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Sammendrag: 

Formål: Hensikten med studien er å utforske sykepleierstudenters forutsetninger for å lære. Læringsstil 

er et sentralt pedagogisk begrep som beskriver et individuelt sett av foretrukne læringsbetingelser. Det 

er sykepleierstudenters læringsstil som undersøkes i denne studien. Videre er sammenhengen mellom 

studentenes læringsstil og demografiske data undersøkt. Kunnskap om sykepleierstudenters læringsstil 

vil være nyttig for å styrke studentenes læringsutbytte i studietiden og videre i yrkesutøvelsen som 

ferdig utdannet sykepleier.  

Teoretisk forankring: Det er David A. Kolbs spørreskjema som benyttes i studien. Kolbs teori om 

erfaringslæring og læringsstiler danner studiens teoretisk rammeverk. I tillegg står nyere 

forskningslitteratur hvor The Kolb Learning Style Inventory er benyttet sentralt i 

litteraturpresentasjonen.  

Metode: Dette er en kvantitativ ikke-eksperimentell studie med beskrivende design, et såkalt 

surveydesign. Spørreskjemaet besto av en oversatt versjon av The Kolb Learning Style Inventory 

Version 3.1, samt en egenutviklet del, utarbeidet for å innhente demografiske data. Studien gjorde 

bruk av et bekvemmelighetsutvalg. Utvalget besto av 160 sykepleierstudenter fra to høgskoler på 

Østlandet. Svarprosenten på var 99,4 %. Data ble analysert ved hjelp av SPSS.  

Resultater: Sykepleiestudentene fordelte seg på alle de fire læringsstilene. Den største gruppen av 

studentene hadde en divergent læringsstil. Deretter fulgte en stor gruppe studenter som hadde en 

akkomodativ læringsstil. Det var to små grupper blant studentene som hadde en assimilativ eller 

konvergent læringsstil. Det ble ikke funnet signifikant sammenheng mellom type læringsstil og 

demografiske data.  

Konklusjon: Sykepleierstudenter er en sammensatt gruppe med varierende læringsstiler. Dette bør det 

tas hensyn til i sykepleierutdanningen. Det er flere pedagogiske grep som kan gjøres i ulike 

læringssituasjoner for å imøtekomme sykepleierstudentenes ulike læringsstiler. Selv om det foreligger 

mye kunnskap om studenters læringsstil, vil det allikevel være behov for å bygge på denne 

kunnskapen med ny forskning. Det synes å være behov for intervensjonsstudier hvor igangsatte tiltak 

for å imøtekomme de ulike læringsstilene blir evaluert. 

 

 

Nøkkelord: 
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Abstract: 

Purpose: The purpose of this study is to explore nursing students’ prerequisites for learning. Learning 

style is a key term in pedagogy.  It describes an individual set of preferred learning conditions. It is the 

nursing students’ style of learning that is examined in this study. Furthermore, the study looks at any 

connection between the students’ learning style and their demographics. Knowledge of nursing 

students’ style of learning is useful when trying to improve learning outcomes. This applies both 

during education and throughout the professional nursing practice.  

Theoretical framework: It is David A. Kolb’s questionnaire survey that is used in this study. Kolb’s 

theory of experiental learning and learning styles form the theoretical framework for this study. Recent 

research literature, where the The Kolb Learning Style Inventory have been employed, also forms a 

significant part of the literature presented in this study.  

Method: This is quantitative, non-experimental study with a descriptive design, known as a survey 

design. The questionnaire included a translated version of The Kolb Learning Style Inventory Version 

3.1, and a part especially developed for this study. The purpose of this second part was to collect 

demographic data. The study made use of a convenience sample.  The sample consisted of 160 nursing 

students from two different university colleges in the eastern part of Norway. The response rate was 

99.4 %. The data was analysed using SPSS. 

Results: The nursing students were distributed between all the four different categories of learning 

styles. The largest group was identified having a divergent style of learning. The second largest group 

had an accommodative learning style. Then followed two smaller groups identified with an 

assimilative and a convergent style.  A significant correlation between type of learning style and 

demographic data was not found.  

Conclusion: Nursing students are a diverse group of individuals with different preferences regarding 

learning styles. The education of nursing should take this into account.  Several educational steps can 

be made in different learning situations in order to accommodate the students’ different styles of 

learning. Even though we already have considerable knowledge about students’ learning styles, there 

is always a need to build on this through further research. There seems to be a need for intervention 

studies where measures initiated to accommodate the different learning styles are assessed. 
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FORORD 

Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en lang og lærerik prosess. Som følge av full 

jobb og et liv med familie og aktiviteter har jeg brukt lengre tid enn planlagt. Da jeg ikke har 

lagt noe tidspress på meg selv vil jeg påstå at jeg har hatt senkede skuldre hele veien, og 

heller kjent på det privilegiet det er å kunne få studere i voksen alder. Nå som oppgaven er 

ferdig er det med blandende følelser jeg sender den fra meg. Det er en lettelse å ha kommet i 

mål, og jeg er stolt av meg selv. Samtidig har dette arbeidet vært en stor del av mitt liv de 

siste årene. Jeg tror jeg kommer til å savne timene jeg har tilbragt ved kjøkkenbordet med pc, 

artikler, bøker og kaffekoppen. Jeg har funnet stor glede i å skrive denne oppgaven. 

Underveis har jeg også tilegnet meg en kompetanse i kvantitativ forskningsmetode. Det blir 

spennende å se hvilke muligheter dette vil gi for meg videre i arbeidslivet.    

 

Temaet for oppgaven har vært inspirerende da jeg de siste årene har fått muligheten til å jobbe 

med sykepleierstudenter som lærerveileder i praksis. Dette har jeg kombinert med jobb som 

sykepleier ved nyfødt intensiv. Det har vært kontraster i mitt arbeid med de små pasientene og 

arbeidet med masteroppgaven. Sannsynligvis har denne arbeidsdelingen bidratt til at jeg ikke 

har gått lei noen av delene.  

 

Ida Torunn Bjørk har vært en fantastisk veileder for meg. Hennes kunnskap og engasjement 

har inspirert meg til å stå på underveis i prosessen, og ikke minst har hun hjulpet meg i gang 

når jeg har tatt meg for lange pauser. Hun har kommet med konstruktiv kritikk, med ros og 

råd. Jeg har gledet meg til hvert møte vi har hatt fordi jeg tidlig erfarte at jeg etter samtaler 

med henne ble fylt av inspirasjon og iver til å komme videre i prosessen. 

 

Jeg vil også takke mine medstudenter fra de innledende emnekursene. Vi var en fin gjeng som 

hjalp hverandre gjennom gruppearbeid og individuelle eksamener. Professor Dag Hofoss var 

en uvurderlig støtte og veileder i analyseprosessen. Takk for din tålmodighet og evne til å 

forklare meg alt jeg ikke forsto. 

 

Min snille svigerfar Espen har reddet meg når det gjelder å ferdigstille oppgaven slik at den 

oppfyller kravene til normer for skriftlig arbeid. I tillegg var det du som hjalp meg med 

utforming av spørreskjemaet. Uten deg hadde jeg ikke kommet i mål. Takk til oversetter John 
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Smestad Moore som gjorde jobben vederlagsfritt. Jeg må takke mine elskede småjenter, 

Selma og Astrid, som tålmodig har ventet på at mamma skal bli ferdig med leksene sine. Det 

siste året har vi tre ofte sittet sammen med hver våre lekser. Det har vært herlig å ha dere 

rundt meg selv om jeg til tider har vært fjern og litt treg til å svare når dere har snakket til 

meg. Takk til besteforeldre for barnevakt. Takk til venner, kollegaer og familie som har 

oppmuntret meg og stadig vist interesse for min studie. 

 

Elskede Vemund, du er den beste for meg. Det var du som oppmuntret meg til å sette i gang 

med masterstudiet. Dette til tross for at du hadde ditt eget masteroppgavearbeid friskt i 

minnet, og stadig forberedte meg på at det tidvis ville bli en tung og ensom prosess. Du hadde 

tro på at jeg ville klare det, og derfor la du til rette slik at jeg fikk gjennomført. Du var en 

tålmodig alenepappa alle de månedene jeg pendlet til Oslo, og du har aldri klaget når jeg har 

prioritert å jobbe med oppgaven. I tillegg har du hjulpet meg med korrekturlesing og dermed 

bidratt til at sluttproduktet har blitt bedre. Du og jentene våre er det viktigste for meg, og 

derfor har jeg koplet helt av fra oppgaven når vi fire er sammen. 

 

 

Skien, 22. mai 2016 

Anne Mette Høegh-Larsen 
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KAPITTEL 1  

INNLEDNING 

I dette kapitlet presenteres bakgrunn for valg av tema, hensikt med studien, 

forskningsspørsmål og teoretisk rammeverk. Det vil også være en gjennomgang av hele 

oppgavens oppbygning.  

 

 

Bakgrunn for valg av tema 

Tema for denne studien er sykepleierstudenters forutsetninger for å lære. Læringsstil kommer 

opp som et sentralt begrep når læringsprosesser og forutsetninger for å lære omtales i fag- og 

forskningslitteratur. Det finnes mange definisjoner på læringsstil. Felles for alle er at 

læringsstil beskriver et individuelt sett av foretrukne læringsbetingelser. Læringsstil kan 

brukes som et pedagogisk verktøy innenfor undervisning og forskning for å identifisere 

forskjeller i hvordan individet lærer. Denne studien konsentrerer seg om sykepleierstudenters 

læringsstil. 

 

Læring for sykepleierstudenter og ferdig utdannede sykepleiere må sees i et livslangt 

perspektiv. Kunnskap om sykepleierstudenters læringsstil vil være nyttig for å styrke deres 

læringsutbytte både i studietiden og videre i yrkesutøvelsen som ferdig utdannet sykepleier. 

Ved å utnytte læringspotensialet optimalt i studietiden vil sykepleierstudentene være godt 

rustet til å møte arbeidslivet som nyutdannet sykepleiere, men også til å imøtekomme krav om 

videre faglig oppdatering og læring som gjelder for sykepleiere videre i yrkeslivet. Bachelor i 

sykepleie er en profesjonsutdanning hvor studentene er klare for yrkeslivet etter endt 

utdanning, men alle sykepleiere vil ha behov for videre utvikling og opplæring. Årsakene til 

dette er at arbeidsoppgavene er ulike avhengig av type arbeidssted og at det stadig foregår en 

utvikling i faget som utøves. Samtidig stiller rammeplanen for sykepleierutdanningen (2008), 

yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2011) og helsepersonelloven (1999) formelle krav 

til at læring skal foregå i et livslangt perspektiv for sykepleierstudenter og sykepleiere. 

