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HUR LÄR SIG ELEVER PÅ SEX OLIKA 
YRKESPROGRAM? 
– EN STUDIE OM SKILLNADER OCH 
LIKHETER I  LÄRSTILAR
Lena Boström

ABSTRACT
Vocational programs are facing educational challenges. Many students leave secondary 
school in Sweden without completed grades, and this is problematic in many ways, e.g. 
in terms of equivalence and skill segregation. This study tries to see learning through stu-
dents’ eyes and examined learning styles in six different vocational programs.  The research 
questions have addressed which general learning styles traits dominates and which dif-
ferentiates. The study involved 244 students. The Productivity Environmental Preferen-
ce Survey (PEPS) learning styles assessment was used to identify 17 different traits. Sex 
groups were compared with descriptive statistics and analysed by using F-test and analysis 
of variance, ANOVA. The tendencies were low motivation and conformity, a high need for 
structure and routine, multimodal dominance, and a need for intake and movements. The 
most productive time of day was in the afternoon. The statistical analysis revealed that six 
of 17 elements differed; light, temperature, conformity, persistence, intake, time-of –day 
(early morning and morning). This study shows similarities and differences concerning lear-
ning styles preferences in vocational program, which can be a basis for further insights in 
didactics issues. This study highlights the importance of finding pedagogical model that 
is suitable for vocational education, expanded educational strategies and in-depth didactic 
discussions. The results are valuable for people involved in the planning of vocational edu-
cation and for the students themselves
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BAKGRUND
Den nya gymnasieskolan (LGY 11) är tydligt uppdelad på högskoleförberedande 
program och yrkesprogram. Drygt hälften (51 %) av förstaårseleverna går på hög-
skoleförberedande program, en tredjedel (31 %) på yrkesprogram och knappt en 
femtedel (18 %) går på något av de fem introduktionsprogrammen. Även om den 
nya gymnasiereformen reducerat kärnämnesstudierna för yrkesprogrammen ska 
alla elever ta till sig mycket svår och ny kunskap under tre år: alltifrån kärnämnen 
till teori i yrkesämnen. Ett stort antal elever misslyckas med att få godkända betyg, 
trots regeringens målsättningar om att de allra flesta ska klara av skolgången med 
fullständiga betyg. Nästan alla elever (99 %) påbörjar en gymnasieutbildning efter 
grundskolan, men var tredje elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Ofull-
ständiga betyg i kärnämnena förekommer i större utsträckning på yrkesprogram än 
på studieförberedande program (Skolverket, 2012b). Till detta kan läggas den så 
kallade gymnasiechocken, det vill säga att var tjugonde elev gör en omstart, för-
modligen beroende på att programmets innehåll inte motsvarade förväntningarna, 
att eleven inte passade in i klassen eller på att han/hon kom efter med studierna 
(Skolverket, 2012c).

Ovan nämnda situation tas på allvar av ansvariga myndigheter (Skolverket, 2010; 
Skolinspektionen, 2010). Då alltför många elever är obehöriga till gymnasium 
och högre studier leder detta till en försämring av likvärdigheten (Skolverket, 
2012a). Dessutom förskjuts problematiken med bristfälliga basfärdigheter uppåt 
i skolsystemet. Kritiken går ut på att skolan inte individanpassar undervisningen 
tillräckligt, och vidare hävdas att skolan behöver förbättra förutsättningarna för 
eleverna att nå kunskapsresultat och mål. En orsak som framskymtar bakom 
ofullständiga betyg är dåliga relationer mellan elever och lärare. En annan orsak 
är skolans oförmåga att vara flexibel när det gäller olika arbetssätt. Skolan tar inte 
tillräckligt stor hänsyn till elevers särskilda förutsättningar och behov (Skolver-
ket, 2001; Hugo, 2006). Ytterligare en orsak som nämns är att många elever inte 
upplever att skolans innehåll är meningsfullt eller anpassat till dem (Hugo, 2006). 
Vidare kritiseras skolan för att den lägger för lite tid på kärnverksamheterna samt 
för att lärarna inte i tillräckligt stor utsträckning är med eleverna och möter dem 
i deras lärande. Bara en tredjedel av lärarnas tid, 32 procent, ägnas åt eleverna och 
dessas lärande (Fölster, Morin & Renstig, 2009). 

I gymnasieskolan ställs det ofta andra krav nu än tidigare. Många elever har svårt 
att hitta en bra studieteknik och lämpliga lärstrategier (Mörtsell, 2007). Lärare vid 
gymnasieskolor strävar efter bästa förmåga efter pedagogisk planering och kon-
struktiv undervisning (Fransson & Moberg, 2001; Lantz, 2007). Dock upplever 
många elever att lärarna i sin undervisning inte i tillräcklig utsträckning möter 
elevernas individuella sätt att lära sig. Lärare känner å sin sida många gånger frus-
tration och otillräcklighet (Boström, 2004). För att kunna individanpassa under-
visningen tillräckligt och förbättra förutsättningarna för alla elever att nå önskade 
kunskapsresultat och uppsatta mål, kan ett första steg vara att söka förstå gruppers 
och individers olikheter för att kunna möta deras olika behov och styrkor. Det gäller 
att se undervisningen med elevens ögon (Hattie, 2012). Eftersom ovan nämnda 
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problemområden framstår tydligare på yrkesprogrammen än på de studieförbere-
dande programmen, fokuseras studien på den förra populationen. Viktiga frågor att 
undersöka gäller till exempel om eleverna på yrkesprogram har generella och/eller 
särskiljande lärstilar. Detta har förmodligen betydelse för yrkes- och kärnämnenas 
didaktik och elevernas utveckling av sitt metalärande.

