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och det saknas tid för elever till reflektion över olika matematikfenomen och inlärningssätt. 

 Det här  Syftet med detta examensarbete är att sammanställa aktuell forskningslitteratur som behandlar elevers individuella 

inlärningsstilar (här kallad lärstilar) för att öka kunskapen hos lärare och blivande lärare huruvida lärstilar har 

betydelse för elevers inlärning och lärastilars betydelse för organisation av matematikundervisningen. Följande 

frågeställningar analyseras utifrån litteraturen: Hur kan olika lärstilar klassificeras? Vilka tester används för att 

fastställa olika lärstilar?  På vilket sätt kan olikhet i lärstilar få konsekvenser för hur lärare bör planera och 

organisera matematikundervisningen? Mina resultat pekar på att det finns en mängd av konkurreande lärstilsteorier 
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kontinuerliga omarbetningar av testerna utförs. Lästilsteorierna baserar sig på att elever lär sig bäst genom 

undervisning anpassad efter elevernas olika lärstilar, vilket betyder att läraren behöver ta hänsyn till anpassning i 

form av olika faktorer såsom miljöfaktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer osv. En klass består oftast av 

elever med olika lärstilar och en konsekvens är att läraren behöver använda olika undervisningsmetoder och 

matematikundervisningen kan i och med det bli mer omväxlande och därigenom öka lusten för matematikstudier. 

Min studie pekar också på att lärstilsteorierna ger matematiklärare möjlighet att reflektera över individanpassning av 

matematikundervisningen.  
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1. 

 

Inledning. 

  

Innan jag påbörjade mina lärarstudier så läste jag en bastermin gymnasiematematik på 

Linköpings universitet. Undervisningen på denna kurs kan beskrivas likt ”den gamla skolans” 

katederundervisning med genomgångar av läraren följt av enskilt arbete i läroboken. Det kändes 

otroligt stimulerande att studera igen och jag tyckte att det gick riktigt bra. Under min 

högskoleutbildning till matematiklärare så upplevde jag en konflikt mellan den metodik som 

användes vid matematikundervisning som jag fick på universitetet och den metodik vi 

uppmuntrades att använda oss av som färdiga lärare. Under metodik och didaktikkurserna på 

universitetet så betonade våra lärare och handledare vikten av att, när vi senare jobbade som 

lärare och undervisade så skulle undervisningen ske med hänsyn till lusten för lärande, hänsyn till 

klassernas sammansättning och förutsättning, det egna ledarskapet och genom användande av 

olika medel för att nå de mål som eftersträvades. Den matematikundervisning jag själv fick vid 

universitetet var, matematisk sett och vad jag kunde se oklanderlig matematisk, men saknade 

nästan alltid praktiska metoder och verktyg med inriktning på varierande undervisningsformer 

och metodik som vi hade behov av då vi själva skulle undervisa. 

  

När jag tänker tillbaka på studietiden vid universitetet så har jag ofta funderat över hur innehållet 

och syftet med kurserna på universitetet föreföll ha inverkan på undervisningens form. Jag kunde 

se att några studenter i klassen föredrog ämneskurserna samtidigt som andra studenter föredrog 

exempelvis didaktikkurserna. Jag noterade också hur olika vi studenter föredrog olika arbetssätt 

och förklaringsmodeller i ämnesundervisningen. Ibland upplevde några att det var svårt att förstå 

en lärares förklaring samtidigt som andra studenter verkade förstå merparten av just samma 

förklaringsmodell. Några av studenterna i kursen valde att diskutera innehåll och begrepp först, 

då andra hellre ville lära sig metoder och utföra beräkningar. Det verkade som om vi studenter 

upplevde innehåll, kontakt med lärare, undervisningsform och lärarnas metoder olika fastän vi 

gick samma kurs. Det verkade även som om vi studenter favoriserade olika individuella 

tillvägagångssätt att lära oss nya saker på. 
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Under min VFU gymnasiepraktik (Verksamhetsförlagd Utbildning) utformade jag mina lektioner 

utifrån hur jag tyckte att en lektion skulle vara och på vilket sätt jag själv skulle tycka om att bli 

undervisad på. Under mitt planeringsarbete tog jag framförallt hänsyn till kursens innehåll och 

mål, elevantalet och om klassen var stark- eller svagpresterande. En del lektioner blev väldigt bra, 

några lektioner blev mindre bra och några blev riktigt dåliga! Speciellt drar jag mig till minnes en 

lektionsplanering under en praktik (VFU) på en gymnasieskola som jag använde under en lektion 

i Naturkunskap A i en halvklass som fungerade utmärkt på den ena halvan klassen, men på 

lektionen med den andra hälften av klassen fungerade det inte alls lika bra. Varför? De halva 

klassgrupperna såg likvärdiga ut på papperet om man tittade på faktorer som intresse av ämnet, 

genus, sociala problem/färdigheter mm. Var mitt sätt att hålla i lektionen annorlunda under de två 

lektionerna eller var det tiden på dagen som spelade in? Eller kanske var det eleverna som inte 

”liknade” varandra? Kunde det vara så att några av orsakerna till att lektionerna blev så olika går 

att finna i olikheter i de individuella sätt elever helst lär sig på, vilket jag förmodade är samma 

individuellt föredragna studiemetoder som är orsak till att jag själv och mina kurskamrater på 

universitetet uppfattade lärare och matematikundervisning väldigt olika. Dessa funderingar ledda 

fram till en önskan att försöka hitta faktorer som eventuellt kunde hjälpa mig att få bättre 

förståelse kring vad som påverkar elevers inlärningssätt och motivation. När jag läste om lärstilar 

på skolverkets hemsida så blev jag intresserad om ämnet och antog att lärstilar kanske kunde ge 

svar på mina funderingar angående elevers individuella olikheter vid inlärning.   

2. 

Bakgrund. 

 

Att som lärare i matematik vara uppmärksam på möjligheten att elever helst föredrar en viss 

metod att lära sig på, är av stor vikt för matematiklärare då han/hon är organisatör för 

genomförandet av olika undervisningsmetoder i klassrummet. Enligt Skolverket (2011) ska lärare 

”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 

Läroplan för gymnasiet, s. 10). Individualisering av undervisningen har medfört att det i 

läraruppdraget ingår att tydligare se elevens förutsättningar, att ha kännedom om vilket mål 

eleven har och hjälpa eleven att nå målet. Läroplanen betonar i mål för gymnasiet vikten att 

eleven reflekterar över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära. Det har visat sig svårt att 

genomföra individ anpassning och få tid till för eleverna att reflektera över sitt lärande. 
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Gymnasieskolor har fått kritik av Skolinspektionen (2010) för avsaknad av individanpassning av 

matematikundervisningen och för lite tid för elever till reflektion över olika matematikfenomen 

och reflektion över olika sätt att lära sig matematik på. Ett möjligt sätt att underlätta för lärare att 

organisera och individualisera undervisningen kan vara att använda sig av resultat från studier 

som behandlar lärstilar. Kroksmark (2006) skriver att 

”Lärstilsteorin bygger på det mest rimliga sättet att förstå lärande. Den tar olikheten på 

allvar och den gör tappra för sök att beskriva och strukturera pedagogisk 

komplexitet”(s.43). 

 

Forskning på området om lärstilar kommer ursprungligen ur psykologiforskning på 50- och 60 

talet där forskning kring hjärnans funktioner och individuella olikheter stod i fokus. Forskning 

som bedrevs handlade bland annat om studier kring kommunikation, motivation, perception, 

inlärning och beteenden (Rayner & Riding, 1997). I början uttrycktes kritik då man menade att 

forskningen liknade den som bedrevs i Tyskland före andra världskriget kring olika typer av 

människor med syfte att rangordna människor. Mot slutet av 70- talet började personer inom 

utbildning och skola framförallt i Europa och USA att intressera sig för och använda sig av 

forskningsresultaten (Desmedt & Valcke, 2004).  Med varierande utgångspunkter försökte 

forskare definiera modeller som beskriver en individs inlärningsstil. Två forskare vars arbeten har 

fått stor genomslagskraft för utveckling om forskning kring lärstilar är Rita Dunn och David A. 

Kolb. Kolb arbetar som professor på Case Western Reserve University i Ohio och skrev boken ” 

Experiental learning, Experience as the source of learning development” 1984 och Dunn som 

tidigare innehade professorstjänst på St. John's University skrev ”Teaching Students Through 

Their Individual learning Styles: A practical approach” 1978. Dunns modell används nästan 

uteslutande i skolan men Kolbs teorier används även av personer vilka riktar sin praktik inom 

andra områden där gruppdynamik spelar roll.  

 

Inom forskninglitteraturen som behandlar undervisningsmetoder som elever föredrar vid 

inlärning förekommer olika begrepp. I detta arbete benämns begreppet med ordet Lärstil vilket är 

synonymt med Skolverkets (2013) Inlärningsstil och det engelska uttrycket Learning style. 

Andra närbesläktade begrepp som jag har hittat används i varierande grad synonymt med 

begreppet Lärstilar. Två begrepp som ofta nämns är kognitiv stil och inlärningsstrategi. Dessa 
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båda begrepp beskrivs som närliggande och kopplade till begreppet lärstil och inbördes till 

varandra, men namnges ibland som samma begrepp i diskussioner kring begreppet lärstilar. För 

att inte förväxlingar ska ske mellan lärstilsbegreppet och de två andra begreppen så behövs ett 

förtydligande för innebörden av de båda andra. 

Begreppet kognitiv stil (cognitive style) beskrivs i första hand som en psykologisk term vilken 

beskriver hjärnans funktioner i samband med inlärning och utveckling.Nationalencyklopedin 

(2013-04-24) beskriver kognitiv stil med ”kognitiv stil, psykologisk term som används om 

personers sätt att behandla information, dvs. hur man tänker och hur man kombinerar 

föreställningar”. 

 

Utifrån citatet ovan verkar kognitiv stil handla mer om hur vi uppfattar, tänker och kommer ihåg 

och bedömer information. Man kan se det som om att människors kognitiva stil ligger till grund 

för hur de helst lär sig och ligger därmed också till grund för den enskildes lärstil. Man kan säga 

att kognitiv stil representerar kärnan i en individs lärstil (Hartley, 1998). Begreppet kognitiv stil 

formulerades på 1940-talet, då undersökningar inom psykologins område som rörde individuella 

skillnader i kognition. 

 

Begreppet inlärningsstrategi förekommer ofta och används ibland synonymt med begreppet 

lärstil i vissa texter jag studerat. Inlärningsstrategi har en något annan innebörd än vad lärstil har 

eftersom det begreppet avspeglar en persons planering av en uppgift som syftar mot handling och 

därmed valt sätt att vid ett visst tillfälle lösa något problem. Strategi har med andra ord mer 

koppling till själva genomförandet av en speciell uppgift i en viss situation och medför att en 

elevs strategi har betydelsen ”metod” som oftare kan variera från tid och situation än vad en 

elevens lärstil gör, och är därmed också mer knutet till någon form av handling (Cassidy, 2004). 

 Betydelsen av begreppen kognitiv stil, lärstil och inlärningsstil överlappar varandra och de 

verkar inte alltid ha tydliga avgränsningar. En av orsakerna verkar vara att forskare kring de olika 

begreppen ofta implementerar sina studier i lärsituationer och i skolverksamhet. 