 

Rammeplanen for sykepleierutdanningen (2008) inneholder et mål om at 

sykepleierutdanningen skal utdanne «selvstendige og ansvarsbevisste endrings- og 
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pasientorienterte yrkesutøvere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved 

utøvelse av sykepleie». Rammeplanen (2008) har videre beskrevet at sykepleierutdanningen 

skal kvalifisere til et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. I Norge er 

det omtrent 150 000 sykepleiere. Det er en stor yrkesgruppe, og det er en tilsvarende stor 

gruppe studenter som utdanner seg til yrket. Det kan derfor argumenteres for at det er viktig 

og nødvendig med fokus på opplæring av denne studentmassen. 

 

Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer (2011) beskriver sykepleieres 

profesjonsetikk og de forpliktelser som tilligger god sykepleiepraksis. Sykepleiere er her 

pålagt å holde seg oppdatert på forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget 

fagområde. De er videre pålagt å bidra til at ny kunnskap også anvendes i praksis. De 

internasjonale etiske reglene for sykepleiere omtaler også sykepleieres plikt til å holde seg 

oppdatert (ICNs etiske regler for sykepleiere, 2006). Her beskrives sykepleieres ansvar for å 

opprettholde sin kompetanse ved kontinuerlig læring, og videre bidra aktivt til å utvikle en 

kjerne av profesjonell kunnskap. Helsepersonelloven (1999) stiller også krav til at sykepleiere 

holder seg oppdatert. Gjennom denne loven er sykepleiere pålagt å utføre sitt arbeid i samsvar 

med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes. For å ivareta kravet om faglig 

forsvarlighet i sin yrkesutøvelse må sykepleiere ha evne til å holde seg faglig oppdatert. 

Dersom sykepleierstudenter gjennom studietiden imøtekommes slik at de får et optimalt 

læringsutbytte, kan det medføre at de som ferdige sykepleiere har evne til å oppdatere seg og 

å utvikle seg i en utfordrende hverdag. 

 

Premissene for sykepleieres yrkesutøvelse er stadig i endring, og da særlig de siste årene. Den 

medisinske, teknologiske og politiske utviklingen sammen med nye organisasjonsstrukturer 

og resultatkrav i helsetjenesten, stiller kontinuerlig sykepleiere ovenfor nye utfordringer. I 

studietiden er det utdanningsinstitusjonen og studenten selv som har ansvaret for å oppnå 

læring i et livslangt perspektiv slik at studentene blir klare for å møte disse utfordringene 

(Rammeplanen for sykepleierutdanningen, 2008). Utdanningsinstitusjoner med 

sykepleierutdanning må derfor forholde seg aktivt til at premissene for sykepleieres 

yrkesutøvelse er endret. Det er stadig behov for endringer som hever kvaliteten på 

sykepleierutdanningen og således sykepleierstudentenes læringsutbytte. Lærere ved 

sykepleierutdanningen har til tross for sine master- og doktorgrader ikke nødvendigvis 
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tilstrekkelig pedagogisk kompetanse. Det er flere år siden den didaktiske 

skoleringsmuligheten for sykepleielærere forsvant, og mye kan tyde på at interessen for 

pedagogikk er svekket. Fag- og forskningsinteressen innenfor helsefag dreier seg i hovedsak 

mot det kliniske felt, men det bør ikke gå på bekostning av interessen for utdanning. Økt 

fokus på pedagogikk kan stimulere lærere ved sykepleierutdanningen, og øke deres refleksjon 

rundt egen praksis (Benner, Sutphen, Leonard og Day, 2010).  

 

Det er en utfordring for utdanningsinstitusjonene å legge til rette det pedagogiske opplegget 

slik at alle sykepleierstudentene imøtekommes i enhver læringssituasjon. Sykepleiestudenter 

er en mangfoldig gruppe mennesker med forskjellige erfaringer og referanser. Hver enkelt 

person har ulike forutsetninger for å lære. Alle har sin egen læringsstil. 

Sykepleierutdanningen består av både teori og praksis, og studentene tilegner seg kunnskap i 

mange ulike settinger og kontekster. Kunnskap om sykepleierstudenters læringsstil kan være 

nyttig for å gi lærere ved sykepleierutdanningen mulighet til å tilpasse det pedagogiske 

opplegget slik at flest mulig studenter oppnår maksimalt læringsutbytte. Det kan videre føre 

til at sykepleierstudentene oppnår handlingskompetanse og handlingsberedskap slik det er 

beskrevet i rammeplanen for sykepleierutdanningen (2008). Studentene kan da også ha bedre 

forutsetninger for å gå inn i et komplekst yrke, samt for å opprettholde og utvikle sin 

kompetanse gjennom livslang læring.   

 

 

Hensikt, tema og forskningsspørsmål 

Hensikten med denne masterstudien er å kartlegge sykepleierstudenters læringsstil, samt å 

videre undersøke om det finnes sammenheng mellom sykepleierstudenters læringsstil og 

demografiske data. Læringsstil har blitt brukt som et begrep innenfor pedagogikk siden 1950-

tallet. Det ble for alvor tatt i bruk innenfor sykepleierutdanningen på 1980-tallet.  

 

I denne studien kartlegges sykepleierstudentenes læringsstil ved hjelp av The Kolb Learning 

Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1). Først undersøkes studentenes score på de fire 

læringsmodiene, og resultatet fra dette settes i sammenheng med de demografiske data. Kolb 

har presentert læringsprosessen som en sirkel med fire læringsmodi. For å oppnå læring må 

studenten innom de fire modiene (Kolb, 1984). Informasjon om studentenes score på 
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læringsmodiene er nødvendig for å kartlegge hvilken type læringsstil studentene har, og for å 

synliggjøre denne sammenhengen er resultatet fra disse analysene tatt med i oppgaven. Videre 

kartlegges hvilken læringsstil studentene har og sammenhengen mellom disse og de 

demografiske data. Tilslutt diskuteres hvilke implikasjoner funnene kan ha for 

sykepleierutdanningen og videre forskning. 

 

Oppgavens tittel er som følger: «Kartlegging av sykepleierstudenters læringsstil ved hjelp av 

The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1». Videre er det utviklet følgende 

forskningsspørsmål: 

1. Hvilken score har sykepleierstudentene på de fire læringsmodi? 

2. Kan det sees noen sammenheng mellom sykepleierstudentenes score på 

læringsmodiene og studentenes demografiske data? 

3. Hvilken læringsstil har sykepleierstudentene? 

4. Kan det sees noen sammenheng mellom sykepleierstudentenes læringsstil og 

demografiske data? 

 

 

Oppbygning av oppgaven 

Oppgaven er inndelt i kapitler. I første kapittel har det vært en kort presentasjon av bakgrunn 

for valg av tema, hensikt med studien, tema og forskningsspørsmål. Videre følger en 

presentasjon av hele oppgavens oppbygning.  

 

I andre kapittel presenteres det teoretiske rammeverket for studien. Her står David A. Kolbs 

teori om erfaringslæring og læringsstiler sentralt. Bakgrunnen for utvikling av Kolbs 

erfaringslæringsteori vil presenteres. I den forbindelse gjennomgås teorier som representerer 

ulike syn på kunnskap og læring, og da særlig de teorier som Kolb har hentet sin inspirasjon 

fra. Videre presenteres Kolbs fremstilling av læringsprosessen. Sentralt i denne 

gjennomgangen er læringssirkelen med de fire læringsmodi og de to dialektiske 

dimensjonene. Kolbs arbeid med å utvikle sine læringsstiler og verktøyet som identifiserer 

disse presenteres. Avslutningsvis gjennomgås hva som karakteriserer de fire læringsstilene, 

og videre hvordan Kolb setter dette i sammenheng med sykepleierstudenter og sykepleiere.  
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I tredje kapittel belyses og sammenlignes aktuell forskningslitteratur på området. I denne 

gjennomgangen presenteres kun studier som har benyttet Kolb Learning Style Inventory til å 

kartlegge læringsstiler hos sykepleierstudenter og studenter fra andre helsefagsutdanninger. 

Kapitlet har en presentasjon av forskningen som er gjort siden Kolb Learning Style Inventory 

ble tatt i bruk og frem til nyere tid. Fokuset i denne gjennomgangen ligger i å presentere og 

sammenligne funn som er relevante for denne studiens forskningsspørsmål. På slutten av 

tredje kapittel kommer det en kort oppsummering etterfulgt av en oversikt over alle artiklene 

som er gjennomgått. 

 

I fjerde kapittel redegjøres det for valg av design og metode. Videre presenteres utvalg, 

setting og adgang til forskningsfeltet. Instrumentutvikling med spørreskjema som metode, 

utforming av spørreskjema og da særlig oversettelsesprosessen presenteres. Spørreskjemaets 

validitet og reliabilitet rapporteres. Deretter følger en gjennomgang av datainnsamlingen med 

pilotundersøkelsen og selve gjennomføringen av spørreundersøkelsen. De etiske overveielser 

som er gjort presenteres, og tilslutt presenteres selve analyseprosessen. 

 

I femte kapittel presenteres resultatene fra analysene i form av tekst, diagrammer og tabeller. 

Data er analysert ved hjelp av databehandlingsprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences Version 22 (SPSS) (IBM, 2013). Resultatene presenteres med utgangspunkt i 

studiens fire forskningsspørsmål. Først beskrives utvalget. Deretter presenteres studentenes 

score på læringsmodiene, og resultatene fra denne analysen settes i sammenheng med 

demografiske data. Videre gjennomgås hvordan studentene fordeler seg på de fire 

læringsstilene, og resultatene fra denne analysen settes i sammenheng med demografiske data. 

 

I sjette kapittel diskuteres funnene fra denne masterstudien i lys av teori og resultater fra 

tidligere studier. Utgangspunktet for diskusjonen er de fire forskningsspørsmålene. 

Metodologiske utfordringer og kritiske kommentarer til studien gjennomgås også. Her trekkes 

oppgavens styrker og svakheter frem. I tillegg diskuteres utvalget og dets representativitet, og 

dermed muligheten for å overføre denne studiens resultater til populasjonen. 