Föreliggande artikel syftar till att ta reda på hur elever vid sex yrkesprogram lär 
sig, såväl vad gäller särskiljande som generella lärstrategier. Efter en teoretisk bak-
grund om lärstilar och forskning presenteras den empiriska och metodologiska 
grunden för studien. Den bygger på kvantitativa data från sex yrkesprogram med 
deskriptiv statistik samt signifikanstestning av 17 olika lärstilspreferenser. I arti-
kelns avslutande del diskuteras resultaten, och det förs fram pedagogiska implika-
tioner och möjligheter som denna kunskap kan återföra till skolans praktik. 

Vad är lärstilar? 
Ordet lärstil (learning style) kan inbegripa mer än 70 olika modeller med mot-
stridande antaganden om lärande samt med olika design och utgångspunkter 
(Coffield, Ecclestone, Hall & Moseley, 2004). Det finns många olika teorier och 
modeller för lärstilar med varierande dimensioner och variabler. De fokuserar på 
olika aspekter som kognitiva processer, talanger, sensoriska modaliteter, lärande-
processen och tankestilar. Teorier om lärstilar utgår helt enkelt från antagandet att 
alla kan lära, fast på olika sätt och nivåer. Området är omfattande och behandlar 
både individ- och gruppnivå, och det berör även hela organisationer, t.ex. hur teo-
rin kan omsättas i skolorna med elever, föräldrar och personal i samverkan (Riding 
& Rayner, 1998).

I Skandinavien är de två mest kända och använda modellerna för det första Kolbs 
lärstilsmodell, vilken beskriver informationsprocessande och används som en ut-
gångspunkt inom problembaserat lärande (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 
1996), samt för det andra Dunns lärstilsmodell, vilken är multidimensionell och 
används i stor utsträckning inom såväl barn- och ungdomsskola som inom vuxen-
utbildning (Boström & Lassen, 2006; Lauridsen, 2007). Mitt val av Dunns lärstils-
modell utgår ifrån dess fokus, nämligen på det som upplevs som svårt och nytt, 
dess breda omfattning av olika lärstilspreferenser samt dess praktiska, konkreta 
och metodologiska ansats. Att jag inte väljer Kolbs lärstilsmodell bygger på dess 
fokus, frånvaron av metodisk ansats samt begränsningen till endast en preferens.

Med hjälp av Dunns lärstilsmodell kan man få en överblick på individ- och grupp-
nivå för 17 olika element som beskriver elevers lärande, medan läraren kan an-
vända matchad metodik för att individualisera lärandet. Eleverna kan individuellt 
använda sig av sin lärstilsprofil för att reflektera över sitt eget lärande och därmed 
fokusera på och selektera användbara lärstrategier. För lärare skapas en plattform 
för att bygga upp undervisningsstrategier i olika elevgrupper. Denna konkreta, 
didaktiska användbarhet finns inte hos Kolbs lärstilsmodell, som mera beskriver 
en generell lärprocess. Det man emellertid inte kan uttala sig om med Dunns modell 
är kontextuell återverkan, andra fokus för lärandet än på vad som är svårt och nytt, 
hela lärandeprocessen eller lärandets komplexitet. Å andra sida är föreliggande 
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studies kunskapsobjekt yrkeselevers lärande samt det stora antalet elever som inte 
klarar skolans kunskapskrav. Häri finns säkerligen många ämnen/områden som 
elever upplever såsom svåra och nya. Därför kan Dunns lärstilsmodell vara ett 
lämpligt redskap för både lärare och elever för att förstå hur yrkeselever lär sig.

Dunns lärstilsmodell
Dunns lärstilsmodell är förmodligen den internationellt mest spridda, beforskade 
och praktiserade lärstilsteorin (Buli-Holmgren, Guldahl & Jensen, 2007; Lauridsen, 
2007). Den fokuserar på faktorer som är avgörande när vi ska lära oss svår och ny 
kunskap. Lärstilspreferenser1 är en kombination av såväl biologiska som inlärda 
mönster, vilket innebär att metoder, miljöer och material kan vara effektiva för 
vissa individer men ineffektiva för andra (Thies, 1999-2000). De flesta personer 
har lärstilspreferenser, men individuellt sett skiljer de sig signifikant. Stildragen 
varierar generellt sett i olika populationer beroende på akademiska prestationer, 
kön, ålder, kultur samt informationsbearbetning. 

Femtio år av forskning har påvisat tjugo olika faktorer (också benämnda element) 
som har objektiv och mätbar påverkan på lärandet Dessa tjugo faktorer (se figur 1) 
har i internationell forskning visat en statistiskt förutsägbar signifikans på 95 % 
-nivån (Dunn & Griggs, 2007).