 

Desmedt och Valcke (2004) beskriver otydligheten i gränsdragning mellan lärstilsforskning och 

forskning på kognition genom ”The conceptual confusion between learning styles and cognitive 

styles probably arises from the work of authors who have invastigated the applications of 
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cognitive styles in an educational context” (s. 459) 

 

Enligt Grigerenko och Sternberg (1995) och Rayner och Riding (1997) finns det tre vetenskapliga 

forskningsinriktningar med anknytning till begreppet stil. De menar att ett forskningsområde är 

kognitionsinriktat och användningsområdet framförallt är inom psykologi och psykiatri. Som 

exempel på detta kan nämnas kognitiv beteendeterapi (KBT) som används inom bl.a. sjukvården. 

Ett annat område är personlighetsinriktat, där forskningen handlar om bland annat vilka 

karaktärsdrag en person har och hur en individ fungerar i olika sammanhang. Här beskrivs ofta 

personers olikheter med typer. Exempelvis har MBTI, Meyers-Briggs type indicator, sitt 

ursprung från detta forskningsområde. MBTI är en metod för lämplighetstester och coachning 

som bl.a. företag använder sig. Det tredje forskningsområdet där stil återfinns handlar om 

inlärning och utbildning. Inom detta forskningsområde återfinns begreppet lärstilar. 

 

Det verkar råda en någorlunda enighet bland forskare kring innebörd och existens av begreppet 

Lärstil (Learning Style). En lärstil uttrycks bland annat som det föredragna sätt på vilket en elev 

närmar sig ett problem (Cassidy, 2010). Dock finns det skillnader mellan forskare i synen på hur 

lärstilen varierar beroende på situation. 

 

Rayner och Riding (1997) skriver att en persons Lärstil är ”…an individual’s preferred way of 

responding (cognitively and behaviorally) to learning tasks which change depending on the 

environment or context” (s.8). Rayner och Riding (1997) menar att elever använder olika lärstilar 

beroende av både klassrumssituation och ämnesinnehåll. Elever använder således olika förmågor 

för att lära sig nya saker vid olika tillfällen. 

 

Kolb (1984) beskriver en persons lärstil med ”As a result of hour hereditary equipment, our past 

life experience, and the demands of our present enviroment, most people develop learning styles 

that emphasize some learning abilities over others” (s.76). Kolb (1984) menar att en elev 

utvecklar sin lärstil där vissa förmågor används mer än andra oberoende av ämnesinnehållet. 

 

Dunn (1993) beskriver lärstil på det sätt en individ börjar koncentrera, bearbetar och behåller ny 

information. 
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Sammanfattningsvis: Begreppet lärstil beskrivs således av forskare som det sätt eleven helst lär 

sig något på. Sett över tid innebär lärstil också en elevs tillvänjning till att favorisera ett specifikt 

sätt att helst lära sig nya saker på. Rayner och Riding (1997) anser även att en elevs föredragna 

sätt också verkar kunna variera en del från situation till situation beroende på vilket ämnesområde 

och vilket innehåll som eleven ställs inför och avviker något mot Kolb som anser att den 

personliga lärstilen är mer konstant över tid oavsett ämne och undervisningssituation. 
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 3. 

  

Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med detta examensarbete är att sammanställa aktuell forskningslitteratur som 

behandlar elevers individuella inlärningsstilar (här kallad lärstilar). Anledningen till detta är 

att försöka öka kunskapen hos lärare och blivande lärare om huruvida lärstilar har betydelse 

för elevers inlärning och lärstilars betydelse för organisation av matematikundervisningen. 

Studien ska besvara frågorna: 

  

 Hur kan olika lärstilar klassificeras? 

 Vilka tester används för att fastställa olika lärstilar? 

 På vilket sätt kan elevers olikhet i lärstil få konsekvenser för hur lärare bör planera 

och organisera matematikundervisningen?  

 4 

 Metod               

  

Mitt arbete är en litteraturöversikt där jag har insamlat och undersökt befintlig aktuell litteratur 

som behandlar begreppet lärstil. Bryman (2008/2011) beskriver en metod för forskning med 

dessa faser. 

 Valet av forskningsområde. 

 Utformning av de frågeställningar som ska utformas. 

 Valet av metod(er). 

 Utformning av forskningsdesign och tekniker för datainsamling. 

 Genomförande av datainsamling. 

 Analysen av data. 

 Tolkningen av data. 

 Slutsatserna. 

Ovanstående punkter återfinns i mitt arbete under olika delar. De två första punkterna, val av 

forskningsområde och frågeställningar har diskuterats i inledning och syfte. I följande del 
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kommer jag att diskutera metodval, tekniker för datainsamling, genomförande och analys. I 

resultatdelen presenteras valda delar som belyser aktuell litteratur relevant för arbetets 

frågeställningar.  

4.a 

Val av metod 

Generellt kan begreppet lärstil appliceras både i och utanför skolan då begreppet innefattar en 

individs inlärning i allmänhet, men det här arbetet handlar om på vilket sätt en elevs lärstil kan 

inverka på hur den pedagogiska miljön bör organiseras under matematiklektioner. I arbetet 

kommer jag att i första hand att undersöka vetenskapliga texter om lärstilar och lästilstester med 

fokus på matematik. 

4.b 

Litteratursökning och tekniker för datainsamling 

  

För att genomföra data insamlingen, finna relevant litteratur, så har jag använt mig av två 

tekniker. Dessa två tekniker är databassökning och användandet av två översiktsartiklar inom 

området. 

Jag började med att göra en sökning på internet genom Google´s sökmotor på ordet ”lärstil” och 

fick 56,400 träffar. En sökning på tyska med ordet ”Lernstil” gjordes som gav 40,100 träffar. En 

sökning på franska med översättningen ”Style d'apprentissage” gav 7,950,000 träffar. Jag gjorde 

ytterligare en fjärde sökning med den engelska översättningen ”Learning style” och fick 

649,000,000 träffar!  (2012-02-21 kl.12.20).  

För att begränsa mina sökningar prioriterade jag sökningar på engelska då litteraturen i 

databaserna genomgående var på engelska. Jag begränsade mina sökord för att få så korrekt 

träffbild visavi frågeställningarna. Jag valde att använda sökorden Learning style, Learning 

strategy, Cognitive style och Learning style questionnaire tillsammans med och utan booleska 

operatorn AND och ordet mathematic vid sökningar för att få sökningsresultat anpassade efter 

mina frågeställningar. Undantag gjordes för sökning med AND på MathEduc då den databasen är 

endast innehåller litteratur som handlar om matematikpedagogik. Ett krav för sökresultaten var 

att de skulle vara peer reviewed dvs att litteraturen genomgått en granskning innan den publiceras 
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(Bryman, 2008/2011). Materialinsamlingen för arbetet gjordes genom sökning i Linköpings 

Universitets (LiU) databaser där jag begränsade mig till den amerikanska databasen ERIC, 

Complete -Education Resources Information Center, ASC, –Academic Search Complete och 

MathEduc. Nedan finns en tabell över sökningar gjorda i databaserna. 

 

Tabell 1. Sökord och sökstatistik. 

Sökord Databas Träffar 

Learning style ASC 902 

*AND Mathematics ASC 55 

Learning style ERIC 5185 

*AND Mathematics ERIC 292 

Learning style MatEduc 298 

Cognitive style ASC 1061 

*AND Mathematics ASC 39 

Cognitive style ERIC 3784 

*AND Mathematics ERIC 199 

Cognitive style MathEduc 111 

Learning strategy ASC 971 

*AND Mathematics ASC 117 

Learning strategy ERIC 22755 

*AND Mathematics ERIC 2057 

Learning strategy MathEduc 669 

Learning style 

questionnaire 

ASC 698 

*AND Mathematics ASC 23 

Learning style 

questionnaire 

ERIC 546 

*AND Mathematics ERIC 27 

Learning style 

questionnaire 

MathEduc 19 

*AND Mathematics MathEduc 0 

 

Den stora mängden träffar vid sökning utan tillägget AND mathematics innebar att jag endast 

skummade igenom de träffarna för att se om de sökningarna innehöll användbara artiklar. Jag 

använde mig också av Google scholar search för att hitta titlar för vidare sökning genom 

databaserna ERIC, ASC och MathEduc. Ytterligare information om annan litteratur gjordes 

genom kedjesökning dvs. genom att studera referenser i de texter jag hittat i mina sökningar. 

Hartman (2000) skriver att ”Ofta nog kommer man ganska långt i litteratursökningen med hjälp 

av denna ringar-på-vattnet metod” (s. 50) och att det finns litteratur som man annars kan missa. 
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4.c 

              Val av litteratur och lärstilsmodeller för studien 

  

Jag har valt att studera de i litteraturen vanligast förekommande sätten att klassificera en elevs 

lärstil och utgår från utfallet av mina litteratursökningar samt från forskningsresultat från två 

avhandlingar, den ena är en e-studie gjord av Petersen, Rayner och Armstrong (2009) och den 

andra en citatstudie av Desmedt och Valcke (2004) där man undersöker mängden citat från 

författare gjorda kring forskning inom ämnet lärstilar. Båda avhandlingarna innehåller 

forskningsöversikter med fokus på vilka av teorierna som forskare upplever som mest 

tillförlitliga angående lärstilsteori samt citeringsmängd inom lärstilsteorin. Desmedt och Valckes 

baseras på databehandling av citat gjorda mellan 1972 och 2001 som behandlar citat gjorda från 

forskare inom området kognitiv stil och inom området lärstilar, se tabell nedan. 

 

Tabell 2. Citatstudie Desmedt & Valcke, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I citatstudiens högra kolumn under Learning style kan man se att Kolb och Dunn är de mest 
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frekvent citerade. E-studien genomfördes av Petersen, Rayner och Armstrong (2009), där de 

frågade 94 forskare på området lärstil och kognitiv stil vilken lärstilsforskning forskarna 

bedömde som tillförlitligast, se tabell nedan. 

 

Tabell 3. E-studie av Petersen, Rayner & Armstrong, 2009 

 

 

Båda undersökningarna visade samstämmigt att två olika forskningsteorier om lärstilar är mest 

citerade och mest rekommenderade av andra forskare inom området lärstilar. Samstämmigheten 

är en bra indikator på hur väl rekommenderad och använd en teori är och fick därmed också 

utgöra underlag för vald litteratur som besvarade mina frågeställningar. De två lärstilsteoretikerna 

som ligger i topp i Tabell 2 och 3 är Kolb och Dunn. Jag valde således dessa utifrån mängden av 

litteraturcitat samt andel rekommendationer från forskare på området lärstilar.  

