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Abstrakt 
Studien handlar om pedagogers definition av ”stökiga elever” samt 
kopplingen mellan ”stökiga elever” och lärstilspedagogik. Enligt Lpo 94 
skall skolan ta tillvara på elevers olikheter och undervisningen skall an-
passas till elevernas individuella behov. Ändå är det kompensatoriska 
perspektivet rådande inom skolvärlden som innebär att problemen i 
undervisningen eftersöks hos eleverna istället för hos undervisningsme-
toderna. För att bättre möta styrdokumentens ambitioner eftersöks be-
grepp som kan användas för att diagnostisera undervisningen istället 
för att, som nu, diagnostisera eleverna. Förutom de formella diagnosti-
seringarna av elever, som stadigt ökar, så uppkommer också informella 
kategoriseringar av elever. Ett exempel är ”stökiga elever”. För att bely-
sa hur vi bättre kan möta alla elever behöver vi synliggöra vilka prefe-
renser som ligger till grund för vad som i dag anses vara avvikande in-
om skolan. För att upptäcka avvikelser behöver man först upptäcka 
mönster. Studien innehåller därför två olika undersökningar som un-
dersöker innebörder i begreppet ”stökiga elever” ur två olika perspektiv. 
I den första undersöktes lärstilspreferenserna hos 80 grundskoleelever 
ifrån två olika skolor i årskurserna ett till fem med hjälp av en lärstil-
senkät. Eleverna delades in i två grupperingar, ”stökiga elever” samt 
”icke stökiga elever” för att utröna vilka lärstilspreferenser som skiljer 
den ena gruppen från den andra och som kan ligga till grund för de 
”stökiga elevernas” kategorisering. I den andra undersökningen svara-
de 26 pedagoger på ett frågeformulär med frågor om vilka innebörder 
de lägger i begreppet ”stökiga elever” för att även här se vilka . Studiens 
resultat visade att det fanns likheter i lärstilarna hos de elever som pe-
dagogerna benämner som ”stökiga” och att denna grupp har preferen-
ser som skiljer sig mot de ”icke stökiga eleverna”. Undersökningarna 
visade också att några av de drag som pedagogerna beskriver som ty-
piska för den ”stökiga” gruppen var utmärkande för samma grupp även 
i lärstilstestet. 

Nyckelord: avvikande beteende, Dunns lärstilsmodell, en skola för alla, 
fenomenografi, hermeneutik, kvalitativ, Lpo 94, lärstilsteori, normalitet, 
specialpedagogik
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Inledning
Studiens syfte är att belysa om det finns likheter i de innebörder peda-
gogerna lägger i begreppet ”stökiga elever” och de ”stökiga elevernas” 
lärstilspreferenser. Bakom detta syfte återfinns ett problemområde som 
handlar om skolans uppfyllelse av styrdokumenten med avseende på 
elevers olikheter. På formuleringsarenan författas styrdokumenten med 
stora ambitioner om att möta elevernas olikheter och vara öppen för 
dessa. Undervisningen skall anpassas efter eleverna (Lärarförbundet, 
2008). Men det finns en diskrepans mellan formuleringsarenan och rea-
liseringsarenan (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobs-
son, 2005) som gör att detta uppdrag blir svårt att uppfylla. Inte minst 
beror detta på elevantalet per lärare. När en lärare skall möta 30 elevers 
olika förutsättningar och ta tillvara deras behov är det inte svårt att för-
stå att handlingsutrymmet minskar och att det uppstår problem i klass-
rummen. 

Ur detta kommer ett behov att beskriva de problem som uppstår i klass-
rummet; att beskriva varför problemen uppstår för att förstå hur vi skall 
hantera problemsituationerna. Kategorisering av eleverna har blivit en 
lösning på detta (Hjörne & Säljö, 2008; Foucault, 1970/1993). Desto stör-
re elevantalet är per lärare desto mindre blir utrymmet för olikheter. Vad 
en person kan hantera är begränsat och fler beteenden kommer att anses 
vara ”störande” och ”stökiga” ju fler elever som en pedagog förväntas 
ta hand om. Det blir enklare att anpassa eleverna till skolans ramar än 
att anpassa den pedagogiska miljön efter eleverna. Skolans organisato-
riska ramar, skolans behov av att organisationen skall flyta smidigt, sät-
ter då gränser för vad som går att acceptera och alltså vad som blir nor-
malt eller avvikande (Hjörne & Säljö, 2008). 

De neuropsykiatriska diagnostiseringarna av eleverna ökar drastiskt 
(Tideman et al., 2005). Men bortom den formella diagnostiseringen av 
eleverna sker också en informell kategorisering. Det talas om de "stökiga 
eleverna". En snabb sökning på internetsökmotorn google ger 204 000 
träffar, däribland många tidningsrubriker som använder sig av begrep-
pet ”stökiga elever” (Vidlund, 2009; Larsson, 2010; Haupt, 2010; Öst-
berg, 2010). Detta begrepp har också författarna bakom examensarbetet 
mött, otaligt många gånger, innanför skolans dörrar. Så väl i privata 
samtal som mer öppna gruppsamtal i lärarrum. Men att tillskriva ele-
verna problemen kan knappast ses som ett sätt att tillvarata elevernas 
olikheter. 

Sett från ett inkluderande samt relationellt perspektiv som tydligt åter-
finns i styrdokumenten så lämnas inget utrymme för denna typ av kate-
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gorisering i skolan. Det finns inget utrymme för elever som faller utan-
för undervisningens ramar då styrdokumenten klart och tydligt konsta-
terar att undervisningen skall anpassas efter alla elevers behov (Lärar-
förbundet, 2008). För att styrdokumentens krav om en skola för alla där 
undervisningen möter individen skall kunna realiseras måste pedago-
gerna därför börja diagnostisera sin undervisning istället för att söka fe-
len hos eleverna. Det borde finnas en undervisningshälsa precis som det 
finns en elevhälsa (Hjörne & Säljö, 2008). Men det saknas begrepp som 
tillåter oss att diskutera om och reflektera över undervisningen, som 
tillåter pedagogerna att synliggöra brister i sin egen undervisning istäl-
let för brister hos individerna (Hultman-Nordin, 2008). 

För att hitta verktyg som gör det möjligt att diagnostisera undervisning-
en har vi vänt blicken mot teorier inom den individanpassade pedago-
giken och då främst lärstilsteori. Kan denna teori tillhandahålla redskap 
för att diagnostisera undervisningen? Kan lärstilspedagogik användas 
för att komma närmare styrdokumentens ambitioner om att skapa en 
skola för alla? Studien tar ett första steg mot att belysa dessa frågor ge-
nom att undersöka likheter i pedagogers innebörder av begreppet ”stö-
kiga elever” och dessa elevers lärstilspreferenser. 

Uppsatsens disposition

I bakgrunden redogörs först för olika perspektiv på normalitet och av-
vikande beteenden samt olika specialpedagogiska perspektiv. Därefter 
följer en introduktion av lärstilsteori där Dunns lärstilsmodell, som är 
den teorin som studien använder sig av, förklaras mer ingående. Bak-
grunden avslutas med en presentation av lärstilsforskning som har be-
röringspunkter med denna studies forskningsområde.

Direkt efter bakgrunden följer förklaringen av studiens syfte och forsk-
ningsfrågor.

Nästa kapitel består av metodavsnittet där studiens forskningsteoretiska 
ansats förklaras och datainsamlingsmetoder, analysmetoder, urval samt 
forskningsetiska aspekter beskrivs.Därefter följer studiens resultat- och 
analysdel med tabeller och grafiska scheman som ger en översikt över 
resultatet. Med grafiken analyseras resultatet i löpande text. Undersök-
ningen avslutas med en resultat- och metoddiskussion samt förslag till 
framtida forskning. Resultatdiskussionen jämför och binder ihop de oli-
ka metodernas resultat kopplat till studiens frågeställningar och syfte. 
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Bakgrund
Den första delen i bakgrunden behandlar specialpedagogiska perspek-
tiv. Skillnaden mellan skolans ambitioner och skolan i realiteten behand-
las, tillsammans med de svårigheter som verkar finnas för att förverkli-
ga visionen om en skola för alla. Detta ger läsaren en förståelse till var-
för vissa elever faller utanför ramarna och kategoriseras som exempelvis 
”stökiga”.

Bakgrundens andra del redogör för examensarbetets lärstilsteoretiska 
utgångspunkter. Här preciseras vilken av lärstilsteorierna som studien 
grundas på samt kritik mot teorin. Bakgrunden avslutas med en kort 
sammanfattning av tidigare forskning i det allmänna lärstilsteoretiska 
fältet samt forskning med beröringspunkter i samma problemområde 
som studien

Specialpedagogisk forskning

De specialpedagogiska tankarna och strategierna i skolan har varierat 
över tid. Innan Lpo 94 innehöll läroplanerna för skolan strategier för hur 
elevers olikheter skulle behandlas. Elever som ansågs ha olika svårighe-
ter differentierades och segregerades i olika typer av specialklasser och 
arbetsgrupper. I dagens läroplan, Lpo 94, som fokuserar på resultat och 
mål, omnämns inga strategier för hur man bör hantera dessa elever. Nu 
ligger fokus på att eleverna når målen – inte hur varje elev når målen. 
Frågan om elevers olikhet ska hanteras lokalt (Hjörne & Säljö, 2008).

På 1990-talet lanserades det internationella begreppet inclusion som ett 
helt motsatt synsätt till strategier om differentiering och segregering. Ti-
digare hade även integreringsbegreppet används som segregeringens 
och differentieringens motsats, men då integrering ansågs bekräfta att 
det fanns ett problem och att problemet skulle integreras eftersöktes ett 
begrepp som inte utgick från en befintlig problematik. Detta begrepp 
blev alltså inclusion, eller inkludering på svenska. Inkludering bygger 
på att alla människor ska ha rätt att vara delaktiga i kulturen och ut-
bildningen. Alla barn ska oavsett förmåga och förutsättningar ha rätt till 
en likvärdig utbildning. Inkluderingsbegreppet är sprungen ur en vision 
om att alla elever, även elever med funktionssvårigheter, ska gå i samma 
skola. Skolan ska anpassas sig efter elevens olika behov (Tideman, et al., 
2005). 
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Bengt Persson, fil. dr. i pedagogik (2001), lyfter fram de kompensato-
riska och relationella perspektivet inom specialpedagogiken. Perspek-
tiven är radikalt olika i sin syn på elevers skolsvårigheter. När en verk-
samhet genomsyras av det relationella perspektivet ligger fokus på vad 
som sker i samspelet, interaktionen och förhållandet mellan olika ak-
törer. Specialpedagogikens interaktion med den övriga pedagogiken 
står i fokus. Undervisningen och stoffet ska anpassas efter eleven och 
elevens svårigheter uppstår i mötet mellan uppväxt- och utbildnings-
miljön. Det talas om elever i svårigheter. Det är läraren, eleven och 
lärandemiljön som åtgärderna fokuserar på och det är ett långsiktigt tid-
sperspektiv som antas i det relationella perspektivet. Ansvaret ligger 
hos arbetslaget och lärare med ett aktivt stöd av rektor. Detta perspektiv 
bär tydliga likheter med inkluderingsbegreppet, där mångfalden ses 
som en naturlig utgångspunkt och där hela skolmiljön skall anpassas till 
den naturliga mångfalden (Nilholm, 2003).

Mot ett relationellt perspektiv kan man ställa det kompensatoriska per-
spektivet, där en elevs svårigheter är individbundna. Det talas om ele-
ver med svårigheter. Svårigheterna är medfödda eller på något annat sätt 
bundna till individen. Fokus ligger hos eleven och man intar ett kortsik-
tigt tidsperspektiv. Ansvaret läggs hos speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal (Persson, 2001). Här ses tydliga likheter med de 
segregerande strategierna där eleverna lyfts ur den ordinarie undervis-
ningen till en mer anpassad undervisning i mindre undervisningsgrup-
per (Hjörne & Säljö, 2008). 

I Lpo 94 är det inkluderande perspektiv, som bygger på att alla männi-
skor oavsett olikheter har rätt att vara delaktiga i undervisningen (Hjör-
ne & Säljö, 2008) och relationella perspektivet, där undervisningen och 
stoffet ska anpassas efter eleven (Nilholm, 2003) väl förankrade: 

En likvärdig utbildning:
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov.
(Lärarförbundet, 2008, s. 36)

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förut-
sättningar, erfarenheter och tänkande,
... ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och an-
vända olika uttrycksmedel
(Lärarförbundet, 2008, s. 45)

Trots att Lpo 94 har ett inkluderande samt relationellt perspektiv är seg-
regering fortfarande det vanligaste sättet att hantera elevers olikheter på  
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(Hjörne & Säljö, 2008) och Persson (2001) menar att traditionellt åter-
finns det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken och 
det dominerar än idag. 

I en studie, utförd av professor Roger Säljö och Eva Hjörne, fil dr i pe-
dagogik (Hjörne, 2004), bekräftas att det kompensatoriska perspektivet 
råder i skolan. De undersökte hur olika skolors elevhälsoteam fungerar; 
hur de pratar om eleverna och hur de fattar beslut, för att synliggöra hur 
skolan hanterade elever i skolsvårigheter. Fokus har varit på hur skolan 
upprätthålls och hur man agerar inom en institution. En av studiens vik-
tigaste slutsatser var att den allmänt dominerade uppfattningen inom 
skolan var att eleverna besitter problemen, inte miljön. Studien visar 
också att ett elevperspektiv aldrig anlades. Undervisningen ifrågasattes 
eller diskuterades aldrig. Skolan med dess olika aktörer ansågs vara det 
som fungera tillfredsställande medan eleverna ansågs vara problembä-
rarna (Hjörne, 2004). 

Även resultatet av ett forskningssamarbete mellan Högskolan i Halm-
stad och Malmö Högskola med fil. dr. Magnus Tideman och professor 
Jerry Rosenkvist (2005) visade att ett kompensatoriskt perspektiv domi-
nerade i skolorna; att elevers svårigheter koncentrerades till individen 
och insatserna såg till att korrigera eleven, inte den omkringliggande 
miljön. I studien frågade sig forskarna (Tideman et al., 2005) hur elevers 
olikheter kan framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i 
skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? För-
fattarnas utgångspunkt är att det finns en diskrepans mellan idealet en 
skola för alla och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Genom att syn-
liggöra denna diskrepans menar författarna att en ökad kunskap och 
riktning gentemot inkludering kan åstadkommas. 