 

I syvende kapittel diskuteres det hvilke implikasjoner resultatet fra denne studien kan ha for 

praksis og videre forskning på området. I det åttende og siste kapittel kommer konklusjonen.  
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KAPITTEL 2 

TEORETISK RAMMEVERK  

Det er Kolbs erfaringslæringsteori, Experiental Learning Theory, og hans læringsstiler, Kolb 

Learning Styles, som danner den teoretiske rammen for denne studien. Dette kapitlet 

omhandler i hovedsak Kolbs arbeider. Kapitlet starter med språkavklaringer. Videre 

presenteres hvordan Kolb ble inspirert til å utvikle erfaringslæringsteorien og sine fire 

læringsstiler. Her vil hans teori plasseres i sammenheng med andre teorier og syn på læring. 

Deretter presenteres Kolbs erfaringslæringsteori og hans læringsstiler. Tilslutt settes Kolbs 

teori i sammenheng med sykepleierstudenter. I dette kapitlet er stoffet i hovedsak hentet fra 

Kolbs bok om erfaringslæring og læringsstiler fra 1984 (Kolb, 1984) samt hans og Alice 

Kolbs presentasjon av verktøyet og dets tekniske spesifikasjoner fra 2005 (Kolb og Kolb, 

2005a). 

 

 

Språkavklaringer 

Kolbs teori Experiental Learning Theory omtales i hovedsak som Kolbs erfaringslæringsteori 

i denne oppgaven. David A. Kolb omtales som Kolb. I sin erfaringslæringsteori trekker Kolb 

frem «experience» som det mest sentrale i læring. I denne oppgaven oversettes «experience» 

med «erfaring». Begrepet læringsstil har i forskningsartikler og annen litteratur også blitt 

omtalt som kognitiv stil og læringsstrategi. I denne oppgaven er det imidlertid begrepet 

læringsstil som brukes da dette er ordlyden i Kolbs arbeider. De fire læringsmodiene betegnes 

av Kolb som Concrete Experience (CE), Reflective Observation (RO), Abstract 

Conceptualisation (AC) og Aktive Experiementation (AE). I teksten oversettes disse modiene 

til norsk som «konkret erfaring», «reflekterende observasjon», «abstrakt konseptualisering» 

og «aktiv eksperimentering». Ordlyden er inspirert av andre norske og danske tekster hvor 

Kolbs læringsstiler har blitt omtalt. I kapitlet med presentasjon av resultatene er det 

forkortelsene CE, RO, AC og AE som brukes i tabellene. Ellers brukes betegnelsen på 

modiene med forkortelsen i parentes. Dette for ikke å skape forvirring. 
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Bakgrunn for utviklingen av Experiental Learning Theory, Kolb Learning 

Style og The Kolb Learning Style Inventory 

Kolb ble født i 1939. Han er en amerikansk psykolog og forsker som er mest kjent for sin 

interesse for organisasjonspsykologi og erfaringsbasert læring. Kolb har utviklet den 

holistiske erfaringslæringsteorien Experiental Learning Theory. Denne teorien bygger på flere 

arbeider fra siste århundre som har gitt erfaring en sentral rolle innenfor læring og utvikling. I 

denne erfaringslæringsæringsteorien integrerer Kolb erfaring som svært sentralt i 

læringsbegrepet. Kolb er videre kjent for utviklingen av sine læringsstiler. 

 

Innenfor pedagogikken finnes det forskjellige syn på kunnskap og læring, også kalt 

læringssyn. Synet på læring har endret seg gjennom tidene. For å gi en enkel oversikt kan 

dette kategoriseres i fire hovedteorier: behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme og 

sosiokulturisme. Det kan påstås at disse fire teorier følger en tidslinje hvor et behavioristisk 

syn på læring var dominerende tidlig på 1900-tallet, deretter fulgte utviklingen av 

kognitivismen og konstruktivismen. I nåtid ligger de fleste nærmere et sosiokulturelt syn på 

læring (Dysthe, 2001). 

 

Som beskrevet i Dysthe (2001) ble læring betraktet som et adferdsmessig fenomen av 

behavioristene. I et behavioristisk syn på læring kan læring avgrenses, deles opp og måles. 

Ytre motivasjon som belønning og straff er sentralt, og mentale prosesser blir mindre 

vektlagt. I et kognitivt læringssyn er derimot mentale aktiviteter i hovedfokus, og teorien 

skiller seg også fra behaviorismen ved at individet betraktes som en aktiv deltaker i egen 

læring. Etterhvert har man i enda større grad knyttet forståelsen av læring til hele individet. I 

et konstruktivistisk læringssyn forstås læring som prosesser der individet skaper kunnskap 

eller mening gjennom aktivitet. Erfaringer står her sentralt. Konstruktivistene hevder at læring 

er en subjektiv konstruksjonsprosess med utgangspunkt i den enkeltes erfaringer, interesser og 

behov. Gjennom sosialkonstruktivismen fremkommer et syn på læring som også innebærer at 

menneskets virkelighetsforståelse blir kontinuerlig formet av opplevelsene de har, og 

situasjonen de befinner seg i. Her vil studenten søke etter forklaringer og løsninger i gitte 

kontekster. Et sosiokulturelt læringssyn bygger på sosialkonstruktivistisk tenkning. I et 

sosiokulturelt læringssyn forstås læring som et resultat av selve samspillet mellom biologisk 

modning og sosiale omgivelser (Dysthe, 2001).  
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Kolb har i sitt arbeid med erfaringslæringsteorien hentet inspirasjon fra flere sentrale teorier 

innenfor psykologi, filosofi og fysiologi. I alle står erfaring sentralt. Det er hovedsaklig teorier 

utviklet av Dewey (1958), psykologen Kurt Lewin (1951) og Piaget (1979) som det refereres 

til i Kolb (1984). Alle disse teoretikerne kan sies å tilhøre en konstruktivistisk eller en 

sosiokulturell tradisjon når det gjelder syn på læring, og det samme kan sies om Kolb. 

Biologen Jean Piaget har vært opptatt av å fremstille læring som et helhetlig fenomen der 

individets innsikt, forståelse og opplevelse har blitt trukket inn (Dysthe, 2001). Filosofen og 

pedagogen John Dewey så også på læring som et helhetlig fenomen, men han fokuserte 

spesielt på at den måtte være forankret i konkrete handlinger (Dysthe, 2001). Påstanden om at 

erfaring alene er det grunnleggende fundament for all læring skiller Kolbs læringsteori fra 

andre læringsteorier. Kolb forklarer at Experiental Learning Theory har fått sitt navn nettopp 

for å synliggjøre erfaringens betydning i læringsprosessen, og for å vise at den bygger på 

teorier hvor erfaring står sentralt (Kolb, 1984; Kolb og Kolb, 2005a). Læring er et komplisert 

og mangesidig begrep, og det finnes flere definisjoner på hva dette innebærer avhengig av 

hvilket læringssyn som ligger bak. Kolbs definisjon på læring er «en prosess hvor kunnskap 

skapes gjennom transformasjon av erfaringer» (Kolb, 1984, s. 38).  

 

 

Experiental Learning Theory 

Experiental Learning Theory er utviklet for å belyse voksnes læring og livslang læring. Kolb 

konkluderer med at kombinasjonen av Deweys (1958), Lewins (1951) og Piages (1979) 

teorier, som det refereres til i Kolb (1984), former et unikt perspektiv på læring med flere 

viktige poeng. Dette er poeng som Kolb har brukt til å utvikle sin erfaringslæringsteori. Det 

første sentrale poenget er at læring kan beskrives som en helhetlig prosess, noe som kan sees i 

sammenheng med hans læringssyn. Det andre er at erfaring er det grunnleggende fundamentet 

i læringsprosessen, og at all læring derfor er erfaringsbasert. Et siste viktig poeng, er at 

læringsprosessen innebærer konfliktløsning. Individet møter konflikter som må løses i møte 

med omverdenen. Når disse konfliktene løses oppstår læring og vekst. Dewey (1958), Lewin 

(1951) og Piaget (1979) som det er refert i Kolb (1984) er alle av en oppfatning av at læring 

skapes gjennom en prosess med konkrete erfaringer, reflekterende observasjon, abstrakt 

konseptualisering og aktiv eksperimentering. Som de alle beskriver innebærer denne 
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læringsprosessen å føle, å observere, å tenke og å handle. Etter inspirasjon fra disse 

beskrivelsene har Kolb gjort et forsøk på å systematisere læringsprosessen. Dette førte til 

utvikling av læringssirkelen (Figur 1) som er sentral i Kolbs erfaringslæringsteori (Kolb, 

1984; Kolb og Kolb, 2005a). 

Hentet fra www. simplypsychology.org 

 

I læringssirkelen (Figur 1) presenterer Kolb læring gjennom en idealisert sirkulær prosess 

som omfatter fire læringsmodi. Det er kunnskap om i hvilken grad studenten foretrekker de 

fire ulike modiene som er grunnlaget for å identifisere studentens læringsstil. Hvordan denne 

analysen gjøres er nøye forklart i vedlegget som fulgte med rettighetene til å bruke 

spørreskjemaet, men dette er instruksjoner som er unntatt offentligheten. De fire 

læringsmodiene omtales som konkret erfaring (CE), reflekterende observasjon (RO), abstrakt 

konseptualisering (AC) og aktiv eksperimentering (AE). De fire modiene er opphav til ulike 

typer kunnskap, og studenten må gjennomgå alle modiene dersom han skal kunne utvikle seg 

og ikke stagnere. I lys av Kolbs læringssirkel (Figur 1) vil utgangspunktet for all læring være 

en konkret erfaring. I første modus i læringssirkelen vil altså studenten oppleve eller erfare 

noe konkret. Videre vil andre modus innebære reflekterende observasjon. Her vil studenten 

Figur 1 Kolbs læringssirkel 
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observere, analysere og reflektere over det han har opplevd eller erfart. Dette gjøres fra så 

mange perspektiver som mulig. Data som genereres gjennom reflekterende observasjon vil 

danne utgangspunkt for tredje modus i læringssirkelen. Denne modusen kalles abstrakt 

konseptualisering. Her vil studenten strukturere de konkrete erfaringene og refleksjonene som 

er gjort rundt dette, og videre sette ord på det han har erfart og reflektert over. Dette vil gjøre 

studenten i stand til å generalisere, abstrahere og til å overføre kunnskapen til andre 

sammenhenger. I fjerde modus i læringssirkelen vil studenten prøve ut det han har lært i en ny 

sammenheng, og denne modusen er beskrevet som aktiv eksperimentering. Det er her 

studenten bruker det han har lært til å ta nye beslutninger og utføre nye handlinger. Som følge 

av dette oppstår det igjen nye opplevelser og erfaringer, og studenten er dermed tilbake i den 

første modusen i læringssirkelen. De fire læringsmodiene går ikke bare i en sirkel, men kan 

påstås å fortsette i en spiral da denne sirkelen stadig gjentas. Av den grunn vil også all læring 

være en form for relæring (Kolb, 1984).  

