tilldelats av institutionen om denna inte uppfattas som tillräcklig eller 

förståelig av studenten. Inom underkategorin (2) inmatning av kunskap finner vi åsikter som 

behandlar kunskap och inlärning som något som ska repeteras, matas in och minnas 

(Vermunt, 1998). Inom underkategorin (3) användning av kunskap återfinns åsikter som anser 

att kunskap som studenten har förvärvat skall användas i praktiken; det är därför man 

studerar. Inom underkategorin (4) stimulerande utbildning anses det att utbildningen måste 

vara stimulerande och att denna stimulans bör komma från kursledningen och att det bör ligga 

på deras ansvar att uppmuntra studenten; det är alltså inte studenten själv som ska bidra med 

detta. I den sista underkategorin (5) samarbetes inlärning finner vi åsikter som lägger stor vikt 

vid samarbete vid inlärning av nytt material eller ämne. Dessa studenter uttrycker ett behov av 

att arbete med andra för att kunna skapa kunskap vid inlärning av nya ämnen och nytt 

material (Vermunt, 1998).  

Inom begreppet lärstil ingår alltså studieaktiviteter, lärstrategier, studiemotiv samt syn på 

inlärning med alla de kategorier och underkategorier som jag redogjort för och beskrivit ovan 

(Tabell V). Vermunt har genom fenomenografiska studier (Vermunt, 1996, 1998) funnit ett 

samband mellan dessa begrepp och kategorier och redovisar fyra kvalitativt olika lärstilar. 

Dessa kallas oriktad, reproducerings-riktad, betydelse-riktad samt applikations-riktad lärstil. 

Vermunt och Vermetten (2004) fann att: 
four clear dimensions in student learning can be discerned: undirected, reproduction-directed, 
meaning-directed, and application-directed learning patterns. These are characterized by strong 
interrelations between students’ conceptions of learning, their learning orientations, and their use of 
regulation and processing strategies (378).  

Detta innebär att inom varje lärstil behandlar Vermunt flera aspekter av en students kognitiva 

och metakognitivt reglerande aktiviteter, syn på inlärning och studiemotiv, vid inlärning och 

bearbetning av ny kunskap. Vermunt (1996) fann i sin forskning att studenter kan visa 

karaktärsdrag som tillhör olika lärstilar men att alla studenter, i hans studie, uppvisade en 

starkt dominant lärstil över andra. Jag kommer nu att visa karaktäristiska drag som studenter 
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som innefattas i en lärstil uppvisar vad gäller dessa olika aktiviteter, strategier, studiemotiv 

och syn på inlärning.  

Tabell VI: Lärstilar och dess kategorier. 

Kategorier Lärstilar 
   

 Oriktad Reproducerings 
riktad 

Betydelse 
riktad 

Applikations 
riktad 

Kognitiv 
processaktivitet 

Knappt någon 
processaktivitet 

Stegvis 
behandling 

Djup 
behandling 

Konkretiserings- 
aktivitet 

Metakognitiv 
regleringsaktivitet 

Brist på 
reglering 

Extern reglering Självregelring Både självreglering  
och extern reglering 

Studiemotiv Ambivalent Själv-test och  
Examens 
orienterad 
 

Personligt 
intresse 

Yrkesorienterad 

Syn på inlärning Samarbetes 
inlärning 
Stimulerande 
utbildning 

Inmatning av 
kunskap 

Konstruktion 
av kunskap 

Användning av  
kunskap 

Inspirerad av Vermunt (1996), fritt översatt till svenska. Affektiva aktiviteter är borttaget i denna 
tabell eftersom Vermunt själv tar bort denna kategori i forskning från 1998 och framåt eftersom att 
affektiva aktiviteter ingår i metakognitiv regleringsaktivitet.  

Oriktad lärstil kännetecknas av generella svårigheter med alla olika slags inlärningsfunktioner 

(Vermunt, 1996). Inom denna lärstil används knappt någon kognitiv processaktivitet och 

studenten påvisar brist på reglering (Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004) 

(Tabell V & VI). Denna lärstil visar ett ambivalent studiemotiv och inom kategorin syn på 

inlärning så återfinns samarbetes inlärning samt stimulerande utbildning (Vermunt & 

Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004).  