Normalitet och avvikande beteende

Universitetslektor Inger Assarsson (2007) beskriver skolan som en kul-
turbärande institution som skall påverka och omgestalta det samhälle 
den verkar i. Här innefattas regler för vem och vilka som skall få till-
gång till olika utbildningsvägar. Vem ska få tillträde och hur skolan ska 
kunna skapa möjligheter för delaktighet och gemenskap för alla elever 
oavsett förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov är en stor 
specialpedagogisk fråga. Assarsson skriver i sin avhandling att det är i 
talet som pedagogerna gestaltar och omgestaltar meningar, möjligheter 
och omöjligheter i uppdraget en skola för alla (Assarsson, 2007). 
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Filosofen och idéhistorikern Paul-Michel Foucault, som ägnade största 
delen av sitt liv åt att kritisera samhällets institutioner och maktutöv-
ning, skrev att människor behöver kategorisera och sätta etiketter på 
avvikande beteenden för att definiera och upprätthålla normalitetens 
gränser. Kategoriseringar sker för att vi skall veta hur vi skall behandla 
människor som faller utanför ramarna, människor som avviker från 
normaliteten (Foucault,1970/1993). Genom att sätta etiketter på en del 
elever särskiljer vi dem alltså från det normala. Tideman et al. (2005) är 
inne på samma spår. Han skriver att de olika synsätten på normalitet får 
konsekvenser för hur man ser på olikheter och avvikande beteende och 
hur man i praktiken jobbar med normalitet samt även för hur olika sko-
lor upptäcker och bedömer avvikande och särskilda behov hos eleven. 
Docent Lars H Gustafsson (2009) uttrycker det som att allt handlar om 
begreppet normalitet och vilka innebörder vi lägger i begreppet. 

Enligt Tideman et al. (2005) förekommer i huvudsak tre olika sätt att se 
på normalitet. Statistisk normalitet med utgångspunkten att det är lev-
nadsvillkoren som skall förändras, inte individen. Miljön och omstän-
digheterna skall vara så normala som möjligt. Med det normativa nor-
malitetsbegreppet strävar man efter att uppnå normalitet i vad som an-
ses önskvärt under en viss tid i ett samhälle. Den individuella eller me-
dicinska normaliteten tar till viss del utgångspunkt i att individen är 
onormal och genom ett normaliseringsarbete skall individen bli mer 
normal i sitt beteende och i sina attribut. Strävan att bli "frisk/normal” 
tar sig uttryck genom olika typer av habilitering- och rehabiliteringsin-
satser (Tideman et al., 2005).

Forskare, fil. dr. och lärare Mats Hilte (1996) skriver om tre olika sätt att 
definiera avvikande beteende. Det statistiskt avvikande är det som inte 
stämmer överens med genomsnittet, den patologiska definitionen utgår 
från sjukdomstänkandet och den regelorienterade definitionen handlar 
om att oförmågan att följa gruppens regler är det som får stå för det som 
anses vara avvikande. Hilte skriver att regler är knutna till specifika tid-
punkter, platser, personer och tillfällen. Samhället består av många olika 
grupper och varje grupp har både gemensamma och separata mått-
stockar för vad som är avvikande eller inte. Inom den regelorienterade 
definitionen väcks således frågan om vems måttstock som skall använ-
das för att bedöma vilka handlingar och beteenden som är avvikande 
eller inte.

Hjörne & Säljö (2008) menar, precis som Assarsson (2007), att skolan har 
en normerande funktion. De skriver att kategoriseringen löser dilemmat 
med att det finns barn som inte platsar in i en skola för alla och att kate-
goriseringar är grundläggande för människors kunskapsbildning samt 
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för institutioners sätt att fungera. Vidare menar de att det finns många 
anledningar till varför eleverna anses falla utanför det ”normala”. Den 
gemensamma faktorn är att eleverna inte klarar av de krav som skolans 
företrädare anser att de måste anpassa sig efter för att skolan skall fun-
gera (Hjörne & Säljö, 2008, s). Skolan kräver alltså att eleverna beter sig 
på ett visst sätt för att skolan skall fungera. Här lyser det normerande 
normalitetsbegreppet igenom. Skolan önskar att eleverna beter sig på ett 
visst sätt och de som inte klarar detta anses vara avvikande. Samtidigt 
kan det individuella och medicinska normalitetsperspektivet anas då 
det sällan är den pedagogiska miljön som analyseras. Istället anläggs ett 
kompensatoriskt perspektiv, som har sin grund i en medicinsk/psyko-
logisk tradition (Nilholm, 2003). Det innebär att skolans organisatoriska 
ramar blir normalitetens spännvidd och de elever som inte kan hålla sig 
inom dessa ramar anses vara avvikande. Här lyser det regelorienterade 
definitionen på avvikande beteende igenom (Hilte, 1996).

Oftast beskrivs elever som anses ha svårigheter med negativa kategori-
seringar. De beskrivs som personer som inte kan leva upp till ställda 
förväntningar (Hjörne & Säljö, 2008). En inte ovanlig kategorisering är 
"stökiga elever" (Persson, 2001; Vidlund, 2009; Larsson, 2010; Haupt, 
2010; Östberg, 2010). Persson (2001) menar att elever som är svårmotive-
rade oftast blir "stökiga", passiva eller tysta. Elever som är olika andra 
kategoriseras och pekas alltså ut som avvikande trots att styrdokument 
talar om en skola för alla, om en skola som skall inkludera och ta tillvara 
på elevers olikheter. Häri återfinns diskrepansen mellan formuleringsa-
renan och realiseringsarenan, som Tideman et al. talar om (2005). Pro-
blemen måste sökas i den pedagogiska miljön istället för hos eleverna 
(Hjörne, 2004) och därför behövs också begrepp för att diagnostisera 
miljön (Hultman - Nordin, 2008). Fil. Dr. Elisabeth Hultman-Nordin stäl-
ler sig frågande till om avsaknaden av begrepp kan vara ett sätt att för-
stå varför aldrig pedagogiken ifrågasätts när det kommer till att förstå 
skolsvårigheter (Hultman - Nordin, 2008). 

Lärstilsteoretiskt forskningsområde

Forskningen inom lärstilsområdet är omfattande och har bedrivits på 
grupp- och individnivå. Det finns ett 70-tal teorier med olika begrepp 
och variabler. Lärstilsforskarna utgår ifrån olika perspektiv när de defi-
nierar begreppet lärstilar. Analysinstrumenten ser olika ut och olika om-
råden betonas som olika viktiga (Coffield et al., 2004). Det finns alltifrån 
enklare endimensionella modeller till flerdimensionella modeller. Kolbs 
och Schemcks modell är ett exempel på endimensionella modeller då 
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den endast tar hänsyn till individens sätt att bearbeta information. 
Dunns och Keefs modeller är flerdimensionella och innefattar inte bara 
individen utan även till exempel miljön (Boström, 2004). 

Elva lärstilsmodeller har akademisk forskning bakom sig. Även forsk-
ningsfokus skiljer sig mycket åt mellan de olika modellerna. Exempelvis 
Kolbs, Letteri och McCarthy fokuserar sig på de kognitiva aspekterna 
medan andra modeller så som Hill, Hunt, Ramirez och Schmeck inklu-
derar kultur, studiemetod och minne. Den stora skillnaden mellan mo-
dellerna har med metodiska utgångspunkter och validerade analysin-
strument att göra. Men skillnaderna gör inte att modellerna utesluter 
varandra, snarare överlappar de varandra. Den ena behöver inte vara 
bättre än den andra istället kan de ses som kompletterande till varandra 
(Stensmo, 2006). Detta examensarbete bygger på lärstilsteorin som base-
ras på Dunns lärstilsmodell.

Dunns lärstilsmodell – en översikt

Professorerna Ken och Rita Dunns fyrtioåriga forskning ligger till grund 
för deras modell. Lärstil definieras av dem som hur en person processar 
och bearbetar nytt och svårt material, och hur den koncentrerar sig (Bo-
ström & Svantesson, 2007). Dunns exakta definition: 

Learning style, then, is the way each learner begins to con-
centrate on, process and retain new and difficult information.
( Dunn, Dunn & Perrin, 1994, s. 2). 

Lärstilar utgår alltså ifrån hur varje individ lär sig nytt och svårt materi-
al på bästa möjliga sätt utifrån olika perspektiv. Något som är nytt och 
svårt att lära sig för en elev behöver inte vara det för en annan. Det 
handlar om att individen ska få ökad förståelse för det som skall läras in 
genom att lära sig utifrån sina egna villkor och förutsättningar (Boström, 
2007).

Modellen är direkt anknuten till konkreta undervisnings- och inlär-
ningssituationer. Det som skiljer ut Dunns lärstilsmodell från de övriga 
modellerna är att den har mest grundforskning och flest vetenskapliga 
undersökningar bakom sig (Buli-Holmgren, Guldahl, Jenssen, 2007). 
Dunns lärstilsmodell har utvärderats av flera amerikanska forskare, vil-
ket ger modellen den bästa validiteten och högsta reliabiliteten bland de 
olika lärstilsteorier som finns (Boström, 2004). Denna studie har valt att 
använda sig av Dunns lärstilsmodell och i fortsättningen är det denna 
modell och teori som avses när det hänvisas till begreppen lärstilsteori 
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eller lärstilsmodell. Anledningarna till varför Dunns lärstilsmodell val-
des är följande:

• Av alla lärstilsteorier har denna modell mest gedigen 
grundforskning bakom sig (De Bello, 1990).

• Deras modell har det mest validerade analysinstru-
mentet (Lovelace, 2007).

• Det finns individuella konkreta metodiska strategier 
(Dunn & Griggs, 2007).

• Den är översatt och validerad till att fungera i Sverige 
(Calissendorff, 2005). 

• Teorin utgår ifrån att alla elever är olika och att under-
visningen ska anpassas efter eleven i likhet med läro-
planen. (Boström, 2004)

• Modellens utgångspunkt är att alla individer har olika 
styrkor och behov och att olikheter därför inte är nå-
gonting negativt.

• Modellen utgår från att det är viktigt med en helhets-
syn på individen (Lauridsen, 2007).

Dunns lärstilsmodell mer ingående

I Dunns lärstilsmodell finns det tjugo olika element som är viktiga när 
en individ ska lära sig nytt och svårt material. Elementen är vidare inde-
lad i fem olika områden som i varierande grad påverkar en individs in-
lärning. Dessa områden är miljö-, emotionella/känslomässiga, sociala, 
fysiska, och psykologiska faktorer. Enligt Maryann Kiely Lovelace, fors-
kare, (2007) har faktorerna i den internationella forskningen statistiskt 
förutsägbar signifikans med 95 procent. Det innebär att om elevernas 
preferenser matchas så är det 95 procents sannolikhet att de presterar 
bättre än om deras preferenser inte matchas.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och att de olika 
faktorerna har olika betydelse för olika individer. Vissa faktorer kan va-
ra viktigare för vissa än för andra. En del elever är även flexibla, vilket 
innebär att en individs faktorer kan vara mer eller mindre viktiga i olika 
inlärningssituationer. En individs inlärningspreferenser är inte statiska 
utan de kan komma att ändras och utvecklas under livets gång (Dunn & 
Griggs, 2007). Dunns modellen är indelad enligt följande:
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• Miljöfaktorer: ljud, ljus, temperatur och studiemiljö.

• Emotionella/känslomässiga faktorer: motivation, an-
passning, uthållighet och struktur.

• Sociala faktorer: ensam, par, grupp, team, auktoritet 
och variation.

• Fysiska faktorer: perceptuella preferenser, intag, rörel-
se och tid på dagen.

• Psykologiska faktorer: informationsbearbetning och 
tankestil.

(Sveriges LärstilsCenter, http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm)

Miljöfaktorer

Professorerna Rita Dunn och Shirley Griggs (2007) menar att det är vik-
tigt att varje elev får hjälp med att identifiera och synliggöra miljöns be-
tydelse för deras lärande. De elever som får sina miljöfaktorer tillgodo-
sedda i undervisningen har större framgång i sina studier. Miljöfakto-
rerna är indelade i ljud, ljus, temperatur och studiemiljö, då den senare 
innefattar möblernas utformning och design. Exempel på variationer i 
lärstilspreferenser inom denna kategori är att vissa behöver ha tyst om-
kring sig för att kunna koncentrera sig medan andra behöver ljud om-
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kring sig för att uppnå samma mål. Kraftigt upplysta rum föredrar vissa 
medan andra bättre koncentrerar sig i ett rum med dämpad belysning. 
Vetenskapliga undersökningar visar att florerande belysning kan 
överstimulera vissa elever och att den direkta orsaken kan visa sig ge-
nom överaktivitet, huvudvärk och rastlöshet. Temperaturen är en annan 
miljöfaktor som påverkar individer olika. Vissa föredrar varmt medan 
andra föredrar en mer svalare temperatur. Att själv få välja placering när 
man studerar har också visat sig vara en viktig faktor i studiemiljön 
(Dunn & Griggs, 2007). Det handlar om att sitta i en mer informell miljö, 
som till exempel på golvet, eller i en mer formell miljö, som till exempel 
på en stol vid ett bord, 

Rita Dunn (2001) har funnit i sin forskning att skolans traditionella yttre 
miljö många gånger har en negativ effekt på elever. Eleverna får svårt 
att koncentrera sig med en miljö omgiven av stolar i trä, plast eller stål, 
starkt ljus och tystnad, vilket är den miljö som dominerar i dagens sko-
lor. 

Emotionella/Känslomässiga faktorer
Känslor är också viktiga för lärandet. Individer fattar intuitivt hela tiden 
beslut om huruvida de kommer att vilja, kunna eller våga lära sig något 
nytt. Barn fattar snabbt beslut utifrån emotionella upplevelser. Gamla 
negativa erfarenheter och misslyckanden kan omedvetet ligga till grund 
för beslut angående nya lärsituationer. Lika väl som positiva erfarenhe-
ter kan komma att få betydelse. Motivationen, viljan, trovärdigheten och 
förstahandsintryck ligger alla som grund i våra emotionella upplevelser 
(Sylwester, 1997). 

De emotionella/ känslomässiga faktorerna är motivation, uthållighet, 
ansvar/anpassning och struktur. Motivationen ser olika ut hos eleverna; 
vissa har en stark inre motivation vilket innebär att de har en egen driv-
kraft medan andra elever har en starkare yttre motivation som innebär 
att de behöver få stöd av en vuxen. Och här, liksom i de andra faktorer-
na, finns även de flexibla eleverna som styrs av situationen. Ibland be-
höver de stöd medan de i andra tillfällen drivs av en inre drivkraft 
(Dunn & Griggs, 2007).

Uthålligheten är en annan faktor som påverkar inlärningen. Vissa har en 
hög uthållighet, de slutför alltid sina arbeten oavsett om det innebär att 
de måste jobba på sena kvällar och helger. Oftast jobbar de med en upp-
gift i taget som de långsiktigt och systematiskt slutför. Medan andra in-
divider jobbar med flera saker samtidigt; de påbörjar en uppgift för att 
sedan lägga den åt sidan och fortsätta med en annan. Dessa individer 
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kan ofta uppfattas som rastlösa, men i själva verket handlar det om att 
deras hjärnor behöver vila lite då och då. Variation är viktigt för dem 
och för att lyckas behövs en tillåtande och positiv omgivning. Uthållig-
heten och motivationen har visat sig samspela. Individer med varierad 
uthållighet slutför alltid sina uppgifter till skillnad från individer med 
låg uthållighet (Buli-Holmgren et al., 2007).