Figur 1. Dunns lärstilsmodell i skandinavisk design

Faktorerna är indelade i fem olika områden (stimuli): miljömässiga, känslomässiga, 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer, som i varierande grad påverkar 
varje individ. Det av största vikt att på individnivån bli medveten om vad som 
påverkar motivation, koncentration och minnesbehållning för att sedan kunna 
matcha detta (Dunn & Dunn, 1999). Denna lärstilsmodell är direkt applicerbar på 
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direkta lärandesituationer och bör inte förväxlas med psykologiska modeller eller 
tester. Det handlar inte om till exempel begåvning, personlighetstyper eller atti-
tyder, utan modellen fokuserar på lärande av det som upplevs som svårt och nytt 
(Boström, 2004; Stensmo, 2007). 

Till dags dato finns cirka 1000 vetenskapliga undersökningar om Dunns lärstils-
modell, utförda på ca 130 universitet världen över (Dunn & Griggs, 2007). Lärstils-
modellen har blivit undersökt ur många olika synvinklar; det kan ha gällt olika 
skolformer, åldrar, ämnen och populationer. Många undersökningar har fokuserat 
på huruvida lärstilspedagogik påverkar deltagarnas resultat, minnesbehållning, 
attityder och beteenden. Andra har inriktats på metalärande och skolutveckling.

TIDIGARE LÄRSTILSFORSKNING OM ELEVER I  YRKESSKOLOR
Behovet av kunskaper om yrkeselevers lärstilspreferenser efterlyses i internationell 
forskning (Briggs, 2000; Brown, 1998; Slaats, Lodewijks & van der Sanden, 1999; 
Stavenga de Jong, Wierstra, & Hermanussen, 2006; Smith & Dalton, 2005a, 2005b; 
Woods, 2012). Kunskapsbehovet har många orsaker, såsom den alltmer komplexa 
verklighet och det komplexa arbetsliv som kommer att möta eleverna, vidare att 
eleverna ska kunna delta framgångsrikt i moderna och snabbt föränderliga 
arbetsmiljöer, att de ska behärska ett metalärande samt att de ska kunna ta till sig 
den ökande graden av teoretisk kunskap i yrkesutbildningarna. En speciell typ av 
yrkesprogram är lärlingsutbildningar. Behovet att förstå lärstilspreferenser fram-
skrivs av Woods (2012). Ett bärande argument är att förbättra elevernas läge på 
en framtida arbetsmarknad och att främja lärlingsutbildningarna. Många skolor i 
USA förbereder inte elever så att dessa erhåller den yrkesskicklighet och de kun-
skaper som krävs för att kunna konkurrera i den globala ekonomin, anser Stand-
rigde (2010). Hon har i sin studie granskat vuxenstuderande vid en yrkesteknisk 
utbildning och jämfört de studerandes lärstilsprofiler och egna uppfattningar om 
dessa samt lärares undervisningsstrategier. Det främsta resultatet var att eleverna 
ansåg att insikter i deras personliga strategier var en god grund att bygga studierna 
på. 

Det livslånga lärandet beskrivs i en australisk kontext av Smith & Dalton (2005a, 
2005b) som det grundläggande argumentet för att beakta lärstilar i yrkesutbild-
ningar. Författarna konstaterar att det är mycket viktigt att lärare beaktar lärstils-
preferenser när de designar utbildningar, ger instruktioner, handleder och utvecklar 
metodik. De konstaterar dock att lärarna generellt sett inte har tillräckliga kun-
skaper om och förståelse för lärstilar för att detta ska kunna genomsyra deras 
pedagogik. 

Ur elevperspektiv behöver yrkesutbildningar bygga på lärstilstänkandet för att till 
exempel få eleverna att ändra sitt ”mindset” (Smith & Dalton, 2005a, 2005b) och 
utveckla sina metakognitiva förmågor (Briggs, 2005; Hattie, 2009). För detta krävs 
dock, enligt Smith & Dalton (ibid), att lärarna exponerar eleverna för olika metoder 
och strategier och att de lär sig att observera lärstilspreferenser och att kommuni-
cera med eleverna om dessa. 
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Specifik forskning om skillnader i lärstilspreferenser på yrkesprogram beskrivs 
av Slaats´, Lodewijks & van der Sanden2 (1999) med en annan lärstilsmodell som 
grund. Fyra olika yrkesutbildningar (handels-, hälsovårds- och jordbruksutbild-
ningar samt tekniska utbildningar) jämfördes. Studien visade att handelselever var 
mer reproduktiva, tekniska elever mer konstruktiva, hälsoelever mer mångsidiga 
och jordbrukselever mer passiva beträffande lärstilspreferenser. Forskarna frågar 
sig om skillnaderna kan förklaras med hänvisning till skillnader i olika yrkes-
inriktningar, till elevernas invanda sätt att studera eller om det handlar om den 
lärandekontext som eleverna konfronteras med.

Forskning om skillnader i lärstilspreferenser med Dunns lärstilsmodell som grund 
finns till en viss del i två studier som primärt jämför gymnasielärares och elevers 
lärstilspreferenser, en avseende Sverige (Boström 2011b) och en avseende Danmark 
(Boström, 2011a). Studiernas resultat visar större skillnader mellan lärare och 
elever än mellan olika elevgrupper. Dock framkom några drag som skilde mellan 
de olika yrkesprogrammen i Danmark. Internationellt sett finns inte forskning som 
jämför olika yrkesprogram, men det finns ett tiotal studier med Dunns lärstils-
modell och yrkesutbildningar; hälso- och sjukvårdsutbildningar (Lefkowitz, 2007; 
Hamlin, 2007), ekonomiska utbildningar (Mangino & Griggs, 2007) samt tekniska 
utbildningar (Ingham, 2007). Dessa studier omfattar olika ämnen/moment med 
metodisk matchning och återverkan på resultat, minnesbehållning, metakognition 
och attityder. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att yrkeselevers lärstilspreferenser interna-
tionellt sett har varit i fokus ur olika perspektiv, men att det inte finns någon 
samlad bild av hur yrkeselever lär sig (om man nu kan tala om en generell lärstil 
för yrkesprogram) eller om eventuella skillnader emellan olika yrkesklasser i detta 
avseende. 