I reproducerings-riktad lärstil används stegvis behandling av kognitiva processaktiviteter så 

som memorerings-, upprepnings- och analyseringsaktiviteter (Tabell V & VI). Här vill 

studenten få extern reglering av inlärningsprocess och inlärningsresultat av lärare. Denna 

students studiemotiv är själv-test och examens orienterad och syn på inlärning är inmatning 

av kunskap (Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004).  

Betydelse-riktad lärstil kännetecknas av djup behandling av kognitiva aktiviteter så som 

relaterings- och struktureringsaktiviteter samt kritiskt ställningstagande (Vermunt & Verloop, 
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1999; Vermunt & Vermetten, 2004) (Tabell V & VI).  Här utövar studenten självreglering av 

inlärnings process, resultat och innehåll. Studiemotivet är präglat av personligt intresse och 

syn på inlärning är konstruktion av kunskap (Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & 

Vermetten, 2004).  

I applikations-riktad lärstil används konkretiseringsaktiviteter vid kognitiva processer. I denna 

lärstil används både själv- och externreglering av inlärning växelvis (Vermunt & Verloop, 

1999; Vermunt & Vermetten, 2004)(Tabell V & VI). Denna students studiemotiv är 

yrkesorienterad och användning av kunskap är den syn på inlärning som återfinns i denna 

lärstil.  

Vermunt (1996) hävdar att de två sistnämnda lärstilarna är de bästa att använda sig av vid 

universitets- eller högskoleutbildning eftersom dessa lärstilar är i linje med det mål som högre 

utbildning ställer på studenter. Vermunt (1996) menar att studenter bör motverkas till att 

använda oriktad eller reproducerings-riktad lärstil eftersom dessa inte manar till självständigt 

tänkande och lärande vilket är ett generellt krav vid universitets- och högskoleutbildning. 

Vidare menar Vermunt och Vermetten (2004) att lärstilar är mottagliga för förändring via 

undervisning i studieaktiviteter, lärstrategier och lärstilar och att lärare därför bör se det 

positiva i att undervisa studenter i effektiva studietekniker. Vermunt (1996) menar att 

instruktioner bör designas så att alla inlärningsfunktioner används så att studenten får 

möjlighet att exponeras för och öva sig på alla inlärningsfunktioner inklusive de funktioner 

som studenten inte använder självmant.  

Pedagogisk	  innebörd	  

Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) belyser problematiken 

som kan uppstå när det gäller lärares undervisningsstrategier och studentens lärstrategier vad 

gäller reglering av inlärning. Det vill säga graden av självreglerad och/eller extern reglerad 

inlärning. Vermunt (1996, 1998), Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten 

(2004) hävdar i redovisningen av sina fyra lärstilar att alla studenter inte använder samma typ 

av reglering. Författarna tar upp två begrepp som rör detta: kongruens (congruence) och 

friktion (friction). Inom begreppet friktion finns det två kategorier: konstruktiv (constructive) 

och destruktiv (destructive). Kongruens betyder att studentens lärstrategier och lärarens 

undervisningsstrategier överensstämmer med varandra (Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt 

& Vermetten, 2004). Detta är en positiv situation för båda parter då studentens behov av 

reglering överensstämmer med den form av reglering som läraren använder. Friktion uppstår 
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då lärarens undervisningsstrategier inte överensstämmer med studentens. Den negativa 

effekten av detta betyder att inlärningsprocessen, inlärningsresultatet och användandet av 

studieaktiviteter påverkas negativt på grund av läraren (Vermunt& Verloop, 1999; Vermunt 

& Vermetten, 2004). När detta händer uppstår friktion men denna friktion kan vara 

konstruktiv eller destruktiv när det gäller studentens användande av olika studieaktiviteter 

(Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004). Konstruktiv friktion kan leda till 

att studenter får möjlighet att utveckla andra lärstrategier än de de vanligtvis klara av att 

använda på egen hand. Konstruktiv friktion kan liknas vid de vad Vygotskij kallar för ”zone 

of proximal development” (Säljö, 2000, s.120) vilket innebär att studenten med lärares eller 

annan students hjälp kan utveckla kunskaper och strategier som annars inte är möjliga för 

studenten att utveckla på egen hand. Destruktiv friktion kan leda till minskad användning av 

de strategier som studenten själv förvaltar över. Vermunt och Vermetten (2004) hävdar att 

destruktiv friktion förekommer då t.ex.  
[…] teachers take over from students learning activities that they are already used to employing of 
their own accord. This friction may result in a decrease in students’ use of learning and thinking 
activities. Friction of a destructive nature may occur when the distance between the level of self-
regulated learning that the teacher expects from the students, and the self-regulatory skills these 
students possess, is too great (s. 363). 