Ansvar/anpassning handlar om hur en individ anpassar sig till olika 
situationer. Antingen har de svårt att anpassa sig, vilket innebär att de 
ifrågasätter, är rebelliska, har svårt för att bli styrda. De vill själva på-
verka situationen samt vara med och välja. Eller så är de anpassningsba-
ra, vilket innebär att de har lätt att anpassa sig till olika situationer och 
att de sällan ifrågasätter. Till elementet anpassning hör också ansvar. 
Lågt ansvar och högt ansvar är nära sammankopplat med motivation. 
Har man lyckats och motivationen är hög är det oftast vanligt att ansva-
ret är högt. Och om man har misslyckats och motivationen är låg är of-
tast även ansvaret lågt. Även här finns de som är flexibla (Lauridsen, 
2007).

Individer föredrar antingen en yttre eller en inre struktur. Elever med 
behov av inre struktur är mer självstyrda, de vill exempelvis själv lösa 
sina uppgifter. De individer som är i behov av en yttre struktur behöver 
till exempel tydliga instruktioner, mål, ramar och tidsplaner. Sen finns 
det även de som är flexibla, som ibland har en inre struktur och ibland 
en yttre struktur (Lauridsen, 2007).

Sociala faktorer 
En annan preferens vid inlärningen av nytt och svårt material är de so-
ciala faktorerna. Vissa individer är ensamvargar medan andra presterar 
bäst i en grupp. Forskning visar tydligt att när elevens sociala preferen-
ser blir tillgodosedd i undervisningen får de en positivare inställning 
och de presterar bättre. De sociala faktorerna kan utvecklas och ändras 
över tid. Man kan se att generellt är de yngre barnen i större behov av 
en vuxen medan de äldre barnen föredrar att jobba i par eller i olika ty-
per av grupper (Dunn & Griggs, 2007).

Fysiska faktorer
Till de fysiska faktorerna ingår elementen perceptuella preferenser/sin-
nena, intag, rörelse och tid på dagen (Dunn & Griggs, 2007). Inom lär-
stilsteorin är de perceptuella preferenserna/sinnena indelade i fyra un-
dergrupper: 
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• Den visuelle: lär sig bäst via synen som att se och läsa, 
bilder och ord.

• Den auditiva: lär sig bäst via hörseln, tala, lyssna och 
diskutera

• Den taktila: lär sig bäst genom att använda sina hän-
der.

• Den kinestetiska: lär sig bäst genom att använda hela 
kroppen och sina känslor.

Metodiskt sett är sinnena det viktigaste faktorerna inom lärstilsteorin. 
Tillsammans med de emotionella/känslomässiga faktorerna utgör de 
navet inom Dunns lärstilsmodell. Genom att synliggöra en individs 
starkaste sinne kan pedagoger tillsammans med föräldrar utveckla ma-
terial som passar det dominanta sinnet. Professor Rita Dunn menar att 
nytt och svårt material ska läras in genom det mest dominanta sinnet för 
att sedan förstärkas genom ett andra och tredje sinne och sedan tilläm-
pas när eleven använder informationen (Dunn, 2001). 

Det är skillnad på att lära sig via det kinestetiska sinnet och vara i behov 
av rörelse. De kinestetiska eleverna lär bäst om de involverar kroppen i 
lärprocessen, medan ett barn som behöver mycket rörelse kan lära sig 
via att lyssna om de samtidigt får exempelvis sitta och vicka på stolen. 
Dessa elever kan även sitta still och jobba men de behöver små pauser 
då och då, pauser som innebär att de får rörelse och förflyttning (Dunn 
& Griggs, 2007).

De fysiska faktorerna innefattar även när på dygnet individen lär sig 
bäst samt intag. Människor lär sig bäst olika tidpunkt på dagen – vissa 
kan koncentrera sig bättre på morgonen än på kvällen. Intag har bety-
delse för prestationsförmågan hos en del människor. Det kan handla om 
att de lättare koncentrerar sig om de får tugga eller suga på något. 
(Dunn & Griggs, 2007).

Psykologiska faktorerna
En av de två psykologiska elementen i Dunns lärstilsmodell behandlar 
informationsbearbetning. När människor får ny information bearbetar 
och förstår vi den på olika sätt. Vissa människor bearbetar informatio-
nen steg för steg, analytiskt. Medan andra bearbetar informationen ho-
listiskt, helheten först och sedan detaljerna (Lauridsen, 2007).

Det andra elementet inom området är tankestil. Människor löser uppgif-
ter olika. Vissa reflekterar och behöver mycket tid på sig medan andra 
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agerar impulsivt och drar snabbt slutsatser utan att behöva tänka sär-
skilt länge (Lauridsen, 2007).

Kritik mot lärstilsforskning

En allmän kritik mot lärstilar handlar om den mängd av varierande lär-
stilsteoriernas som finns. Analysmodeller och definitioner skiljer sig åt 
vilket leder till att det blir problematiskt att anpassa forskningsresulta-
ten till utbildningssystemet. En väsentlig fråga blir vilken modell som är 
effektivast och i vilket sammanhang (Boström, 2004).

Lärstilsteorin har inte haft stor genomslagskraft i Sverige. Främst har 
forskning bedrivits av professorerna Dunn i Amerika. Det finns endast 
två avhandlingar i Sverige, en av Lena Boström och en av Maria Calis-
sendorff. Detta gör att lärstilsteorin inte är nära granskad i Norden eller 
i Sverige, vilket är grunden till en annan kritikpunkt (Kroksmark, 2006). 
Ytterligare kritik mot lärstilsteorin samt svar på dessa sammanfattas 
nedan:

• Dunns lärstilsmodell kritiseras för att den inte täcker 
hela lärprocessen utan bara nytt och svårt material. 
Mer djupgående analyser och problematiserande frå-
gor täcks alltså inte av lärstilsmomenten. Kritiken be-
svaras med att teorin endast utgår från att lära nytt 
och svårt faktamaterial som behövs för att sedan kun-
na fördjupa sina kunskaper. Utan att ha en bra metod 
för faktainlärning får eleverna inte ens en chans att 
fördjupa kunskaperna. När de skall fördjupa sig krävs 
ett annat teoretiskt perspektiv (Boström, 2004).

• Lärstilsteorin utgår i från en behavioristisk grund, som 
endast observerar reaktioner och resultat. Kritikerna 
menar att man därför helt förbiser de inre erfarenhe-
terna hos den lärande individen. Kritiken tillbakavisas 
med att lärstilsteorin endast är ett metodiskt sätt och 
att det behöver kompletteras med fler metoder för att 
skapa lärandesituationer på olika nivåer (Boström, 
2004).

• Teorin kritiseras för att vara alltför biologiskt betingad. 
Dock understryker förespråkarna att en elevs lärstil 
kan förändras och utvecklas. De framhåller vikten av 
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att kontinuerligt analysera lärstilen för att inte fastna i 
inkorrekta mönster (Thies, 2000).

• Lärstilar tar inte hänsyn till den omkringliggande kon-
texten, exempelvis lokala, kulturella, sociala, politiska 
och ekonomiska förhållanden samt maktstrukturer. 
Lauridsen (2007) menar att det beror på lärstilarnas 
utgångspunkt i ett inifrån och ut-tänkande; undersök-
ningar startar på individnivå för att sedan se till kon-
texten.

• Lärstilsforskning har fokuserat för mycket på kvantita-
tiva undersökningar (Boström, 2004). Detta kan man 
dock se en förändring i och med andra generationens 
forskningstradition (Kroksmark, 2006).

• Professor Frank Coffield har tillsammans med fors-
karna David Mosely, Elaine Hall och Kathryn Ecc-
lestone (2004) kritiserar de största lärstilsmodellerna, 
däribland Dunns modell, för avsaknaden av oberoen-
de forskning. Tillsammans med deras kritik om be-
gränsningar i de stödjande studierna gör att de anser 
att teorierna kring lärstilar starkt kan ifrågasättas. 

Lärstilsteorins förespråkare lyfter andra perspektiv av lärstilsteori som 
de menar kan gynna pedagogiken. Den metakognitiva aspekten som 
lärstilspedagogiken ger eleverna är en positiv faktor som lyfts fram. Ge-
nom metakognition kan eleverna bli medvetna om sin egen tankestil 
och lärprocess. Att tänka om det egna tänkandet bidrar till ökad självin-
sikt som i sin tur bidrar till en lyckad lärprocess. (Coffield et al., 2004). 

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik, (2006) menar att lärstilsteorin 
är en kraftfull utmanare i pedagogiken – men att den behöver utvecklas. 
Han skriver att lärstilsteorin bygger på det rimligaste sättet att förstå lä-
rande eftersom den tar olikheter på allvar. Han lyfter fram Boströms och 
Calissendorffs avhandlingar som på ett imponerande sätt visar vilket 
kraftfullt verktyg lärstilsmetodiken kan vara för pedagoger. 

Även Coffield et al. (2004) menar att Dunns lärstilsmodell innehåller en 
del styrkor och även här lyfts de positiva tankarna kring elevers olikhe-
ter upp. Dunns lärstilsmodell stämplar inte elever som svaga eller starka 
utan ifrågasätter istället lärarens undervisningsmetodik. Modellens ut-
gångspunkt är att alla kan lära, om än på olika sätt, och den uppmuntrar 
lärare att hitta metoder för alla elever. Modellen ger därigenom lärare 
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och elever ett språk där beteenden som annars anses störande legitime-
ras genom att till exempel klassas som uttryck för en specifik preferens.

Dock vill Kroksmark (2006) också lyfta upp faran med att namnge avvi-
kande beteenden. Han menar att detta kan leda till kategoriserande. 
Han hävdar att lärstilsteorin är fullt rimlig som ett sätt att förstå lärande 
på men att den tenderar att förenkla det komplexa lärandet. Syftet är att 
göra det hanterbart för lärare, elever och föräldrar men det kan få den 
negativa effekten att eftersträva ”… ett modernistiskt modelltänkande, som 
vill förutsäga och ordna alla sorters lärande.” (Kroksmark, 2006, s.3).

Professorerna Dunns modell är en första generationsteori, där teorin till 
viss del är förenklad i ett kategorisystem. Dock utgjorde Dunns forskar-
generation det möjligt att beskriva pedagogiken i protest mot rådande 
tekniska och statiska pedagogiska forskningen. I andra generationens 
lärstilsforskare märks Lena Boström och Liv M Lassen som lyfter fram 
en ny dimension inom lärstilsteorin (Kroksmark, 2006). Där det bland 
annat är möjligt att kontinuerligt pröva och ompröva en elevs sätt att 
utveckla nya lärstilar, där lärare kan bygga på elevers befintliga styrkor 
men även tillsammans med eleverna utveckla nya. Lena Boström och 
Liv M Lassen utvecklar, prövar, kritiserar och använder lärstilsteorin för 
att finna nya samband (Boström & Lassen, 2006).

Tidigare forskning om lärstilar

Det finns en forskning som visar hur lärstilspreferenser är beroende av 
andra omkringliggande betingelser så som exempelvis elevernas ålder 
och deras lärstilspreferenser. Undersökningar visar att 13 procent av 
eleverna i grundskolan vill jobba ensam, 28 procent föredrar att jobba 
med en vuxen/auktoritet, 28 procent vill arbeta i grupp (par, team) och 
de övriga är flexibla. En annan ålderskopplad faktor är rörelse. Dunn 
och Griggs (2007) hävdar också att många människor är i behov av rö-
relse. Dagens klassrum är till stor del inte anpassade efter barn med be-
hov av att röra på sig, vilket de menar visar sig i statistiken där 40 pro-
cent av grundskoleeleverna föredrar en mer informell studiemiljö. Ele-
vernas behov av en informell studiemiljö kontra skolans formella stu-
diemiljö menar de är en förklaring till varför vissa elever har svårt att 
sitta still under en lägre tid. Dunn & Griggs (2007) forskning pekar mot 
att när elever tillåts att få röra sig i undervisningen så förbättras inlär-
ningen och de får en positivare attityd till arbetet. Men precis som de 
påpekar så är alla individer olika. Deras undersökningar visar att 20 
procent av alla grundskoleelever föredrar att sitta mer stilla och arbeta i 
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en formell miljö. 40 procent av eleverna är flexibla och de vill ibland ar-
beta i en formell miljö men ibland i en mindre formell miljö. Dunn och 
Griggs (2007) menar att holistiker ibland föredrar en mer informell in-
redning med dämpat ljus och ljud. Medan analytiker föredrar en mer 
formell miljö, med starkare belysning och tystnad. Tidigare forskning 
visar också att 13 procent av eleverna i grundskolan vill jobba ensamma, 
28 procent föredrar att jobba med en vuxen/auktoritet, 28 procent vill 
arbeta i grupp (par, team) och de övriga är flexibla.

Stensmo (2006) skriver att skolan gynnar elever som är visuella och au-
ditiva och att de elever som misslyckas i skolan är de som har taktila och 
kinestetiska preferenser. Samtidigt visar deras forskning att elever i förs-
ta och andra klass nästan uteslutande är taktila och kinestetiska.

Studier om skillnader och likheter i låg- och högpresterande elevers lär-
stilspreferenser samt kopplingar mellan elever som hoppat av skolan 
och deras lärstilspreferenser har utförts i USA. Rayneri, Gerber och Vi-
ley (2003) jämförde lärstilstester på 62 elever i sjätte, sjunde och åttonde 
klass i Georgia, USA, under våren 2001. Studenterna delades upp i två 
grupper; en grupp med lågpresterande begåvade elever och en grupp 
med begåvade elever som presterade tillräckligt eller mer än tillräckligt 
i skolan. De största olikheterna mellan grupperna fanns i kategorierna 
för ljud, struktur i uppgifterna, visuella inlärningsformerna och rörlig-
het. Mer än 60 procent av de underpresterande eleverna föredrog att ha 
ljud i deras studiemiljö medan lite över hälften av de elever som preste-
rade bra uppgav en preferens för tystnad. De lågpresterande eleverna 
visade ett större behov av struktur och visuella aktiviteter medan den 
högre presterande gruppen krävde låg struktur och inte ansåg det nöd-
vändigt med visuella inlärningsmetoder. En för forskarna oväntad skill-
nad mellan grupperna som visade sig var att de elever som presterade 
högre visade ett större behov för rörelse i klassrummet medan de låg-
presterande eleverna visade ett större behov för kinestetiska former. 
Nästan 70 procent i den presterande gruppen visade ett behov av rörelse 
jämfört med 50 procent i den lågpresterande gruppen som endast visade 
på ett svagt behov av att ha möjlighet till rörelse i klassrummet. Hälften 
av lågpresterarna visade dock starka behov av kinestetiska former och 
mer än 80 procent av gruppen hade poäng som låg över 1LSI:ns medel-
värde. Här är det alltså viktigt att göra skillnad mellan de två olika lär-
stilspreferenserna som involverar rörelse (Rayneri, Gerber och Viley, 
2003). Och i enlighet med Dunn och Griggs forskning visade även den 
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lärstilsprofiler (Börjeson, 2004).



lågpresterande gruppen ett större och starkare behov av taktila inlär-
ningsformer, även om båda grupperna visade behov av detta (Rayneri, 
Gerber och Viley, 2003; Dunn & Griggs, 2007). Mer än 80 procent av ele-
verna med högre prestationer uppgav preferenser för taktila former men 
100 procent av de lågpresterande eleverna hamnade över LSI:ns medel-
värde och 69 procent av dem visade starkt behov av att lära genom tak-
tila aktiviteter. Sammantaget visade poängen i studien att lågpresteran-
de elever har behov av att engagera sig i inlärningsaktiviteter som in-
volverar visuella, taktila och kinestetiska former. En annan skillnad i 
undersökningen av Rayneri, Gerber och Viley (2003) var att underpres-
terande elever ansåg sig själva vara mindre uthålliga och sämre på att 
slutföra uppgifter än den andra elevgruppen (Rayneri, Gerber och Viley, 
2003).