 

Litteraturen som valdes för detta arbeta valdes speciellt ut med villkoren att de framförallt skulle 

behandla begreppet lärstil och/eller lärtilars betydelse för undervisning som även kunde kopplas 

till matematikämnet. För att undersökningen skulle behandla så aktuellt material som möjligt så 
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valde jag att koncentrera mig på texter skrivna mellan 1995 och 2014. Undantag har gjorts i de 

fall för texter av central relevans för min litteraturundersökning, bland annat Kolb (1984) vilken 

mitt arbete delvis baseras på. En annan faktor som jag valde som begränsning av rapporten var att 

texterna som jag använde mig av i första hand på något sätt skulle vara relevant för 

matematikundervisning på högstadiet och/eller på gymnasienivå. Detta gjordes med anledning att 

göra arbetet aktuellt för min egen yrkesutövning som matematiklärare för de åldrarna, men även 

av den anledningen att elever tydligare har till skaffat/befäst sina inlärningssätt och sin 

studieteknik då de blivit äldre (Kolb, 1984). Dock innefattar begreppet lärstil generellt hur elever 

helst lär sig vilket har inneburit att andra texter än de som handlar om matematik är medtagna i 

mitt arbete. Framförallt är de texter som är kritiska till användningen av lärstilar mer generella 

och inte alltid med fokus på matematik. Jag valde således att fokusera på Kolb och Dunns 

lärstilsmodeller då floran av modeller (se tabell 3 & 4) överstiger detta arbetes tidsmarginal.  

 

4.d 

Metoddiskussion 

  

Valet att skriva en litteratursammanställning istället för att genomföra en empirisk undersökning 

av typen enkät, intervjuer, observationer osv gjordes därför att flera av mina frågeställningar i 

första hand inte kunde besvaras genom insamling, analys och kvantifiering av data, som i 

huvudsak är den kvantitativa rapportens metod (Bryman, 2008/2011). Frågeställningarna belyses 

istället bäst genom en sammanfattande rapportering, analys och diskussion av forskningsrön som 

handlar om lärstilsbegreppet. Det finns även kvalitativa metoder som också rangordnar innehållet 

nominalt (grupperat, kategoriserat) eller ordinalt (gradering utan mätbart avstånd) men det blev 

inte relevant för mitt arbete (Bryman, 2008/2011). Den frågeställningen som enklast ändå kunde 

ha låtit sig sorteras kvantitativt är hur forskare klassificerar lärstilar. Jag har löpande vid sökning 

av litteratur och under författandet av arbetet varit stundom positivt och negativt inställd till både 

begreppet lärstilar och till användbarheten av lärstilar i matematikundervisningen och under 

arbetets gång har det har troligtvis påverkat vilka texter jag har valt ut. Bryman (2008/2011) 

menar att det inte är ovanligt och att sådana känslor för sin egen forskning infinner sig och 

beskriver det med att det nuförtiden är det mindre vanligt att det ställs krav på att forskningen ska 

vara helt fri från subjektiva värderingar. Litteraturen jag valt är alla peer reviewed vilket innebär 
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att texterna har genomgått kritisk granskning. Den stora mängden träffar i databassökningar samt 

kedjesökningar innebar att det finns en hel del litteratur som inte jag har läst eller använt mig av 

och som möjligtvis hade kommit att påverka slutsatserna något. Hartman (2000) menar att i ett 

forskningsarbete ska forskaren inte tillmäta saker olika vikt allteftersom det passar men genom att 

jag valt att ta med litteratur som både är positiv och negativ till begreppet lärstilar så anser jag att 

mina egna värderingar inte påverkat mitt arbete att ta ställning för eller mot lärstilsbegreppet i för 

hög grad.  

 

5. 

Genomförande och analys av vald litteratur. 

Under urvalet gjorde jag en analys av artiklarna utifrån mina frågeställningar där jag markerade 

det som var relevant för min studie. Dessa markeringar sammanfattades och sammanställdes 

sedan till ett resultat, men innan mitt resultat kommer jag kort att beskriva litteraturen kring 

lärstil, lärstilstester och tillämpning av lärstil. 

 

5.a 

 Litteratur om lärstil. 

  

Texterna som jag kom i kontakt med under arbetet med rapporten kan indelas i olika kategorier, 

vilka kan beskrivas som neutrala, negativa eller positiva till begreppet lärstil. Som introduktion 

till forskningsfältet redogör jag kort i texten nedan ytterligheterna i form av teorikritiker 

respektive teoriförespråkare.  

 

Teorikritikernas texter är oftast, men inte alla (Peterson & Rayner & Armstrong, 2009), negativa 

antingen angående modellernas validitet, till mängden av modeller och ostämmighet i språkbruk 

mellan modellerna eller ställer sig frågande till den praktiska tillämpningen av modellernas värde 

i skolverksamhet (Coffield mfl, 2004; Meyer, 2010; Dembo & Howard, 2007; Scott, 2010; Riner 

& Willingham, 2010; Kindeberg & Frisk, 2011; Peterson & Rayner & Armstrong, 2009 m.fl.). 

Bland teorikritikerna återfinns bland andra, myndigheter, psykologer och pedagoger. Den stora 

floran av lärstilsmodeller verkar innebära ett problem för forskningsfältet då det medfört att 

forskarna inte kan ge samstämmiga ”lösningar” på hur pedagoger kan dra nytta av forskningen. 
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Teoriförespråkare som Kolb (1984), Dunn (2001), Boström & Svantesson (2007), Honey, 

Mumford & Paulsson (2006) m.fl. beskriver lärstilar inte bara som ett komplement i 

undervisningen utan en grund för individualisering och en metod för att tillgodose korrekt 

inlärningssituation för varje elev. Förespråkarnas texter behandlar sällan de problem som uppstår 

med t.ex. testers validitet eller att det skulle finnas svårigheter med implementering av lärstilar. 

Men underförstått inser jag svårigheter för begreppet då jag läst litteratur där exempelvis 

Assudani, Burns, Chinta & Manolis (2012) beskriver hur de ändrat på Kolbs LSI test för att göra 

testerna mer lättanvända och funktionella för pedagogiska syften. 

 5.b 

Litteratur om lärstilstester.  

 

Utifrån mitt val att studera framförallt Kolbs och Dunns lärstilsmodeller så har det medfört att jag 

har studerat litteratur som framförallt rör dessa modellers tester eller tester som liknar dessa. 

Andra forskares tester som nämns i arbetet, ges ingen grundligare redogörelse för utan hänvisas 

till som test som liknar eller inte liknar Kolb eller Dunns test. Kolbs test benämns LSI, Learning 

Style Inventory och Dunns test förkortas PEPS, Productivity Enviromental Preference Survey. 

Vid sökning och läsning av litteratur kring testerna kunde jag se att texterna kunde delas in i 

framförallt två olika områden där forskning kring förbättring av testerna för ökad validitet och 

användbarhet (Kolb, 2005) var ett område och ett annat område var tester som gjordes i 

skolverksamhet av bland andra Bahar (2009) som använde lärstilstest för att gruppindela elever 

inför projektarbete i naturvetenskap. Litteratur från de två områdena kan tillskrivas 

teoriförespråkarna. Ett mindre antal av texter kring testerna är skrivna av teorikritikerna och de 

texterna syftar ofta till att visa att testerna inte är helt tillförlitliga (Coffield, Moseley, Hall & 

Ecclestone, 2004). Coffield mfl (2004) skriver att resultaten från lärstilstest ändrade sig då 

ytterligare test gjordes dvs det verkade finnas en  okonsekvens vid mätning av lärstil. Coffield 

mfl (2004) uttrycker också att lärstilstest som elever själva gör beskriver hur elevernas intryck av 

hur de lär sig bäst och inte på vilket sätt de verkligen lär sig bäst. 
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5.c 

Litteratur kring tillämpning av lärstilar.  

Flertalet av förespråkarna är positiva till begreppet och användandet av lärstilar i undervisning 

(Bolander 2008; Boström & Svantesson, 2005; Börjesson, 2004; Carlsson 2008; Hawk & Shah, 

2007; Heffler, 2001; Marke & Ceasarec 2007; Mumford & Honey 2006 m.fl.).  Forskning kring 

implementering av lärstilsmodell i praktiken görs ofta av personer som är positiva till 

lärsilsteorier (Pitta-Pantazi & Christou, 2009; Penger & Metka, 2009; Boström & Svantesson, 

2005) och har underförstått godtagit att teorierna stämmer vilket innebär att positiva resultat 

genom undervisning med hjälp av någon modell tillskrivs lärstilsteorin och andra förklaringar till 

förbättrat studieresultat diskuteras sällan. Teorikritikernas undersökningar verkar innehålla en 

större öppenhet för om lärstilsmodellen äger giltighet och validitet. Coffield, Moseley, Hall & 

Ecclestone (2004) menar att teoriförespråkarna inte i tillräcklig hög grad är öppna för externa 

forskningsresultat som motsäger förespråkarnas resultat vad gäller fördelar med undervisning 

som tar hänsyn till elevers lärstilar. Allcock & Hulme (2010) menar att det bland 

teoriförespråkarna finns oenighet i hur pedagogiken ska utformas. Allcock & Hulme (2010) 

exemplifierar detta med att en del förespråkare hävdar att elever bör undervisas på sådana sätt där 

de drar fördel av sin lärstil medans andra förespråkare menar att elever bör känna till sin lärstil 

men samtidigt undervisas på ett sätt som stärker faktorer för andra lärstilar.  

 

6. 

Resultat. 

 

I följande stycken kommer en redovisning av resultatet av den utförda litteratursökningen. 

Frågeställningar besvaras under respektive avsnitt - Klassificering av lärstilar, -Tester för att 

bekräfta en lärstil samt - På vilket sätt kan elevers olikhet i lärstil få konsekvenser för hur lärare 

bör planera och organisera matematikundervisningen. Varje avsnitt avslutas med kritik från 

andra forskare och pedagoger.    
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6.a 

Klassificering av lärstilar. 

  

Utifrån den analys av forskningslitteratur som jag har gjort så förefaller det som om frågan om 

klassificering av elevers lärstilar är av komplex natur. En klassificering av stil berör elevers 

olikheter vid inlärning och inte alla teorier är lämpliga att använda för undervisningssyfte. 

Forskning kring inlärning genom skilda lärstilsteorier har lett till olika sätt att göra indelningar av 

individers stil som svarar mot lärstilsteorins egna utgångspunkter. Jag upptäckte i 

forskningslitteraturen att det mellan en del forskare råder en viss konkurrens i hävdandet att just 

deras metod, eller metoder som liknar deras indelning av lärstilar är lämpligast att använda. Detta 

illustreras av citatet nedan 

 

”There are only three comprehensive models of learning style (Hill et al 1971, Keefe et al 

1986, Dunn et al 1975, 1979, 1981, 1985), others adresses only one to four elements, 

usually a bipolar continuum”. (Dunn, Beaudry och Klavas, 2002, s. 1) 

 

Dunn (2002) anser att hennes forskning kring lärstilar ger en fullkomlig bild samt att flera av de 

övriga forskarnas teorier är dåligt underbyggda med alltför få faktorer vilket ger en sämre bild av 

vad en elevs lärstil är. 