Detta innebär att om glappet mellan studentens regleringsaktivitet och lärarens 

regleringsaktivitet är för stor så får det negativa konsekvenser för studenten till skillnad från 

den positiva konsekvens som sker vid konstruktiv friktion då läraren eller annan student 

hjälper studenten att lära sig nya strategier.  

Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) menar att för att främja 

betydelse-riktad och applikations-riktad lärstil samt kongruens och konstruktiv friktion så bör 

lärare använda sig av process-orienterade instruktioner (process-oriented intruction). Med 

process-orienterade instruktioner menar författarna att lärares mål bör vara att undervisa i 

specifik ämnes kunskap men även undervisa i utvecklandet av olika studieaktiviteter och 

inlärningsstrategier. Lärare bör lära studenter hur man lär sig samt, hur man lär sig att 

använda andra studieaktiviteter än de man är van vid (Vermunt & Vermetten, 2004). Vermunt 

och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) menar att det måste ske en gradvis 

överföring av inlärningsfunktioner från lärare till student och det är detta han kallar process-

orienterade instruktioner. För lärare innebär detta att deras huvudfokus bör innebära 

”initiating, supporting and influencing the thinking processes that students use to learn” 

(Vermunt & Verloop, 1999, s. 274). Vermunt och Verloop (1999) hävdar att läraren har sex 

olika roller att verkställa vid process-orienterade instruktioner: Läraren som diagnostiserare 



 43 

som ser vilka studieaktiviteter studenten använder respektive inte använder. Läraren som 

utmanare som utmanar studenten att använda nya aktiviteter. Läraren som förebild som visar 

hur olika studieaktiviteter kan användas för att lösa problem och bearbeta ny information. 

Läraren som aktiverare som ser att till att nyförvärvade aktiviteter används. Läraren som 

observatör som betraktar när de nya studieaktiviteterna används och finns till hjälp om 

studenten behöver. Den sista rollen är läraren som utvärderare som utvärderar hur väl de nya 

studieaktiviteterna används och som ser till att prov utformas så att alla kognitiva 

processaktiviteter används vid examinationen.    

Vermunt och Verloop (1999) hävdar att betydelse-riktad och applikation-riktad lärstil samt 

fokus på process-orienterade instruktioner möter de krav på livslångt lärande som ställs av 

samhället idag. Dagens krav på individen är att denne vet hur man införskaffar sig och 

bearbetar ny kunskap och information, då kunskap hela tiden utvecklas och förnyas. Vermunt 

och Verloop (1999) anser att utbildning vid universitet eller högskola ska leda till kunskap om 

hur man förvärvar och bearbetar den informationen och de anser att användandet av process-

orienterade instruktioner är ett bra tillvägagångssätt för att nå detta mål. Studenter bör lära sig 

att använda kognitiva processer samt regleringsaktiviteter som gör dem till självständiga och 

självreglerande informationsbearbetare (Vermunt & Verloop, 1999).  

Mätinstrument	  och	  formulär	  

 Det mätinstrument som Vermunt skapat kallas “The Inventory of Learning Styles (ILS)” 

(Vermunt & Vermetten, 2004, s. 364). Det är ett inventeringsinstrument som är tänkt att 

användas vid universitets- eller högskoleutbildningar. Det är ett självskattningsformulär som 

består av 120 frågor som är indelade i tre delar. Den första delen, del A, kallas: 

studieaktiviteter och berör frågor angående studentens studiestrategier, såsom 

tillvägagångssätt studenten använder sig av vid bearbetning av nytt material. I del A ombeds 

studenten svara på en fem gradig skala kring hur ofta studenten använder strategin i fråga. 

