Tobias lärstilstest – När/Var/Hur/Varför lär du
dig saker?
Detta test undersöker och beskriver hur du lär samt hanterar
idéer och vardagliga situationer i ditt liv.
De 12 meningarna som följer har alla fyra alternativa
avslutningar. Din uppgift är att rangordna avslutningarna för
varje mening efter hur väl du tycker att de passar in på hur just
du lär dig saker.
Ge 4 poäng till den avslutning som passar dig bäst, 3 poäng till
den näst bästa, 2 poäng till nästa samt 1 poäng till den
avslutning som stämmer sämst överens med ditt sätt att lära in.
Se till att rangordna alla avslutningar. Det får inte finnas delade
placeringar!

Tanken med testet är att du ska börja reflektera kring vilken/-a
lärstil/-ar som du använder i ditt liv. Dina funderingar är
jätteviktiga för att du ska kunna arbeta optimalt och för att jag
ska kunna utforma kursen på ett så effektivt sätt som möjligt!
På sista sidan finns ett antal frågor som jag vill att du
personligen ska besvara och skicka i ett brev till mig på din
klass e-postadress via www.spartanskastudier.se
Datum för senaste inlämning framgår av kursbloggen.

1. När jag lär …
__ känner jag
efter i maggropen.

__ sitter jag
och lyssnar.

__ tänker jag
på idéer.

__ vill jag göra
saker.

__ förlitar mig
på logiskt
tänkande.

__ arbetar hårt på
att få saker
gjorda.

2. Jag lär bäst när jag …
__ litar på mina
instinkter.

__ lyssnar och
ser noggrant.

3. När jag lär …
__ har jag
__ är jag tyst och __ vill jag reso__ är jag ansvarig
starka åsikter
begrundande.
nera om saker.
för lärandet.
och reaktioner.
4. Jag lär mig genom …
__ att känna.

__ att betrakta.

__ att tänka.

__ att göra.

__ ser jag alla
sidor av ett
ämne.

__ vill jag analysera ämnet.

__ gillar jag att
testa saker.

__ är jag observerande.

__ är jag logisk.

__ är jag aktiv.

5. När jag lär mig …
__ är jag öppen
för nya upplevelser.
6. När jag lär …
__ är jag intuitiv.

7. Jag lär mig bäst genom …
__ personliga
relationer.

__ observationer. __ rationella
teorier.

__ praktiska
erfarenheter.

8. När jag lär …
__ känner jag
__ tar jag tid
__ gillar jag idéer __ vill jag se
mig personligt
på mig innan
och teorier.
resultat av
involverad.
jag agerar.
arbetet.

9. När jag lär mig …
__ litar jag på
mina känslor.

__ litar jag på
mina observationer.

__ litar jag på
mina ideér.

__ testar jag
gärna själv.

__ är jag en
rationell
person.

__ är jag en
ansvarsfull
person.

10. När jag lär mig …
__ är jag en
__ är jag en
accepterande
reserverad
person.
person.
11. När jag lär …
__ blir jag inblandad.

__ observerar
jag.

__ utvärderar
__ vill jag vara
jag alternativ.
aktiv.

12. Jag lär bäst när jag …
__ är öppen
__ är nogoch mottaglig.
grann.

__ analyserar
idéer.

__ är praktisk.

Summa: KU

Summa: AT

Summa: AE

Summa: RO

Poänginstruktion
1. Addera poängen i varje lodrät kolumn (KU, RO, AT, AE).
2. Efter att du adderat dina poäng för varje kolumn, markera respektive
summa på inlärningsstilsprofilen.
3. Förbind varje poäng på profilen med en rak linje.
4. Det fält av de fyra som har störst yta är din lärstil (i exemplet som följer har
personen lärstil 1). Läs om din lärstil och fundera på hur du kan använda
den på bästa sätt i upplägget av din mentala träning.