 

 

De dialektiske relaterte stadier i læringssirkelen 

Med inspirasjon fra andre teorier er et viktig poeng i Experiental Learning Theory at 

læringsprosessen innebærer konflikter (Kolb og Kolb, 2005a). Disse konfliktene må studenten 

løse i møte med omverdenen, og når konfliktene løses oppstår det læring og vekst. Kolb 

(1984) har gjennom læringssirkelen (Figur 1) presentert to dialektiske dimensjoner, og 

gjennom disse synliggjøres konfliktperspektivet i læringsprosessen. De to dialektiske 

dimensjonene omhandler hvordan studenten forstår erfaringen og hvordan han transformerer 

erfaringen. Det er ifølge Kolb gjennom kombinasjonen av disse to dimensjonene at kunnskap 

dannes. «Kunnskap er resultatet av kombinasjonen av å forstå erfaringen og å transformere 

erfaring» (Kolb, 1984. s. 41). De to dimensjonene har sammenheng med de fire modiene i 

læringssirkelen. Dimensjonen som omhandler å forstå erfaringen, strekker seg loddrett fra den 

læringsmodusen som innebærer konkret erfaring (CE) til den læringsmodusen som innebærer 

abstrakt konseptualisering (AC). I denne dimensjonen vises det at erfaringen på den ene siden 

kan forstås gjennom aktiv persepsjon, på den andre siden gjennom å analysere og 

generalisere. I denne dimensjonen skjer altså forståelse av erfaringen gjennom 

læringsmodusen konkret erfaring (CE) eller gjennom læringsmodusen abstrakt 

konseptualisering (AC). Dimensjonen som omhandler å transformere erfaringen strekker seg 
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derimot horisontalt fra den læringsmodusen som omhandler reflekterende observasjon (RO) 

til læringsmodusen som omhandler aktiv eksperimentering (AE). I denne dimensjonen kan på 

den ene siden erfaring transformeres gjennom refleksjon, kontra på den andre siden 

transformeres gjennom aktiv handling. I denne dimensjonen skjer transformasjonen av 

opplevelsene altså gjennom læringsmodusen reflekterende observasjon (RO) eller gjennom 

læringsmodusen aktiv eksperimentering (AE). Kort oppsummert oppstår det i 

læringssituasjonen konflikt på den ene siden mellom å være konkret eller abstrakt, og på den 

andre siden mellom å være aktiv eller reflekterende (Kolb, 1984). Det er studentens 

preferanser for rekkefølgen på de ulike læringsmodiene som avgjør hvordan denne konflikten 

løses.  

 

Både forståelse og transformasjon av kunnskap må ifølge Kolb (1984) skje for at det skal 

oppnås læring. Det er helt nødvendig dersom læringen skal utvikle seg og ikke stagnere. Dette 

resulterer i fire mulige kombinasjoner for hvordan studenten tilnærmer seg 

læringssituasjonen. Et hvert individ vil foretrekke en spesiell rekkefølge på bevegelsen 

mellom disse fire modiene, og det er på den måten det oppstår en individuell læringsstil. 

Læringsstil beskriver individuelle forskjeller i hvordan man lærer basert på individets 

preferanse for bruken av de ulike modiene i læringssirkelen. Konflikten mellom å være 

konkret eller abstrakt og mellom å være aktiv eller reflekterende løses på en unik måte for 

hvert individ, avhengig av hvilken læringsstil det har. Ved å kartlegge den foretrukne 

rekkefølgen på de fire læringsmodiene i Kolbs læringssirkel, vil det være mulig å identifisere 

et individs foretrukne læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). 

 

Kolbs Experiental Learning Theory kan oppsummeres med seks punkter. 

1. Læring må sees på som en prosess. Prosessen i seg selv ansees også som et av målene med 

læring. 

2. All læring er re-læring. Prosessen studentene går igjennom vil gi dem kunnskap og ideer 

om et spesielt tema, og etter å ha jobbet med denne nye kunnskapen er de på ny klar for å 

utvikle seg videre. 

3. Læring krever konflikt mellom dialektiske motsetninger i hvordan man oppfatter verden.  
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4. Konflikter, forskjeller og uenigheter er det som driver læringsprosessen fremover. Den som 

lærer drives mellom konflikt mellom ulike modi. Disse modiene innebærer å velge mellom å 

reflektere eller være aktiv, og å velge mellom å være konkret eller abstrakt. 

5. Læring er en holistisk prosess hvor individet tilpasser seg omverdenen gjennom både å 

tenke, føle, observere og å handle. 

6. Læring er resultatet fra et samspill mellom individet og omgivelsene. Læring er en prosess 

hvor kunnskap skapes (Kolb og Kolb, 2005a).  

 

 

The Kolb Learning Style 

Læringsprosessen slik som Kolb (1984) presenterer den gjennom Experiental Learning 

Theory kan sees på som en idealisert prosess. I virkeligheten er den imidlertid ikke lik for alle 

mennesker, og hvordan læringsprosessen foregår kan også endre seg over tid hos ethvert 

individ. Kolbs læringsstiler beskriver nettopp disse individuelle forskjeller i hvordan individet 

tilnærmer seg læringsprosessen. Hvilken læringsstil studenten har avhenger i første omgang 

av preferanse for rekkefølgen på de fire ulike modiene i læringsprosessen. Videre avhenger 

den av preferanse for kombinasjonen av de to dialektiske dimensjonene som omhandler 

forståelse og transformasjon av en konkret erfaring. Hvordan denne konflikten løses vil 

avhenge av individets læringsstil, men også av konteksten (Kolb, 1984; Kolb og Kolb, 

2005a). Innenfor pedagogikken er det bred enighet om at individets tilnærming til 

læringssituasjonen påvirker læringsutbyttet. Læringsstil er i den forbindelse et sentralt begrep. 

Læringsstil har blitt brukt som begrep i teoretiske og empiriske arbeider innenfor pedagogikk 

siden 1950-tallet, og det ble for alvor tatt i bruk innenfor sykepleierutdanningen på 1980-

tallet. Det finnes flere instrumenter for å identifisere individers læringsstil. En analyse viser at 

Kolb er den mest siterte forfatter i litteratur om læringsstil (Desmedt og Valcke, 2004). The 

Kolb Learning Style Inventory skiller seg også fra andre instrumenter ved at den direkte 

bygger på en omfattende teori om læring og utvikling (Kolb og Kolb, 2005a). 

 

Med bakgrunn i sin erfaringslæringsteori utviklet Kolb i 1969 et selvrapporteringsverktøy for 

å kartlegge læringsstil. Verktøyet fikk navnet The Kolb Learning Style Inventory. Hittil har 

det blitt presentert fem versjoner av The Learning Style Inventory. I denne studien benyttes 

The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1). Spørreskjemaet er utviklet 
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til å brukes på unge voksne og voksne. Det egner seg ikke på bruk på barn. The Kolb 

Learning Style Inventory ble utviklet for flere formål. Et av dem var at instrumentet skulle 

være et pedagogisk hjelpemiddel. Ved å få innsikt i hvordan læringsprosessen foregår i hver 

enkelt student eller for hele studentgruppen, kan undervisningsopplegget tilpasses deretter. 

Ved at studenten får innsikt i sin foretrukne læringsstil kan han lettere tilnærme seg 

læringssituasjonen på en hensiktsmessig måte. Ved å sette fokus på læringsstiler og 

læringsprosessen kan pedagoger få et verktøy for å bedre læringsmiljøet, og ved å bruke 

kjente begreper kan de lettere utveksle erfaringer. Til dette formålet brukes et 

selvrapporteringsskjema som kartlegger læringsstil, og det følger med en instruksjonsbok som 

viser hvordan skjemaet skal brukes. Et annet mål for Kolb var å utvikle et verktøy som kunne 

brukes innen forskning. Formålet er da å gi ny kunnskap som underbygger eller videreutvikler 

Kolbs erfaringslæringsteori. Slik forskning kan også bidra til å styrke spørreskjemaets 

validitet. For dette formålet brukes det også et selvrapporteringsskjema, og det medfølger 

brukerveiledning for forskere. Det er versjonen utviklet for bruk innenfor forskning som er 

brukt i denne masterstudien.  

 

The Learning Style Inventory er utviklet for å kartlegge i hvilken grad et individ foretrekker 

en type læringsstil. Formatet på spørreskjemaet er enkelt og konsist, noe som gjør det enkelt 

for studentene å fylle det ut. De må rangere rekkefølgen på de fire læringsmodiene etter egen 

preferanse. Utfyllingen av skjemaet krever at studenten må veksle mellom å være abstrakt 

eller konkret, og mellom å være aktiv eller reflekterende. Spørreskjemaet er altså utviklet slik 

at studentene må ta valg tilnærmet slik de gjør i en læringssituasjon. Spørreskjemaet består av 

12 deler hvor hver del utgjør fire setninger. Hver av disse setningene er relatert til en av de 

fire læringsmodiene som finnes i Kolbs læringssirkel (Figur 1). Disse fire setningene skal 

rangeres fra 1 til 4. Ved å kartlegge den foretrukne rekkefølgen på disse setningene, og 

dermed de fire læringsmodiene, vil studentens foretrukne læringsstil bli identifisert. Kolb har 

beskrevet fire typer læringsstiler som er representert i hver av de fire områdene i sirkelen. De 

fire stilene omtales som divergent, assimilert, akkomodativ og konvergent læringsstil.  
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Gjennomgang av divergent, assimilativ, konvergent og akkomodativ 

læringsstil 

Kolb har hevdet at læringsstil er påvirket av faktorer som personlighet, utdanning, yrkesvalg 

og nåværende jobb. Også kulturell påvirkning har blitt nevnt som en faktor. Kolb har også 

hevdet at det er sammenheng mellom læringsstil og personlighetstype. I Kolb (1984) refereres 

det til Carl Jungs (1923) beskrivelse av individet som introvert eller ekstrovert, og dette settes 

i sammenheng med hvilken type læringsstil et individ har. Kolb hevder at personer med 

divergent eller assimilativ læringsstil oftest har en introvert personlighet, mens personer med 

konvergent eller akkomodativ læringsstil oftest har en ekstrovert personlighet. Som Kolb har 

hevdet vil også konteksten påvirke hvordan læringsprosessen foregår og hvilken læringsstil en 

person har. Kolb trekker i den sammenheng frem at studieretning påvirker hvilken læringsstil 

et individ har. Dette kan observeres allerede på videregående skole, men det gjelder spesielt i 

høyere utdanning. Videre karrierevalg og arbeidsoppgaver har også påvirkning på type 

læringsstil (Kolb og Kolb, 2005b). Basert på forskning og kliniske observasjoner har Kolb 

oppsummert hva som kjennetegner individer med de fire ulike læringsstilene. Det som 

presenteres i den følgende gjennomgangen er hentet fra Kolb (1984) og Kolb og Kolb 

(2005a). 