Skalan går från 1: sällan eller aldrig till 5: nästan alltid (Vermunt, 1994/2010, s. 1). Den andra 

delen, del B1, berör frågor kring studentens studiemotiv såsom de ”motiv, mål och attityder” 

(Vermunt, 1994/2010, s.6) studenten har till sina studier vid universitets- eller 

högskoleutbildning. Här ombeds individen svara på en femgradig skala om hur väl studenten 

instämmer med det påstående som ställs i frågan. Skalan går från 1: tar helt avstånd från till 5: 

instämmer helt (Vermunt, 1994/2010, s. 1). Samma skalindelning används i den tredje delen. 

Den tredje delen, del B2, kallas: syn på studier och berör frågor kring studentens övergripande 

inställning till lärande och utbildning. Här blir perspektivet kring studentens uppfattning av 
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studier mer generellt. Vid bearbetning av studentens svar delas formuläret in i fyra kategorier. 

Dessa fyra kategorier är: kognitiv processaktivitet (cognitive processing strategies), 

metakognitiv reglerings strategi, kallas oftast bara reglerings aktivitet (metacognitive 

regulation strategies), studiemotiv (learning orientations) samt syn på inlärning (concepts of 

learning) (Vermunt, 1996; Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2005). I del A 

behandlas frågor kring kognitiv process strategi och reglerings strategi. I del B1 behandlas 

frågor kring studiemotiv och i del B2 behandlas frågor kring syn på inlärning. Utifrån dessa 

fyra kategorier placeras studenten in i en lärstil. Vermunt (1996, 1998), Vermunt och Verloop 

(1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) presenterar fyra olika lärstilar: betydelse-riktad, 

applikations-riktad, reproducerings-riktad samt oriktad lärstil.  

Evidens	  

Vermunt (1996, 1998) presenterar stark empirisk evidens för att innehållet i hans fyra lärstilar 

och dess fyra subkategorier kognitiv processaktivitet, reglerings aktivitet, studiemotiv samt 

syn på inlärning verkligen existerar som olika tankesätt och aktiviteter som studenter 

använder sig av vid inlärning och bearbetning av nya ämnen och nytt material. 1996 

genomförde Vermunt forskning på 35 studenter och fann stark test-retest reliabilitet. I en 

betydligt större studie på 717 distansstudenter och 795 universitetsstudenter, vid vanligt 

universitet eller högskola, fann Vermunt (1998) att hans fyra lärstilar och dess subkategorier 

visade stark validitet och reliabilitet. Denna studie visade alpha värden på 0.70 eller högre 

(Coffield et al., 2004) vid mätning av validitet och reliabilitet. “extern” forskning av Boyle, 

Duffy och Dunleavy (2003 i Coffield et al., 2004) fann även de att tre av de fyra 

subkategorierna kognitiv processaktivitet (cognitive processing activities), reglerings aktivitet 

(metacognitive regulation activities) samt syn på inlärning (concepts of learning) visade stark 

validitet medan kategorin studiemotiv (learning orientations) visade något svagare alpha 

värde på 0.67.  Även “extern” forskning av Busato, Prins, Elshout och Hamaker (Cassidy, 

2004) stöder Vermunts redovisning av stark validitet och reliabilitet. Coffield et al. (2004) 

redovisar att Vermunts lärstilsmodell fyller tre av deras fyra krav på “extern” forskning av 

oberoende forskare av: intern konsistens (internal consistency), test-retest reliabilitet (test-

retest reliability), begreppsvaliditet (construct validity) och prediktiv validitet (predictive 

validity). Den enda kravet som Vermunts lärstilsmodell inte mötte var det på prediktiv 

validitet (predictive validity).  Endast tre av de tretton lärstilsmodeller som Coffield et al. 

(2004) undersökt ”could be said to come close to meeting these criteria” (s. 139) och 

Vermunts lärstilsmodell var en av dessa tre. Vermunt och Vermetten (2004) har också funnit 
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evidens för att lärstrategier kan influeras positivt och förändras till mer fördelaktiga 

inlärningsprocesser och studieresultat. Författarna hävdar att ”These studies are promising 

and show that it is indeed possible to influence student learning patterns in such way that, for 

example, their level of deep processing and self-regulation increases. Moreover, they show 

that these improvements in learning patterns often go together with improvements in learning 

outcomes (Vermunt & Vermetten, 2004, s.380). Det finns inte någon stark empirisk evidens 

som stöder Vermunts påstående att individens studieresultat skulle öka då avsiktlig 

”mismatching” av lärstil och undervisningssätt sker. Det finns däremot empirisk evidens som 

visar att elever som inte blir matchade i sin lärstil har längre koncentrationen förmåga och blir 

inte uttråkade lika fort då variation av undervisningssätt sker (Coffield et al., 2004). 