SYF TE OCH METOD
Det finns en kunskapslucka beträffande elevers lärstrategier på olika yrkesprogram 
samt påverkan på interaktion och kvalitet i undervisning och lärande. Kunskaper 
om och användning av lärstrategier har återverkan på lärares undervisning och på 
elevers metakognitiva utveckling. Syftet med denna studie är tvåfaldigt, dels att 
beskriva generella tendenser beträffande hur elever vid sex olika yrkesprogram lär 
sig, dels att jämföra lärstilsprofiler mellan programmen. De uppgifter som kom-
mer att utnyttjas är lärstilsprofiler på gruppnivå. Studien avser att besvara följande 
forskningsfrågor:

Q1. Hur lär sig elever vid de sex olika yrkesprogrammen? Vilka generella 
 lärstilspreferenser dominerar?

Q2. I vilken utsträckning föreligger signifikanta skillnader mellan de sex 
 yrkesprogrammen beträffande lärstilspreferenser?
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Populationen yrkesprogram
För att uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna genomfördes en kvantitativ 
analys av elevers lärstilsprofiler. Studien omfattar 244 elever från sex olika yrkes-
program vid fyra olika gymnasieskolor. De yrkesprogram som deltog i studien var 
barn- och fritidsprogrammet (bf), bygg- och anläggningsprogrammet (by); el- och 
energiprogrammet (el), fordons- och transportprogrammet (fo), naturbrukspro-
grammet (nb) samt restaurang- och livsmedelsprogrammet (rl)3. Av eleverna var 82 
kvinnor och 162 män (se tabell 1). Datainsamlingen gjordes under åren 2009-2012. 
Denna mätning bygger på ett gruppurval. Därmed tas inte bortfall av individer 
med i undersökningen. Endast enkäter med fullständiga svar behandlades. Det in-
terna bortfallet omfattade åtta enkäter (3 %). 

Tabell 1. Information om populationen yrkesprogram med avseende på 
kön och intagningspoäng från grundskolan

Instrument för insamling av data
Eleverna testades med lärstilstestet Productivity Enviromental Preference Survey 
(PEPS) (Dunn, Dunn & Price, 1984, 1991, 2000; Price, 2001). Frågorna i testet foku-
serar på vad som är viktigt när man ska lära sig svår och ny kunskap.4 Testet består 
av 100 påståenden i fem graderingar, från 1 (ogillar definitivt) till 5 (håller absolut 
med). 175 av de 20 faktorerna i lärstilsmodellen återkommer åtta gånger i olika 
frågeställningar och i olika kombinationer. PEPS-testet är ett användbart redskap 
för valida slutsatser om elevers lärstilar (Dunn, Griggs, Olsson, Gorman & Beasley, 
1995; Nelson, Dunn, Griggs, Primavera, Fitzpatrick, Bacilious & Miller, 1993). Svaren  
databehandlades för att få fram ett individuellt medelvärde på de 20 lärstilsfakto-
rerna. Den individuella profilen visar ett medelvärde för varje fråga inom områdena 
låg (medelvärde 20–40), flexibel (medelvärde 40–60) samt hög (medelvärde 60–80). 
Medelvärdet för varje individs lärstilsfaktor användes sedan för att få fram grupp-
medelvärden. Dessa ligger sedan som grund för analyserna i studierna. 

Metod: beskrivande statistik och signifikansprövning
Denna studie har en kvantitativ ansats och redovisas dels med beskrivande sta-
tistik, dels med variansanalyser (ANOVA), vilket innebär en analys av variansen 
mellan grupper jämfört med medelvärden inom grupper. Därmed kan slutsatser 
dras om huruvida det föreligger signifikanta skillnader, något som kan göra det 
möjligt att dra slutsatser om motsvarande skillnader i populationen. 

 

Tabell 1 Information om populationen med avseende på kön och intagningspoäng från grundskolan. 

Program  Bf By El Fo Nb Rl 

 
Kön 

 
Kvinnor 

 
32 

 
13 

 
  9 

 
  3 

 
  5 

 
20 

 Män   9 54 27 29 33 10 

Lägsta 
intagnings-
poäng 

 100 140 -
195* 

120 140 115 125 

Total  41 67 36 32 38 30 

 
* Tre olika inriktningar på programmet gav olika intagningspoäng 

 

Tabell 2 Lärares och elevers lärstilspreferenser; medelvärde, standardavvikelse, och signifikant F-värde. 

