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Vi har alla olika sätt att lära som vi föredrar framför andra, lärstilar; I denna studie 
har effekten av lärstilsanpassning av ett lärprogram, som finns i två versioner riktade 
till två olika sätt att lära, undersökts. Tanken är att anpassningen till dessa grupper 
ska öka användarens inlärningsgrad om han eller hon använder det program som är 
anpassat efter den egna lärstilen. Intressanta frågeställningar är om en sådan 
anpassning har någon positiv effekt på inlärning och hur den individuella lärstilen 
påverkar det allmänna intrycket om programmet gällande engagemang för och 
attityd till programmet. Resultaten visade att lärstilsanpassning har liten märkbar 
påverkan på prestation, attityd och närvaro. Anledningen till detta tros vara att 
programmen inte var tillräckligt väl anpassade för respektive lärstil eller att 
kategoriseringen av försökspersonerna i lärstilar inte fungerat tillfredsställande. 

 
 
  
 
Inledning 
I denna studie har effekten av lärstilsanpassning i 
ett e-lärprogram undersökts. Ett försök att anpassa 
lärprogram efter lärstilar har gjorts av Interaktiva 
Institutet i Stockholm, vilka använt sig av Kolbs 
teori om lärstilar (1984). Deras program lär 
användaren hur man tar ut kurs för navigation med 
hjälp av sjökort, linjal och transportör. Programmet 
finns i två versioner riktade till två av Kolbs fyra 
lärstilar. Tanken är att anpassningen till dessa 
grupper ska öka användarens inlärningsgrad om han 
eller hon använder det program som är anpassat 
efter den egna lärstilen.  
 
Frågeställningarna är huruvida lärstilsanpassning 
ger någon effekt på prestation, attityd eller närvaro, 
samt om attityd eller närvaro har större betydelse 
för ena eller andra lärstilens prestation. 
 
Teoribakgrund 
Varje individ har en egen metod och strategi för 
lärande som passar henne eller honom bäst. Dessa 
metoder och strategier kan kategoriseras i lärstilar 
(Kolb, 1984). Han såg inlärningen som en cirkulär 
process, i vilken konkret upplevelse följs av 
reflekterande observation. Detta leder till abstrakt 
tänkande vars innebörd prövas genom aktivt 
experimenterande.  
 

 
Figur 1. Anpassad version av Kolbs Learning Style 
Inventory (1984) . Lärstilarna skrivna i fetstil. 

 
För att vara en effektiv inlärare fordras att man har 
förmågor inom alla dessa fält. Men som ett resultat 
av arvsfaktorer, tidigare erfarenheter och krav från 
omgivningen har de flesta människor utvecklat 
inlärningsförmågor som framhäver en viss 
inlärningsstil framför en annan. Kolb menar att 
individer använder och föredrar inlärningsstilar som 
stämmer med hur effektiva och obesvärade de 
känner sig när de lär in. Kolb delar in människor 
efter lärstilar och ser fyra huvuddtyper:  
 

• Idégivaren har som lärandestrategi att 
reflektivt observera och söka konkreta 
upplevelser, t.ex. brainstorming, och 
tänker på vad han just gjort i ett nytt 
dataprogram. 
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• Förklararen lär sig genom abstrakt tänkande 
och reflektivt observerande och läser manualen 
för att få en klarare bild om vad som ska göras.  

• Sammanställaren lär sig genom abstrakt 
tänkande och aktivt experimenterande, t.ex. 
laborationer eller observationsstudier. Inför ett 
nytt dataprogram använder sammanställaren 
hjälpmenyn i för att få några experttips.  

• Prövaren, till sist, lär sig genom att använda 
konkreta upplevelser och aktivt 
experimenterande, t.ex. simulatorer eller 
fallstudier. Prövaren kastar sig rakt in och 
använder ett nytt dataprogram. 

 
Kolbs självskattningstest för lärstilar, Learning 
Style Inventory (LSI), är vida använt och 
lättadministrerat, trots att kritik har riktats mot 
testets reliabilitet (Leino et al, 1989; Cornwell & 
Manfredo 1994). 
 