Dunn (2002) refererar även till två andra forskare (Hill m.fl., 1971 och Keefe m.fl., 1986) vars 

modell liknar hennes med fler faktorer för inlärning som vägs in och därför enligt henne ger en 

mer komplett bild av elevers olika lärstilar. Dunn menar att andra forskares modeller förutom de 

forskare som nämns ovan ger en alltför förenklad bild av vilka faktorer som skapar grund för en 

elevs lärstil. Dunn skriver att exempelvis Kolb´s modell, som många forskare refererar till 

(Akkoyunlu & Soylu, 2008; Bahar, 2009; Heffler, 2001; Kayes, 1999) inte riktigt håller måttet då 

den enligt Dunn inte ger en komplett bild av begreppet lärstil. Dunn menar att t.ex. Kolb´s modell 

inte tar tillräcklig hänsyn till tillräckligt många faktorer som exempelvis studiemiljö, tid på dagen 

mm, då inlärningsmomentet sker. 
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6.a.1 

Klassificering av lärstil enligt Kolb’s modell 

  

Grunden till Kolbs teori av en elevs lärstil är utvecklad från hur hjärnan fungerar då eleven 

upplever och bearbetar ny information (Bilaga 1). För högerhänta elever, och många 

vänsterhänta, så används den vänstra hjärnhalvan i huvudsak till språk, matematik, skrift och tal. 

Den högra hjärnhalvan används i huvudsak för rumsuppfattning (bildförståelse, 

orienteringsförmåga och formkänsla), förståelseförmåga, känslor och tolkningar (Kolb, 1984). 

Den högra halvan av hjärnan kombinerar sina förmågor men arbetar i realtid dvs här och nu. Den 

vänstra halvan arbetar med endast en sak åt gången men kan också arbeta med ett tidsperspektiv 

framåt och bakåt, (Bonniers Lexikon, 2002). Kolb har genom sin forskning kommit fram till 

en metod att indela individers lärstilar som baseras på den tudelning av inormationsbearbetning 

och varseblivning i hjärnan. Hans teori om lärstil hos elever representeras genom en modell 

bestående av fyra olika moment i undervisningen med parametrar som kan vara favoriserat olika 

starkt hos en elev (se figur 1.) 

 

Kolb (1984) skriver 

"As has been suggested, the process of experiental learning can be described as a four-stage 

cycle involving four adaptive learning modes-concrete experience, reflective observation, 

abstract concepualization, and active experimentation. In this model concrete 

experience/abstract conseptualization and active experimentation/reflective observation are 

two distinct dimensions, each representing two dialectically opposed adaptive 

orientantions." (s.40) 

Kolb beskriver här sin teori om erfarenhetsbaserat lärande som en process innehållande fyra olika 

stadier med faktorer där faktorerna samtidigt är parvis motstående. 

 

Aktivt experimenterande gentemot Reflekterande observation och Konkreta upplevelser gentemot 

Abstrakt, logiskt tänkande är parametrarna Kolb (1984) använder sig av som underlag för att visa 

hur elever tar till sig ny information. De fyra olika parametrarna föredras i olika grad av elever 

och Kolb (1984) menar att kombinationen av parametrarna beskriver en av fyra möjliga lärstilar, 

diverger, accomodator, converger och assimilator, vilka jag redogör för senare i texten. Kolb 
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beskriver vidare att parametrarna utgör viktiga moment i inlärningssituationer som med fördel 

sker i kronologisk ordning som skapar en process. Kolb kallar den här inlärningsproccessen 

erfarenhetsbaserad eller upplevelsebaserat lärande (eng: experiential learning, förkortat ELT). 

Kolb beskriver processen grafiskt i figuren nedan med en cirkulär bild som är genomskuren av 

två axlar. (s. 42). 

 

 

Figur 1. Bild över Kolbs parametrar och inlärningsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardera axeln har parametrar i ändarna. Den vertikala axeln står för varseblivning och har 

parametrarna Konkreta upplevelser (eng: Concrete Experience, CE) och Abstrakt/logiskt 

tänkande (eng; Abstract Conceptualization, AC). Den horisontella axeln står för 

informationsbehandling och har parametrarna Aktivt experimenterande (eng: Active 

Experimentation, AE) och Reflekterande observation (eng: Reflective Observation, RO) och där 

axlarna skär varandra övergår den ena parametern i den andra. Börjesson (2004) beskriver en 

person med hög preferens för Aktivt experimenterande (AE) gärna vill omsätta ny information 

och kunskaper med någon sorts praktisk tillämpning. Kolb (1984) visar även genom cirkulära 

pilar i diagrammet inlärningsprocessens moment i kronologi. Undervisningen kan ta sin början i 

vilket av dessa moment som helst men inkluderar de övriga momenten i undervisningen 
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efterhand som inlärningsprocessen fortgår. Enligt Kolb (1984) är det ändå lämpligast att starta en 

inlärningssituation med en upplevelse. Kortfattat och med Kolbs benämningar med 

begynnelsebokstäver på engelska beskrivs detta från första till det fjärde momentet genom CE - 

RO - AC - AE. Att upplevelsemomentet är fördelaktigast att starta med betonar även Honey & 

Mumford (2006) vilka har vidarutvecklat Kolbs modell. I Honey och Mumford´s modell så sker 

inlärning bäst med 1: att uppleva (aktivitet), 2: att observera upplevelsen (reflektektion), 3: att 

dra slutsatser av upplevelsen (teori) och 4: att planera nästa steg (pragmatisk). Honey och 

Mumford har ändrat inlärningskronologin i sista delen där Kolb menar att det lämpar sig bäst 

med Aktivt experimenterande har Honey och Mumford ändrat till en mer Pragmatisk fas (planera 

nästa steg), vilket genom sin sista fas länkar ihop det man lärt sig till det man ska lära sig härnäst. 

Det gör att inlärningsprocessen blir mer sammanhållen, men det experimentella, praktiska 

momentet går förlorat. Skillnaden mellan Kolb och Honey och Mumford kan åskådliggöras med 

ett exempel som handlar om likformighet tillsammans med kordasatsen, vilken beskriver 

samband mellan två korsande linjer innesluten av en cirkel. I Kolbs modell så skulle 

undervisningen i AE momentet kanske exemplifieras med att med passare, linjal, papper och 

penna ”klippa” fram en förklaring till kordasatsen. I Honey och Mumfords modell skulle en 

sådan aktivitet utgå för att ersättas med 4: att planera nästa steg genom att läraren utvecklar 

samband mellan likformiga trianglar och kordasatsen för att vid nästa undervisningstillfälle 

fokusera på just kordasatsen. En anledning till den förändring Honey och Mumford har gjort kan 

troligtvis härledas till användningsområden som ligger utanför skolans ramar. Boström (2012) 

skriver att Kolbs modell ofta används vid problembaserat lärande i andra organisationer och i 

företag utanför skolans värld. Kolbs fjärde steg lämpar sig bättre i matematikundervisning 

exempelvis som ett laborativt moment. 

Efter testet som visar hur starkt eleven favoriserar olika undervisningsmoment, görs markeringar 

i en graderad cirkel. Markeringar i diagrammet och linjering mellan markeringarna skapar en 

drakliknande profilbild. Kolb menar att drakbildens förskjutning och utseende i diagrammet visar 

på vilket sätt eleven helst tar till sig ny information, det vill säga kan man utläsa hur eleven helst 

närmar sig en uppgift och därigenom synliggörs elevens lärstil. Enligt Kolb (1984) utvecklar 

elever sätt att lära sig nya saker under lektioner där eleverna inhämtar information i varierande 

omfattning beroende på undervisningens form. Kolb (1984) menar således att en elevs lärstil 

innehåller de fyra delarna i drakdiagrammet men i olika hög grad. 
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Figur 2 visar hur en profil över en manlig M.B.A. student ser ut (M.B.A. utläses Master of 

Business Administration). 

 

Figur 2. Kolbs modell. Exempel på lärstilsprofil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet bygger på ett test där eleven svarar på ord eller påståenden. De ord/påståenden som 

eleven inte tycker passar in stryks och de ord/påståenden som eleven tycker passar bra eller håller 

med om summeras. Graderingen på axlarna innebär mängen ord/påståenden som eleven tyckte 

stämde med sig själv. Eleven kan själv sedan göra markeringar på axlarna och sedan dra linjer 

mellan punkterna. I cirkeln är procentcirklar markerade vilket gör det enklare vid jämförelser 

med andra diagram som bygger på annan mängd ord/påståenden. I diagrammet har studenten 

dragning till Abstrakt, logiskt tänkande (AC) och Reflekterande observation (RO). Den största 

yta som drakfiguren avgränsar med koordinataxlarna i någon av kvadranterna, talar om att eleven 

har lärstilen Assimilator (AC/RO). En rombformad drakprofil med lika stor yta i kvadranterna 
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skulle då innebära att ingen speciell lärstil favoriseras av eleven. 

 

Kolb benämner de fyra lärstilarna som Diverger, Assimilator, Converger och Accomodater (Figur 

2). 

Honey & Mumford (2006) som har utvecklat Kolbs modell kallar lärstilarna för Reflector, 

Theorist, Pragmatist och Activist. 

Skolverket (http://www.utbildningsinfo.se) och Börjesson (2004) kallar de fyra olika lärstilarna 

Idégivaren, Förklararen, Sammanställaren och Prövaren. Studenten i figur 2 har lärstilen  

Assimilator – Theorist – Förklararen. 

De fyra lärstilarna med namngivning i ordning Kolb/ Honey & Mumford/ Skolverket samt 

kortfattad beskrivning enligt Kolb (1984) och skolverket (http://www.utbildningsinfo.se) se 

nedan. 

 

 Kolb (1984) beskriver elev med lärstilen Diverger/ Reflector /Idégivaren (CE/RO) att eleven 

föredrar lärande som innebär ”being sensitive to people’s feelings, being sensitive to values, 

listening with an open mind, gathering information” och ”imagining implication of ambiguous 

situations” (s. 96). Av citatet kan man dra slutsatsen att elever med lärstilen diverger troligen 

föredrar matematikundervisning som innehåller moment med uppgifter med en mer öppen 

karaktär dvs uppgifter som kan lösas på olika sätt och som har flera lösningar och där eleverna 

fritt får fundera och diskutera med andra.  

På skolverkets sida kan man läsa att Idégivaren ”vill ha en personlig och känslomässig koppling 

till det som ska läras” (http://www.utbildningsinfo.se).  

 

Kolb (1984) beskriver elev med lärstilen Assimilator/Theorist/Förklararen (RO/AC) att eleven 

föredrar lärande som innebär ”organizing information, building conceptual models, testing 

theories and ideas, designing experiments” och ”analyzing quantitative data” 

(s. 96). Elever med lärstilen assimilator föredrar troligtvis tydliga matematiska genomgångar av 

uppgifter där lösningar beskrivs och beräknas av läraren för att sedan själv utföra liknande 

beräkningar. Elever med lärstilen assimilator studerar sannolikt helst för sig sjäv. 

Skolverket beskriver Förklararen med att eleven ”föredrar att få instruktioner istället för att pröva 

själv” (http://www.utbildningsinfo.se).  
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Kolb (1984) beskriver elev med lärstilen Converger/Pragmatist/Sammanställaren (AC/AE) att 

eleven föredrar lärande som innebär ”create new ways of thinking and doing, experiment with 

new ideas, choosing the best solution, setting goals” och ”making decisions” (s. 96). 

Matematikundervisning där elever får analysera kring någon speciell uppgift och pröva sina idéer 

passar antagligen elever med lärstilen converger. 