Syfte
Syftet med detta arbete är att belysa om det finns likheter i de innebör-
der pedagogerna lägger i begreppet ”stökiga elever” och de ”stökiga 
elevernas” lärstilspreferenser. Forskningsfrågorna är följande:

• Vilka innebörder lägger pedagoger i begreppet ”stöki-
ga elever”? 

• Vilka lärstilspreferenser har så kallade ”stökiga ele-
ver”, enligt lärstilsenkäten?

• Visar lärstilsenkätens resultat likheter i lärstilsprefe-
renserna hos de elever, som av pedagogerna anses va-
ra ”stökiga”, som inte återfinns hos elever som ej be-
nämns som ”stökiga”?
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Metod
I detta avsnitt redogörs för enkäternas och analysredskapens utform-
ning samt de vetenskapliga teorierna som ligger till grund för forsk-
ningen. 

Denna kvalitativa studie har en hermeneutisk tolkningsansats. Under-
sökningen är en metodtriangulering där två olika metoder används som 
sedan analyseras fenomenografiskt genom deskriptiva analyser med 
kvantitativa aspekter. 

Studiens metodologiska referensram

Studien har som utgångspunkt att undersöka pedagogers samt elevers 
uppfattningar. Uppfattningar är ett komplext fenomen som innehåller 
en mängd olika perspektiv. För att få inblick i informanternas uppfatt-
ningar av fenomen används i denna studie enkäter där olika uppfatt-
ningar av fenomen undersöks. Genom att anlägga en kvalitativ ansats i 
studien förstås händelser i sitt sammanhang och de olika aktörernas 
perspektiv är grundläggande. Målet är att uppnå förståelse för fenome-
net genom att beskriva det genom individernas egna erfarenheter 
(Hartman, 2004). 

Människor lägger mening i saker för att göra världen begriplig och uti-
från en hermeneutisk livsvärld styrs människor av denna mening. Här 
söks förståelsen för hur människor ser på sig själva, hur de ser på sin 
relation till omgivningen och hur de upplever sin situation, alltså deras 
livsvärld. Hur man ska tolka människors föreställning om sin livsvärld 
och vilken mening de tillskriver olika företeelser i världen är vad her-
meneutiken fokuserar på (Hartman, 2004). Hermeneutiken är för allmän 
för att kunna leda det praktiska arbetet. Här behövs en kvalitativ metod 
som ger forskaren mer precisa regler för hur en kvalitativ undersökning 
skall gå till. Dessa regler skall garantera att de krav på vetenskaplighet 
som hermeneutiken ställer upp uppfylls (Hartman, 2004). En av de kva-
litativa metoderna återfinns inom fenomenografin, som också denna 
studie baseras på. 

Hermeneutiken används i denna studie som vägledande genom tolk-
ningarna av lärarenkäten samt lärstilsenkäten. Genom att undersöka 
vilka lärstilspreferenser som finns inom gruppen ”stökiga elever” men 
som inte återfinns inom gruppen ”icke stökiga elever” formas en bild av 
vilka preferenser som kan ligga till grund för kategoriseringen av de 
”stökiga eleverna”. Genom att sedan undersöka hur pedagogerna be-
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skriver ”stökiga elever” och jämföra detta med de ”stökiga elevernas” 
lärstilspreferenser blir bilden tydligare. Varje delundersökning för sig 
ger alltså olika perspektiv på fenomenet ”stökiga elever”.

Allmänpedagogiska studier inom fenomenografin rör människors sätt 
att uppfatta ett fenomen som har betydelse för utbildning. Fenomeno-
grafin gör inte anspråk på att beskriva hur saker och ting egentligen är, 
snarare hur det framstår för människor (Larsson, 1986). Vilket innebär 
att det är hur de ”stökiga eleverna” uppfattas av omvärlden, och inte 
hur de faktiskt är, som belyses i denna studie.

Validitet och reliabilitet

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Stensmo, 2002). Det är 
ett mått på hur tillförlitliga studiens instrument och tillvägagångssätt är. 
Reliabiliteten säkerställs genom att testa så att mätmetoderna ger sam-
ma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (Bell, 2007). 
Reliabiliteten kan också testas genom att jämföra två olika mätmetoder 
som mäter samma sak ger samma resultat, genom att mätmetodens oli-
ka delar är samstämmiga eller genom att jämföra två oberoende bedö-
mares resultat av samma mätmetod (Stensmo, 2002). Denna studie an-
vänder sig av en oberoende medbedömmares i analysarbete av läraren-
käten.

Validitet är ett mått på studiens giltighet. Här mäts i vilken mån mätme-
toden, exempelvis frågorna i ett frågeformulär, är giltig för den verklig-
het eller det problem man avser att studera. För att en studie skall få va-
liditet används bland annat triangulering. 

Triangulering

Denna studie har en metodtriangulering vilket innebär att olika forsk-
ningsmetoder används inom studien. På så vis kan fynden från en me-
tod jämföras med fynden från en annan. Skillnaderna mellan metoderna 
tar sig uttryck i jämförelserna mellan kvantitativ och kvalitativ data 
(Denscombe, 2009). Den här studien har en kvalitativ ansats men dess 
data presenteras både med kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Kvantitativa komponenter i undersökningar som för övrigt genomförs 
med kvalitativ metod har ett värde genom att ge kompletterande infor-
mation och ett vidare perspektiv på undersökningen(Carlsson, 1991; 
Denscombe, 2009). Genom att jämföra olika data med olika metoder kan 
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fynden bekräftas eller ifrågasättas (Denscombe, 2009). Det kan till ex-
empel vara av betydelse för det fortsatta analysarbetet att ha en upp-
fattning om frekvensen av vissa komponenter. Exempelvis om två tred-
jedelar av beskrivningarna av ett fenomen består av samma beskrivning 
måste ju detta betraktas som en dominerande uppfattning (Carlsson, 
1991).

Kvalitativ och kvantitativ forskning

Det finns inga kvalitativa forskningsmetoder. Inga kvantitativa heller för 
den delen. Det säger docent Rodney Åsberg i en artikel där han tar 
starkt avstånd från uppdelningen av datainsamlingsmetoder. Han me-
nar att kvalitativ och kvantitativ refererar till egenskaper hos de feno-
men vi studerar och att det är dessa egenskaper som sedan återspeglas i 
den data som upprättas (Åsberg, 2001). 

Data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i 
form av siffror). Men det är sedan inget mer att orda om, ef-
tersom både »numbers and words are both needed if we are 
to understand the world» enligt Matthew Miles och Michael 
Huberman.
(Åsberg, 2001, s. 270)

Åsberg menar på samma sätt att en analys inte kan vara kvalitativ eller 
kvantitativ eftersom analysmetoden inte är verbal eller numerisk. Det är 
datans form som är det. Vid en analys analyseras alltså antingen nume-
risk information eller icke numerisk information (Åsberg, 2001). 

Den här studien undersöker utsagor. Den ena metoden utgår från att ta 
reda på hur informanterna ser på sig själva i förhållande till hur de lär 
sig på bästa sätt och den andra metoden undersöker hur informanterna 
uppfattar och beskriver ett fenomen. Studien är därför i sin utgångs-
punkt kvalitativ. I det första fallet samlas data in genom att använda 
siffror på en graderad skala som sedan används för att bedöma hur väl 
ett påstående stämmer med varje informant. Dessa siffror används se-
dan för att räkna ut ett medelvärde på de olika grupperingarna, för att 
kunna jämföra grupperna inbördes samt med varandra. I det andra fal-
let används siffror, och alltså den kvantitativa aspekten, för att redovisa 
hur frekvent återkommande samma beskrivningar och uppfattningar är. 
Det är dessa kvantitativa aspekter som det refereras till i studien. Siffror, 
de kvantitativa aspekterna, används för att göra analyserna enklare och 
mera översiktlig i denna studie. Detta tar dock inte bort det faktum att 
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det är förståelse och uppfattning av fenomen som undersöks. Men både 
siffror och ord är nödvändiga om vi skall förstå vår omvärld.

Deskriptiv analys

En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära 
råmaterialet (det grundläggande) och gör minimal tolkning i analysen. 
Man håller sig på samma nivå som intervjupersonen och representerar 
sedan inte materialet i form av tolkande begrepp. Tolkningsnivån är 
med andra ord låg. Deskriptiv statistik är vanligt förekommande då 
forskare ska sammanställa, presentera, kartlägga och tolka empirisk da-
ta. Den deskriptiva metoden ger oss en överblick och hjälper oss att 
blottlägga och synliggöra den information som ligger i materialet (Be-
fring, 1992). 

Deskriptiv analys är bra att använda för att visa hur urvalet har fördelat 
sig mellan olika svarsalternativ, genomsnittsvärden eller skillnader mel-
lan olika undergrupper i urvalet. Den induktiva statistiken ger oss där-
emot möjligheter att gå utöver det material som föreligger och uttala oss 
om den population som urvalet är draget från (Grenness, 2005). 

Vi har valt att ordna vår data i en tabellframställning samt ett fenome-
nografiskt kategorisystem för att skapa en visuell överblick i form av 
diagram samt kategoriseringstabell. Den grafiska tabellframställningen 
av lärstilsprofilerna är lämpligt när man vi bedöma och illustrera skill-
nader och likheter inom de olika grupperingarna. Här har medelvärden 
använts för att visa på likheter och skillnader. Kategorisystemet har an-
vänts för att enkelt synliggöra överordnade och underordnade innebör-
der som läggs i begrepp. Vi har hållit oss nära råmaterialet genom att 
göra kategorier av pedagogernas faktiska påståenden. Tolkningen här 
ligger i sammanförandet av kategorierna samt under- och överordning-
en av dessa. Hur många informanter som använder sig av liknande eller 
exakt lika begrepp för att beskriva innebörden i "stökiga elever" är redo-
gjord i siffror. 

Urval

Urval kan göras på många olika sätt. Ett av dem är principen för maxi-
mal variation. Bakgrunden till detta urval ligger i att bredda förståelsen 
och inte bara beskriva gemensamma drag inom en viss grupp (Hart-
man, 2004). En annan urvalsprincip är minimering. Här väljs en homo-
gen grupp till informanter. Detta används när forskaren vill bilda sig en 
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särskild uppfattning om något. På så sätt kan man få förståelse för just 
denna grupp och deras uppfattningar (Hartman, 2004). 

Enkäten är testad på sammanlagt 80 elever i fyra olika klasser i på två 
olika skolor i två olika kommuner, varav tolv elever ingår i fokusgrup-
pen och 68 elever i referensgruppen. Årskurserna består av en etta, en 
tvåa, en trea samt en femma. Urvalet av åldersgrupper är gjort med tan-
ke på maximal variation (Hartman, 2004) Åldersurvalet är baserat på 
den lärarexamen som skribenterna inriktar sig på, vilket är lärare för de 
yngre åldrarna. Och spridningen bland åldrarna samt i landsändar är ett 
försök att maximera variationen av informanterna. Till att börja med be-
stämdes att tio "stökiga" elever behövdes för att undersökningen skulle 
bli relevant och då valdes fyra klasser ut där det fanns möjlighet att 
uppnå detta mål. Detta urval av de elever som ligger i fokus för under-
sökningen är gjort av klasslärarna. Tre skolor fick förfrågan om att del-
taga i studien men en av dem avböjde. Innan undersökningar genom-
förts har rektorer och pedagoger kontaktats samt brev för godkännande 
skickats ut till elevernas föräldrar. I varje klass finns elever som inte del-
tagit i undersökningen på grund av avsaknad av föräldragodkännan-
den. Samtliga elever som lämnat in godkännanden deltar i undersök-
ningen, en del som kontrollgrupp och en del som fokusgrupp.

Lärarenkäten har skickats ut till sammanlagt 50 skolor i södra och mel-
lersta delen i Sverige via mejl, i förhoppningar om att få minst 30 svar. I 
slutändan svarade dock endast 26 pedagoger. Anledningen till sprid-
ningen på olika skolor, både privata och kommunala samt skolor med 
speciell pedagogisk inriktning och till skolor som inte har en specifik 
uttalad pedagogisk inriktning samt skolor i olika delar av landet, är för 
att försöka få en maximal spridning inom den homogena gruppen. Mej-
len har gått ut till rektorer eller annan kontaktperson på skolor där de i 
sin tur ombetts vidarebefordra enkäten till samtliga lärare för årskurser-
na ett till fem. De enda skolorna som är "handplockade" är de två skolor 
där vi gjort stilenkäten, elevundersökningen, för att säkra oss om att vi 
får svar av de klasslärare som arbetar med klasserna vi undersöker. 

I examensarbetet "hävdas" att retoriken om "stökiga" elever breder ut sig 
i hela samhället men i fokus för undersökningen ligger verksamma lära-
re i årskurserna ett till fem. Anledningen till denna homogenitet ligger i 
intresset av att försöka förstå just denna grupps uppfattning om "stöki-
ga" elever. 
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Elevenkätens bakgrund

Enkäten består av 24 påståenden. Eleverna tar ställning till dessa påstå-
enden genom att flytta en skjutregel på skärmen till det läge som bäst 
motsvarar ens personliga uppfattning av hur han eller hon vill ordna 
undervisningssituationen för att på bästa sätt koncentrera sig och lära 
sig nytt, svårt material. Skalan är glidande och besvaras i en skala från 
Stämmer sällan (till vänster på skärmen), Ibland (i mittläge) till Stämmer 
oftast (tillhöger på skärmen). När alla frågor är besvarade kommer en 
samlad profil fram med liggande stavar i olika färger. Om man inte är 
nöjd med resultatet, utan vill ändra på något av svaren, kan man klicka 
på den aktuella siffran och göra en justering för att sedan gå tillbaka 
igen till profilen.