En positiv inställning, positiv attityd (eng. attitude) 
är viktigt vid utformning av datorprogram. Tycker 
användaren att det är lätt att använda ett program, 
blir han eller hon mer positivt inställd till det, och 
kan ha överseende med vissa brister (Kettanurak et 
al., 2001). Federico (2000) anser att attityd består 
av tro om, känslor mot, och benägenhet att svara på 
diverse aspekter av datorbaserat lärande. En 
enkätstudie om attityder till interaktivt lärande 
visade att prövare och förklarare var mer positivt 
inställda till olika aspekter av datorbaserat lärande 
än sammanställare och idégivare (ibid.) samt att 
förklarare visade signifikant mer positiv attityd till 
lärprogram än någon av de andra tre lärstilarna. I en 
annan studie (Kettanurak et al., 2001) har några 
skillnader i attityd mellan Kolbs fyra lärstilar inte 
kunnat påvisas. 
 
Känslan av närvaro (eng. presence) är att vara 
engagerad och försjunken i ett dataprogram. 
Virtuell närvaro definieras som känslan av att vara 
på en plats eller miljö, även när man är fysiskt 
närvarande i en annan (Witmer & Singer, 1998). 
Känslan av närvaro i en virtuell miljö förutsätter en 
förmåga att selektivt uppmärksamma eller fokusera 
på stimuli som är meningsfulla i sitt sammanhang, 
den virtuella miljön, till den grad att andra stimuli, 
utanför den virtuella miljön, mer eller mindre 
stängs ute. I en empirisk studie finner Witmer och 
Singer (ibid.) ett svagt men konsistent positivt 
samband mellan känslan av närvaro och prestation.  
 
Lärprogram har jämförts med simulatorer i det att 
deras syfte är att höja användarens kunskapsnivå i 
en viss domän, simulatorn genom erfarenhet och e-
lärandeprogrammet genom tillägnad kunskap. 
Eftersom likheter finns enligt Whitelock et al. 
(2000), är det möjligt att dra paralleller mellan 

närvarons betydelse för simulatorer och närvarons 
betydelse för e-lärandeprogram. Några studier som 
jämfört känslan av närvaro och lärstilar har inte 
hittats, vilket troligen gör föreliggande studie till en 
av de första. 
 

Interaktiva Institutets lärprogram  
Sjökortsprogrammet (Sjökortsprogrammet) 
utvecklat av Interaktiva Institutets lärandestudio 
Explore är ett exempel på ett lärstilsanpassat 
program. Programmet finns i två versioner för två 
av Kolbs (1984) lärstilar, en för sammanställare och 
en för idégivare. Syftet med programmen är att lära 
ut hur man bestämmer kurs på ett sjökort med hjälp 
av linjal och transportör. Den största skillnaden 
mellan de båda versionerna är att 
sammanställarversionen (se Figur 2) är 
menybaserad och idégivarversionen är bildbaserad. 
Inledningarna skiljer sig såtillvida att 
sammanställarversionen visar en båt och en meny 
där användaren kan välja vad den vill göra.  
 

 
Figur 2. Startbild sammanställarprogrammet. 

 

 
Figur 3. Startbild idégivarprogrammet. 

 
Idégivarversionen presenterar istället bild (brygga, 
båt, fiskare) och berättarröst som förklarar att 
användarens vänner är försvunna. Användaren 
förväntas klicka sig fram med hjälp av pilar på 
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skärmen (se Figur 3). Demonstrationsdelen, som 
visar hur man praktiskt går till väga för att ta ut 
kurs på ett sjökort, är relativt lika, sånär som en 
inledande videosekvens i idégivarversionen. Inte 
heller övningar eller slutprov är markant olika. 
Efter avklarat slutprov får sammanställaren se en 
hamnskylt och höra applåder för sin prestation och 
idégivaren ser en bild av vännerna och hör dem 
jubla för att de äntligen räddats.  
 
Metod 
I kvasiexperiment med nio gymnasieklasser i 
Linköping fick gymnasieelever använda Interaktiva 
Institutets sjökortsprogram och svara på enkäter om 
attityd och närvaro. Två grupper använde den 
version av sjökortsprogrammet som passade den 
egna inlärningsstilen, och två använde den version 
som inte stämde överens. Oberoende variabler är 
således lärstil hos individen (idégivare och 
sammanställare) och programtyp (idégivarversion 
och sammanställarversion). Beroende variabler är 
attityd till programmet, känsla av närvaro, förmåga 
till engagemang, tid att fullfölja programmet samt 
prestation i verkligheten. 
 