Skolverket beskriver Sammanställaren med ”är inriktad på analys och logiskt tänkande för att 

lösa uppgifter” (http://www.utbildningsinfo.se).  

 

Kolb (1984) beskriver elev med lärstilen Accomodator/Activist/Prövaren (AE/CE) föredrar 

lärande som innebär ”committing yourself to objectives, seeking and exploiting opportunities, 

influencing and leading others, being personally involved” och ”dealing with people” (s. 96). 

Citatet ovan beskriver en person som gärna vill söka lösningar tillsammans med andra och 

förmodligen gynnas elever med lärstilen accomodator matematikmoment som innehåller 

laborativa delar. 

Skolverket beskriver Prövaren med ”vill arbeta praktiskt med konkreta uppgifter” 

(http://www.utbildningsinfo.se). 

 

6.a.2 
 

Klassificering av lärstil enligt Dunn’s modell 

 

Dunn´s (2001) modell bygger på Flemings (1995) lärstilsteori, kallad VARK eller VAK efter 

borttagning av R-et i VARK som har innebörden read/write. Fleming har en bakgrund som lärare 

och skolinspektör på Nya Zeeland. VAK modellen har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna 

för engelskan Visual, Aural, Kinesthetic (Att uppfatta med synen, uppfatta med hörseln och att 

vara i rörelse, min översättning). Dunn (2001) sammanfattar VAK som den fysiska faktor 

perception vilket jag återkommer till. Dunn´s modell utgår också från den tudelning av 

informationsbearbetning i hjärnans delar i likhet med Kolb, men skillnaden ligger i att Dunn även 

delar in bearbetningen av informationen i sju olika intelligenscentra. Förutom lingvistisk 

(språklig) och logisk-matematisk intelligens så benämner Dunn (2001) de övriga som musikalisk, 
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spatial (visuell), kinestetisk (kroppslig), interpersonell (social) och intrapersonell 

(självkännedom). Dunn stöder sin teori på utvecklingspsykologen och pedagogen Howard 

Gardners (1994) modell om sju intelligenser. Gardner utökade intelligensfaktorerna till nio 

stycken 1999 vid publiceringen av boken Intelligence Reframed : Multiple Intelligences for the 

21st Century. Dunn´s teori om lärstilsmodell var från början direkt anpassad för undervisning i 

skolmiljö. Teorin bygger på att elever väljer medvetet eller omedvetet faktorer som rör 

undervisningssituationen. Dunn menar att lärstilar är biologiska och utvecklingsbara 

karaktärsdrag, vilka gör en och samma instruktion eller metod effektiv för vissa elever och 

mindre effektiv eller ineffektiv för andra. Boström och Wallenberg (2005), som stöder Dunn´s 

modell, hävdar att modern forskning visar att endast 30 procent av begåvning eller talang är 

genetisk betingad, och att personer därför förfogar över merparten att utveckla själv. Dunn menar 

att det gäller att hitta rätt metod för varje elev så att eleven får möjlighet att utveckla nya 

kunskaper efter sin egna bästa förmåga eller sätt att lära sig på. 

Val som eleven gör mellan de faktorer som sammantaget inverkar på hur eleven tar till sig ny 

information kallar Dunn elevens lärstil. Dunn samlar faktorerna i fem olika grupper. 

Grupperna består av Miljöfaktorer, Emotionella faktorer, Sociala faktorer, Fysiska faktorer och 

Psykologiska faktorer (Boström & Wallenberg, 2005; Dunn, 2001). Varje grupp består av ett 

antal specifika faktorer, vilka visas i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Sammanfattning av faktorer som styr elevers lärstilar enligt Dunn´s modell. 

 

MILJÖ 

FAKTORER 

EMOTIONELLA 

FAKTORER 

SOCIALA 

FAKTORER 

FYSISKA 

FAKTORER 

PSYKOLOGISKA 

FAKTORER 

Ljud Motivation Ensamstudie Perception
1
 Informationsbearbetning

2
 

Ljus Anpassning Pararbete Matintag Tankestil
3
 

Temperatur Uthållighet Grupparbete Rörelse  

Möblering Struktur Teamarbete Tidpunkt  

  Auktoritet   

  Variation   

  
1
Innebörden av perception är sinnesintryck och beskrivs genom tre till fyra preferenser som 

tenderar att utnyttjas olika mycket hos olika elever. Visuell, Auditiv, Kinestetisk och Taktil är 

sinnesintrycken och brukar förkortas VAK eller VAKT efter begynnelsebokstäverna. Idén 

innebär att Visuella elever lär sig bäst genom att se, Auditiva elever lär sig bäst genom att lyssna, 

Kinestetiska elever lär sig bäst genom rörelse och Taktila elever genom att röra/beröra föremål. 
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Under fysiska faktorer är även rörelse med som en egen faktor Boström & Svantesson (2007) 

förklarar detta med att många elever har ett generellt rörelsebehov och i undervisning där elever 

tillåts röra sig under inlärningsmomentet förbättras inlärningen. Dock menar Boström & 

Svantesson (2007) vidare att den grupp elever tycks vara i minst behov av rörelse är de som 

presterar högst i kunskapsämnena. 

2
Dunn (2001) skriver att Informationsbearbetning kan ske Holistiskt eller Analytiskt, där den 

holistiske eleven helst ser helheter och sammanhang först, ser den analytiske eleven helst detaljer 

först och helheten sedan. 
3
Elevens tankestil kan vara Reflekterande eller Impulsiv (Dunn, 

Boström, Svantesson m.fl., 2001, 2007). De reflekterande eleverna föredrar att fundera en stund 

på aktuellt problem innan de svarar. De impulsiva eleverna får direkt idéer och lösningar och 

svarar gärna omgående på frågor. En elevs lärstil kan då beskrivas med hjälp av vilka faktorer 

eleven föredrar. 

 

Faktorerna som avgör elevens lärstil 

 

Dunn använder fyra olika miljöfaktorerna ljud, ljus, temperatur och möblering för att visa hur 

omgivningen spelar roll och påverkar hur väl eleverna kan koncentrera sig. Dunn (2001) menar 

att den yttre miljön, miljöfaktorerna, ska anpassas och varieras så mycket som möjligt så att 

eleverna kan välja den för tillfället mest lämpade arbetssituationen. Ljud och ljus är individuella 

faktorer som ganska lätt går att lösa för den enskilde eleven. Temperatur och möblering i 

klassrummet kan vara svårare då vissa vill ha en svalare temperatur än andra och en skiftande 

möblering ställer krav på utrymmet. Boström och Wallenberg (2005) menar att det ofta att bra att 

starta en termin med en ny grupp att diskutera miljöfaktorerna och hur klassrummet ska 

optimeras för gruppen/klassen. 

 

Grundläggande för inlärningen enligt Dunn (2001) är de emotionella faktorerna motivation, 

anpassning, uthållighet och struktur. Boström och Svantesson (2007) beskriver det som att man 

kan anta att de emotionella faktorerna är navet i Dunn’s lärstilsmodell. De handlar om hur väl 

eleven anpassar sig till olika studiesituationer och hur trygg eleven känner sig med andra elever 

och lärare, hur motiverad och målinriktad eleven är, på vilket sätt eleven organiserar sina studier 

med avseende bl.a. på tid samt hur uthållig eleven är i studiesammanhang. 
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De sociala faktorerna ensamstudie, pararbete, grupparbete, teamarbete, auktoritet och variation 

handlar om hur och hur väl och på vilket sätt eleven interagerar med andra elever och lärare. 

Vissa elever föredrar att få hjälp enbart av läraren andra elever vill enbart ha hjälp eller samarbeta 

med andra lever. En del elever föredrar olika typer av grupparbete eller pararbete, andra elever 

föredrar enskilt arbete eller en variation mellan enskilt arbete och samarbete i någon form. 

 

De fyra fysiska faktorerna är perception, matintag, rörelse och tidpunkt. Faktorn perception är 

kopplat till VAK modellens delar visuell, auditiv och kinestetisk och handlar om på vilket sätt 

som eleven helst tar till sig ny information. Perception är synonymt med varseblivning och är en 

funktion varigenom organismer informerar och informeras av sin omgivning (NE, 2015). 

Exempelvis menar Dunn och Boström (2007) att elever som hellre lär sig genom att arbeta 

praktiskt (taktilt) inte lär sig lika bra som om eleverna enbart lyssnar (auditivt). Boström och 

Wallenberg (2005) beskriver detta med en matematikundervisning där elever i en fordonsklass på 

gymnasienivå arbetade med modellbyggen kopplat till geometri för att förstärka deras taktila 

inlärning. Andra fysiska faktorer som spelar roll är vilken tid på dagen det är vid 

inlärningstillfället, om eleverna är mätta, börjar bli hungriga/törstiga eller redan är 

hungriga/törstiga och dessutom om undervisningen är orienterad mot stillasittande eller aktivitet. 

 

De psykologiska faktorerna är informationsbearbetning och tankestil och förklarar enligt Dunn, 

Boström m.fl. (2001, 2007) på vilket sätt elever helst får ny information. Dunn (2001) skriver att 

informationsbearbetning berättar om hur vissa elever föredrar att få helhetsbilder först 

(hollistiskt), andra elever hellre ser delar av ny information och väljer därför att först fokusera på 

en sak i taget (Analytiskt). Tankestil betyder att eleven bearbetar ny information på olika sätt. 

Eleven kan föredra att först fundera en stund innan den kommer fram till någon sorts slutsats 

(reflekterande) eller välja att mer direkt komma med spontana kommentarer dvs. ”att tänka högt” 

(impulsiv). 

 

Dunn’s modell består av 20 faktorer, men för att enklare göra en indelning av elevers olika 

lärstilar likt Kolbs så kan man välja ut faktorerna Perception och Informationsbearbetning (se 

tabell 5). Då lärare börjar planera för arbete med lärstilar så menar Boström & Svantesson (2007) 
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att de viktigaste faktorerna förutom ljus, möblering och tid på dygnet är variation mellan 

hollistiskt och analytiskt samt olika metoder för VAKT, visuell auditiv, kinestetisk och taktil. 

 

Tabell 5. Förenklad modellstudie 

 

SINNESINTRYCK INFORMATIONSBEARBETNING 

Visuell (V) Hollistisk (H) 

Auditiv (A) Analytisk (A) 

Kinestetiskt (K)  

Taktil (T)  

 

En indelning av elevers lärstilar skulle då innefatta åtta olika lärstilar från tabellen vilka utskrivna 

i ordning Sinnesintryck/Informationsbearbetning blir: V/H, V/A, A/H, A/A, K/H, K/A, T/H samt 

T/A där t.ex. V/H står för Visuell & Holistisk. Om man gör en ännu snävare begränsning och 

samtidigt gör en sammankoppling av Visuell och Auditiv (VA) samt Kinestetisk och Taktil (KT) 

med kombination av antingen Hollistisk eller Analytisk så ser man genast likheter med Kolb´s 

lärstilar och kan göra jämförelser mellan de olika modellerna. En koppling mellan modellernas 

lärstilar finns beskrivet i tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6. Jämförelse av lärstilar mellan Kolb och Dunn. 