 

Et individ med divergent læringsstil velger konkret erfaring og reflekterende observasjon som 

sine dominerende læringsmodier. Kort fortalt foretrekker disse personene å føle og å 

observere i en læringssituasjon. Personer med denne læringsstilen er gode på å vurdere en 

konkret erfaring fra mange ulike perspektiv. Læringsstilen har fått betegnelsen divergent fordi 

personer med denne læringsstilen fungerer best i situasjoner hvor det nettopp er behov for 

mange innspill og ideer. Personer med divergent læringsstil har ofte et bredt interessefelt, og 

de liker å samle mye informasjon. De er interessert i mennesker, har en tendens til å være 

fulle av fantasi og følelser, og har ofte bred kulturell interesse. Studenter med denne stilen 

fungerer best i situasjoner hvor det trengs mangetydighet. Disse personene er gode på å 

vurdere konkrete opplevelser fra ulike perspektiv. Studenter som har divergent læringsstil 

retter seg ikke mot konvensjonelle svar, men mot generering av alternative ideer. Det er en 

mangetydig erkjennelsesform hvor studenten kan utvikle mange muligheter ut fra en erfaring. 

I en læringssituasjon vil disse studentene foretrekke å jobbe i grupper; de er åpne for flere 

synspunkter og de har behov for personlige tilbakemeldinger. Personer som under 



  

 15  

utdanningen spesialiserer seg innenfor fagområdene kunst, språk, historie og psykologi har 

ofte en divergent læringsstil. Tidligere forskning viser at personer med divergent læringsstil 

videre velger yrker innenfor sosialt arbeid og kunstfag. Arbeidsoppgavene i slike jobber 

innebærer ofte tett samarbeid og kommunikasjon med andre mennesker. Personer med 

divergent læringsstil assosieres med ferdigheter som innebærer å være god på relasjoner og å 

hjelpe andre.  

 

Personer med assimilativ læringsstil velger abstrakt konseptualisering og reflekterende 

observasjon som sine dominerende læringsmodier. Kort fortalt foretrekker disse personene å 

observere og å tenke i en læringssituasjon. Personer med assimilativ læringsstil har spesielt 

gode ferdigheter når det gjelder innsamling av store mengder informasjon, og til å analysere 

og bearbeide dette til konsistente, logiske teorier. De er mindre fokusert på mennesker og mer 

fokusert på ideer og abstrakte konsept, og legger større vekt på at en teori har en logisk 

betydning enn at den har praktisk verdi. Personer med assimilativ læringsstil vil være spesielt 

effektive i arbeidssituasjoner hvor store mengder informasjon skal bearbeides, som for 

eksempel innenfor forskning. I læringssituasjoner vil de foretrekke å lese, være på 

forelesninger og samtidig ha god tid til å fordype seg i stoffet. Personer med assimilativ 

læringsstil velger ofte å utdanne seg innenfor fag som matematikk og fysikk. Videre velger 

personer med assimilativ læringsstil ofte karriere innenfor vitenskap og forskning hvor 

arbeidsoppgavene innebærer nettopp bearbeiding av store mengder informasjon. Studenter 

med en assimilativ læringsstil foretrekker å få informasjon gjennom modeller og eksisterende 

teori for deretter å reflektere over det de har hørt, sett eller lest. 

 

Personer med konvergent læringsstil vil velge abstrakt konseptualisering og aktiv 

eksperimentering som sine dominerende læringsmodier. Kort fortalt foretrekker disse 

personene å tenke og å handle i læringssituasjonen. Studenter med konvergent læringsstil er 

ofte de som er problemløsende og tar beslutninger, og som rent praktisk gjennomfører ideer. 

De som foretrekker denne læringsstilen er gode i situasjoner der det tilsynelatende er et riktig 

svar eller løsning på et problem. Personer med denne læringsstilen er gode til å overføre 

teorier og ideer til praksis. Slike ferdigheter er nyttige innenfor tekniske yrker. I 

læringssituasjoner foretrekker studenter med konvergent læringsstil å eksperimentere med nye 

ideer, å jobbe i laboratorier, simuleringssituasjoner og med andre praktiske oppgaver. 
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Studentene foretrekker å jobbe med praktiske og tekniske oppgaver fremfor å løse sosiale og 

mellommenneskelige problemer. De vil ofte velge profesjoner som krever tekniske 

ferdigheter, som medisin og ingeniøryrker. Personer med konvergent læringsstil kan 

assosieres med ferdigheter som å ta beslutninger, bruk av teknologi og til å sette mål. 

 

Et individ med akkomodativ læringsstil velger konkret erfaring og aktiv eksperimentering 

som sine dominerende læringsmodi. Kort fortalt foretrekker disse personene å føle, å handle 

og å eksperimentere i en læringssituasjon. De liker å være personlig involvert og bruke seg 

selv i nye og utfordrende situasjoner. De har en tendens til å handle på bakgrunn av følelser 

fremfor logisk analyse, og de stoler på andre mennesker når problemer skal løses. I konflikter 

mellom teori og praksis vil personer som har akkomodativ læringsstil la praksis bestemme 

sine handlinger. I læringssituasjoner foretrekker disse personene å samarbeide med andre. 

Disse studentene er rettet mot å handle, å ta risiko og å søke etter muligheter. De foretrekker 

feltarbeid og å teste ut det de har lært. Personer med akkomodativ læringsstil velger ofte fag 

innenfor pedagogikk, kommunikasjon, sykepleie og sosialarbeid. Videre vil personer med 

akkomodativ læringsstil ofte velge yrker innenfor områdene salg, markedsføring, helse og 

pedagogikk. Personer med akkomodativ læringsstil er gode til å handle, lede og til å ta 

initiativ. 

 

 

David Kolbs teori satt i sammenheng med sykepleierstudenter 

Kolb har argumentert for at hans teori om læringsstiler egner seg spesielt godt for bruk på 

studenter innenfor helsefag, og da særlig sykepleierstudenter. Han har hevdet at 

erfaringslæring er et prinsipp som er egnet til å settes i sammenheng med sykepleierstudenter, 

da de befinner seg i et felt preget av både teori og praksis (Kolb og Kolb, 2005a). Kolb påstår 

at sykepleierstudenter og sykepleiere oftest har en læringsstil som innebærer at de foretrekker 

læringsmodusen konkret erfaring mer enn de tre andre læringsmodiene. Videre påstår han at 

sykepleierstudenter oftest har divergent eller akkomodativ læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). 

Gjennomgang av tidligere forskning på området og resultater fra denne studien vil bekrefte 

eller avkrefte om Kolbs påstander om sykepleierstudenter stemmer. 
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KAPITTEL 3 

GJENNOMGANG AV TIDLIGERE FORSKNING 

PÅ OMRÅDET 

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen er å belyse og å sammenligne resultater fra 

forskning hvor The Kolb Learning Style Inventory er brukt. Det presenteres forskning hvor 

sykepleierstudenter og studenter fra andre helsefagutdanninger er undersøkt. På slutten av 

kapitlet kommer en kort oppsummering etterfulgt av en tabell med presentasjon av artiklene 

som er gjennomgått. Denne tabellen gir en oversikt over artiklene med navn på forfatter(e), 

årstall for publisering, artikkelens tittel, presentasjon av utvalg og funn knyttet til type 

læringsstil og demografiske data. I tabellen er artiklene kategorisert i samme rekkefølge som 

de blir gjennomgått i dette kapitlet. 

 

 

Generelt om forskning på læringsstil 

Kolbs første publikasjon som omhandlet hans teori om erfaringslære kom i 1971. Siden den 

gang har det vært mange studier som har brukt eller henvist til denne teorien og til 

kartleggingsverktøyet The Kolb Learning Style Inventory. Kartlegging av studenters 

læringsstil har vært tema innenfor forskning siden 1950-tallet.  Siden den gang har det vært 

variasjon i forskningsaktiviteten, men det kom en oppsving på 1970-tallet og også rundt år 

2000. Det har vært stor variasjon i hvilke fagmiljøer som har undersøkt læringsstil (Cassidy, 

2004; Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 1999).  

 

Det er kanskje ikke så overraskende at The Kolb Learning Style Inventory har vært tatt i bruk 

innenfor såpass mange fagfelt, da dette verktøyet bygger på en såkalt holistisk teori. Kolb et 

al. (1999) kategoriserte hvilke fagfelt som hadde brukt The Kolb Learning Style Inventory i 

forskningsprosjekter fra år 1979 og frem til år 1999. Det viste seg at det i denne perioden ble 

gjennomført 990 studier i ulike fagfelt. De overordnede kategoriene som ble brukt i 

presentasjonen var utdanning, ledelse, datateknologi, psykologi, medisin, sykepleie og jus. 

Hovedtyngden av de gjennomførte studiene lå innenfor utdanningsfeltet, og da særlig 

innenfor høyere utdanning. 126 av studiene ble gjennomført med sykepleiere eller 
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sykepleierstudenter i utvalget. Flere av disse studiene er såpass gamle at det ikke vil være 

aktuelt å presentere dem her. Disse tallene gir allikevel et bilde på hvor utbredt bruken av 

verktøyet har vært frem til år 2000. 

 

I tidligere studier har Kolbs teori og kartleggingsverktøy blitt brukt med ulike formål. Flere 

brukte Kolbs erfaringslæringsteori og The Kolb Learning Style Inventory som et rammeverk 

for pedagogisk nyskapning. Andre undersøkte Kolbs teori og hans læringsstiler i 

sammenheng med allerede etablerte undervisningsmetoder. Noen undersøkte læringsstiler i 

sammenheng med andre variabler som for eksempel demografiske data, studentenes evne til 

kritisk tenkning eller akademiske resultater. De fleste studiene har kun kartlagt studentenes 

læringsstil. 

 

For å få tilgang på relevante forskningsartikler, ble det gjennomført systematiske litteratursøk. 

Dette ble gjort i sentrale databaser som Cinahl, Medline, Ovid, ERIC og Swemed. 

Søkeordene som ble brukt i flere ulike kombinasjoner var blant annet; «learning style», 

«David Kolb», «nursing students», «demographic data», «learning style inventory" og «health 

students». I tillegg ble det gjennomført individuelle søk ut fra referanselistene til artiklene. 