 Bf 
(n= 41) 

By 
(n=67) 

El  
 (n = 36) 

Fo 
(n=32) 

Rl 
 (n = 30) 

Nb 
 (n = 38) 

 

Sti ldrag M        
SD 

M       
SD 

M         
SD 

M       
SD 

M         
SD 

M     SD F 

Ljus 1,83   0.38 1,82   0,386 1,42   0,500 1,47   0,567 1,67   0,547 1,75   0,490 5,886 ** 
Temperatur 2,02   0,474 1,99   0,476 2,11   0,622 1,81   0,535 2,13   0,571 2,00   0,465 8,683 *** 
Uthållighet 2,88   0,331 2,18   0,424 2,08   0,368  2,06   0,435 2,13   0,434 2,13   0,475 2,947 * 
Anpassning  1,34   0,480 1,76   0,580 1,61   0,599 1,50   0,568 1,70   0,466 1,53   0,506 3,610 ** 
Intag 2,22   0,419 2,24   0,495 2,06   0,583 2,28   0,523 2,27   0,450 2,00   0,520 2,113 ** 
Morgon 1,66   0,575 1,81   0,435 1,69   0,624 2,00   0,254 1,73   0,450 2,08   0,428 4,813** 
Fm 2,15   0,823 1,97   0,627 1,64   0,683 2,13   0,492 2,00   0,743 2,05   0,655 2,714 ** 

*= sig<.05, **= sig <.001 
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Styrkan med denna studie var att resultaten genererades utifrån ett väl beprövat 
instrument med hög reliabilitet och validitet (Dunn et al., 1995; LaMothe, Billings, 
Belcher, Cobb, Nice & Richardson, 1991; Nelson et al., 1993). Men som vid alla 
liknande undersökningar bör de resultat som presenteras här ses som ögonblicks-
bilder. Lärstilar kan förändras över tid (Dunn & Griggs, 2007). För att utforska 
detta djupare krävs upprepade mätningar. Studien är som nämnt begränsad till sex 
klasser från olika yrkesprogram från fyra olika skolor. Resultaten i denna undersök-
ning får först och främst gälla de yrkesprogram som ingår i undersökningen. Med 
tanke på antalet elever i varje klass är detta tillräckligt bra för den valda desig-
nen (Creswell, 1994; Hassmén & Koivula, 1996). En svaghet är att studiens design 
bygger på endast en metod. En flervalsmetod skulle ha stärkt studiens resultat. 
Egentligen behövs triangulerande kvantitativa och kvalitativa studier. Avsikten 
var dock att genomföra en pilotstudie som kan utgöra grund för fortsatt forskning. 

Etiska överväganden
Etiska avgöranden aktualiserades under hela forskningsprocessen. I studien följdes 
Vetenskapsrådets etiska normsystem, vilket medför individskydd med avseende 
på information, godkännande, konfidentialitet och användning. Skolledare, elever 
och lärare tillfrågades om studien och information gavs om dess syfte, arbetsord-
ning samt om eventuell framtida användning av forskningsmaterialet. Alla deltog 
frivilligt i undersökningen efter en presentation av studien och försäkran om ano-
nymitet. Varje individ garanterades anonymitet genom att kodbeteckningar gavs 
åt varje enskild elev och varje skolklass. Undersökningsresultaten är således inte 
kopplade till individen. Det enda som visas i studien är vilken programinriktning 
som avses. 

RESULTAT 
Nedan ges först en översikt över den deskriptiva statistikens resultat och därefter 
signifikansprövningen med avseende på yrkesprogrammens särskiljande drag.

Beskrivande resultat – generella tendenser
Den procentuella fördelningen för varje lärstilspreferens visas i figur 2a, b. Här visas 
preferensernas motpoler; stildraget visuell preferens, t.ex., visas som ej visuell res-
pektive visuell. De 17 faktorerna presenteras i intervallen < 40 (= låg preferens), 
samt > 60 (= hög preferens). Många av elevernas lärstilspreferenser finns i skalan 
mellan 40 och 60 (se bilaga 1), vilket innebär flexibilitet. Dunn & Griggs (2007) 
menar apropå flexibilitet, att så länge eleverna är intresserade av innehållet lär de 
sig, men när eleverna inte är intresserade, lär de ytligt och endast i korttidsminnet. 
Figur 2a, b visar sålunda procentuell föredelning under 40 och över 60 för varje 
lärstilsfaktor. Staplarna i diagrammen visar procentuellt sett elevernas styrkor och 
behov, dvs. det som är viktigt för att de ska kunna lära sig effektivt. Exempelvis 
kan vi granska elementet motivation; Figur 2a visar att 20-35 % av eleverna vid de 
sex yrkesprogrammen har låg motivation medan 3-5 % har hög motivation.
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Figur 2a. Procentuell fördelning av lärstilspreferenser

Figur 2b. Procentuell fördelning av lärstilspreferenser (forts.)

Ett studium av figur 2a, b visar, att det finns skillnader och likheter på grupp-
nivå. När det gäller den fysiska miljöns betydelse kan följande utläsas ur figurerna: 
Eleverna föredrar inte att lära sig under tystnad, och 20-25% föredrar bakgrunds-
ljud och musik. Många föredrar stark belysning, i synnerhet el- och fordonselever, 
medan nästan inga elever vill arbeta under stark belysning. När det gäller tempera-
tur är det mycket olika i grupperna, men naturbrukseleverna är de som vill ha det 
svalast i rummen. Behoven av formell respektive informell möblering i lärorummen 
skiljer sig mellan de sex grupperna. 