Det sammanfattande intrycket är att Vermunts lärstilsmodell visar en generellt stark validitet 

och reliabilitet (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004; Vermunt 1996, 1998; Vermunt & 

Vermetten, 2004).   

Synpunkter	  på	  lärstilsmodellen	  

Den kritik som rikts mot Vermunts Inventory of Learning Styles är att den vänder sig till 

universitets- och högskoleutbildningar och kan därför inte appliceras på lägre skolnivåer 

(Coffiel ed al., 2004). Detta anses synd eftersom Vermunts lärstilsmodell annars visar många 

positiva kvalitéer såsom stark validitet och reliabilitet (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004; 

Vermunt 1996,1998; Vermunt & Vermetten, 2004). Vermunt arbetar dock med att ta fram en 

ny version som ska kunna tillämpas på gymnasienivå (Coffield et al., 2004). En annan kritik 

som riktats mot Vermunt lärstilsmodell av Coffield et al. (2004) är att den inte visar någon 

större empirisk evidens för att modellen har positiv effekt på pedagogiken. Det betyder att det 

finns mycket lite empirisk evidens som visar att användandet av Vermunts lärstilsmodell leder 

till bättre studieresultat.    

Coffield et al. (2004) belyser flera positiva synpunkter med Vermunts lärstilsmodell bland 

annat att ”it certainly provides a common language for teachers and learners to discuss how 

people try to learn, why they do it, how different people see learning, how they plan and 

monitor it and how teachers can facilitate it” (s. 109). Denna goda egenskap, att skapa en 

dialog omkring lärande, som innefattar flera delar, såsom studieaktiviteter, studiemotiv samt 

syn på inlärning anses speciellt positivt då många andra lärstilar inte berör hela spektra av 

komplexa processer som försiggår vid inlärning och undervisning (Coffield et al., 2004). En 

annan positiv synpunkt är att modellen tar hänsyn till och ser variationer i lärstil och 
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lärstrategier beroende på kontext och därför inte anser att en individs lärstil är permanent över 

kontext och tid (Coffield et a., 2004) samt att lärstilsmodellen är tänkt att användas av såväl 

studenter som lärare.  

Avslutningsvis bör det belysas att Vermunts utvecklande av sin lärstilsmodell var för att 

sammanfoga flera olika aspekter av inlärningskomponenter, såsom metakognition, kontext 

och motivation tillsammans med kognitiva processer och syn på inlärning för att skapa en mer 

allsidig bild av en students inlärningsprocess (Vermunt, 1998).  
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Diskussion	  

Resultatdiskussion	  

Det viktigaste som framkommit av mitt resultat är att dessa två lärstilsmodeller, Dunn & 

Dunn’s Learning Style Inventory (LSI) och Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS), 

skiljer sig åt betydligt vad gäller grundinställning, begrepp, pedagogisk syn på inlärning samt 

styrkande evidens.  

Grundinställning	  

Dunn och Dunns grundinställning är att individens lärstil är medfödd och inte ändras 

nämnvärt över tid eller kontext (Coffield et al., 2004) vilket leder till att individen endast får 

kunskap om sin egen starkaste lärstilspreferens och uppmuntras att stärka denna lärstil (Dunn, 

2001; Dunn & Griggs, 2007; Boström & Svantesson, 2007; Coffield et al., 2004). Vermunts 

lärstilsmodell syftar däremot till att informera individen om olika inlärningssätt och strategier 

och denna modell menar att individen använder olika lärstilar beroende på kontext och ämne. 

En individ kan därför besitta flera olika lärstilar och dessa kan och bör utvecklas enligt 

Vermunt och Vermetten (2004). Vermunt (1996) menar också att lärare bör se till att alla 

inlärningsfunktioner används så att individen får möjlighet att exponeras för och öva sig på 

alla inlärningsfunktioner inklusive de funktioner som studenten inte använder självmant. 