 

KOLB DUNN 

Diverger (Concrete Experience / Reflective 

Observation) 

Holistic/Visual and Auditive 

Assimilator (Reflective Observation / Abstract 

Conceptualization) 

Visual and Auditive / Analytical 

Converger (Abstract Conceptualization / 

Active experimentation) 

Analytical / Kinesthetic and Taktile 

Accomodator (Active experimentation /  

Concrete experience) 

Kinesthetic and Taktile / Holistic 
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6.b 

Tester för att bekräfta en lärstil 

 

Både Kolbs och Dunns test är ett skriftligt formulär där data sammanställs och analyseras. I båda 

testen så är det oftast eleven själv som skriver och svarar på frågor. Boström (2008) förtydligar 

dock att det är lärarens uppgift att hjälpa eleven att tyda testresultatet. Kolbs test kallas LSI, 

Learning Style Inventory. Ibland kallas testet LSQ, Learning Style Questionary. Det finns ett test 

på skolverkets hemsida (http://www.utbildningsinfo.se) som tidigare även låg under gymnasiets 

del men nu återfinns på vuxenstudiedelen. På internet finns en stor mängd test med olika 

omfattning, se bilaga 3 och 4. En del är gratis men många kostar och flertalet är på engelska. 

Dunns test kallas PEPS, Productivity Enviromental Preference Survey. Likt Kolbs LSI test 

återfinns tester för Dunn´s modell på nätet och även de testerna har olika omfattning. Vissa tester 

är gratis, andra kostar en del. Tiden det tar för att göra Kolb´s LSI eller Dunn´s PEPS test är 

alltifrån 5 minuter upp till 30 minuter beroende på testets omfattning. I figur 3 visas del av Kolb´s 

LSI test formulär. 

 

 

Figur 3. Del av LSI testformulär. 

 

 

 

Figur 3 ovan är ett utdrag ur ett formulär från internetsidan www.personal.psu.edu. Ofta erhålls 

en sammanställning av det gjorda testet som påvisar vilken lärstil som prövaren har i någon form 

av ett diagram eller tabell. Testformuläret besvaras och visas individuellt, men även 

sammanställningar av flera klasser eller program kan göras vid undersökning. Eleven gör test och 
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därefter sammanställning där eleven summerar svaren på frågeställningarna enligt en mall. 

Därefter markeras summorna in på axlarna CE - RO - AC – AE och linjer dras mellan 

markeringarna enligt figur 2. 

 

Dunn´s PEPS test innebär att ett formulär likt LSI besvaras men en sammanställning av svaren 

sker på ett annat vis än den grafiska sammanställningen av LSI testet. 

I tabell 8 nedan syns en sammanställning över gymnasieklasser från 102 elever på Elektriker 

programmet (EC), Samhällsprogrammet (SP) och Hotel och Restaurangprogrammet (HR). I 

tabellen syns även kolumner som sammanfattar 53 lärares svar (Boström, 2011 s. 483). 

  

Tabell 7. Sammanställning av PEPS test gjorda av elever och lärare. 

 

 

Svaren bygger på individuella tester samt individuella värderingar där varje element/faktor har en 

skala från svagt/lite till starkt/mycket.  Svar under 40 innebär svagt/lite värde för 

elementet/faktorn och mellan 40 och 60 en flexibel eller medelmåttigt värde för elementet/faktorn 

och ett stort värde ligger över 60. Utifrån den undersökta litteraturen saknas en mer detaljerad 

beskrivning av innebörden av de olika värdena eller hur och varför gränserna är satta. Om man 
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tittar på faktorn ljud så är det 0 procent för helt tyst (<40) för lärare och alla elevgrupper. Stort 

värde, högt ljud (>60) har 0 procent av lärarna kryssat för emedan exempelvis 25 procent av 

eleverna på ekonomiprogrammet svarat att de föredrar högt ljud. Noterbart är också faktorn 

Taktil (vilket innebär i första hand beröring av objekt) där 21 procent av eleverna på Hotell och 

Restaurang programmet har högt värde jämfört med t.ex. elever på Samhällsprogrammet som 

endast har 9 procent för högt värde. Enligt Boström (2011) visar testet att det finns ett större 

behov av laborativa inslag i matematikundervisningen för eleverna på HR programmet. 

 

Den undersökta litteraturen beskriver inte något test som är specifikt för just matematik utan alla 

test är generellt utformade så att den svarar mot en lärstil. I en studie av återkommande LSI test 

enligt Kolb från 2005 med samma elever märktes det stora skillnader mot tidigare gjorda test 

(Kolb, 2005). Kolb förklarar det med att lärstilen normalt förändras i olika situationer och att det 

nya testresultatet troligtvis pekar på att elever anpassar sig efterhand till nya 

undervisningsformer. Flera av de texter jag läst riktar kritik angående testernas korrekthet vad 

gäller mätning av lärstil. Martin (2010) menar att LSI testens uppbyggnad har en inneboende 

svaghet i mätning då stort antal svar för en faktor CE, concrete experience, automatiskt också ger 

litet antal svar för motstående faktor AC, abstract conceptualization. Manolis, Burns, Assudani 

och Chinta (2013) pekar också på svårigheter för LSI testen att fastställa en speciell lärstil, men 

samtidigt beskriver de att de tagit viktiga steg mot effektivare och säkrare sätt att rätt testa för en 

lärstil. 

 

6.c 

På vilket sätt kan elevers olikhet i lärstil få konsekvenser för hur lärare bör planera och 

organisera matematikundervisningen? 

 

I läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) står det i kunskapsmålen att eleven ska reflektera 

över sitt eget sätt att lära samt kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i 

handling. Lärstilstesterna är en metod där eleverna ges tillfälle till reflektion över sitt lärande och 

eleverna får också en möjlighet till bättre förståelse för val mellan olika arbetsformer och 

arbetsmetoder. Testen bör göras om kontinuerligt då lärstilen enligt Kolb (1984), Dunn (2001), 
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Boström (2007) är föränderlig över tid. Bek (2012) refererar till att elever ofta är ovana vid att 

reflektera över man lär sig bäst och därför bör läraren organisera/schemalägga tid både för 

återkoppling och för hjälp med analys över reflektionen, men påpekar också att ingen studie 

gjorts som påvisar att eleverna i nämnda fall ökat sin förmåga till reflektion. I Kolb´s teorimodell 

återfinns reflektion som ett av flera stadier i en cyklisk lärandeprocess (Figur 1). Reflektion ingår 

som en fas av totalt fyra olika faser och enligt modellen följer den på Konkret upplevelse. 

Boström (2011) menar att det på individnivå är av största vikt att eleven får reflektera kring vad 

som påverkar motivation, koncentration och minnesbehållning så att eleven sedan kan dra nytta 

av kunskapen till att anpassa studierna för sin lärstil. I matematikundervisning används  

fortfarande mest visuella och auditiva undervisningsmetoder i olika omfattning 

(Skolinspektionen, 2010).  

 

Skolinspektion (2010) beskriver vidare undervisningen på gymnasiet med att lärarna har mer 

eller mindre omfattande genomgångar (Visuellt och auditivt) och vidare att ” Enskilt arbete 

dominerar under lektionerna. Gemensamma samtal om matematiska fenomen får för litet 

utrymme i förhållande till mekaniskt räknande i läroboken”. Samt ” Många lärare uppger att en 

av anledningarna till att så mycket av undervisningstiden används till att låta eleverna enskilt 

räkna uppgifter ur läroboken är att det ger eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt” (s. 23, 

s.27). Således används räkneboken i hög utsträckning och matematikundervisning består 

följaktligen till stor del av lärarledda muntliga och skriftliga genomgångar och mindre del av 

aktiviteter med exempelvis laborativa inslag med praktiska moment. 

  

 Enligt Dunn (2001) så föredrar cirka hälften av eleverna undervisning som innebär moment av 

rörelse/kinestetik eller vidrörande/taktil. Här kan man tydligt se, enligt lärstilsteorin, att 

anpassning av undervisning till matematikgruppen kan bli problematisk om läraren föredrar att 

undervisa med enbart visuella och auditiva metoder och samtidigt har grupper av elever som har 

lärstilar som är taktila och kinestetiska. Vidare skriver Boström (2010) att elever som undervisas 

med de preferenser som de föredrar, utvecklar en trygghet i och med att förståelsen för ämnet 

ökar och kan därför lättare träna upp de sidor som är svagare. Steinberg (2004) skriver att en 

lärstilsanpassad undervisning är bra för alla elever, men att framförallt elever som har olika 

problem eller hinder för att lära sig har den största nyttan med en lärstilsanpassad 
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undervisningsmetod. Boström (2005) menar att lärstilsorganisering av undervisningen inte enbart 

är bra för s.k. lågpresterande elever utan att i praktiken gynnar det alla elever. Boström (2008) 

hävdar vidare att inte bara en variation utan också en medvetenhet om vilka lärstilar en grupp 

eller klass har, förenklar för läraren på vilket sätt undervisningen bör bedrivas. Yngre elever har 

ännu inte utvecklat, fullt ut, auditiva färdigheter och därför bör organisering av lektioner för 

yngre anpassas till förmån för kinestetisk och taktil undervisning (Boström & Svantesson, 2007). 

 

 

 

Konsekvenser för undervisningen sett i perspektiv från Kolb´s modell. 

Kolb´s teori skiljer sig från Dunn´s teori genom att inte ta med miljöfaktorer eller emotionella 

faktorer i sin modell och därför kan den modellen genomföras utan några särskilda extra 

förberedelser. Arbeta med klassrumsdispositionen är mindre nödvändig. Den tar inte heller i 

första hand hänsyn till emotionella faktorer som exempelvis elevers drivkraft, 

organisationsförmåga eller klassrumsrelationer. Kolb och Honey/Mumford´s modell bygger på en 

ideal bild om hur undervisningen bör organiseras kronologiskt oavsett vad eleven har för lärstil 

och enligt teorin sättet eleven föredrar att lära sig på. Variation i undervisning ingår naturligt i 

Kolb´s modell (1984). Oavsett vilka lärstilar elever har så kommer undervisningen att passa olika 

elevers lästilar återkommande. Enligt teorin kan dock lektionstid anpassas för de olika momenten 

så att tyngpunkt vilar på undervisningsmetod lämplig med avseende på lärstil för olika 

elevgrupper. 

 

Konsekvenser för undervisningen sett i perspektiv från Dunn´s modell. 

Dunn´s model saknar den kronologiska tydligheten som Kolb´s modell har. 

Här läggs tonvikten på en klassrumsinredning som passar den aktuella gruppens lärstilar. Hänsyn 

till motivationsfaktorer som exempelvis relationer understryks. För läraren är det viktigt att skapa 

bra relationer till och mellan elever. Viljan hos eleverna att arbeta i grupp, i par eller enskilt är 

viktigt för läraren att förstå och ta hänsyn till. Dunn (2001) betonar i första hand att inlärning med 

metoder som gynnar elevens lärstil ökar förståelse och inlärning. Boström (2005) som bygger sin 

teori på Dunn´s modell skriver om matematikundervisning för yrkeselever i en specifik klass där 
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värdet för faktorn taktil är hög, att motivationen för matematik stärks då man arbetar taktilt 

matematiskt genom exempelvis modellbygge i olika skalor.  