Søkene ble gjennomført gjentatte ganger både alene og sammen med bibliotekar ved 

Universitetet i Oslo. Søkene viste at det innenfor helsefagutdanninger har blitt gjennomført 

flere studier hvor studentenes læringsstil kartlegges. Videre i dette kapittel følger en 

presentasjon av de forskningsartiklene som ble vurdert å være relevante og inspirerende for 

denne studien. Det er kun de resultatene som ansees som relevante for denne studiens 

forskningsspørsmål som presenteres. Felles for alle artiklene er at de har kartlagt læringsstiler 

ved hjelp av The Kolb Learning Style Inventory. Noen av dem har også undersøkt 

sammenhengen mellom demografiske data og læringsstiler. Flesteparten av disse artiklene vil 

også trekkes frem når resultatene fra denne studien skal diskuteres i et senere kapittel. 

Artiklene som gjennomgås vil i hovedsak være publisert etter år 2000. For å belyse 

forskningsstatus i en historisk sammenheng er det også tatt med en review som tar for seg 

artikler som er publisert før denne tid (DeCoux, 1990).  

 

Kolbs læringsstiler har blitt undersøkt blant helsefagstudenter fra ulike disipliner og land flere 

ganger. Det har blitt identifisert ulikheter i foretrukket læringsstil blant de ulike disiplinene. 
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Individet vil ofte velge et yrke som passer med deres læringsstil. Kolb har påstått at personer 

som velger sykepleieyrket ofte har divergent eller akkomodativ læringsstil (Kolb et al., 1999; 

Kolb og Kolb 2005a).  

 

Spørsmålet forskningen må finne svar på er om Kolbs påstand fortsatt stemmer. Og videre om 

dette reflekterer hele gruppen sykepleierstudenter uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og 

erfaring. Med bakgrunn i Kolbs påstand vil det også være interessant å se om resultatene fra 

tidligere forskning har vist om sykepleiere skiller seg fra studenter fra andre 

helsefagutdanninger når det gjelder hvilken læringsstil de har. 

 

 

Relevante studier som har kartlagt læringsstil ved hjelp av Kolb Learning 

Style Inventory blant studenter fra helsefagutdanninger 

I denne litteraturgjennomgangen ble det inkludert studier som er gjort på studenter fra 

helsefagutdanninger som har til felles med sykepleierutdanningen at de har både teori og 

klinisk praksis i studieforløpet. Kombinasjonen med teori og praksis skiller helsefagstudier fra 

mange andre typer studier, og favner kanskje samme typer studenter. I flere av studiene hvor 

studenter fra helsefagutdanninger undersøkes er også sykepleierstudenter inkludert. I denne 

presentasjonen er det imidlertid også tatt med studier gjort blant helsefagutdanninger som 

ikke har sykepleierstudenter i utvalget. 

 

Resultater fra to studier hvor studentene var fra ulike helsefagutdanninger viste at divergent 

læringsstil var den mest foretrukne (Gurpinar, Alimoglu, Mamakli og Aktekin, 2010; Hauer, 

Straub og Wolf, 2005). Studentene i utvalget kom blant annet fra medisin, sykepleie, 

fysioterapi og ergoterapi. I begge studiene viste resultatet at divergent læringsstil var den mest 

dominerende, deretter kom assimilativ læringsstil. Resultater fra en annen studie gjennomført 

blant tannlegestudenter viste også at divergent læringsstil var den mest foretrukne blant 

studentene (AlQahtani og Al-Gahtani, 2013). Denne studiens resultater viste at studentenes 

læringsstil var noe ulik blant studentene tidlig og sent i studieforløpet. Studentenes mest 

foretrukne læringsstil tidlig i studiet var assimilativ læringsstil, men etter å ha vært gjennom 

klinisk praksis foretrakk de en divergent læringsstil. 
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Det har blitt gjennomført tre studier blant helsefagstudenter hvor resultatet viste at konvergent 

læringsstil var den mest foretrukne. I en australsk studie ble læringsstilen blant studenter fra 

11 ulike helsefagutdanninger undersøkt, blant annet sykepleierutdanning (Zogi et al., 2010). 

Funnene i denne studien viste at konvergent læringsstil dominerte, det samme resultatet gjaldt 

for gruppen med sykepleierstudenter isolert sett. En annen studie som presenterte samme funn 

hadde kartlagt læringsstil hos fysioterapeutstudenter (Milanese, Gordon og Pellatt, 2012). I en 

tredje studie med samme resultat hadde de undersøkt studenter fra helsefagutdanninger som 

sykepleie, jordmor og anestesi (Ghazivakili et al., 2014). Resultatene fra begge sistnevnte 

studiene viste at den største gruppen blant studentene hadde konvergent læringsstil, tett fulgt 

av assimilativ læringsstil. I begge studiene var divergent læringsstil den minst foretrukne, noe 

som ikke samsvarer med resultatet fra studiene til AlQahtani og Al-Gahtani (2013), Gurpinar 

et al. (2010) eller Hauer et al. (2005). Her viste resultatene at nettopp divergent læringsstil var 

den mest foretrukne. 

 

Det var derimot ikke mange studier gjort blant helsefagstudenter som viste resultater hvor 

assimilert læringsstil var den mest foretrukne. Det var allikevel flere studier som presenterte 

resultater som viste at store grupper av studentene hadde denne læringsstilen som den nest 

mest foretrukne (Ghazivakili et al., 2014; Gurpinar et al., 2010; Hauer et al., 2005; Milanese 

et al., 2012). I bare to av studiene gjort blant helsefagstudenter viste resultatet at assimilativ 

læringsstil den mest foretrukne i gruppen (Bagdan og Boger, 2000; Burger og Scholz, 2014). 

 

I en nyere studie hvor læringsstil hos helsefagstudenter ble undersøkt svarte studentene på 

spørreskjemaet to ganger i to ulike undervisningssituasjoner (Cox, Clutter, Sergakis og Harris, 

2013). En gang i en tradisjonell forelesningssituasjon, og en gang i en klinisk setting. 

Akkomodativ læringsstil var her den mest foretrukne læringsstilen uavhengig av 

undervisningssituasjon. En eldre studie som identifiserte læringsstil hos studenter og 

yrkesutøvere innenfor helsefag viste det samme resultatet (Katz og Heimann, 1991). I denne 

studien utgjorde sykepleiere og sykepleierstudenter en del av utvalget sammen med studenter 

og yrkesutøvere fra blant annet ergoterapi, fysioterapi og psykologi. Funnene fra denne 

studien viste at det var større grad av variasjon i læringsstiler blant studentene enn det var hos 

yrkesutøverne. Akkomodativ læringsstil var allikevel totalt sett den mest foretrukne 

læringsstilen hos begge gruppene. 
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Relevante studier som har kartlagt læringsstil hos sykepleierstudenter ved 

hjelp av Kolb Learning Style Inventory  

 

Sykepleierstudenter har vært en av de mest studerte grupper når det gjelder å undersøke 

læringsstil, og Kolbs Learning Style Inventory har vært det mest brukte instrumentet på denne 

studentgruppen. Hensikten med disse studiene har i hovedsak vært å kartlegge studentenes 

læringsstil. I noen studier har hensikten videre vært å inkludere læringsstil som hjelpemiddel, 

eller å innføre eller teste undervisningsopplegg som angivelig passet sammen med 

studentenes læringsstil. Studiene har i hovedsak blitt gjennomført på sykepleierstudenter i 

bachelorprogram, men det varierte om studiets varighet var over tre eller fire år. 

 

Forskning om læringsstiler har vært varierende. I en review ble det gjennomgått åtte studier 

publisert mellom 1981 og 1988 hvor Kolbs Learning Style Inventory ble brukt (DeCoux, 

1990). Oppsummeringen fra denne perioden viste at sykepleierstudentene fordelte seg på alle 

de fire typene læringsstil, men at den konvergente læringsstil var den minst foretrukne. Det 

var derimot ikke klart hvilken av de tre andre læringsstilene som var den mest foretrukne.  

Mesteparten av forskningen som foregikk på 1990-tallet ble gjennomført i USA. Flesteparten 

av de studiene som ble gjennomført i dette tiåret viste at divergent læringsstil var mest 

dominerende blant sykepleierstudenter (Cavanagh, Hogan og Ramgopal, 1995; Laschinger, 

1992; Laschinger og Boss, 1989). En kritikk av studiene som ble gjort før år 2000 har vært at 

utvalgsstørrelsen oftest var liten. Studiene som har blitt gjennomført i nyere tid har ofte hatt et 

noe større utvalg, noe som bidrar til at disse resultatene er mer generaliserbare (Polit og Beck, 

2011).  

 

I flere studier som ble gjennomført etter århundreskiftet viste resultatene at blant 

sykepleierstudenter var divergent læringsstil den mest dominerende (D’Amore, James og 

Mitchell, 2011; Gyeong og Myung, 2008; Hauer et al., 2005; Suliman 2006, 2010). I en av 

studiene var utvalget sykepleierstudenter fra 1-4 årstrinn (Gyeong og Myung, 2008). 

Divergent læringsstil var i disse studiene den dominerende læringsstilen totalt for alle 

sykepleierstudentene, og det samme gjaldt for studentene fra 1-3. årstrinn. 

Sykepleierstudentene på 4. årstrinn hadde derimot akkomodativ læringsstil som sin mest 
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foretrukne, men det var ikke signifikant forskjell mellom de to gruppene. I studier hvor 

studentene var fra både heltids- og deltidsutdanningen viste heller ikke resultatene noe 

forskjell i hvilken læringsstil de foretrakk, de største gruppene hadde uansett en divergent 

læringsstil (D’Amore et al. 2011; Hauer et al., 2005). I en studie var sykepleierstudentene i 

utvalget fra et komprimert studieforløp som ble igangsatt på grunn av sykepleiermangel 

(Suliman, 2006). Divergent læringsstil var den mest foretrukne også i denne studien. 

 

I andre studier med sykepleierstudenter i utvalget har resultatet vist en helt annen fordeling på 

de fire læringsstilene. I en større nyere studie gjennomført i 2013 viste resultatet at 

konvergent læringsstil var den mest foretrukne læringsstil blant sykepleierstudentene (Fogg, 

Carlson-Sabelli, Carlson og Giddens, 2013). I den studien var divergent læringsstil den minst 

foretrukne. Under 10% av studentene foretrakk denne læringsstilen. Det samme resultatet 

viste seg i to andre nyere studier som inkluderte både sykepleierstudenter og andre 

helsefagsstudenter (Ghazivakili et al., 2014; Zoghi et al., 2010). Resultatet fra disse to 

studiene viste at den største gruppen sykepleierstudenter hadde en konvergent læringsstil, og 

at den minste gruppen hadde en divergent læringsstil. I en av disse studiene ble 

sykepleierstudentenes resultater presentert samlet med jordmorstudentenes resultat 

(Ghazivakili et al., 2014).  