Din egen lärstil:

Konkret
upplevelse (KU)
48
40
35
33
31

LÄRSTIL 4

LÄRSTIL 1

30
29
28
27
26

100 %
80 %

25
24

60 %

23

Aktivt experimenterande (AE)
48

43 42

41 40 39 38

37 36 35 34

32 30 29 28

25 16
16

20 20
40 %
60 %
80 %
100 %

LÄRSTIL 3

22
21
40 %
20
19
18
17 20 %
16
13
14 21 23

24 25

Reflekterande
observation (RO)
27

28 29 30

31 32 33 34 35 37 40 48

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
48

Abstrakt
tänkande (AT)

LÄRSTIL 2

Inlärningsstilar en fördjupning
Det test du precis genomfört bygger på David Kolbs teori om 4 huvudtyper av
inlärningsstilar. De fyra stilarna är följande: Idégivaren, Förklararen,
Sammanställaren och Prövaren. De fyra stilarna finns hos alla människor, men vissa
stilar kan vara dominerande. En av Kolbs hypoteser är att för att vara en effektiv
inlärare måste man odla stilar/förmågor som är varandras motpoler.
Konkret
Upplevelse
(KU)

Aktivt
Exprimenterande
(AE)

Reflekterande
Observation
(RO)

Kognitivt
Tänkande
(AT)
De fyra huvudtyperna av inlärningsstilar
Idégivaren vill gärna ha en känslomässig koppling till det som ska läras. Idégivaren
vill också veta varför man ska lära sig det som skall läras. Idégivaren lär sig genom
att uppleva saker och lär genom att se när andra arbetar praktiskt. Att se film är en
metod som kan vara till bra hjälp. Idégivaren lär sig mest då han/hon för diskussioner
med andra. Frågar sig ofta: Varför?
Förklararen behöver ha teori och fakta och tänker igenom olika idéer och vill få fram
vad som är viktigt. Förklararen vill helst inte prova praktiskt utan läser hellre
manualer. Förklararen klarar sig bra i skolan eftersom dagens skola har mycket
lärarledda lektioner och föreläsningar. Frågar sig ofta: Vad?
Sammanställaren tenderar att tänka först och handla därefter. Man vill ha den
teoretiska bakgrunden först och därefter möjligtvis tillämpa kunskapen praktiskt.
Sammanställaren lär sig bäst då man börjar med att lyssna och att sedan få möjlighet
att pröva och repetera det som ska läras in genom exempelvis stenciler. Frågar sig
ofta: Hur?
Prövaren är väldigt aktiv och handlingsinriktad och därför passar ofta inte
traditionella föreläsningar då man sitter still mycket. Prövaren vill arbeta praktiskt och
hittar ofta nya sätt för att få användning för sina nya kunskaper. Prövaren styr sin
upptäckarlust och lär sig genom experiment. Frågar sig ofta: Om?

Personliga frågor att besvara i ett e-post till Tobias
1. Vilken lärstil/-ar har du enligt testet?
2. Motsvarade testets resultat den fördom du har om dig själv?
3. Ge ett exempel på när du slagit dig själv med häpnad och varit
jätteeffektiv på att lära dig något! Beskriv kort situationen; vad du lärde
dig; hur du gjorde och hur motiverad du var!?
4. Titta närmare på mål och betygskriterier för kursen Filosofi A som du
hittar i ”Introduktionshäftet”!
Besvara frågorna: Vilken lärstil tror du att du har mest
användning av för att kunna nå målen? Passar målen och kriterierna
ihop med din egen lärstil? Ge exempel på vilka metoder (ex
diskussioner, film eller studiebesök) som du tror skulle underlätta för dig
att nå målen!
5. Hur motiverad känner du dig för kursen i Filosofi A?
Ange en siffra på en skala mellan 1 och 5; där 5 står för
”jättemotiverad” och 1 för ”ingen motivation alls”.
6. Vilket betyg siktar du på?
Ange något av betygen: IG, G, VG, MVG.

Försök sammanfatta alla dina svar på en sida och glöm ej att
skriva ditt namn! Jag kommer att behandla ditt svar med
sekretess men uppgifterna ska ligga till grund för din och min
uppföljning och utvärdering under kursens gång!