 

En sammanfattande slutsats enligt lärstilsteorin och dess påverkan på matematikundervisningen 

är, att för att uppnå maximal effekt i undervisningssituationerna så är lärstilskännedom ett viktigt 

verktyg för lärare hur undervisningen kan organiseras. Enligt lärstilsmodellerna finns det således 

viktiga fördelar att ta tillvara genom att veta elevgruppens lärstilssammansättning och göra 

anpassningar därefter för att göra matematikundervisningen effektivare men också för att ge 

eleverna större möjlighet att uppskatta matematikämnet. En lärstilsanpassning av 

matematikundervisningen skulle innebära att vissa nya moment måste schemaläggas. Exempelvis 

måste schemat innehåll tid för eleverna att reflektera över sitt lärande i matematik och terminsvis 

återkommande lärstilstester för olika matematikgrupper. Troligtvis finns behov av extra tid för 

förändring av klassrummets möblering för olika elevgrupper och lärsituationer och inköp av 

material anpassat för olika moment. Exempelvis skulle undervisning med laborativa inslag för 

Kolbs moment – Concrete experiment och för Dunns – Kinesthetic/Tactile elev, innebära ett 

behov av utrustning i form av måttband, klockor, vågar osv. Och förstås tid för lärares planering 

av implementering av undervisningsmetoderna. 

  

7. 

Diskussion 

Inför arbetet var jag positivt nyfiken till ämnet lärstilar. Elevers olikhet i lärstil är inte 

ämnesspecifikt och således inte kopplat just till matematik men en förhoppning med 

undersökningen var att kunna dra slutsatser av lärstilsteorierna som jag och andra 

matematiklärare kunde ha nytta av i klassrummet. Detta var anledning till att jag valde att 

undersöka ämnet lärstilar. Under min egen utbildning så saknades det en konkret diskussion kring 

lärstilsteorier, men på ett allmänt plan så diskuterades olika sätt att lära sig matematik. 

Exempelvis under pedagogik och metodik kurser diskuterades betydelsen av att variera 

matematikundervisningen på ett lämpligt sätt dvs. en anpassning och organisering av 

lektionstiden. Gruppens sammansättning och elevernas egenskaper studeras och diskuterades 

också men på ett allmänt plan, och inte så konkret och inte fullt så individualiserat som 

lärstilsteorierna behandlar. 
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Att det finns olika sätt som elever helst tar till sig ny information på dvs. att lärstilar finns verkar 

det inte råda någon större oenighet om i forskarvärlden, eller bland pedagoger, eller ens bland de 

som är skeptiska till lärstilsteorin. Ett stort problem verkar vara att det finns så många modeller 

som var för sig delar in lärstilar på olika sätt. Peterson, Rayner och Armstrong (2009) drar 

slutsatsen att forskningsfältet bör samlas kring likvärdiga begrepp kring lärstilar för att framsteg 

att vara möjliga inom forskningen och därmed användbarheten i skolan. Oklarheter kring begrepp 

och problem för forskare att samordna forskning innebär att användbarheten minskas för lärare 

och pedagoger. 

 

7.a 

Angående klassificering… 

Om man jämför Kolb och Dunn´s klassificeringsmodeller så inser man att Kolb och Dunn 

grupperar elevers lärstilar på liknande sätt. Exempelvis kan Kolb´s Accomodator/Prövaren liknas 

vid Dunn´s Kinestetisk/Taktila elev eftersom de eleverna med dessa lärstilar helst lär sig genom 

laborativa moment i matematik. Likheterna blir tydliga då man enbart jämför Dunn´s 

psykologiska faktorer informationsbearbetning (Hollistisk och Analytiskt) och tankestil 

(Reflekterande och Impulsiv) samt perceptionsfaktorn innehållande VAKT (Visuell, Auditiv, 

Kinestetisk och Taktil) med Kolb´s benämningar (Accomodator, Diverger, Assimilator och 

Accomodator). De stora skillnaderna mellan Kolb och Dunn´s modell består i Kolb´s 

kronologiska inlärningsprocess och Dunn´s socio-emotionella faktorer och miljöfaktorer. Kolb´s 

processbaserade modell har fördelen att den innebär att en systematisk variation av 

matematikundervisningen oberoende av vilken lärstil som är mest representerad bland eleverna så 

överensstämmer undervisningen med elevernas olika lärtilar kontinuerligt. Kolb´s modell ger en 

klassificering av elevers lärstilar som förenklar strukturen av undervisningsplaneringen genom att 

den stegvis beskriver karaktären av metod för nästa matematiklektion. 

I Dunn´s modell saknas den inneboende variation som finns i Kolb´s modell men har fördelen att 

modellen tar hänsyn till hur klassrummet utformas (Miljöfaktorer), interaktion mellan elever och 

mellan lärare och elever (Sociala faktorer) och elevernas studieteknik och studieförmåga 

(Emotionella faktorer). Dunn´s modell betonar de emotionella faktorerna och faktorn motivation 
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som mest betydelsefull. Att börja terminerna med att utforma klassrummet beskrivs som lämpligt 

för anpassning till de olika matematikgrupperna. Klassificering av lärstilar ger även en ökad 

förståelse för de sociala faktorernas vilket enligt Dunn´s modell ger en tydlig fördel under 

förberedelser av hur matematikundervisningen bör genomföras. Det är Dunn´s modell som 

inbegriper fler faktorer vilka är anpassade för att användas som stöd för individualisering av 

undervisningen som används mest i svenska skolor. Kolb´s modell används i mindre utsträckning 

i undervisning pga. att modellen inte utvecklades enbart för skolundervisning utan användes 

generellt för att beskriva kunskapsinhämtning. Att klassificera elevers lärstilar med Dunn´s 

modell tar antagligen längre tid att hantera jämfört med Kolb´s modell då Dunn´s modell 

innehåller fler faktorer bl.a. inbegriper modellen miljö och utformning av klassrum. Jag 

misstänker även att det blir ett omfattande arbete att göra dessa kartläggningar för olika 

klassammansättningar speciellt då lärstilen hos varje elev tenderar att förändras över tid vilket gör 

att det kommer att finnas ett behov att kontinuerligt göra nya kartläggningar på elevernas lärstilar. 

 

7.b 

Angående tester… 

De test jag har undersökt är inte ämnesspecifika dvs. det finns inget LSI (Learning Style 

Inventory) eller PEPS (Productivity Enviromental Preference Survey) test speciellt för 

matematik. Men tester bör göras i respektive ämne eller ett test för en grupp av ämnen med 

liknande karaktär då testen antagligen ger olika resultat beroende på ämnet. I naturkunskap är det 

i regel laborationer, exkursioner mm som är ämneskaraktäristiska och i matematik är det vanligt 

med, enligt skolinspektionen, individuell uppgiftsräkning. Jag kan se ett stort problem med tester 

där frågorna besvaras av eleverna utan att annan mätning/test görs för eventuell lärstil. Om 

eleverna genom sina svar bekräftar en möjlig lärstil är det nog inte helt säkerställt att lärstilen är 

valid. Det kan ju vara så att alla elever inte har ännu har provat på olika undervisningsformer i 

matematik och därför inte själv har möjlighet att avgöra vilken undervisningsform de föredrar 

eller hur bra de lärde sig under olika moment.Eftersom en lärstil ska beskriva hur man bäst lär sig 

så bör lärstilstest föregås av flera lektioner med olika undervisningsmetoder såsom filmvisning, 

samtal, laboration i grupp och enskilt, enskild räkning och muntliga och/eller visuella 

genomgångar osv med tydliga variationer i undervisningens form vara genomförd. Först därefter 
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borde lärstilstest baserad på genomförd matematikundervisning göras vilket gör det möjligt för 

eleven att bättre jämföra och utvärdera olika sätt att lära sig på. Det borde vara möjligt att 

tillverka ett eget lärstilstest riktad mot just matematik som är baserad på en varierad 

matematikundervisning där frågeställningar kretsar kring genomförd matematikundervisning. Vid 

återkoppling till eleven med genomgång av resultat från testen kan eleverna reflektera över sin 

lärstil baserat på bredare kunskap. Om eleven själv besvarar utan att ha provat olika sätt att lära 

sig matematik på, hur ska då eleven veta hur den lär sig bäst? Det kan faktiskt vara så att eleven 

svarar på ett sätt utan att veta själv sitt ”bästa sätt” att lära. Det är rimligt att anta att risken är stor 

för att detta sker. Andra pedagoger har också ställt sig undrande över validiteten för eller nyttan 

med självtest (Kindeberg & Frisk, 2011; Wasteson, 2014). 

7.c 

Angående konsekvenser för organisering av matematikundervisningen… 

Det framkom i resultatet att uppfattning om lärstilars existens delas av flertalet, men åsikten om 

betydelsen av olikhet i lärstilar varierar stort inte bara inom forskningen utan också mellan 

pedagoger. Det finns ett spektra om alltifrån en övertygelse om att lärstilen har stor betydelse och 

att lärstilen spelar en central roll för undervisning (Boström, 2012; Dunn, 2009; Erixon, 2011; 

Kolb, 1984) till att individuell lärstil visst existerar men överhuvudtaget inte spelar någon som 

helst roll och att dess betydelse för pedagogik är att betrakta som obefintlig (Kindeberg & Frisk, 

2011; Scott, 2010) eller att den individualiserade tankesättet till och med står i vägen för andra 

pedagogiska tillvägagångssätt som faktiskt skapar förbättringar för undervisningen (Blossing, Ulf 

& Ertesvåg, Sigrun K., 2011). 

Dembo och Howard (2007) är kritiska till lärstilsteorin och skriver ”... Should we attempt 

to match students’ learning styles to pedagogical approaches that are user-friendly to those 

students? Or should we attempt to make learners more rounded in their ability to learn from 

an array of methods designed to tap different styles?” (s. 105). Dembo och Howard (2007) 

ställer sig frågande till om lärstilsanpassad undervisning verkligen är effektivare i 

undervisningssyfte, vilket är själva kärnan för lärstilsteorin eller om undervisningen ska 

träna elevers allsidighet för olika former av inlärning. 

Kroksmark (2006) ser problem med en individualiserad pedagogik byggd på lärstilsteorierna då 
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den bygger på en teoretisk idémodell med statiska grupperingar för elever, men menar att den kan 

ha ett värde om lärare som använder den, använder den med skepsis och på ett prövande 

vetenskapligt sätt. Även Mayer (2010) skriver att om teorierna ska få bärkraft för pedagogiken så 

måste forskare samarbeta med pedagogerna och samtidigt måste det arbetet vara evidensbaserat. 