 

I tre studier gjennomført på sykepleierstudenter viste resultatet at den største gruppen 

studenter i utvalgene hadde en assimilativ læringsstil (Rakoczy og Money, 1995; Sherbinski, 

1994; Strayer og Beitz, 2010). Det må legges til at to av disse studiene er av noe eldre årgang 

(Rakoczy og Money, 1995; Sherbinski, 1994), og at en av studiene hadde 

anestesisykepleierstudenter i sitt utvalg (Sherbinski, 1994). I Strayer og Beitz (2010) var det 

inkludert sykepleierstudenter fra både heltid- og deltidsutdanningen, studenter fra et eget 

utdanningsløp for godt voksne samt et eget utdanningsløp med ekstra fokus på forskning. 

Også i denne studien viste resultatene at divergent stil var den minst foretrukne læringsstilen, 

noe som avviker fra resultatet i flere av studiene gjort på sykepleierstudenter hvor divergent 

læringsstil faktisk var den mest foretrukne. 

 

I to av de nyere studiene viste resultatet at akkomodativ læringsstil var den mest foretrukne 

blant sykepleierstudentene (Shinnick og Woo, 2014; Smith, 2010). I en av disse studiene ble 
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det kartlagt læringsstil hos sykepleiere i videreutdanning i et masterprogram (Smith, 2010). I 

den andre studien ble det undersøkt type læringsstil på sykepleierstudenter ved tre ulike 

studiesteder (Shinnick og Woo, 2014). I begge studiene viste resultatene at den største 

gruppen studenter hadde en akkomodativ læringsstil, fulgt av en gruppe som hadde divergent 

læringsstil. 

 

 

Relevante studier med funn knyttet til sammenheng mellom studentenes 

læringsstil og demografiske data som kjønn, alder, etnisitet og tidligere 

arbeidserfaring 

I flere av studiene hvor studenters læringsstil har blitt undersøkt ble utvalget presentert med 

demografiske data. Men det ble ikke undersøkt videre om det var sammenheng mellom 

demografiske data og type læringsstil i alle disse studiene. Når det gjelder studiene hvor 

denne sammenhengen faktisk har blitt undersøkt var resultatene sprikende. Åtte av studiene 

som ble gjennomført på sykepleierstudenter på 1980-tallet oppsummeres med at resultatene 

ikke viste noen signifikant sammenheng mellom type læringsstil og demografiske data 

(DeCoux, 1990). Resultatene fra fire nyere studier fant heller ingen signifikant sammenheng 

mellom læringsstil og demografiske data (ALQahtani og Al-Gahtani, 2013; Bagdan og Boger, 

2000; Cavanagh et al.,1995; Smith, 2010). Det finnes imidlertid resultater fra flere av de 

tidligere gjennomgåtte studiene som viste signifikant sammenheng mellom foretrukket 

læringsstil og demografiske data (D’Amore et al., 2011, Fogg et al., 2013; Ghazivakili et al., 

2014). Videre presenteres funn fra tidligere studier med utgangspunkt i de demografiske data 

som ble innhentet gjennom datasamlingen i den foreliggende masterstudien. 

 

Relevante studier med funn knyttet til sammenheng mellom studentenes 

læringsstil og kjønn 

Det ble funnet signifikant sammenheng mellom type læringsstil og kjønn i to studier 

(D’Amore et al., 2011; Ghazivakili et al., 2014). Resultatene fra disse to studiene samsvarte 

likevel ikke. I studien til D’Amore et al. (2011) viste resultatet at majoriteten av de mannlige 

studentene hadde en divergent eller akkomodativ læringsstil. Kvinnene var her oftest 

representert med en divergent eller assimilativ læringsstil. Dette resultatet avviker fra 

resultatet i studien til Ghazivakili et al. (2014) hvor nesten halvparten av mennene hadde en 
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assimilativ læringsstil, og nesten halvparten av kvinnene hadde en konvergent læringsstil. 

Resultatet fra enn tredje studie viste ingen signifikant sammenheng mellom type læringsstil 

og kjønn, men det kunne sees en tendens til at kvinnene spredde seg mer på alle de fire typer 

læringsstil enn det mennene gjorde (Milanese et al., 2012).   

 

Relevante studier med funn knyttet til sammenheng mellom studentenes  

læringsstil og alder 

I kun en nyere studie viste resultatene statistisk sammenheng mellom type læringsstil og 

studentenes alder (Gahzivakili et al., 2014). Resultatet fra denne studien viste at blant 

studentene under 20 år var det flest med en assimilativ læringsstil, mens det blant de eldre 

studentene var flest med divergent læringsstil. 

 

Relevante studier med funn knyttet til sammenheng mellom studentenes læringsstil og 

nasjonalitet eller morsmål 

Resultater fra to studier viste signifikant sammenheng mellom rase/etnisitet og type 

læringsstil (Fogg et al., 2013; Ghazivakili et al., 2014). Resultatene fra studien som ble 

gjennomført i Midtøsten viste at nesten halvparten av studentene med persisk eller tyrkisk 

etnisitet hadde konvergent læringsstil (Ghazivakili et al., 2014). Videre viste resultatene at 

nesten halvparten av studentene med kurdisk eller annen etnisitet hadde assimilativ 

læringsstil. I denne studien var det både sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter i 

utvalget. Fogg et al. (2013) gjennomførte sin studie på 349 sykepleiestudenter. Med Odds 

Ratio ble det kalkulert hvilken læringsstil det var mest sannsynlig at studentene hadde relatert 

til type etnisitet eller rase. En slik type inndeling etter rase og etnisitet er uvanlig for oss i 

Europa, men det er en relativt vanlig inndeling i andre deler av verden. Det gjelder særlig i 

USA hvor studien til Fogg et al. (2013) ble gjennomført. Resultatene fra analysen viste at 

afro-amerikanere oftest hadde assimilativ læringsstil, asia-amerikanere hadde oftest divergent 

læringsstil, hvite hadde oftest konvergent læringsstil og latinamerikanere hadde oftest 

akkomodativ læringsstil.  

 

Det foreligger bare et nyere funn som viste statistisk sammenheng mellom morsmål og type 

læringsstil (D’Amore et al., 2011). Resultater fra denne australske studien viste at det var flere 
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med divergent læringsstil blant studentene med et annet morsmål enn engelsk enn det var 

blant studentene med engelsk som morsmål. 

 

Relevante studier med funn knyttet til sammenheng mellom studentenes tidligere 

studieerfaring og type læringsstil 

Det ble ikke funnet noen relevante studier som har undersøkt sammenheng mellom tidligere 

studieerfaring og type læringsstil. 

 

 

Oppsummering av tidligere forskning 

Kort oppsummert viste resultater fra forskning gjort på 80-tallet at sykepleierstudentene 

fordelte seg på alle de fire læringsstilene. Den konvergente læringsstil var den minst 

foretrukne av disse. Mesteparten av forskningen som foregikk på 1990-tallet viste at divergent 

læringsstil var mest dominerende blant sykepleierstudenter. En kritikk av noen av disse 

studiene kan være at de ofte hadde en liten utvalgsstørrelse. 

 

Oppsummeringen av de gjennomgåtte artiklene etter år 2000 viste at sykepleierstudentene 

fordelte seg på alle de fire typene læringsstil. Det var flest studier hvor den største gruppen 

sykepleierstudenter foretrakk en divergent læringsstil. Det kan allikevel ikke konkluderes med 

at sykepleierstudenter foretrakk denne stilen fremfor en annen, da det i flere av de andre 

studiene fremkom at det var færrest med divergent læringsstil. Det samme viste seg i 

resultatene fra studiene hvor andre helsefagstudenter var en del av utvalget. 

Helsefagstudentene fordelte seg også på alle de fire læringsstilene, og det kunne ikke sees 

noen tendens til at de foretrakk en stil mer enn noen annen. I studier hvor sykepleierstudenter 

ble undersøkt sammen med andre helsefagstudenter var det heller ikke særlig forskjell på 

hvilken læringsstil de ulike gruppene foretrakk. Det var ingen tilgjengelige studier som hadde 

kartlagt helsefagstudenters læringsstil ved hjelp av Kolbs instrument i Skandinavia. Det var 

også få studier som var gjennomført i Europa forøvrig. De fleste studiene var gjennomført i 

USA eller Asia. 
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Totalt sett var det få studier som hadde undersøkt sammenheng mellom type læringsstil og 

demografiske data. Dette gjorde det vanskelig å sammenligne resultater og trekke 

konklusjoner ut av dette.  
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Forfatter og årstall Tittel Utvalg Resultat 
Gurpinar et al., (2010). Can learning style predict students satisfaction 170 medisinstudenter Divergent 47,7% 

  with different instruction methods and academic   Assimilativ 41,5% 

  achievement in medical education?     

        

Hauer et al., (2005). Learning Styles of allied health students using 89 studenter i sykepleie, Flest divergente og 

  Kolb`s LSI. fysioterapi, ergoterapi,  assimilative. Deretter 

    psykologi og logoped konvergente, og færrest 

      var akkomodative. 

        

AlQahtani, D.A. og  Assessing learning styles of Saudi dental students 424 tannlegestudenter Divergent 33% 

Al-Gahtani, S.M., (2013). using Kolb`s Learning Style Inventory.   Akkomodativ 24,7% 

      Assimilativ 22,7% 

      Konvergent 19,6% 

        

Zoghi et al., (2010). Learning style preferences of Australian health  752 helsefagstudenter Konvergent 43,6 % 

  science students. fra studier innenfor  Assimilativ 22,8% 

    ernæring, jordmor,  Akkomodativ 16,8% 

    sykepleie, ergoterapi, Divergent 16,6% 

    paramedics, farmasi,    

    fysioterapi, radiologi   

    og sosialt arbeid.   

        

Milanese et al., (2012). Profiling physiotherapy students preffered 48 fysioterapistudenter Konvergent 30% 

  learning styles within a clinical education context.   Assimilativ 27% 

      Akkomodativ 25% 

      Divergent 17% 

        

Ghazivakili et al., (2014). The role of critical thinking skills and learning 216 helsefagstudenter Konvergent 42,7% 

  styles of university students in their academic fra studier innenfor  Assimilativ 33,2% 

  performance. sykepleie, jordmor, Akkomodativ 9,5% 

    medisin og akuttmedisin Divergent 14,6% 
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Bagdan P.J. og Boger,  Learning Style Inventory and the demographics  Helsefagstudenter Flest assimilative. 