Enkäterna baseras på elevernas subjektiva upplevelser och inte på fakta. 
Eleverna får svara på hur de anser att de lär på bästa sätt, utifrån vissa 
påståenden i stilenkäten, och som grund för dessa påståenden ligger Ri-
ta Dunns forskning om vilka olika aspekter som kan vara viktiga i ele-
vernas lärsituationer (Svantesson, 2003). Frågorna är utvalda från den 
svenska boken Nu fattar jag! (Dunn, 2001)

Lärarenkätens bakgrund

Lärarenkäten består av fem frågor som ställs i ett formulär som distribu-
erats till pedagoger via en länk i mejl. Frågorna i lärarenkäten är utvalda 
med hänsyn till att ett allt för omfattande frågeformulär kan göra infor-
manterna ovilliga att svara på enkäten (Stensmo, 2002). Frågorna är di-
rekt ställda då examensarbetet bygger på att retoriken om "stökiga ele-
ver” är existerande och mer direkta frågor underlättar arbetet med att 
analysera enkäten. Enkäten består av två huvudfrågor. En av dem är 
öppen där pedagogerna ombedes beskriva vad de anser karaktärisera 
en "stökig" elev. Den andra frågan är mer begränsad. Pedagogerna 
uppmanas att, med tio ord, skriva ned de mest utmärkande karaktärs-
dragen hos "stökiga" elever. De första två frågorna i enkäten är av de-
mografisk karaktär och efterfrågar kön samt vilken åldersgrupp peda-
gogen arbetar med. Den sista frågan är en multipel valfråga där peda-
gogerna får välja på fyra olika svarsalternativ. Frågan lyder: Stökiga ele-
ver är: 1. Till mestadels underpresterande elever. 2. Till mestadels nor-
malpresterande 3. Till mestadels överpresterande elever. 3. En mixad 
blandning av ovanstående kategorier/det går inte att kategorisera så 
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här. Denna fråga syftar till att koppla ihop undersökningen med tidigare 
forskning som redovisats ovan. 

 

Fenomenografiskt kategorisystem

Analysen av kvalitativa data är en kreativ process. Den är 
också en process som kräver intellektuell disciplin, analytisk 
stringens och en hel del hårt arbete. Eftersom olika männi-
skor hanterar sin kreativitet, sin intellektuella strävan och sitt 
hårda arbete på olika sätt finns det inget sätt att organisera, 
analysera och tolka kvalitativa data som är det rätta.
(Patton, 1990, s. 381)

Det finns inga välformulerade och allmänt använda metoder och regler 
för hur en analys skall ske utan förfaringssättet varierar med forsk-
ningsproblem och datainsamlingssätt. Målet med kvalitativ dataanalys 
är klart och man måste ha ordning, överblick och struktur. Men vägarna 
dit är påtagligt många och ingen kan kallas genväg. Det finns inget re-
cept eller metod som bör prioriteras, ingen rätt väg (Grenness, 2005). 

Analysen bygger på att man gör en definitionsmässigt bearbetning av 
det material som skall analyseras. Man kan till exempel se hur ofta ad-
jektiv, känslomässiga uttryck, sakliga beskrivningar och definitioner an-
vänds. Analysen ger möjligheter att identifiera och kvantifiera sådant 
som klart finns uttryckt i texten samt också att tolka meddelandets mera 
latenta budskap (Carlsson, 1991). 

Vid starten av analysen måste forskaren på något sätt bringa ordning ur 
"kaos" och information som forskaren samlat på sig måste reduceras så 
att det blir hanterbart. Många uttryck för samma sak eller påståenden 
som uttrycker samma bakomliggande tankegång får i detta steg ett 
sammanfattande namn och bildar tillsammans en kategori. Detta är 
själva grunden i innehållsanalysen (Carlsson, 1991). 

Analysprocessen av lärarenkäten

Tolkningsarbetet i denna studie har följt de fem olika momenten som 
finns återgivna i boken Kvalitativ analys – exemplet fenemenografi (Larsson 
1986). Analysarbetets fem moment är läsning, reflektion, försök till kate-
gorisystem, utveckling av analys schema och till sist införande av citat 
och ord under varje kategori. Tolkningen bildar en process mellan tex-
tens helhet och delar, mellan förklaring och förståelse och mellan vad 
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texten semantiskt talar om och vad den fenomenografiskt pekar mot. 
Det vill säga hur pedagogernas meningsskapande framträder genom 
deras försök att lägga mening i fenomenet (Larsson, 1986).

Analysprocessen påbörjades av en författare innan samtliga enkätsvar 
inkommit. En grovstrukturering av kategoriseringarna utvecklades. När 
deadline för enkätsvaren nåtts samlades samtliga svar in och en ny ka-
tegorisering påbörjades. Arbetet började från början, utan grovstruktu-
reringen som mall, och gjordes av båda författarna. När detta var gjort 
jämfördes den första grovplaneringen med den andra kategoriseringen 
för att se om de såg lika ut. Då de var närmast identiska utvecklades en 
översikt som oberoende tredjeparter fick ge utlåtande om. Då det inte 
uppstod några meningsskiljaktigheter blev det andra utkastet även det 
slutgiltiga. 

Kategoriseringsarbetet har organiserats på ett sådant sätt att pedago-
gernas svar på frågorna i enkäten har reducerats till meningsbärande 
enheter. I den öppna enkätfrågan har en meningskondensering gjorts, 
vilket innebär att endast ord som kan beskrivas som karakteristiska togs 
med. Bindeord som "och" och liknande ströks. I den halvöppna frågan 
användes endast karaktäriserande uttryck som beskrivningar. De en-
kätsvar som inte svarade på enkätfrågan utan istället redogjorde för ex-
empelvis sina egna tankar kring talet om ”stökiga elever” och hur man 
kan komma tillrätta med detta tal istället för att beskriva vilka innebör-
der man lade i uttrycket ”stökiga elever” togs inte med i analysen. Övri-
ga element i beskrivningarna som rimligen inte har med ”stökiga ele-
ver” att göra ströks också från analysen. 

När man använder sig av ett kategorisystem måste man vara säker på 
vilket fenomen man är intresserad av. Genom skillnader och likheter i 
utsagorna bildas så småningom ett mönster som ligger som grund till de 
olika kategorierna (Larsson, 1986). Kategoriseringen i denna studie har 
skapats efter frekvent använda begrepp som pedagogerna använt för att 
beskriva ”stökiga” elever i enkäten. De begrepp som blivit kategorier är 
de begrepp som ansetts vara överordnade de liknande begreppen och/
eller de som använts flest gånger inom respektive kategori. Kategorierna 
bildades alltså utifrån semantiska fält där först helt lika eller mycket lika 
uttryck ordnades under varandra. Det uttryck som var återkommande 
och som kunde användas som mer allmän beteckning fick alltså bli ka-
tegorinamnen. Beskrivningarna som inte kom med i denna första kate-
gorisering inordnades under de befintliga kategorierna genom att fors-
karna ställde sig frågan ”Kan dessa beskrivningar ordnas in under 
samma kategori utan att innebörden i budskapet ändras?”. När katego-
rierna var färdiga har ytterligare en analys följt där kategorierna ordnats 
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under varandra i tre olika nivåer. Ett översiktligt kategorischema skapa-
des, kategorier och underkategorier. 

Forskare och professor Bertil Carlsson,  (1991) skriver att det kan finnas 
anledning att söka efter mer övergripande, abstrakta och teoretiska be-
grepp vid analysen, begrepp som kan vara själva utgångspunkten för 
hela arbetet eller sådana som upptäcks under arbetets gång. Under detta 
analysarbete upptäckte författarna en kategori som kunde användas 
som övergripande beskrivning alla övriga kategorier, utom en. Detta 
gäller kategorin ”Sociala problem”. 

Analysprocessen av stilenkäten

Stilenkäten tillhandahåller oss med siffervärden på hur väl varje påstå-
ende stämmer med varje enskild individ. Dessa siffervärden är de som 
ligger till grund för uträkningen av medelvärden.

Av de sammanlagt 80 insamlade enkätresultaten har författarna delat 
upp eleverna i två grupper. En grupp består av de så kallade "stökiga 
eleverna". Detta är de elever som varje klasslärare valt ut vara de "stöki-
ga" i varje klass. Den andra gruppen består av alla andra elever i klas-
serna som gjort stilenkäten, alltså de  "icke stökiga eleverna". De "stökiga 
eleverna" består av tolv barn och de icke stökiga av 68 barn. Medelvär-
den är sedan uträknade på varje fråga. Först räknades medelvärdet per 
fråga ut på hela gruppen, alltså samtliga 80 elever. Därefter räknades 
medelvärdet ut per fråga dels på gruppen "stökiga elever" och dels på 
gruppen "icke stökiga elever". Syftet var att kunna jämföra de båda 
gruppernas medelvärden med varandra, för att utröna på vilka områ-
den gruppen "stökiga elever" skiljer sig från gruppen "icke stökiga ele-
ver" i sina lärstilspreferenser. Genom att använda sig av ett medelvärde 
visas olikheter och likheter på ett fruktbart sätt. Det genomsnittliga vär-
det uttrycker det typiska eller centrala hos en samling data (Befring, 
1992). För att göra skillnaderna mellan de två grupperna tydliga räkna-
des skillnaderna ut i procent.

Stilenkäten redovisas i en grafisk tabellframställning. Den grafiska ta-
bellframställningen av lärstilsprofilerna är lämpligt när man vill bedöma 
och illustrera skillnader och likheter inom de olika grupperingarna (Be-
fring, 1992). 
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Forskningsetiska aspekter 

Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet (2002) har utvecklat ett 
individskyddskrav för att skydda otillbörlig insyn i samband med 
forskning, människor får inte utsättas för fysisk och psykisk skada, 
kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet har fyra allmänna 
huvudkrav på forskning som noga har följts denna studie. Nedan redo-
görs för de forskningsetiska aspekter studien har haft att förhålla sig till.

Informationskravet
Informationskravet handlar om att forskaren måste informera under-
sökningsdeltagarna och uppgiftslämnare om vilka villkor som gäller för 
deras deltagande i forskningen. (Humanistiska och samhällsvetenskap-
liga rådet, 2002). I dessa undersökningar har föräldrar, elever och klass-
lärare samt rektorer blivit tydligt informerade om studiens huvudsyfte. 
Dock valdes att inte informera pedagogerna som svarade på lärarenkä-
ten om studiens övergripande syfte eftersom att detta skulle kunna lyfta 
fokus från den del av studien som låg till grund för deras deltagande. 
Detta skulle kunna få dem att se på enkätfrågorna ur fel perspektiv. 
Dock informerades pedagogerna om delundersökningen de själva skul-
le delta i. Pedagogerna kommer att få chans att ta del av studien när den 
färdigställts.

Samtyckeskravet
Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare har rätt att själva be-
stämma om de vill medverka i undersökningen, det krävs alltså ett sam-
tycke av deltagarna (Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet, 
2002). I vissa fall är även samtycke av föräldrar/vårdnadshavare behöv-
ligt. Vid forskning som inkluderar insamling av stora grupper krävs ej 
samtycke i förhand. Vid exempelvis enkät undersökningar kan inläm-
nandet av enkäten ses som ett samtycke (Humanistiska och samhällsve-
tenskapliga rådet, 2002). För att kunna genomföra stilenkäten på elever-
na i denna studie skickades ett informationsbrev ut som tydligt informe-
rade om undersökningens syfte, där ett godkännande från föräldrarna 
efterfrågades. Lärstilstestet utfördes endast på de elever som lämnat in 
ett skriftligt godkännande (Humanistiska och samhällsvetenskapliga 
rådet, 2002).

Deltagarna ska ha rätt att avbryta när som helst under undersökningen 
utan att detta ger negativa följder för dem. Om en deltagare vill avbryta 
sin medverkan får de inte utsättas för påverkan eller påtryckningar. Det 
bör inte finnas ett beroende förhållande mellan forskaren och undersök-
ningsdeltagare och uppgiftslämnare. Ett sätt att komma förbi detta be-
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roendeförhållande är att undersökningen läggs upp så att det är omöj-
ligt för forskaren att identifiera sina deltagare (Humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga rådet, 2002). Webbenkäten i studien utformades på 
dessa grunder. 

Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet handlar om att alla som deltar i en undersökning  
i största möjliga mån bör få konfidentialitet. Det innebär att information 
om deltagare och insamlat material inte bör visas för tredje part och den 
bör förvaras säkert (Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet, 
2002). De informanter som ingick i enkätundersökningarna i denna stu-
die skyddas av anonymitet. Eleverna samt skolorna där lärstilenkäten 
utfördes skyddas av konfidentialitetskravet.

Nyttjandekravet
Nyttjandekravet handlar om att insamlat data endast får används till 
avsedd forskning. Insamlat data till studien förvaras på ett säkert sätt 
från allmänheten (Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet, 
2002). Efter gemensam överenskommelse har klasslärarna i de klasser 
där elever utfört stilenkäten samt eleverna fått en egen kopia av sina re-
sultat.

Resultat och analys 
Här redovisas de två olika metoderna som använts i studien. Båda resul-
taten visas i tabellform och under varje tabell görs även en analys av re-
sultaten. 

Lärarenkäten

Lärarenkäten har undersökt vad för innebörder pedagoger lägger i be-
greppet ”stökiga elever”. Den har analyserats med hjälp av ett fenome-
nografiska kategorisystemet och analysen redovisas nedan i tabellform. 
Tabellen har en lodrät underordning av kategorierna. Siffrorna vid varje 
kategorinamn uppger hur många informanter som totalt använt sig av 
begrepp eller delar av begreppen som kategorin döpts efter. En närmare 
förklaring till tabellen återfinns nedan.
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Tema
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever
Pedagogers karaktäriseringar av ”stökiga” elever

Kategori
nivå 1

Svårt att fungera socialt
(7 st)
Svårt att fungera socialt
(7 st)

Uppmärksamhets-
behov (6 st)

Underkategori 
nivå 2

Störande
(12 st)

Oroliga
(8 st)

Impulsstyrda
(6 st)

Egocentrerade
(2 st)

Bråkiga
(5 st)

Underkategori 
nivå 3

Ljudliga/Pratiga
(14 st)

Koncentrationsproblem
(16 st)

Koder/
Ekvivalenskedjor

nivå 1.

Svårt att hitta den sociala tillhörigheten, mobbad, en elev som har svårt i en klassrumssituation, 
svårt med kamratrelationer, svårt att anpassa sig socialt, problem att inordna sig i gruppen.
Svårt att hitta den sociala tillhörigheten, mobbad, en elev som har svårt i en klassrumssituation, 
svårt med kamratrelationer, svårt att anpassa sig socialt, problem att inordna sig i gruppen.
Svårt att hitta den sociala tillhörigheten, mobbad, en elev som har svårt i en klassrumssituation, 
svårt med kamratrelationer, svårt att anpassa sig socialt, problem att inordna sig i gruppen.
Svårt att hitta den sociala tillhörigheten, mobbad, en elev som har svårt i en klassrumssituation, 
svårt med kamratrelationer, svårt att anpassa sig socialt, problem att inordna sig i gruppen.
Svårt att hitta den sociala tillhörigheten, mobbad, en elev som har svårt i en klassrumssituation, 
svårt med kamratrelationer, svårt att anpassa sig socialt, problem att inordna sig i gruppen.