Denna inställning skiljer sig markant från Dunn och Dunns lärstilsmodell som menar att 

individen endast bör undervisas via dennes starkaste preferens (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 

2007; Boström & Svantesson, 2007; Coffield et al., 2004).  

Begrepp	  

Dessa lärstilsmodeller skiljer sig också åt vad gäller begrepp och omfång. Dunn och Dunn 

presenterar fem olika faktorer som påverkar inlärning (Boström & Svantesson, 2007; Dunn, 

2001; Dunn & Griggs, 2007). Dessa är relativt enkla att förstå men modellen innefattar inte 

elevens mål, attityder, eller syn på inlärning. Vermunts modell är mer komplex än Dunn och 

Dunns lärstilsmodell och inom varje lärstil behandlar Vermunt flera aspekter av en students 

kognitiva och metakognitivt reglerande aktiviteter, syn på inlärning och studiemotiv vid 

inlärning samt bearbetning av ny kunskap (Vermunt, 1998). Vermunts lärstilsmodell är därför 

betydligt mer omfattande och detaljerad än Dunn och Dunns lärstilsmodell. 
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Pedagogisk	  innebörd	  

Dunn och Dunn är av den övertygelsen att matchning är ett måste för att elevens studieresultat 

skall förbättras (Dunn 2001; Dunn & Griggs, 2007; Boström & Svantesson, 2007; Coffield et 

al., 2004). Hela deras lärstilsmodell bygger på denna övertygelse. Enligt Coffield et al.’s 

(2004) granskning finns det tyvärr ingen övertygande evidens som stöder detta: ”It must be 

emphasised that this review has failed to find substantial, uncontested and hard empirical 

evidence that matching the style of learner and tutor improves the attainment of the learner 

significantly” (s. 122). Vermunt (1998) anser däremot att lärstilar inte bör matchas, för bästa 

studieresultat. Det finns inte heller här någon stark empirisk evidens som stöder detta men det 

finns empirisk evidens som visar att elever som inte blir matchade i sin lärstil inte heller 

tappar koncentrationen eller blir uttråkade lika fort (Coffield et al., 2004). Forskning av 

Constantinidou och Baker (Coffield et al., 2004) visar också att det är viktigt att variera sin 

undervisning och presentera ny information på det sätt som är bäst för ämnet ifråga (Coffield 

et al., 2004). Vermunt och Verloop (1999) samt Vermunt och Vermetten (2004) talar om 

konstruktiv friktion som kan liknas vid de som Vygotskij kallar för ”zone of proximal 

development” (Säljö, 2000, s.120) vilket innebär att studenten med lärares eller annan 

students hjälp kan utveckla kunskaper och strategier som annars inte är möjliga för studenten 

att utveckla på egen hand. Vermunt och Vermetten (2004) talar även om process-orienterade 

instruktioner som bygger på tanken att lärare bör lära studenter hur man lär sig samt hur man 

lär sig att använda andra studieaktiviteter än de man är van vid. Vermunt och Verloop (1999) 

samt Vermunt och Vermetten (2004) har funnit stöd för att lärstrategier kan influeras positivt 

och förändras till mer fördelaktiga inlärningsprocesser och studieresultat. Vad gäller 

pedagogisk syn på inlärning skiljer sig alltså Dunn och Dunn samt Vermunt åt markant. 

Evidens	  

Den evidens som framlagts som stöd för Dunn och Dunns Learning Style Inventory (LSI) 

samt Vermunts Inventory of Learning Styles (ILS) visar att Dunn och Dunns empiriska 

evidens är svag och Vermunts relativt stark (Coffield et al., 2004). Dunn och Dunn bygger 

mycket av sin evidens på “intern” forskning av forskare utbildade i Dunn och Dunns 

lärstilsmodell och Rita Dunn anser att “extern” forskning med negativa åsikter angående LSI 

är ”secondary or biased” (Coffield et al., 2004, s. 20). Jag håller med Coffield et al. (2004) i 

deras påstående att Vermunts lärstilsmodell däremot ”is both more guarded in its claims and 

built on more solid theoretical foundations, offers thoughtful advise that might after careful 

trails and revisions, be extended to post-16 learning outside higher education” (s. 118). 
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Metoddiskussion	  