Beträffande de emotionella faktorerna framgår att ungefär 25 % av eleverna har låg 
motivation och nästan ingen har hög motivation. Många elever har låg anpassning 
och nästan inga har hög sådan. Behovet av struktur är mycket stort (52-66 %). När 
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det gäller sociologiska faktorer visar figur 2a, b att många vill arbeta i grupp (40-62 
%). Behovet av auktoriteter varierar från 20-45%, och minst en fjärdedel av elev-
erna föredrar arbetssätt som bygger på rutiner. En sammanfattning av de fysiska 
faktorerna visar att elevernas behov av intag är tämligen högt, att eftermiddagen 
är bästa tiden medan morgonen är den sämsta. Eleverna har ett ganska stor behov 
av rörelser. När det gäller sinnespreferenser visar det sig att elevgrupperna inte har 
så starka preferenser av det slaget. Många av eleverna är flexibla, något som man 
kan utläsa ur bilaga 1. Denna flexibilitet innebär att de kan lära sig via olika sinnen, 
om de är intresserade (Dunn & Griggs, 2007). Sammanfattningsvis indikerar den 
deskriptiva statistiska analysen att eleverna inom de sex yrkesprogrammen uppvisar 
vissa generella stildrag på gruppnivå, men att det även finns särskiljande drag. 

Statistiska skillnader mellan grupperna – specifika skillnader
För att få svar på frågan om och i vilken utsträckning det föreligger signifikanta 
skillnader mellan de sex yrkesprogrammen, bearbetades resultaten med hjälp av 
variansanalyser (ANOVA) i kombination med parvisa jämförelser. För de multipla 
jämförelserna användes Scheffes post-hoc-test, med en vald signifikansnivå på p <, 
05. ANOVA är en analys av variansen och jämför sampelmedelvärden. I analyser 
av data ingår medelvärden, standardavvikelser och signifikant F-värde (se tabell 2). 

Tabell 2 Lärares och elevers lärstilspreferenser; medelvärde, standardavvikelse, 
och signifikant F-värde.

Bf (n= 41) By (n=67) El (n = 36) Fo (n=32) Rl (n = 30) Nb (n = 38)

Preferens M SD M SD M SD M       SD M         SD M     SD F

Ljus 1,83 0.38 1,82 0,386 1,42   0,500 1,47   0,567 1,67   0,547 1,75   0,490 5,886**

Temperatur 2,02 0,474 1,99 0,476 2,11   0,622 1,81   0,535 2,13   0,571 2,00   0,465 8,683***

Uthållighet 2,88 0,331 2,18 0,424 2,08    0,368 2,06   0,435 2,13   0,434 2,13   0,475 2,947*

Anpassning 1,34 0,480 1,76 0,580 1,61   0,599 1,50   0,568 1,70   0,466 1,53   0,506 3,610**

Intag 2,22 0,419 2,24 0,495 2,06   0,583 2,28   0,523 2,27   0,450 2,00   0,520 2,113**

Morgon 1,66 0,575 1,81 0,435 1,69   0,624 2,00   0,254 1,73   0,450 2,08   0,428 4,813**

Fm 2,15 0,823 1,97 0,627 1,64   0,683 2,13   0,492 2,00   0,743 2,05   0,655 2,714**

*= sig<.05, **= sig <.001
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Parvisa jämförelser visade följande statistiskt signifikanta resultat:

a) Behovet av ljus skiljer sig så att byggeleverna behöver mera ljus jämfört med  
 både el- och fordonseleverna, och barn- och fritidseleverna behöver mer ljus 
 än de båda klasserna el och fordon.

b) Naturbrukseleverna föredrar lägre temperatur i rummen jämfört med de fyra  
 andra elevgrupperna: el, restaurang, barn- och fritid samt bygg.

c) Byggeleverna har högre uthållighet och högre grad av anpassning än barn- och  
 fritidseleverna.

d) Naturbrukseleverna är mer morgon- och förmiddagspigga än barn- och 
 fritidseleverna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnader framträder mellan de sex olika 
yrkesprogrammen. Detta gäller 6 av de 17 lärstilspreferenserna, nämligen ljus, 
temperatur, uthållighet, anpassning, intag och tid på dygnet. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Bakgrunden till denna studie om elevers lärande vid sex yrkesprogram utgörs dels 
av problemet med den höga andelen elever med ofullständiga betyg (Skolverket, 
2012b, 2012c) dels av de konsekvenser som detta problem för med sig, bland 
annat försämrad likvärdighet (Skolverket, 2012a) samt en trolig kompetenssegre-
gation (Skolinspektionen, 2010). Fokus i denna studie var att få veta mer om hur 
elever vid sex olika yrkesprogram (barn- och fritid, bygg, fordon, el, naturbruk och 
restaurang) lär sig, vilka generella lärstrategier som dominerar bland eleverna samt 
om det finns likheter och skillnader mellan programmen i detta avseende. Lär-
stilstestet PEPS användes för att fastställa elevernas lärstilspreferenser. Den be-
skrivande statistiken åskådliggjorde vissa generella tendenser och likheter mellan 
grupperna, och den statistiska analysen visade signifikanta skillnader för 6 av de 
17 lärstilsfaktorerna. Ingen tidigare studie har genomförts internationellt beträffande 
yrkesprogrammens specifika lärstilspreferenser med Dunns lärstilsmodell som 
grund (Dunn & Griggs, 2007). Däremot har forskning genomförts om yrkespro-
gram avseende metodisk matchning, resultat, studiestrategier och minnesbehåll-
ning (jfr Hamlin, 2007; Ingham, 2007; Lefkowitz, 2007).