Stort behov av beröm, 
kontaktssökande.

Koder/
Ekvivalenskedjor

nivå 2.

Stör sina 
kamrater, stökig, 
stör arbetsron.

Svårt att sitta still, rörlig, 
rastlös, överaktiv, 
sprättig.

Impulsiv, dålig 
impulskontroll, 
obetänksamma. 

Självcentrerad, 
saknar 
självinsikt, 
egoistisk.

Bråkbenägen,  
arg, otrevlig, 
taskig, 
oempatisk.

Koder/
Ekvivalenskedjor

nivå 3.

Pratar rakt ut, 
högljudd, 
skrikande.
Ingen lyssnare, 
lyssnar inte på 
andra.

Svårt att koncentrera sig, 
ofokuserade, jobbigt med 
koncentrationen.

Huvudkategori/uppfattning: Stökiga elever uppfattas ha svårt att fungera socialt.
Underkategorier, nivå 2: !!

A. Stökiga elever uppfattas vara störande.
!

!
!

!
!

B. Stökiga elever uppfattas vara oroliga.
!

!
!

!
!

C. Stökiga elever uppfattas vara impulsstyrda.



Huvudkategori/uppfattning: Stökiga elever uppfattas ha svårt att fun-
gera socialt.

Underkategorier, nivå 2: " A. Stökiga elever uppfattas vara störande.

" " " " B. Stökiga elever uppfattas vara oroliga.

" " " " C. Stökiga elever uppfattas vara " " "
" " " " impulsstyrda.

" " " " D. Stökiga elever uppfattas vara " " "
" " " " egocentrerade.

" " " " E. Stökiga elever uppfattas vara bråkiga.

Underkategorier, nivå 3:! A. Stökiga elever uppfattas vara ljudliga.

" " " " A. Stökiga elever uppfattas vara pratsamma.

" " " " B. Stökiga elever uppfattas ha " " "
" " " " koncentrationsproblem.

Huvudkategori/Uppfattning: Stökiga elever uppfattas vara i behov av 
uppmärksamhet.

Kategorinivå 1, Uppmärksamhetsbehov:
Närmare 23 % (6 av 26) av informanter använde sig av ordet uppmärk-
samhet för att beskriva ”stökiga elever”. Exempel på uttryck som an-
vändes är ”försöker få uppmärksamhet”, ”uppmärksamhetssökande” 
och ”spelar pajas för att bli uppmärksammad”.

Kategorinivå 1, Svårt att fungera socialt:
Närmare 27 % (7 av 26) av informanter använde sig en eller flera gånger 
av ordet socialt för att beskriva ”stökiga elever”. Exempel på uttryck 
som användes är ”sociala svårigheter”, ”kan ej läsa av de sociala regler-
na” och ”saknar sociala färdigheter”. 

Kategorinivå 2, Störande:
Närmare 46 % (12 av 26) av informanter använde sig av ordet stör på ett 
eller annat sätt, en eller flera gånger, för att beskriva ”stökiga elever”. 
Exempel på återkommande uttryck är ”stör andra” och ”stör sina kam-
rater”. 

Kategorinivå 2, Oroliga:
Drygt 30 % (8 av 26) av informanter använde sig en eller flera gånger, på 
ett eller annat sätt, av ordet orolig för att beskriva ”stökiga elever”. Ex-
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empel på återkommande uttryck är ”orolig” som användes på exakt 
samma sätt av sex olika informanter. 

Kategorinivå 2, Impulsstyrda:
Närmare 23 % (6 av 26) av informanter använde sig av ordet impuls på 
ett eller annat sätt, en eller flera gånger, för att beskriva ”stökiga elever”. 
Exempel på uttryck är ”impulsstyrd”, ”dålig impulskontroll” och ”im-
pulsiv”. 

Kategorinivå 2, Egocentrerade:
Närmare 8 % (2 av 26) av informanter använde sig av ordet ego på ett 
eller annat sätt i sin beskrivning av ”stökiga elever”. Detta i variationer-
na ”egocentrerad” och ”egocentrisk”. Denna kategori bestod mer av va-
riationsrika uttryck för samma innebörd än att det, som i de andra kate-
gorierna, fanns många återkommande liknande ord. Exempel på andra 
uttryck inom samma kategori återfinns i tabellen ovan. 

Kategorinivå 2, Bråkiga:
19 % (5 av 26) av informanter använde sig av ordet bråk på ett eller an-
nat sätt vid ett eller flera tillfällen när de beskrev ”stökiga elever”. Ex-
empel på uttryck är ”bråkar”, ”bråkig” och ”bråkbenägna”. Denna kate-
gori innehöll flera variationsrika beskrivningar av bråkighet och blev en 
stor kategori, trots att endast fem informanter använde just ordet bråk. 
Andra variationer på uttryck för bråkighet som fördes in återfinns i ta-
bellen ovan. 

Kategorinivå 3, Ljudliga/Pratiga:
Drygt 53 % (14 av 26) av informanter använde sig av orden ljud och prat 
för att beskriva ”stökiga elever”. Exempel på uttryck är ”högljudd” som 
användes på samma sätt av åtta olika informanter. Även ”pratig” och 
”pratar rakt ut” är exempel på liknande uttryck inom denna kategori. 

Kategorinivå 3, Koncentrationsproblem:
Drygt 60 % (16 av 26) av informanter använde sig av ordet koncentra-
tion för att beskriva ”stökiga elever”. Beskrivningen ”okoncentrerad” 
användes av tio olika informanter och ”koncentrationssvårigheter” av 
fem olika informanter. 

Sammanfattande analys av lärarenkäten
Lärarenkätens resultat visar att det finns många gemensamma drag i 
hur pedagogerna beskriver ”stökiga elever”. En återkommande be-
skrivning av eleverna i lärarenkäten var sociala svårigheter. Denna kate-
gori har använts som överkategori för de flesta andra beskrivningarna 
då vi menar att samtliga andra beskrivningar kan härledas till att ele-
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verna, inom ramen för skolans normer, har sociala svårigheter. Här in-
ordnades sådana karakteriseringar som beskriver eleverna som störande, 
oroliga, impulsstyrda, egocentrerade och bråkiga. Kategorin uppmärksamhets-
behov har inte inordnats under sociala svårigheter. Detta då vi tolkar att 
det är en karakteristiska som inte kan anses vara odelat negativ.

Stilenkäten

Lärstilsenkäten har undersökt vilka lärstilspreferenser de ”stökiga ele-
verna” har samt vilka skillnader som återfinns mellan de ”stökiga ele-
vernas” lärstilspreferenser och de ”icke stökiga elevernas” lärstilsprefe-
renser. Detta presenteras i en tabell framställning. I tabellen redovisas 
medelvärdet hos samtliga informanter samt medelvärdet för gruppen 
"stökiga elever” och referensgruppens medelvärde (de icke stökiga ele-
verna) var för sig. Poängen som eleverna kunde erhålla på varje fråga är 
ett till nio, där ett representerar den lägsta poängen och nio den högsta. 
Längst ned redovisas skillnaden mellan grupperna i procentform. Lär-
stilenkätens frågor återfinns som bilaga (bilaga 1, s. 56).

Elevpreferenser inom gruppen miljöfaktorer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LJUD LJUS TEMPERATUR STUDIEMILJÖ

Miljöfaktorer

ALLA STÖKIGA REFERENSGR
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X-jobb 2010

ALLA
STÖKIGA
REFE-
RENSGR
Skillnad i % 
mellan de oli-
ka grupperna

LJUD LJUS TEMPERA-
TUR

STUDIEMIL-
JÖ

6,5 5,2 6,0 7,0
6,7 4,6 6,1 6,0
6,5 5,3 5,9 7,2

2,5 % 8,8 % 2,5 % 15 %

Inom området miljöfaktorer återfinns de starkaste skillnaderna mellan 
grupperna elementet faktorn studiemiljö. De "icke stökiga eleverna" 
uppger att de gärna sitter vid ett bord på en stol när de studerar. Deras 
gruppsnitt ligger på 7,2. Grupperna skiljer sig med 15 procent då grup-
pen "stökiga elevers" snittvärde ligger på 6,0. Dessa elever föredrar allt-
så en mer informell studiemiljö som att till exempel ligga på mattan eller 
sitta i soffan när de studerar. Dock visar båda grupperna på övervägan-
de starka preferenser för den informella studiemiljön. 

Elevpreferenser inom gruppen fysiska faktorer

1
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8
9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Fysiska faktorer

ALLA STÖKIGA REFERENSGR
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1. Auditiv
2. Visuell
3. Taktil
4. Kinestetisk
5. Rörelse

6. Intag
7. Morgon
8. Mitt på dagen
9. Eftermiddag/

kväll



X-jobb 
2010

AUDITIV VISU-
ELL

TAK-
TIL

KI-
NES-
TET

RÖ-
RELSE

INTAG MOR-
GON

DAG EM/
KVÄLL

ALLA 6,9 5,9 3,4 5,2 6,3 2,8 3,8 6,4 4,6
STÖ-
KIGA

6,5 5,6 4,2 5,4 5,9 3,1 2,8 6,2 4,1

RE-
FE-
RENS
GR

6,9 5,9 3,2 5,1 6,3 2,8 4,0 6,5 4,6

Skill-
nad i 
% 
mellan 
de oli-
ka 
grup-
perna

5 % 3,8 % 12,5 % 3,8 % 5 % 3,8 % 15 % 3,8 % 6,3 %

Inom det fysiska området återfinns de största skillnaderna mellan elev-
grupperna inom faktorerna som handlar om tid på dygnet samt sinne-
na.

De "stökiga eleverna" visar att de har en större taktil preferens med ett 
snitt på 4,2 mot referensgruppens 3,2. Skillnaden mellan grupperna lig-
ger på 12,5 procent. Dock visar båda grupperna på låga värden för takti-
la preferenser. Båda grupperna har högst värden för auditiva samt visu-
ella preferenser medan de har lägre behov för kinestetiska och taktila 
moment. Skillnaderna mellan grupperna inom dessa faktorer är små. I 
de fyra frågorna rör sig snittvärdena för gruppen "stökiga elever" mellan 
4,2 och 6,5. Gruppen "stökiga elever" visar, i hänsyn till skillnader mel-
lan grupperna, ändå en större preferens för kinestetiska och taktila mo-
ment men en lägre preferens för auditiva samt visuella moment än refe-
rensgruppen. De "stökiga eleverna" visar också ett större behov av både 
kinestetiska moment samt ett större behov av rörelse än referensgrup-
pen, även om båda grupperna även här ligger relativt nära varandra. 

Ingen av elevgrupperna tycker att de kan koncentrera sig bra på morgo-
nen, mellan klockan sju och elva. Dock är det en sämre tid för studier för 
den "stökiga elevgruppen", som har ett snittvärde på 2,8 medan den 
"icke stökiga elevgruppen" har ett snitt på 4,0. Skillnaden mellan grup-
perna utgör 15 procent.
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Elevpreferenser inom gruppen sociala faktorer

X-jobb 2010 ENSAM PAR GRUPP/LAG/
TEAM

VUXEN

ALLA 4,7 6,2 5,3 5,6
STÖKIGA 3,4 7,0 5,7 5,8
REFE-
RENSGR

5,0 6,0 5,3 5,6

Skillnad i % 
mellan de oli-
ka grupperna

20 % 12,5 % 5 % 2,5 %

I området sociala faktorer blir de olika gruppernas preferenser tydliga. 
Om man sammanväger frågorna inom detta område visar de tillsam-
mans på en stor skillnad mellan grupperna. De "stökiga elevernas” snit-
tvärde är högre än referensgruppens i samtliga frågor om arbete till-
sammans med någon men tydligt under referensgruppens snittvärde 
vid frågan om ensamarbete. Den största skillnaden kan ses i frågan om 
ensamarbete där de "stökiga eleverna" har en betydligt mindre önskan 
om att få arbeta ensamma. 20 procent skiljer gruppen åt, de "stökiga ele-
verna" med ett snittvärde på 3,4 och de "icke stökiga" på 5,0. Även un-
der frågan om pararbete är skillnaden relativt stor, 12,5 procent. Grup-
pen "stökiga elever" har ett snittvärde på 7,0 och referensgruppen 6,0, 
vilket visar att även om båda grupperna gärna vill arbeta i par så har de 
"stökiga eleverna" en starkare preferens för detta. De två sista frågorna 
inom detta område, som mäter ut preferenser för grupp/lag/team-arbe-
te samt om eleverna föredrar att studera tillsammans med en vuxen vi-

1
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4
5
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7
8
9

ENSAM PAR GRUPP/LAG/TEAM VUXEN

Sociala faktorer

ALLA STÖKIGA REFERENSGR
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sar inga stora skillnader mellan grupperna, men även här ligger de "stö-
kiga elevernas" snitt över referensgruppens snitt. 

Elevpreferenser inom gruppen emotionella/känslomässiga faktorer

X-jobb 
2010

MOTIVATION UTHÅL-
LIGHET

ANSVARS ANPASS-
NING

STRUKTUR

ALLA 6,9 7,5 6,0 5,9 6,6
STÖKIGA 6,6 7,6 4,6 5,4 7,0
REFE-
RENSGR

6,9 7,5 6,3 5,9 6,5

Skillnad i % 
mellan de 
olika grup-
perna

3,8 % 1,3 % 21,3 % 6,3 % 6,3 %

I kategorin emotionella och känslomässiga faktorer är det ansvar som 
skiljer grupperna mest åt. De "stökiga eleverna" har ett snittvärde på 4,6 
medan referensgruppens snittvärde ligger på 6,3. Skillnaden blir 21,3 
procent, vilket gör att detta är den fråga där det finns absolut störst 
skillnad mellan elevgrupperna sett till alla frågor i lärstilsenkäten. Frå-
gan lyder "Jag avslutar det jag har börjat på" och är skapad för att peka på 
hur eleverna värderar deras egen ansvarsförmåga. Här syns alltså att de 
"stökiga eleverna" uppfattar sig själva som mindre ansvarsfulla, mindre 
benägna att slutföra det de påbörjat, än referensgruppen. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MOTIVATION UTHÅLLIGHET ANSVAR ANPASSNING STRUKTUR

Emotionella/Känslomässiga faktorer

ALLA STÖKIGA REFERENSGR
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Elevpreferenser inom gruppen psykologiska faktorer

X-jobb 2010 TANKESTIL HJÄRNANS AR-
BETSSÄTT

ALLA 6,1 4,7
STÖKIGA 6,0 3,8
REFERENSGR 6,2 4,9
Skillnad i % mellan 
de olika grupperna

2,5 % 13,8 %

Inom det psykologiska området återfinns den största skillnaderna mel-
lan elevgrupperna i frågan om hjärnans arbetssätt. Gruppen "stökiga 
elever" ligger på 3,8 medan referensgruppens snittvärde blev 4,9. Skill-
naderna mellan grupperna ligger på 13,8 procent och innebär att de stö-
kiga eleverna har ett mer analytiskt arbetssätt än referensgruppen.
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TANKESTIL HJÄRNANS ARBETSSÄTT

Psykologiska faktorer

ALLA STÖKIGA REFERENSGR
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Diskussion

Diskussionen är uppdelad i två delar. Först diskuteras metodens för- 
och nackdelar samt författarnas kritik till det egna genomförandet i stu-
dien i en metoddiskussion. Därefter följer resultatdiskussion. Där besva-
ras varje forskningsfråga för sig som kopplar samman undersökningar-
na med studiens syfte. Till sist lyfts resultatet upp på problemområdets 
nivå för att se vad studien kan bidra till i ett större perspektiv. Avslut-
ningsvis ges förslag till framtida forskning.