Jag upplever att det varit mycket intressant att arbeta med en forskningskonsumerande 

uppsats. Det var intressant att ta del av tidigare forskning i ämnet och översiktsgranskningarna 

jag bearbetat gav en bra överblick över den mängd olika lärstilsmodeller som existerar. Det är 

dock viktigt att påpeka att översiktsgranskningarna hade väldigt olika infallsvinklar och 

presenterar därför sitt resultat på mycket olika sätt (Cassidy, 2004; Coffiel et al., 2004; 

Desmedt & Valcke, 2004). Jag skulle rekommendera användandet av översiktsgranskningar 

till andra som vill göra en litteraturstudie då detta ger en bra överblick över forskningsfältet 

(Backman, 2008). En empirisk studie i lärstilsmodeller med samma tidsrestriktion hade 

antagligen inte resulterat i en lika gedigen genomgång av flera olika lärstilsmodeller. Jag tror 

därför att valet av litteraturstudie som metod var rätt med tanke på det jag ville undersöka. 

På grund av tidsrestriktion så kunde jag bara analysera och bearbeta två lärstilsmodeller. Det 

var svårt att välja ut vilka lärstilsmodeller jag ville analysera. Jag baserade mitt val på den 

motpolsposition som mina lärstilsmodeller hade i förhållande till varandra enligt Coffield et 

al. (2004) men en helt annan utgångspunkt hade kunnat användas här. Valet av Dunn och 

Dunn baserades delvis på att det var endast denna lärstilsmodell jag kommit i kontakt med 

tidigare samt att den är vida använd i Skandinavien. Valet av Vermunt baserades delvis på att 

denna lärstilsmodell fångade mitt intresse men jag hade ingen tidigare uppfattning om denna 

lärstilsmodell. Det visade sig vid sökning efter litteratur rörande Dunn och Dunns 

lärstilsmodell att få vetenskapliga artiklar fanns att hitta. Vad gäller litteratur om Vermunts 

lärstilsmodell så finns flera vetenskapliga artiklar till förfogande. Det är möjligt att valet av 

Dunn och Dunns lärstilsmodell därför borde reviderats. En problematik vid litteratur studier 

är att det är svårt att veta om man via litteratursökning har hittat all relevant litteratur som 

finns till förfogande (Sapsford, 2006). Jag hade önskat att mina kriterier för urvalsförförande 

varit tydligare för mig redan från början men dessa växte fram successivt under 

litteratursökningens genomförande.  

Slutsatser	  och	  ställningstagande	  

Jag anser att användandet av lärstilar i skolan kan vara en bra angreppssätt för att tala om hur 

man lär sig, varför man lär sig, vad man förväntar sig av skolan och hur detta kan skilja sig åt 

från individ till individ. Som jag påpekat tidigare så är syftet med undervisningen enligt 

Skolverket (1994) att det ska leda till livslångt lärande samt att eleverna på gymnasiet skall 

”... utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära” (1994, s. 9) och ”... utvecklar sin 
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självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering” (1994, s. 14). Jag anser efter 

bearbetning av mitt material att vissa lärstilsmodeller kan hjälpa pedagoger i skolan att uppnå 

detta mål. Det krav som idag finns på lärare att individualisera sin undervisning får i detta 

arbete stöd av Dunn och Dunn (2001; Dunn & Griggs, 2007) men inte av Vermunt (Vermunt 

& Verloop, 1999; Vermunt & Vermetten, 2004) och med tanke på det skilda stöd vad gäller 

evidens mellan dessa två kan Vermunt hjälpa lärare att visa att samtal kring metakognition har 

mycket starkare empirisk evidens än det om matchning som Dunn och Dunn talar om. Jag 

upplever att variation i undervisningssätt är att eftersträva och lärstilar kan hjälpa lärare att få 

idéer om hur detta kan gå till. Jag anser också att det är mycket viktigt att val av lärstilsmodell 

verkställs först efter det att omfattande information om flera olika lärstilsmodeller bearbetats 

och ett noga övervägande av pedagogen genomförts. Jag tror att det är mycket viktigt att 

pedagogen har insikt i den valda lärstilens pedagogiska implikationer då dessa skiljer sig åt 

betydligt beroende på lärstilsmodell. Jag tror även att det är viktigt att modellens pedagogiska 

implikationer överensstämmer med pedagogens inställning till undervisning och inlärning. 