Totalt deltog 180 personer i studien, varav 39 
personer (16 pojkar och 23 flickor i åldrarna 16 – 
19 år) gick vidare till sjökortsprogrammet. 
Försökspersonerna hittades genom förfrågan till 
lärare på tre gymnasieskolor. 
 
De instrument som användes var 
• Lärstilstest, Learning Styles Inventory (LSI), 

(Kolb, 1984) 
• Bakgrundsenkät 
• Sjökortsprogrammet i två versioner utvecklat 

av Interaktiva Insitutet, Stockholm 
• Attitydenkät, av författarna modifierad version 

efter Kettanurak et al. (2001) 
• Närvaroenkäter, Immersive Tendencies 

Questionnaire (ITQ) och Presence 
Questionnaire (PQ), av författarna modifierade 
versioner efter Witmer & Singer (1998) 

• Verklighetstest, med sjökort, linjal och 
transportör 

 
Samtliga elever i varje klass fick göra Kolbs 
lärstilstest, Learning Styles Inventory (Kolb 1984). 
Därefter kategoriserades varje försöksperson med 
avseende på inlärningsstil. Vid återbesöket i 
skolorna ombads sammanställare och idégivare att 
delta i ett andra försöktillfälle, förlagt till en datasal 
på den aktuella gymnasieskolan. De elever som inte 
var med vid det andra försökstillfället, det vill säga 
prövare och förkarare, erhöll ett informationsblad 
med den egna inlärningsprofilen och allmän 
information om respektive lärstil. 

Vid det andra försökstillfället fick varje elev först 
fylla i en bakgrundsenkät om bland annat 
kunskaper om matematik och navigation. Därefter 
fick försökspersonerna använda en av Interaktiva 
Institutets två versioner av sjökortsprogrammet, 
anpassade efter Kolbs sammanställare respektive 
idégivare. Försökspersonerna uppmanades att klara 
slutprovet i programmet och tiden det tog för varje 
försöksperson att klara slutprovet noterades. Efter 
genomgånget program fick försökspersonerna tre 
enkäter i ordningen attityd, ITQ (mäter den 
individuella förmågan till engagemang och 
försjunkenhet) och PQ (tar upp faktorer som anses 
bidra till känsla av närvaro i en virtuell miljö). När 
försökspersonerna fyllt i enkäterna togs de åt sidan 
av en försöksledare för att göra ett verklighetstest. 
Testet gick ut på att försökspersonen skulle ta ut 
kursen i tre uppgifter av varierande svårighetsgrad 
på ett riktigt sjökort. En transportör och en linjal 
fanns att tillgå. Prestationen på uppgifterna 
noterades. Efter detta tackades försökspersonerna 
för att de ställt upp och de fick ett papper med sin 
egen inlärningsprofil samt lite information runt 
omkring lärstilar. 
 
Vid ett försökstillfälle genomfördes en 
gruppintervju med fyra elever, två sammanställare 
och två idégivare. Samtliga hade använts 
idégivarprogrammet i testsituationen. I intervjun 
ställdes frågor om det totala intrycket av det 
använda programmet, hur mycket de upplevt att de 
lärt sig, om uppgiften känts viktig. 
 
 
 

 

 
 

Figur 4. Användaren har en egen lärstil, använder 
programmet och utför en prestation. Genom programmet 
påverkas användarens attityd till programmet och känslan 
av närvaro, vilka eventuellt också påverkar prestationen. 
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Resultat 
Studiens centrala frågeställningar var alltså om 
lärstilsanpassningen av Interaktiva Institutets 
program gav någon effekt på prestation, attityd eller 
närvaro, samt om attityd eller närvaro har större 
betydelse för ena eller andra lärstilens prestation. 
 
Resultaten från den empiriska undersökningen 
visade att lärstilsanpassningen av programmen hade 
ringa påverkan på prestation, attityd och närvaro. 
Fanns det samband gäller de ofta bara en eller ett 
par av delfaktorerna. Däremot upptäcktes skillnader 
mellan lärstilarna oavsett programtyp. En skillnad i 
sambanden mellan attityd och prestation samt 
närvaro och prestation framkom, vilket i sig är 
intressant. Attityden och närvaron visade sig vara 
korrelerade med prestationen i högre grad för 
idégivarna än sammanställarna. Andra skillnader 
mellan lärstilarna var att sammanställarna hade en 
tendens till högre grad av inlärningsprestation, de 
gjorde färre och mindre fel på verklighetstestet. 
 