Metoddiskussion

Metoden består av två delar; en lärarenkät samt en lärstilsenkät som 
elever svarar på. Enkäternas resultat ger oss två olika perspektiv på fe-
nomenet stökiga elever och genom triangulering får studien en högre 
validitet. 

För att undersöka pedagogers uppfattningar av ”stökiga elever” valdes 
en enkät som analyserades med hjälp av ett fenomenografiskt kategori-
system. Metoden utgår från hermeneutiken, vars perspektiv är att män-
niskor aldrig kan förstå något helt fördomsfritt eller förutsättningslöst 
(Hartman, 2004). Därför inser vi att våra förkunskaper om lärstilsteori-
ernas beskrivningar av de olika lärstilsfaktorerna färgar analysarbetet. 
Medvetna om att målet var att söka likheter mellan pedagogernas upp-
fattningar kring de ”stökiga eleverna” samt lärstilarnas begrepp, kändes 
det viktigt att inte låta våra förförståelse styra oss när vi formade våra 
kategoriseringar. För att stärka analysens reliabilitet valde vi att låta en 
tredjepart se över kategoriseringen (Larsson, 1986). Vi har också valt att 
hålla oss nära rådatan i utformandet av kategoriseringstabellen då pe-
dagogernas egna formuleringar ligger till grund för kategorinamnen. 
Tolkningen som gjorts här ligger i  grupperingen samt nivåorganise-
ringen av pedagogernas uttalanden. 

Vi valde att använda en enkät, ett webbaserat frågeformulär, för att  
hinna nå ut till fler samt hitta fler pedagoger som var villiga att svara på 
frågorna då ett webbaserat frågeformulär erbjuder pedagogerna valfri-
het i tid och rum för när och var de vill svara på frågorna. Frågorna be-
handlar också ett ämne som kan vara känsligt för pedagogerna och då 
en enkät blir helt anonym ansåg vi att denna metod skulle få bästa möj-
liga chans till ärliga svar. 

Målet med enkäten var mycket konkret, vi ville ta reda på hur pedago-
gerna närmare beskrev de ”stökiga eleverna” på ett mycket kortfattat 
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och konkret sätt. Vi valde enkla frågor som kunde besvaras utan större 
utsvävningar och som därför passade i enkäter. 

Enkäten bestod av både öppna, halvöppna och flervalsfrågor. Fördelen 
med öppna frågor är att svaren ger en stor bredd av informanternas 
åsikter och attityder då de får chans att uttrycka sig med egna ord. 
Nackdelen är att öppna frågor kan ge en stor mängd data som kräver 
lång tid att analysera (Denscombe, 2009). Därför valde vi även att ställa 
en halvöppen fråga med uppgift att preciserade den föregående öppna 
frågan. Här fick informanterna chans att använda egna ord men med 
ramarna av ett förutbestämt antal ord. I analysen användes båda frågor-
na och en intressant iakttagelse är att informanterna även i de öppna 
frågorna använde sig av många liknande beskrivningar. Flervalsfrågan 
valdes bort vid analysmomentet då det förekom en dålig svarsfrekvens 
på denna. Frågor med förvalda svarsalternativ kan upplevas som frust-
rerande och begränsande (Denscombe, 2009) vilket kan vara en anled-
ning till den dåliga svarsfrekvensen. Att informanter väljer att inte svara 
på en del frågor är också en av kritiken till användandet av enkäter som 
metod (Denscombe, 2009). Denna fråga fanns med i enkäten för att se 
om studiens resultat skulle kunna sammankopplas med tidigare forsk-
ning av låg- och högpresterande elevers lärstilspreferenser. Detta blev 
dock ej möjligt.

Under arbetet med lärstilsenkäten har vi upptäckt en del problem kring 
reliabiliteten. Eleverna som testats har aldrig tidigare jobbat med lärsti-
lar vilket gör att deras bekantskap med begreppen och kravet på deras 
egen metakognition vid utförandet av testet kan ifrågasättas. Det har 
varit tydligt att en del av frågorna i testet har varit svåra att förstå för 
eleverna. Detta gäller främst fråga åtta: ”Jag lär mig bättre när jag får vara 
fysiskt aktiv och göra det vi skall lära oss.” och 24: ”Jag behöver förstå helheten 
först, och hur det jag skall lära mig har med mig att göra, innan jag börjar kon-
centrera mig på detaljerad information.”. Förstår eleverna egentligen vad 
som menas med att vara fysiskt aktiv vid inlärningssituationer eller vad 
som menas med helheten? Det har varit uppenbart vid testsituationen 
att vissa elever ibland svarat på frågor de inte riktigt förstått. En del ele-
ver har också tydligt uttryckt att de aldrig tidigare tänkt på de aspekter 
som enkäten lyfter fram. Huruvida deras svar då är tillfälliga eller fak-
tiskt stämmer överens med verkligheten kan diskuteras. Vi anser att lär-
stilsenkätens resultat klart skulle få större reliabilitet om eleverna var 
förtrogna med metakognitivt tänkande samt med begreppen inom lär-
stilsmetoden. Samtidigt skall det framhållas att lärstilsmetoden i sig är 
ett sätt att öva metakognitivt tänkande, precis som Coffield et al. (2004) 
skriver i sin artikel.
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Reliabilitet av lärstilsenkätens analys skulle även kunna stärkas om en-
käten testats upprepade gånger på eleverna. Vi skulle ha valt att utföra 
lärstilsenkäten på klasserna minst en gång innan det slutgiltiga testet för 
studien genomfördes för att vara mer säkerställa resultatet. 

Ytterligare kritik till lärstilsenkätens reliabilitet handlar om hur en del 
av frågorna är formulerade. Till exempel fråga 5: ”Jag tycker om att lyssna 
när läraren går igenom muntligt sådant som vi skall lära oss.”. Vi ställer oss 
frågande till om eleverna inser skillnaden mellan vad de ”tycker om” och 
vad som hör till skolans vardagliga arbetssätt. Förstår de att det finns 
något alternativ till att lyssna på lärarens genomgång om det är det ar-
betssätt som deras lärare använder sig av? Samma problematik finns in-
om fråga sex. Fråga sju: ”Jag behöver ha något i händerna att pilla med när 
jag skall lyssna.” är även den problematisk. Om eleverna ofta blir tillsag-
da när de ”pillar” med något kan de vara mer benägna att svara nej på 
denna fråga för att de vet att ”pillandet” inte är tillåtet. Samma sak gäller 
fråga tio.

Fråga 16: ”Jag vill helst arbeta ihop med flera andra personer i en grupp och/el-
ler i ett lag/team med ett bestämt mål och med en ledare som driver på.” är 
problematisk eftersom den innehåller så många olika aspekter på en och 
samma gång. Många elever sa att de gärna arbetade i lag eller grupp 
men att de inte ville ha en ledare som bestämde allt. Hur skall de svara 
på denna fråga?

I bakgrunden redogörs för tidigare forskning inom lärstilsområdet. En 
problematik här är att det saknas tredjepartsforskning. Mestadels av 
forskningen har utförts av professorerna Dunn och Dunn samt Griggs, 
som också är forskarna samt de främsta förespråkarna till modellen. I 
Sverige har forskning bedrivits av Boström samt Calissendorff och även 
de är förespråkare för lärstilsmodellen. Denna avsaknad av tredjeparts-
forskning är en av den allmänna kritiken mot Dunns lärstilsmodell 
(Coffield et al., 2004). Vid sökning av vetenskapliga artiklar och forsk-
ning som utförts av tredjepart finns ingen forskning som undersökt 
kopplingar mellan ”stökiga elever” och lärstilar. Den forskning som ut-
förts har då fokuserat på lågpresterande-, högpresterande- samt olika 
klassbakgrunder hos eleverna jämfört med deras lärstilar. Vi inser att 
det finns en problematik med detta och att vår studie hade fått högre 
validitet om den hade kunnat jämföras med tidigare oberoende forsk-
ning inom samma område.

Josefin Lilja                                                                  Auo3, PE043G, Lärarutbildningen
Ann Hultman Jakobsson                                                   Examensarbete Ht 2010, UTV                                 
                                                                                               Handledare: Lena Boström

45/58



Resultatdiskussion
Lärarenkäten svarar på den första forskningsfrågan: Vilka innebörder läg-
ger pedagogerna i begreppet stökiga elever?. Gemensamt för nästan samtliga 
kategorier är också att de representerar negativa benämningar av ele-
verna. Detta stämmer med Hjörne och Säljös (2008) konstaterande att de 
flesta elever som bryter mot normen blir beskrivna med negativa kate-
goriseringar. I studien benämns de ”stökiga eleverna” som bland annat 
bråkiga och ”oempatiska”. För oss författare är detta odelat negativa 
egenskaper hos människor och vi anser att skolan och undervisningen 
inte bör anpassa sig efter just dessa egenskaper och olikheter. Att rätta 
till odelat negativa beteenden som dessa bör snarare ses som en del av 
skolans fostrande uppdrag. 

Att vara ljudliga och pratiga däremot, som är andra exempel på peda-
gogernas beskrivningar av de ”stökiga eleverna”, är egenskaper som i 
vissa situationer är mycket positiva. Att kunna tala för sig, att vara prat-
glad i sociala situationer, kan bland annat vara en stor fördel inom olika 
yrkesroller. Vi anser att skolan inte har rätt att undertrycka dessa sidor 
av elevernas personligheter utan att de i dessa fall absolut borde anpas-
sa undervisningen till elevernas karaktärsdrag och preferenser. Men det 
finns med stor säkerhet de som ser på detta på ett annorlunda sätt. Vem 
skall få rätten att bestämma och ha den slutgiltiga rösten när det råder 
meningsskiljaktigheter?

En fråga som blir aktuell i diskussionen om att anpassa undervisningen 
till elevernas olikheter är vilken måttstock som skall användas för att 
bestämma vilka egenskaper skolan bör eller inte bör anpassa sig efter. 
Utifrån den sociologiska interaktionismen är olika beteenden acceptera-
de på olika platser och/eller vid olika tillfällen. Ett exempel som an-
vänds är att det på en dansrestaurang är acceptabelt att göra närmanden 
men det är inte acceptabelt beteende på en arbetsplats (Hilte, 1996). Vad 
som kan vara oacceptabelt inom skolans värld men accepterat utanför 
den blir en viktig fråga för att ta reda på vilka olikheter som undervis-
ningen bör anpassa sig efter eller ej.

Vilka lärstilspreferenser har de så kallade stökiga eleverna? De tydligaste pre-
ferenserna som fokusgruppen visar är att de är i behov av en informell 
studiemiljö, de vill arbeta i par, de är i behov av stark struktur, de skat-
tar sig själva som uthålliga och de vill helst inte arbeta på morgonen. Att 
undersöka de ”stökiga elevernas” lärstilspreferenser är endast relevant 
för att vidare kunna jämföra deras lärstilspreferenser med referensgrup-
pens lärstilar. Det är viktigt att poängtera att gruppernas skillnader gen-
temot varandra inte alltid innebär att de har markant olika preferenser. 
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Att säga att gruppen ”stökiga elever” är taktila bara för att de visade på 
en större taktil preferens än gruppen ”icke stökiga elever” vore en direkt 
felaktig slutsats eftersom båda grupperna har låga värden på denna frå-
ga. Men det innebär inte att skillnaderna inte är viktiga. Det är skillna-
derna mellan de olika grupperna som ger svaret på varför vissa elever 
kategoriseras och andra inte kategoriseras. För att upptäcka avvikelser 
behöver man först upptäcka mönster. I de fall de "stökiga eleverna" som 
grupp skiljer sig åt från referensgruppen, alltså där de visar starkare el-
ler svagare preferenser jämfört med de ”icke stökiga eleverna”, kan man 
hitta svaret på varför vissa elever kategoriseras eller ej. Dessa skillnader 
är alltså det som möjligen kan representera de egenskaper som anses 
vara normavvikande. Detta för oss in på studiens tredje forskningsfråga: 
Finns det likheter i lärstilspreferenserna hos de elever som av pedagogerna an-
ses vara ”stökiga” som inte återfinns hos elever som ej benämns som ”stökiga”.

De lärstilsfaktorer där det tydligt går att utläsa skillnader mellan grup-
pen "stökiga elever" och gruppen "icke stökiga elever" är området för 
emotionella/känslomässiga faktorer, sociala faktorer, miljöfaktorer och 
fysiska faktorer. Studien har således visat att det finns skillnader mellan 
gruppen ”icke stökiga elever” och gruppen ”stökiga elever” när det 
kommer till vilka undervisningspreferenser de föredrar. Svaret på  en 
tredje forskningsfrågan är ja, det finns likheter i lärstilspreferenserna hos 
den ”stökiga” gruppen som inte återfinns i de ”icke stökiga” elevgrup-
pen. 

För att undersöka studiens syfte, för att belysa om det finns likheter i de 
innebörder som pedagoger lägger i begreppet ”stökiga elever” och de 
”stökiga elevernas” lärstilspreferenser, diskuterar vi nu de båda enkät-
resultaten tillsammans. 

I pedagogernas beskrivningar av de ”stökiga eleverna” återfinns be-
grepp för karakteristiska som även framhävs inom lärstilsteorin. Ele-
venkäten bekräftar också att de ”stökiga elevernas” preferenser är star-
kare än kontrollgruppens preferenser i några av dessa samstämmande 
begrepp. De tydliga kopplingarna som går att göra hittas i de flesta fall i 
ekvivalenskedjorna/koderna till varje kategori. Bland annat beskrivs 
eleverna som rörliga och i behov av uppmärksamhet. Om vi lyfter blick-
en en nivå kan vi även finna en kategori på undernivå tre som kan 
sammankopplas med de ”stökiga elevernas” lärstilspreferenser, nämli-
gen ljudliga och pratiga.

De "stökiga eleverna" beskrivs av pedagogerna som rörliga, rastlösa, 
överaktiva, sprättiga samt att de har svårt att sitta stilla. I resultaten av 
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lärstilsenkäten visar det sig att de "stökiga eleverna" har ett något större 
behov av rörelse i undervisningen jämfört med referensgruppen. 