Behovet att få kunskaper om yrkeselevers lärstilspreferenser lyfts fram interna-
tionellt av flera forskare (jfr Briggs, 2005; Brown, 1998; Smith & Dalton, 2005a, 
2005b). Det finns många skäl till att behovet av sådan forskning är så starkt, till 
exempel ett komplext arbetsliv med snabba förändringar (Slaats, Lodewijks & Van 
der Sanden, 1999), vikten av att kunna ta till sig teoretisk yrkeskunskap (Woods, 
2012), insikter krävs för att förbättra lärares undervisningsstrategier (Smith &  
Dalton, 2005a, 2005b) och vidare finns yrkeselevernas behov av metalärande 
(Briggs, 2005). Det ska nämnas att det finns viss internationell forskning om lär-
stilar inom några yrkesprogram, men denna forskning är genomförd utifrån andra 
lärstilsmodeller (Slaats et al., 1999).
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Generella lärstilspreferenser – och möjlig matchning
Denna studie har påvisat viktiga tendenser i elevers lärande vid sex olika yrkespro-
gram, och resultaten kan få återverkning på den pedagogiska planeringen. Då inga 
tidigare jämförbara studier genomförts, är det viktigt att i detta avsnitt diskutera 
de möjligheter, som kunskap om elevgruppernas lärstilspreferenser medför.

a) Den fysiska miljön kan planeras så att behovet av ljud kan tillgodoses för dem 
som behöver det, men detta bör ske med medvetna utvärderingar av lärandet. Man 
bör undersöka om det är fråga om en vana (ovana?) eller om ljudet en förutsättning 
för att eleverna ska kunna arbeta koncentrerat. Om det senare är fallet, bör det 
vara tydligt när ljud kan tillåtas vid koncentrerat arbete och att ljudet inte får störa 
någon kamrat. Behovet av mer dämpad belysning kan beaktas i undervisnings-
lokalerna. En flexibel möblering med både formella och informella arbetsplatser 
kan iordningställas. Det varierande behovet av temperatur kan anpassas så att den 
grupp (här naturbrukselever) som behöver svalare miljö har tillgång till några rum 
som håller lägre temperatur.

b) Vad gäller de emotionella faktorerna finns här indikationer på att en fjärdedel 
av eleverna inte är motiverade för skolans lärande. Ytterst få har hög motivation. 
Viktiga frågor att ställa sig är hur man i varje enskilt teoretiskt ämne kan ”trigga” 
elevernas motivation. Den andra sidan av myntet motivation är att eleverna själva 
måste bearbeta och stärka sin motivation. Tydligt i analysen är att många av elev-
erna har låg anpassning. Definitionen i denna modell för låg anpassning är att man 
säger ifrån, provocerar och inte vill anpassa sig till ”det som gäller”. Kan detta 
ha samband med en låg grad av motivation? Ett sätt att hantera denna aspekt är 
att lärare jobbar med att förbättra sitt ledarskap för att kunna möta varje individ 
och att lärarna har kunskaper om och förståelse för det yrke som eleverna skolas 
in i (jfr Briggs, 2005; Stranridge, 2010). Tydligt i detta sammanhang är även det 
starka behov av struktur som profilerna visar. Ju svårare något är, desto högre grad 
av struktur tycks behövas. Detta är en viktig aspekt för lärare att beakta i kurs-, 
områdes- och lektionsplaneringar samt i handledningssituationer. Ganska många 
elever har också behov av rutin, dvs. de vill vara trygga i sitt sätt att arbeta, innan 
de förändrar och byter arbetssätt. Även detta kan vara avgörande för elevers för-
måga att tryggt befästa sina kunskaper.

c) Sociologiska preferenser på gruppnivå för dessa sex yrkesprogrammen visar att 
en oväntat stor andel av eleverna är gruppinriktade (45-75 %). Detta är i inter-
nationell jämförelse högt. Generellt sett är siffran 28 % (Dunn & Griggs, 2007). 
Förhållandet bör få konsekvenser avseende pedagogiska val, så att exempelvis 
gruppinlärningsmetoder kan nyttjas i hög grad. Behovet av en lärare som är ledare 
(alltså en auktoritet) syns också tydligt i grupprofilen. Detta innebär att läraren har 
en nyckelroll för eleverna.

d) De fysiska preferenserna (se bilaga 1) visar att de flesta eleverna är multisen-
soriska, men dock inte har tydligt starka preferenser för något speciellt sinne. En 
pedagogisk konsekvens av detta är att lärare bör bredda den metodiska repertoaren 
och undervisningsstrategierna så att de kan omforma teoretiska innehåll medelst 
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multimodala metoder/arbetssätt. Preferenserna beträffande tid på dygnet visar en-
tydigt på eftermiddagarna som bästa tid. Detta kan möjligen bero på att eleverna 
tillhör en specifik generation och delar denna generations vanor. Vad skulle hända 
om skoltiderna försköts till eftermiddagar och kvällar? Eller ska skolan bli tydli-
gare i sitt syfte som yrkesförberedande verksamhet och i stället förbereda till ett 
yrke där man startar tidigt på morgonen? Många elevers behov av intag samt av 
rörelse kan hänföras till deras ålder och deras yrkesval. De har ju valt en yrkesin-
riktning där de kommer att röra sig mycket. Likväl är detta faktorer att beakta i 
skolan. Kan man till exempel möblera med ståbord i vissa lokaler? 