En oväntad iakttagelse var att idégivare blev mer 
motiverade av sammanställarprogrammet än 
sammanställarna själva. 
 
I gruppdiskussion med användarna framkom att 
försökspersonerna inte upplevde någon större 
skillnad mellan programmen. Det framgick även att 
idégivarna uppskattade att inte behöva läsa själva, 
utan istället att texten lästes högt i programmet. 
 
En annan intressant observation som gjordes under 
studiens gång var att lärstilarna inte var jämt 
fördelade, vilket också är statistiskt säkerställt.  
 
Diskussion 
Resultaten från den empiriska undersökningen visar 
att lärstilsanpassningen av programmen hade ingen 
eller liten påverkan på prestation, attityd och 
närvaro. Fanns det samband gällde de ofta bara en 
eller ett par av delfaktorerna. 
 
Däremot upptäcktes skillnader mellan lärstilarna 
oavsett programmets lärstil. Intressant är att det 
framkom en skillnad i sambanden mellan attityd 
och prestation samt närvaro och prestation. Det 
visade sig att attityden och närvaron är mer 
korrelerad med resultatet för idégivarna än 
sammanställarna. 
 
Tidigare försök har visat (Kettanurak et al. 2001, 
Ford, 2001) att ingen större skillnad finns mellan de 
olika lärstilarnas prestationer, men detta har 
förklarats genom programmens utformning, vilken 
inte fullt ut kunnat återspegla lärstilarnas 
preferenser. Detta kan till viss grad också vara 
tillämpbart på vårt försök, då den egentliga 

lärstilsanpassningen inte tidigare bevisats empiriskt 
(Eneroth et al. 2001a). 
 
Resultatet kan också ha påverkats av att Interaktiva 
Institutet inte lyckats till fullo i anpassaningen av 
programmen efter Kolbs lärstilar. 
Övningsexemplen, som kan antas vara de mest 
”utlärande” i programmet och därmed kan tänkas 
ha störst betydelse för den slutliga prestationen, var 
identiska, vilket också kan förklara att 
försökspersonerna inte upplevde någon större 
skillnad mellan programmen. Om lärstilsanpassning 
ska fungerar kan det vara nödvändigt med en större 
skillnad mellan program riktade till olika lärstilar. 
 
En möjlighet för att inget signifikant vad gäller 
skillnader i prestation mellan lärstilar hittats är att 
Kolbs Learning Styles Inventory, LSI (1984) inte 
fungerade tillfredställade. Försökspersonerna kan 
ha svarat efter hur läraren lär ut och inte reflekterat 
vidare över hur de faktiskt själva föredrar att göra. 
Ytterligare ett problem med Kolbs LSI är att 
försökspersonerna kan ha tänkt på en traditionell 
inlärningssituation, inte datormedlad, då de svarade 
på lärstilstestet. Svaren blir då inte nödvändigtvis 
överförbara på datorbaserat lärande.  
 
I gruppdiskussionen framkom att tre av de fyra 
intervjuade personerna ansåg att det var enklare att 
ta ut kursen på dator än i verkligheten. Detta 
berodde enligt deltagarna i diskussionen på att i 
verkligheten blev det automatiskt lite svårare för att 
man tänkte lite mer på hur man skulle göra. 
 
 
Om man vill undersöka ett lärprograms effekter 
skulle kanske lärprogrammet behöva behandla mer 
mångsidiga ämnen än uttagning av kurs på sjökort. 
Detta kan också motivera resultatens 
generaliserbarhet. Var vill man använda 
lärstilsanpassade lärprogram? Man skulle kunna 
tänka sig att användaren hellre vill ha ett program 
för hela navigationskursen än ett program just för 
att lära sig bestämma kurs på sjökort.  
Skulle man tillämpa idén om lärstilsanpassning på 
ett program för att lära sig exempelvis historia 
skulle informationsmassan bli mycket större, och 
användningstiden längre. Det är i situationer där 
omfattande material ska läras in som elever kan 
vara begränsade av textbokens struktur och lärarens 
undervisning. Kanske är det framförallt då som 
lärstilsanpassning behövs.  
 