Enligt skolinspektionen (2010) är matematikundervisningen fortfarande ofta baserad på 

genomgångar och egen räkning och innefattar sällan laborativa inslag samt diskussion och 

reflektion över matematiska begrepp. Matematikämnet särskiljer sig genom nästan avsaknad av 

egenvärde som andra ämnen har som t.ex. biologi med innehåll som hjärtats uppbyggnad eller 

samhällskunskap som tar upp Sveriges grundlagar. Det gör matematikämnet speciellt och 

troligtvis svårtillgängligt för några elever och också ointressant för vissa elever och kanske 

speciellt för elever som frågar sig nyttan med matematik som inte är applicerbar i vardagen.  De 

elever som verkar ha enklast att ta till sig matematik har lärstilen Assimilator (Kolb, 1984) eller 

Auditiv/Visuell/Analytisk (Dunn, 2001). Kroksmarks (2006) tankar kring lärstilar är den 

inställning som kan leda praktiken framåt. Kroksmark (2006) skriver att lärstilsteorierna på olika 

sätt försöker strukturera upp lärandet. I lärstilsteorierna ingår delar som rör process, metodik, 

miljö och interaktion som centrala, men även föränderliga delar vilka kan stödja matematiklärare 

att hitta metoder att individualisera och vitalisera matematikundervisningen. Att förändra 

matematikundervisningen enligt en lärstilsmodell innebär troligtvis att det behövs ökad tid, i alla 

fall initialt, för planering och uppföljning av nya former av undervisning. Dessutom tillkommer 

behov av nytt material som behövs bl.a. vid laborationer. 

Nya metodiska grepp är oftast inriktade på att effektivisera undervisningen i matematik men det 

innebär inte automatiskt förändringar för matematikpedagogiken med avseende på 

individualisering. Ett exempel på ny digital metod är ”det flippade klassrummet” som innebär 

filmade genomgångar som eleverna ska titta på inför kommande lektioner.  Det är en ny metod 

där man använder en digital läxa för att ge läraren mer tid att hjälpa eleverna med 

matematikuppgifter under lektionstid. ”Det flippade klassrummet” är en intressant metod som 

matematiklärare kan använda sig av men frågor uppstår kring vad som händer i klasser där få 

elever inte gör sin digitala läxa? Enligt lärstilsteorin så skulle elever med lärstilen Accomodator 

(Active experimentation/Concrete Experience) troligtvis inte uppskatta läxan. Sannolikt skulle 

läraren sluta med metoden ”flippat klassrum” för att den visar sig oeffektiv för de eleverna. 

Lärare anpassar troligen formen för undervisning så att den fungerar för respektive grupp elever. 
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Matematiklärare kan dra nytta av tankar från någon lärstilsteori som inte motsäger de 

vetenskapliga rön som stöder att variation i undervisningen är att föredra framför alternativet, en 

enformig undervisning. Både Kolb´s och Dunn´s modeller inbegriper tydligt varierade metoder 

för undervisningen. I Skolverkets kvalitetsgranskning (2001-2002) kan man läsa att 

skolinspektörerna märkt att undervisning i andra ämnen än matematik är mer progressivt då det 

gäller att utveckla ämnesundervisningens bredd och djup för innehåll och arbetssätt. Kritiken 

mot lärstilar bygger ofta på att det är självklarheter som radas upp och att implementera någon av 

Kolb eller Dunn´s lärstilsmodell i matematikgrupper kanske inte är lösningen på problem med 

t.ex. intresset för matematik hos elever då modellerna verkar sakna en enhetlig vetenskaplig 

grund för att undervisning utifrån elevers olikhet i lärstilar ger bättre resultat i matematik. Men 

om man, mot förmodan efter sin utbildning, undervisar på ett stereotypt sätt, och om man 

oreflekterat fortsätter med det så är nog en lärsstilsteori inte skadlig att kika på. Lärstilsteorierna 

motsäger ju som sagt inte variation i klassrummet, tvärtom. Det troliga scenariot är att 

matematikläraren inte står inför 30 elever med lärstilen Assimilator med höga värden för Abstract 

Conceptualisation som lär sig bra genom egen räkning i läroboken utan att det finns flera elever 

som har skrivit höga värden för Active Experimentation.  Samtidigt om man som pedagog och 

lärare implementerar något nytt så ska det vara med eftertanke, underbyggt och planerat innan 

man gör det. Kolb´s modell liknar ideér som jag lärde mig under pedagogikkurser på högskolan, 

nämligen att starta det nya området, kapitlet, ämnet eller kursen med något tankvärt, något som 

fångar elevernas uppmärksamhet. Låt eleverna fundera en stund och kommentera, utveckla och 

förklara och ta tillvara elevernas tankar. Låt eleverna pröva på något sätt om det stämmer, för att 

sedan fördjupa och bredda. Teorikritikerna menar att lärstilsförespråkarna inte har visat att 

elevernas resultat blir bättre om matematikundervisningen anpassas efter någon lärstilsmodell. 

Men lärstilsförespråkarna talar inte enbart om att lära sig bättre utan oftast också att lärandet ska 

vara lustfyllt. 
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8. 

Slutsatser 

Utifrån min litteratursammanställning beskrivs det att det råder en någorlunda enighet kring 

lärstilars existens bland både teoriförespråkare och teorikritiker. Men den stora skiljelinjen 

mellan teoriförespråkare och teorikritiker är den som handlar om lärstilars betydelse för 

undervisning. Det finns teorikritiker som beskriver att teorier kring elevers lärstil inte innehåller 

verktyg för att förbättra inlärning vilket även gäller för matematikinlärning och 

matematikundervisning. Förespråkarna för någon lärstilsteori menar att den enskilde eleven lär 

sig bäst genom att undervisningen sker på ett sätt som överensstämmer med elevens lärstil. Enligt 

Kolb (1984) och Dunn (2001) så är lärstilen specifik för en elev och till viss del konstant över tid 

och oavsett ämne och all undervisning bör anpassas för enskilda elevers lärstilar för att vara 

optimal. Teoriförespråkarna har dock inte lyckats övertyga andra forskare om detta. 

Teorikritikerna menar att det inte finns forskning som tydligt nog pekar på att undervisning 

anpassad efter elevers lärstilar ger bättre studieresultat än undervisning utan lärstilsanpassning.  

 Klassificeringa av lärstilar: Ett stort problem för forskningen kring lärstilar verkar vara 

den stora mängden av konkurrerande lärstilsteorier som har skapat ett splittrat 

forskningsfält med konkurrerande teorier. Likhet i benämning av lärstil och innebörd av 

densamma skulle underlätta användbarheten för matematiklärare som är intresserade av 

lärstilsbegreppet. Kolb´s teori om Experiental learning innehåller fyra olika lärstilar, 

Diverger, Assimilator, Converger och Accomodater, vilka baseras på olikhet i perception 

och informationsbearbetning. I Dunn´s teori återfinns fler faktorer i grupper som 

Miljöfaktorer, Emotionella faktorer, Sociala faktorer, Fysiska och Psykiska faktorer där 

gruppen Emotionella faktorer anses betydelsefullast för den enskilda eleven då de berör 

elevens motivation och organisation av studier samt anpassningsförmåga i olika 

skolsituationer. I min undersökning analyserades både Kolb´s och Dunn´s modeller och 

resultatet pekar på att det finns möjligheter att kategorisera elevers lärstilar från olika 

lärstilsteorier under likabetydande lärstil och att det finns likheter mellan teoriernas 

lärstilsbenämningar.  
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 Testerna som används vid klassificering: I urvalet av litteratur återfanns två olika tester 

som jag har analyserat. Test som återfinns i Kolb´s lärstilsteori benämns LSI (Learning 

Style Inventory) och test som beskrivs i Dunn´s lärstilsteori benämns PEPS (Productivity 

Enviromental Preference Survey). Det finns åtskilliga LSI test med innbördes olika 

omfattning och detsamma gäller för PEPS test. Både LSI och PEPS är generella på så vis 

att de inte är anpassade för ett specifikt ämne t.ex. matematik. Den stora skillnaden mellan 

LSI test och PEPS test är att PEPS även inrymmer sociala, emotionella och miljöfaktorer. 

Testen är självbesvarande vilket innebär att. eleverna gör dem och därefter bedömer 

resultatet. I den litteratur jag valt har jag inte funnit LSI test där svaren genererar ett 

automatiskt resultat. Däremot finns det i litteraturen beskrivet automatiserade 

svarsformulär för PEPS. Testens frågeställningar handlar om hur eleven helst vill studera 

och är formulerade på så sätt att testen också innebär en möjlighet för eleven att reflektera 

över sitt lärande. Teorkritikerna menar att testen är otydliga och samtidigt motsägelsefulla 

då ett andra test kan påvisa annan lärstil för samma elev. Teoriförespråkarna har 

kontinuerligt omarbetat testen för att göra de mer valida vilket pekar på att teorikritikerna 

troligtvis har haft rätt angående testens giltighet. 

 Konsekvenser för matematikundervisningen: Att organisera undervisningen utifrån 

elevernas lärstilar kräver anpassning av hänsyn till olika faktorer såsom miljöfaktorer, 

emotionella faktorer, sociala faktorer osv. (Dunn, 2001). Kolb´s teori skiljer sig från 

Dunn´s genom att den enbart fokuserar på hur väl undervisningsmetodiken passar för 

olika elever vilket gör att Kolb´s teori lättare kan praktiseras om elevgrupperna byter 

klassrum. Men att anpassa matematikundervisningen fullt ut till att stämma överens med 

vissa lärstilar verkar flera teorikritiker anse vara felaktigt då de menar att olika delar av 

ämnet fördelaktigast lärs in på specifikt sätt för just den ämnesdelen. Teorikritiker menar 

också att ämnen till sin karaktär är olika t.ex. matematik och geografi, och därför behövs 

det olika metoder att undervisa som är ämnestypiska och som lämpar sig bäst oavsett 

lärstil hos eleverna. Teorikritikerna menar även att förespråkarna inte entydigt har lyckats 

visa att elevers kunskaper i matematik eller andra ämnen ökar om man använder sig av 

någon lästilsteori. Skolverket (2001-2002) påpekar att matematikundervisningen inte 

varieras i samma omfattning vid jämförelse med andra skolämnen. En anpassning av 

matematikundervisningen till någon lärstilsmodell skulle troligtvis innebära att 
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utformningen av lektionerna konsekvent varieras oftare, framförallt vid användning av 

Kolb´s modell, vilket torde innebära en mer omväxlande matematikupplevelse för 

eleverna. 

 

 

 

9. 

Vidare studier 

  

Bland förespråkare av lärstiteorin finnas ett grundantagande, en självklarhet, som säger att när 

man lär sig på sätt som gagnar sin lärstil så lär man sig bäst (Kolb, 1984, Dunn, 2001, Honey & 

Mumford, Boström & Svantesson, 2007, Fleming, 1995 mfl) oavsett ämne och innehåll. 

Av intresse för vidare studier kring lärstilsmodeller kunde vara att undersöka om organisering av 

lärande med avseende på lärstilsteorier genom att exempelvis genomföra empirisk undersökning 

av matematikundervisning där matematikinnehållet vägs mot olika lektionsformer för att se hur 

väl elever lär sig innehållet beroende på undervisningens form. Ett forskningsområde kunde vara 

att man undersöker exempelvis Kolb´s teori om experiential learning i matematikundervisning 

med moment där Concrete experience, Reflective observation, Abstract conceptualisation och 

Active experimentation ingår och göra studier utifrån den undersökningen. 

Det vore även intressant att göra en studie av någon eller några av de övriga lärstilsteorier som 

mitt arbeta inte har behandlat som tex Freedman eller Schmeck m.fl., se tab. 2. 
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