Eleverna på yrkesprogrammen har förmodligen valt sin inriktning av ett viktigt 
skäl, nämligen att de är intresserade av ett praktiskt arbete. De kanske inte är 
så intresserade av teori i första hand och de har kanske negativa erfarenheter av 
skolan. Därför kan vissa tydliga behov särskiljas när det gäller exempelvis struk-
tur och rutin mot bakgrund av elevernas låga eller måttliga motivation och deras 
tendens till låg anpassning. Det senare kan vara ett tecken på att de inte trivs med 
skolans kontext, som inom de teoretiska ämnena återspeglar en traditionell stu-
dieförberedande struktur.

Resultaten kan även ha samband med ålder, mognad, kontext och omgivande 
strukturer i samhället för de olika populationerna (Slaats et al., 1999). En del av 
de generella lärstilspreferenserna visar på hur långt ifrån vuxen- och yrkesvärlden 
som livet i skolan levs och vilka speciella strukturer som har skapats där. 

Skillnaderna 
När det gäller den fysiska lärmiljön verkar belysning och temperatur vara särskilj-
ande stildrag. Naturbrukselever vill ha svalare temperatur än elever i fyra av de 
andra programmen. Detta kan bero på att deras verksamheter bedrivs i utemiljöer 
och med mycket fysiskt arbete. Att behovet av ljus är högre för byggelever än för 
el-elever och även högre för barn- och fritidselever än för el- och fordonselever är 
lite svårt att finna förklaringar till. Byggelevernas högre uthållighet och anpass-
ning jämfört med barn- och fritidselever kan ha sin grund dels i högre antagnings-
poäng (se tabell 1) för de förra, dels i att byggeleverna kanske skolas in i traditioner 
i byggsektorn där det krävs såväl anpassning som uthållighet för att genomföra 
arbeten. Naturbrukselevernas skillnad, slutligen, vad gäller bästa tid på dygnet 
(som för dem är morgon och förmiddag) kan också vara en återverkning av deras 
pågående yrkesutbildning och val av yrkesinriktning. Många av dessa elever behöver 
stiga upp tidigt på morgonen för att exempelvis sköta om djur.

Vid en återblick på internationella studier av olika populationer kan också konsta-
teras att det oftast föreligger skillnader mellan olika grupper, men att de individuella 
skillnaderna inom grupperna dock är större (Dunn & Griggs, 2007). Beträffande 
studiens populationer kan konstateras att det inte går att jämföra med liknande 
populationer på ett internationellt plan, eftersom dylika studier inte finns. 
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Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning
För att möta elevers olika behov behövs såväl insikter om deras lärstilspreferenser 
som en tydligare inriktning mot variation i undervisning, lärande och examination 
på yrkesprogram (Briggs, 2000; Smith & Dalton, 2005; Boström, 2011 a, b). När 
det gäller undervisning i teoretiska ämnen/ moment behövs en breddad metodisk 
repertoar (Boström, 2004; Hamlin, 2007; Lefkowitz, 2007). Med tillgång till lär-
stilsprofiler, både för individer och grupper, kan lärare bli medvetna om skillnader 
mellan olika elevgrupper och yrkesprogram. Om vissa yrkesprogram drar till sig 
elever med specifika lärstilspreferenser, bör de lärare som undervisar i teoretiska 
ämnen på dessa program också bli medvetna om detta. I förlängningen är det viktigt 
att analysera huruvida yrkesprogrammen lockar till sig elever därför att dessa har 
drabbats av skolleda på grund av teoriämnenas upplägg och strukturer samt vilka 
konsekvenser detta i så fall får för a) den pedagogiska plattform som yrkesdidaktiken 
kan utgå från, b) rekryteringen till vissa yrkesutbildningar.

Ett ämne för fortsatta studier inom området kunde vara att i större utsträckning 
kartlägga flera yrkesprogram med olika inriktning, gärna över tid. Andra viktiga 
aspekter att beakta vid fortsatta studier är genusskillnader, olika undervisnings-
stilar samt effekter på och konsekvenser av olika lärmiljöer. Den fråga som Slaats, 
Lodewijks och van der Sanden (1999) ställer sig, nämligen om lärstilsskillnader 
mellan olika yrkesprogram kan förklaras eller predestineras på grund av olika yrkes-
inriktningar, kvarstår också att besvara. 
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NOTER
1 Med preferens menas en individs styrka eller behov vid inlärning av svårt och nytt material  
 (Dunn & Dunn, 1999). 

2 Här används lärstilsinstrumentet ILS-SVE med fyra lärstilskategorier; passiv, reproduktiv,  
 konstruktiv och mångsidig lärstil

3 Dessa förkortningar av programmens benämningar används hädanefter.

4 Definition av lärstilsfaktorerna ges i forskningsöversikten Synthesis of the Dunn and Dunn  
 Learning Style Model Research (Dunn & Griggs, 2007).

5 Beträffande tankestil och informationsbearbetning finns inga frågor i lärstilstestet. 
 När det gäller grupp och team har dessa två slagits samman till en faktor.
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BILAGA
Bilaga 1. Procentuell fördelning av lärstilspreferenser 
Bf (n =41), By (n =67), El (n= 36,) Fo (n = 32), Nb (n=38och Rl (n=30).