Jag håller med Hall och Moseley (2005) om att det är positivt om flera olika lärstilsmodeller 

används samtidigt då detta kan leda till att flera aspekter av inlärning berörs. Val av lärstil bör 

även baseras på lärstilens empiriska evidens. Coffield et al. (2004) hävdar att lärstilar ”… are 

not all alike nor of equal worth and it matters fundamentally which instrument is chosen” (s. 

138) och efter genomgång av mitt resultat håller jag med författarna om detta.    

Jag delar Coffield et al.’s (2004) ståndpunkt att rekommendera användandet av Vermunts 

Inventory of Learning Style och fördöma användandet av Dunn och Dunns Learning Style 

Inventory samt deras åsikt att dessa lärstilsmodeller står i juxtaposition till varandra. Vermunt 

har visat stark empirisk evidens samt baserar sin lärstil på samtal kring metakognition. 

Forskning har visat att användandet av metakognition samt utvärdering i skolan leder till 

mycket positiva resultat; mer positiva än användandet av lärstilar (Coffield et al., 2004). Jag 

anser därför att Vermunts lärstilsmodell kan användas då denna fokuserar mycket på 

metakognition och inlärning och ger detaljerad information om olika inlärningssätt. Vermunts 

lärstilsmodell ger pedagogen i klassrummet många konkreta uppslag som kan användas 

dagligen vid diskussioner om hur man som individ lär sig och bearbetar ny information. Jag 

tar avstånd från Dunn och Dunns lärstilsmodell då denna brister allvarligt vad gäller evidens 

(Coffield et al., 2004). Rita Dunns inställning till “extern” forskning får mig att tvivla ännu 

mer på modellen. Jag tror även att matchning är för tidskrävande för pedagogen i 

klassrummet och att det är omöjligt i längden. Jag befarar också att Dunn och Dunns 
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lärstilsmodell kan verka hämmande och leder till att elever tror sig tillhöra en speciell 

preferens och öppnar därför inte för möjligheten att lära sig genom andra inlärningssätt. Jag 

anser däremot att variation i undervisningssätt beroende på kontext och ämne är att 

eftersträva. Jag tycker att Vermunts pedagogiska syn på lärstilar som rörliga, kontext baserade 

och utvecklingsbara är positivt och överensstämmer med min egen pedagogiska inställning 

till lärande. Jag tror att det är viktigt att elever får möjlighet att utveckla olika inlärningsätt 

som de kanske inte behärskar själva så att de får möjlighet att lära sig att använda kognitiva 

processer samt reglerings aktiviteter som gör dem till självständiga och självreglerande 

informationsbearbetare. Jag anser att skolans uppgift är att lära elever och studenter hur man 

bearbetar och tar in ny information på flera olika sätt; inte hur man memorerar fakta. 

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Jag tror att det är viktigt att fortsätta forska om lärstilsmodellers inverkan på lärande. Många 

av de studier som genomförts har fokuserat på enskilda delar, element och faktorer och inte på 

lärstilsmodellerna som helhet. Jag tror därför att det finns ett behov av forskning som är 

longitudinell och spänner över längre tid. Jag tror även att det är mycket viktigt att “extern” 

forskning av lärstilsmodeller sker då “intern” forskning inte alltid redovisar ett sanningsenligt 

resultat, som jag visat vid min genomgång av Dunn och Dunns evidens, då detta inte gynnar 

modellen. Det finns därför ett stort behov av “extern”, objektiv forskning. Jag tror också att 

det vore bra för hela lärstilsfältet om ett gemensamt språk och en struktur kunde utformas 

mellan de olika lärstilsmodellerna. Många modeller har liknande idéer, som jag visat på i min 

litteraturgenomgång, men alla använder olika terminologi och det kan därför bli svårt som 

lekman att få en övergripande inblick i de olika modellerna. Som det är nu så finns det inget 

samarbete mellan de olika lärstilsmodellsförfattarna (Cassidy, 2004; Coffield et al., 2004).   
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