Man skulle kunna önska att korrekt anpassande 
lärprogram för individens lärstil alltid ger högre 
prestation än utan anpassning eller fel anpassning. 
Lärprogram, precis som läroböcker och andra delar 
av undervisningen, kan ses som verktyg för lärande 
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och skulle kunna utnyttjas i större grad som sådana 
om de också individanpassas. 
 
Ett intressant resultat är skillnaden mellan 
lärstilarna. Sambandet attityd-prestation och 
närvaro-prestation är starkare hos idégivare än 
sammanställare. För idégivare styrks därmed tesen 
om att närvaro och attityd ger högre grad av 
inlärning, helt i linje med Witmer och Singer 
(1998) samt Kettanurak et al. (2001). Skälet att 
tesen inte styrks vad gäller sammanställare är 
oklart. En anledning till att korrelationen för 
sammanställare med positiv attityd samt närvaro 
var låga, kan bero på att de i allmänhet hade höga 
värden på prestationen. Korrelationen kunde ha 
blivit signifikant på en striktare nivå om ett mer 
nyanserat mått på prestationen som garanterat större 
spridning hade använts.  
 
Att sambandet mellan attityd och prestation 
respektive närvaro och prestation var mer tydligt 
hos idégivare än sammanställare skulle kunna leda 
till att program för idégivare måste testas mer för 
att utröna om de ger upphov till hög attityd och 
närvaro, än sammanställarnas program. Alternativt 
kan man se att program för idégivare måste 
utvecklas noggrannare för att ta hänsyn till deras 
benägenhet att vara känsliga för sin attityd till 
programmet, men det krävs vidare forskning på 
området. Något som dock skulle kunna visas är att 
det inte är någon skillnad mellan dem, att båda 
lärstilarna är mycket beroende av att ha en positiv 
attityd samt en hög grad av närvaro för att prestera 
ännu bättre. Detta skulle i sin tur leda till att 
program i större utsträckning än idag skulle behöva 
anpassas efter personerna som använder dem, och 
att graden av inlevelse i programmet måste 
säkerställas. 
 
Sammanställarnas tendens till högre värden på 
prestation kan tänkas bero på att de generellt sett är 
bättre på att omsätta idéer till praktiskt handlande 
baserat på logiskt tänkande, enligt Kolb (1984). 
Sjökortsprogrammets slutmål, att bestämma kurs på 
ett sjökort, kan hänföras till en sådan typ av uppgift.  
De identiska övningsexemplen kan ha gjort att 
sammanställarna fått en fördel vid inlärningen. 
Instruktionerna var även de likadana i båda 
programmen då det beskrevs hur man skulle göra 
för att bestämma kurs.  
 
Att resultatet korrelerar med bakgrundsfrågan om 
självförtroende gentemot datorer med prestationen 
visar att erfarna datoranvändare lättare tar till sig 
informationen som presenteras i programmet. 
 
Såväl attityd- som närvaroenkäterna korrelerade på 
samma sätt som i tidigare studier med Witmer & 
Singer (1998) och Kettanurak et al. (2001) vilket 

får tas som garanti på att översättningen i var 
korrekt. 
 
Ett överraskande resultat som motiverar ytterligare 
studier är den skeva fördelningen av elever inom de 
olika lärstilarna, då inga sådana resultat 
kommenterats i litteraturen. Vi har heller inte hittat 
någon förklaring till detta. Då detta inte tillhörde 
den ursprungliga frågeställningen lämnar vi frågan 
öppen för vidare forskning. Även tendensen att 
sammanställare visar sig prestera bättre, är något 
som skulle kunna utforskas ytterligare. 
 
Slutsatser 
Vi anser att lärstilsanpassning inom e-lärande är ett 
intressant område, och vi tror att man kan 
underlätta för användaren genom att använda sig av 
en lärstilsteori. För att målet med lärstilsanpassning 
ska bli uppfyllt, bör programutvecklaren vara 
ytterst noggrann med vad avsikten var med 
programmet. Var och när ska programmet 
användas? Är ämnesdomänen lämplig? Dessa 
grundläggande frågor kan tyckas triviala, men 
konsekvenserna kan stjälpa en god avsikt om de 
inte beaktas tidigt.  
 
Om lärstilsanpassning ska fungera och ge 
användaren bättre resultat i slutändan, måste 
designen vara genomarbetad. Kan någon lyckas 
med detta, borde lärstilsanpassning vara ett gott 
komplement till traditionella pedagogiska metoder. 
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