Eleverna visar också något högre preferenser för både det taktila och ki-
nestetiska sinnet. Genom en tolkning av Dunns lärstilsmodells kineste-
tiska samt taktila faktorer kan de kopplas till pedagogernas beskrivning 
av de ”stökiga eleverna” som rörliga. Inom Dunns modell skiljs olika 
behov av rörlighet åt då behov av rörelse kan innebära behov av exem-
pelvis pauser under studierna medan att ha kinestetiska preferenser in-
nebär att ha ett behov av att röra sig för att kunna ta in kunskapen 
(Dunn & Griggs, 2007). Den kinestetiska preferensen handlar till viss del 
om didaktikern John Deweys (2004) teori ’Learning by doing’ medan 
rörelse handlar om "bensträckare". Att vara taktil innebär också rörelse 
till viss del där eleverna till exempel kan vara i behov av att pilla på 
suddgummit eller klottra i blocket för att bättre kunna koncentrera sig. 
Här sitter lärandet i händerna (Dunn & Griggs, 2007). Eftersom lärarna 
mycket troligt inte har dessa olika begrepp för rörlighet är chansen stor 
att beskrivningen av eleverna som "rörliga" innefattar även dessa lär-
stilsfaktorer.

Tidigare forskning visar att de som misslyckas i skolan är eleverna med 
taktila och kinestetiska preferenser och att skolan gynnar elever med 
auditiva och visuella preferenser (Rayneri, Gerber och Viley, 2003; Dunn 
& Griggs, 2007; Stensmo, 2006). Visserligen visar lärstilsenkäten att alla 
elever i undersökningen är mest auditiva och visuella, men skillnaderna 
mellan grupperna på området är att de ”stökiga eleverna” är mindre 
auditiva och visuella än referensgruppen samtidigt som de är mer kines-
tetiska och taktila än referensgruppen.

En annan lärstilsfaktor som kan tolkas mot elevernas behov av rörlighet 
är behovet av formell eller informell studiemiljö. Elever som har större 
behov av den informella miljön kan bli mer rörliga eftersom deras prefe-
renser inte tillmötesgås (Boström & Svantesson, 2007). Att pedagogerna 
uppfattar eleverna som rörliga kan därför vara ett tecken på att de har 
större behov av en mer informell studiemiljö, vilket också lärstilsenkä-
ten visar att de ”stökiga eleverna” har. Detta bekräftar också forskning-
en av Dunn och Griggs (2007) som visar att Även tidigare forskning vi-
sar att 40 procent av grundskoleleverna föredrar en mer informell stu-
diemiljö (Dunn & Griggs, 2007).  

De "stökiga eleverna” är också i behov av uppmärksamhet, enligt peda-
gogerna. I lärstilsenkäten svarade de ”stökiga eleverna” att de i högre 
utsträckning önskade att prata med en vuxen och visa vad de kan när 
de studerar än vad referensgruppen gjorde. Att vara i behov av vuxen-
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stöd kan vara det som av pedagoger uppfattas som att vara i behov av 
uppmärksamhet. I Dunns lärstilsmodell återfinns också teorier om auk-
toritetsbehov som handlar om hur en del elever är i behov av vuxna 
personer under sina inlärningstillfällen (Dunn & Griggs, 2007).

Det finns vidare andra paralleller att dra mellan lärarenkäten, lärstilste-
orin och lärstilsenkäten. Dessa paralleller kräver en mer djupgående 
analys för att koppla samman pedagogernas beskrivningar med lär-
stilsteorin. Kopplingarna är alltså inte lika tydliga som de som nämnts 
ovan,  men de är ändå värda att ta i beaktande. 

Gruppen "stökiga elever" visar en tydligt starkare preferens för att arbe-
ta tillsammans med någon eller några då deras snitt ligger över refe-
rensgruppen på alla frågor som berör detta. Samtidigt har de tydligt 
markerat att de, i jämförelse med referensgruppen, inte föredrar att ar-
beta ensamma. Pedagogernas beskrivning av eleverna som pratiga är 
möjliga att koppla ihop med deras behov av att arbeta i par/grupp/
team. Kan det vara så att de "stökiga eleverna" har behov av att prata 
mycket för att förankra kunskap och att detta behov tillgodoses när de 
får lov att samarbeta med andra? 

Att eleverna beskrivs som pratiga av pedagogerna är också intressant 
utifrån att de i lärstilstestet visar starka preferenser för det auditiva sin-
net. Enligt tidigare forskning visar de auditiva eleverna starka behov av 
att få diskutera och verbalisera kunskap (Dunn & Griggs, 2007). 

Pedagogerna har använts sig av ordet ljudliga för att beskriva de ”stöki-
ga eleverna”. Detta blir intressant utifrån de taktila preferenserna. I lär-
stilsenkäten visade de ”stökiga eleverna” en större preferens för det tak-
tila sinnet än vad kontrollgruppen gjorde. Elever som "pillar" på saker 
kan uppfattas som ljudliga om "pillandet" låter. Att till exempel sitta och 
slå pennan mot bordet kan vara bevis på en taktil preferens och detta 
kan också bli ett ljudligt, störande moment. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pedagogers uppfattningar av 
de ”stökiga eleverna” som rörliga och uppmärksamhetskrävande be-
kräftas då de ”stökiga eleverna” testresultat visar att de har ett större 
behov av rörlighet, kinestetiska moment, taktila moment samt deras be-
hov av auktoritet/vuxenstöd än kontrollgruppen. De taktila preferen-
serna kan även sammankopplas med pedagogernas beskrivningar av 
eleverna som ”ljudliga”. Gruppen ”stökiga elever” visade ett större be-
hov av att på något sätt få samarbeta i undervisningen än kontrollgrup-
pen och detta skulle kunna höra ihop med pedagogernas beskrivning av 
dem som pratiga. Att vara pratig kan även kopplas samman med de 
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”stökiga elevernas” starkare preferenser för det auditiva sinnet. 

Kopplingarna mellan fenomenet ”stökiga elever” och deras lärstilar vi-
sar att eleverna som i dag anses vara ”stökiga” skulle gynnas av en lär-
stilsmetodisk undervisning, inte bara utifrån ett kunskapsperspektiv 
utan också utifrån ett socialt och inkluderande perspektiv. Genom att 
använda sig av deras individuella olikheter i metodiken kan eleverna få 
chans att använda sig av starka sidor i sina personligheter som innan 
blivit nedtonade och chansen finns att de därför kan prestera bättre. 
Detta bekräftar bland annat tidigare lärstilsforskning av Lovelace (2007) 
som visar att eleverna med 95 procents säkerhet presterar bättre om de-
ras lärstilspreferenser matchas. Och om eleverna inte längre ses vara 
problemen till det som inte fungerar och beläggs skuld för detta, om de-
ras personligheter bereds plats i klassrummet, kan detta bidra till ökad 
självkänsla som i sin tur leder till mycket gott inom många aspekter av 
livet. Detta ligger i linje med det kompensatoriska och inkluderande 
perspektivet (Persson, 2001; Hjörne & Säljö, 2008) som återfinns i Lpo 94 
(Lärarförbundet, 2008).

Vad som ligger bakom behovet av att kunna kategorisera eleverna blir 
en relevant frågeställning för att förstå varför kategoriseringarna över-
huvudtaget uppstår i skolan. Både Foucault (1970/1993), samt Säljö och 
Hjörne (2008) menar att kategoriseringen ligger i människans natur och 
att det används för att skilja det avvikande från det normala. Foucault 
(1970/1993) går ett steg längre och skriver att människor är i behov av 
att benämna det "onormala" för att veta hur vi skall hantera det. Om det 
då saknas begrepp för att diagnostisera undervisningen verkar det inte 
så konstigt att man tar till de begrepp som finns för att benämna det 
som inte fungerar och beskriva situationen (Hultman-Nordin, 2008). 
Och det finns en hel del begrepp för att beskriva avvikande beteenden 
hos individer. 

Under arbetets gång har vi flera gånger tvivlat på vår utgångspunkt i 
Dunns lärstilsmodell som medverkar till att vi kategoriserar eleverna 
med hjälp av lärstilsbegreppen. Tvivlet kommer av den kritiken som 
finns mot just kategoriseringar, som ofta hörs i samband med kritiken 
mot att diagnostisera eleverna. Detta ligger också i linje med Kroks-
marks (2006) kritik om att lärstilspedagogiken bidrar till en ytterligare 
kategorisering av eleverna. Vi har med tiden insett att det är viktigt att 
hålla isär olika typer av kategoriseringar. Vi kommer inte undan feno-
menet med kategoriseringar; kategorisering är grundläggande för män-
niskors kunskapsbildning samt för institutioners sätt att fungera (Hjörne 
& Säljö, 2008; Assarsson, 2007). Men om vårt synsätt bestämmer hur vi 
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handlar (Assarsson, 2007) är det viktigt att funderar på hur och vad vi 
kategoriserar. Oftast beskrivs elever som anses ha svårigheter med nega-
tiva kategoriseringar (Hjörne och Säljö, 2008) och det är här en synvända 
eftersöks. Enligt styrdokumenten skall skolan tillvarata elevernas olik-
heter (Lärarförbundet, 2008). Detta speglar ett synsätt på olikheter som 
någonting positivt. Börjar vi att se på elevers olikheter som positivt kan-
ske vi också kan hitta bra lösningar. Lärstilsteorins kategoriseringar ut-
går från att alla elever är olika och försöker ta tillvara på dessa (Coffield 
et al., 2004). Utgångspunkten i kategoriseringarna är att eleverna har 
olika styrkor och behov (Boström, 2004). Synen på vad vi skall kategori-
sera är också lika viktigt. Hultman-Nordin (2008) efterfrågar begrepp för 
att diagnostisera undervisningen och lärstilsteorin tillhandahåller just 
det. Visserligen kategoriseras eleverna men det är undervisningen som 
anses besitta svårigheter och som omformas, inte eleverna. Därför me-
nar vi att lärstilsteorin är ett bra alternativ till dagens medicinska dia-
gnostiseringar samt informella negativa kategoriseringar av elever. Des-
sa kategoriseringar pekar på att eleverna inte riktigt ”passar in” i klass-
rumssituationen, de skapar en skola för vissa, medan lärstilspedagogi-
ken försöker hitta vägar till en skola för alla.

Förslag till framtida forskning
En intressant fördjupning inom detta forskningsområde vore att utföra 
ett kvasiexperiment där lärstilar implementeras i klassrummet. Efter att 
de ”stökiga eleverna” arbetat en tid med metoder som möter deras lär-
stilspreferenser kan man vidare undersöka om pedagogerna fortfarande 
anser att samma elever är ”stökiga” som innan undersökningen påbör-
jades. På så sätt får man en djupare bild över lärstilspedagogikens effekt 
på negativa kategoriseringar.
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Bilaga 1
Stilenkätens frågor 
Frågor inom område miljöfaktorer:
Fråga 1. Ljud När jag skall koncentrera mig måste jag ha tyst omkring 
mig.
Fråga 2. Ljus Jag tycker om att ha stark belysning i rummet när jag ska 
studera.
Fråga 3. Temperatur Jag koncentrerar mig bäst om det är svalt i rummet.
Fråga 4. Studiemiljö Jag vill helst sitta still på en stol vid ett bord när jag 
ska studera.

Frågor inom område fysiska faktorer:
Fråga 5. Auditiv Jag tycker om att lyssna när läraren går igenom munt-
ligt sådant som vi skall lära oss.
Fråga 6. Visuell Jag vill helst läsa text i böcker och se på bilder när jag 
studerar.
Fråga 7. Taktil Jag behöver ha något i händerna att pilla med när jag 
skall lyssna.
Fråga 8. Kinestetisk Jag lär mig bättre när jag får vara fysisk aktiv och 
göra det vi skall lära oss.
Fråga 9. Rörelse Jag sitter helst still tills jag är färdig med mina uppgif-
ter.
Fråga 10. Intag Jag kan lättare koncentrera mig om jag får tugga eller 
suga på något.
Fråga 11. Morgon Om jag fick välja när på dygnet jag skulle studera – 
d.v.s. då jag vanligtvis bäst kan koncentrera mig och lära mig nytt, svårt 
material – skulle jag välja morgon (cirka kl. 7 – 11).
Fråga 12. Mitt på dagen Om jag fick välja när på dygnet jag skulle stude-
ra – d.v.s. då jag vanligtvis bäst kan koncentrera mig och lära mig nytt, 
svårt material – skulle jag välja mitt på dagen (cirka kl. 11 – 16).
Fråga 13. Eftermiddag/Kväll Om jag fick välja när på dygnet jag skulle 
studera – d.v.s. då jag vanligtvis bäst kan koncentrera mig och lära mig 
nytt, svårt material – skulle jag välja eftermiddag–kväll (cirka kl. 16 – 
22).

Frågor inom område sociala faktorer:
Fråga 14. Ensam Jag tycker bäst om att arbeta ensam.
Fråga 15. Par Jag arbetar bäst när jag får jobba i par med en annan stu-
diekamrat.
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Fråga 16. Grupp/Lag/Team Jag vill helst arbeta ihop med flera andra 
personer i en grupp och/eller i ett lag/team med ett bestämt mål och 
med en ledare som driver på.
Fråga 17. Vuxen Jag tycker om att arbeta tillsammans med någon vuxen, 
prata med den vuxna och visa vad jag kan.

Frågor inom område emotionella/känslomässiga faktorer:
Fråga 18. Motivation Om jag tycker att det är intressant jobbar jag till jag 
är klar, utan att någon behöver påminna mig.
Fråga 19. Uthållighet Jag arbetar helst med en sak i taget.
Fråga 20. Ansvarskänsla Jag avslutar det jag har börjat på.
Fråga 21. Anpassning Jag vill att läraren skall tala om vilka uppgifter jag 
skall arbeta med.
Fråga 22. Struktur Jag vill bestämma själv hur jag skall lösa mina arbets-
uppgifter.

Frågor inom område psykologiska faktorer:
Fråga 23. Tankestil Jag behöver ha gott om tid till mina arbetsuppgifter.
Fråga 24. Hjärnans arbetssätt Jag behöver förstå helheten först, och hur 
det jag skall lära mig har med mig att göra, innan jag börjar koncentrera 
mig på detaljerad information.
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Bilaga 2
Lärarenkätens frågor 
Vilken årskurs arbetar du i?

Är du man eller kvinna?

Beskriv vad du anser karaktäriserar en stökig elev?

Genom att använda tio ord, beskriv de enligt dig mest utmärkande ka-
raktärsdragen hos stökiga elever.

Stökiga elever är:
Alternativ 1: Till största delen underpresterande elever.
Alternativ 2: Till största delen normalpresterande elever.
Alternativ 3: Till största delen överpresterande elever.
Alternativ 4: En mixad blandning av ovan givna kategorier/det går inte 
att kategorisera så här.

Kommentarer på enkäten eller övrigt du vill tillägga:
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