C.A Jr., (2000). of hospitality students.     

        

Burger, P.H. og Scholz, M. The learning type makes the difference- the 530 medisinstudenter Assimilativ39,6% 

(2014). interrelaton of Kolb`s learning styles and   Konvergent 29,6% 

  psychological status of preclinical medical   Akkomodativ 11,9% 

  students at the University of Erlangen.   Divergent 6% 

        

Cox et al., (2013). Learning style of undergraduate allied health  82 helsefagstudenter Akkomodativ 32,5 

  students: clinical versus classroom.   Divergent 26% 

      Konvergent 21,5% 

      Assimilativ 20% 

        

Katz, N. og Heimann, N.,  Learning style of students and practioners in  Helsefagstudenter fra Flest akkomodative. 

(1991). five health professions. fem profesjoner   

        

DeCoux, V.M., Kolb`s Learning Style Inventory: a review of its 8 studier med Fordelte seg på alle  

(1990). applications in nursing research. sykepleierstudenter fire læringsstilene. 

        

Cavanagh et al., (1995). The assessment of student nurse learning styles  192 sykepleiestudenter Divergent 27,9% 

  using the Kolb Learning Style Inventory.   Konvergent 27,4% 

      Akkomodativ 25,8% 

      Assimilativ 18,8% 

        

Laschinger, H.K. og Learning styles of nursing students and career  Sykepleiestudenter Flest divergente. 

 Boss M.W., (1989). choices.     

        

        

Laschinger, H.K.S., (1992). Impact of nursing learning environments on 179 sykepleiestudenter Flest divergente, 

  adaptive competency development in    deretter konvergent. 

  baccalaureate nursing students.     
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D’Amore et al., (2011). Learning styles of first-year undergraduate nursing 345 sykepleiestudenter Divergent 29,5% 

  and midwifery students: A cross-sectional survey  og jordmorstudenter Assimilativ 28,8% 

  utilising the Kolb Learning Style Inventory.   Akkomodativ 23,9% 

      Konvergent 17,9% 

        

Gyeong, J.A. og Critical thinking and learning styles of nursing  724 sykepleiestudenter Divergent 43,5% 

Myung, S.O., (2008). students at the Baccalaureate nursing program in   Akkomodativ 30,4% 

  Korea.   Assimilativ 10,8% 

      Konvergent 9,0% 

        

Hauer et al., (2005). Learning Styles of allied health students using 32 sykepleiestudenter  Den største gruppen 

  Kolb`s LSI.   sykepleierstudenter var 

      divergente 

        

Suliman, W.A., (2006). Critical thinking and learning styles of students in  130 sykepleiestudenter Den største gruppen  

  conventional and accelerated programmes.   sykepleiestudenter var  

      divergente 

        

Suliman, W.A., (2010). The relationship between learning styles,  98 sykepleiestudenter Divergent 39,8% 

  emotional social intelligence, and academic    Assimilativ 25,5% 

  success of undergraduate nursing students.   Akkomodativ 22,4% 

      Konvergent 12,2% 

        

Fogg et al., (2013). The percieved benefits of a virtual community: 281 sykepleiestudenter Konvergent 46,2% 

  effects of learning style, race, ethnicity, and   Assimilativ 31,9% 

  frequency of use on nursing students.   Akkomodativ 17,6% 

      Divergent 8,6% 
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Ghazivakili et al., (2014). The role of critical thinking skills and learning  43 sykepleie- og  Konvergent 51,2% 

  styles of university students in their academic jordmorstudenter  Assimilativ 34,9% 

  performance.   Divergent 11,6% 

      Akkomodativ 2,3% 

        

Zoghi et al., (2010). Learning style preferences of Australian health  71 sykepleiestudenter Flest konvergente,   

  science students.   deretter assimilative, 

      så divergente. Færrest 

      var akkomodative. 

        

Rakoczy, M. og Money, S., Learning styles of nursing students: A 3-year 176 sykepleiestudenter Den største gruppen  

 (1995). cohort longitudinal study.   var assimilative. Det 

      gjaldt alle tre årene. 

        

Sherbinski, L., (1994). Learning styles of nurse anesthesia students 164 anestesisykepleier- Assimilativ 37,2% 

  related to level in a master of science in nursing studenter Konvergent 31,1% 

  program.   Akkomodativ 18,3% 

      Divergent 13,4% 

        

Strayer, R.M. og  Factors influencing pharmacology knowledge 100 sykepleiestudenter Assimilativ 48% 

Beitz, J.M., (2010). acquisition in traditional versus nontraditional    Akkomodativ 21% 

  baccalaureate nursing students.   Konvergent 16% 

      Divergent 15% 

        

Shinnick, M.A. og  Learning style impact on knowledge gains in  161 sykepleiestudenter Akkomodativ 24,2% 

Woo, M.A., (2014). human patient simulation.   Divergent 18,6% 

      Assimilativ 5% 

      Konvergent 2,5% 

      Balansert 49,7% 
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Smith, A., (2010). Learning styles of registered nurses enrolled in an 217 sykepleiere i Akkomodativ 34,7% 

  online nursing program. videreutdanning Assimilativ 22,5% 

      Divergent 21,9% 

      Konvergent 20,9% 

        

    

 

  

Sammenheng mellom 

   demografiske data 

    og læringsstiler        

DeCoux, V.M., (1990). Kolb`s Learning Style Inventory: a review of its 8 studier med  Oppsummerer med at 

 

applications in nursing research. sykepleiere og det ikke er signifikant  

 

  sykepleiestudenter sammenheng. 

 

      

ALQahtani, D.A. et al.,  Assessing learning styles of Saudi dental students 424 tannlegestudenter Ingen signifikant  

(2014). using Kolb`s Learning Style Inventory.   sammenheng 

        

Bagdan, P.J. og  Learning Style Inventory and the demographics Helsefagstudenter Ingen signifikant  

Boger, C.A., (2000). of hospitality students.   sammenheng 

        

Cavanagh et al., (1995). The assessment of student nurse learning styles 192 sykepleiestudenter Ingen signifikant 

  using the Kolb Learning Style Inventory.   sammenheng. 

        

Smith, A., (2010). Learning styles of registered nurses enrolled in an 217 sykepleiere i  Ingen signifikant  

  online nursing program. videreutdanning sammenheng 

        

D’Amore et al., (2011). Learning styles of first-year undergraduate nursing  345 sykepleiestudenter Flest kvinner hadde divergent 

  and midwifery students: A cross-sectional survey  og jordmorstudenter eller assimilativ læringsstil. 

  utilising the Kolb Learning Style Inventory.   Flest menn hadde divergent  

      eller akkomodativ læringsstil. 
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Fogg et al., (2013). The percived benefits of a viritual community:  281 sykepleiestudenter Sammenheng mellom etnisitet og 

  effects of learning Style, ethnicity, and   læringsstil.  

  frequency of use on nursing students.     

        

Ghazivakili et al., The role of critical thinking skills and learning  216 helsefagstudenter Flest kvinner hadde konvergent 

 (2014). styles of university students in their academic   læringsstil. Flest menn hadde 

  performance.   assimilativ læringsstil.  

        

Milanese et al., (2012). Profiling physiotherapy student preffered  48 fysioterapistudenter Tendens til at kvinnene spredte 

  learning styles within a clinical education context.   seg mer på alle fire typer 

      læringsstil enn mennene gjorde. 

        

Ghazivakili et al., The role of critical thinking skills and learning 216 helsefagstudenter Blant de yngste hadde flest 

(2014). styles of university students in their academic   assimilativ læringsstil. Blant 

  performance.   de eldste hadde flest divergent 

      læringsstil. 

        

Fogg et al., (2013). The percived benefits of a virtual community: 281 sykepleiestudenter Odds Ratio viser at afro-amerikanere er 

  effects of learning style, ethnicity, and    assimilative, asia-amerikanere er divergente, 

  frequency of use on nursing students.   hvite er konvergente og latinamerikanere  

      er akkomodative. 

        

Ghazivakili et al., The role of critical thinking skills and learning 216 helsefagstudenter Største gruppen av persere og tyrkere hadde 

(2014). styles of university students in their academic   konvergent læringsstil. Største gruppene kurdere 

  performance.   og studenter med annen etnisitet hadde 

      assimilativ læringsstil. 
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KAPITTEL 4 

DESIGN OG METODE I STUDIEN 

I dette kapitlet redegjøres det for de valg av design og metode som ble gjort for å oppnå 

hensikten med studien. Dette innebærer en presentasjon av utvalg, setting for undersøkelsen 

og adgang til forskningsfeltet. Videre presenteres spørreskjema som metode, utforming av 

spørreskjemaet og da særlig oversettelsesprosessen. Spørreskjemaets validitet og reliabilitet 

rapporteres. Datainnsamlingen med pilotundersøkelsen og selve gjennomføringen av 

spørreundersøkelsen presenteres. Etiske overveielser gjennomgås, og tilslutt blir 

analyseprosessen presentert. 

 

 

Design 

Dette er en kvantitativ ikke-eksperimentell studie med beskrivende design. Dette er kjent som 

et surveydesign. Surveydesign var et selvfølgelig valg i denne masteroppgaven da den eneste 

måten å få kartlagt Kolbs læringsstiler på var ved å besvare et ferdig utviklet spørreskjema 

(Vedlegg 1). Survey ansees som en kostnadseffektiv og relativt rask måte å samle større 

mengder data på, og er derfor ofte brukt i masteroppgaver. Data i en survey innhentes ved å 

gjennomføre et intervju eller ved å la de som deltar i studien selv fylle ut et skjema. I en 

survey undersøkes et utvalg fra en større populasjon. Data som samles gjennom en survey kan 

beskrive karakteristika, meninger, holdninger eller adferd i denne populasjonen (Polit og 

Beck, 2012). 

 

Hovedhensikten i denne studien var å kartlegge sykepleiestudentenes læringsstil, og videre 

undersøke sammenhengen mellom type læringsstil og demografiske data. Hensikten med 

studien har preget hvilket design som ble brukt. Ikke-eksperimentelle beskrivende design er 

hensiktsmessig å bruke når hensikten med en studie er å observere, beskrive og dokumentere 

ulike aspekter ved en situasjon slik det gjøres i denne studien. Resultatene fra slike studier kan 

noen ganger brukes som grunnlag for å utvikle hypoteser eller teorier (Polit og Beck, 2012). 
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Utvalg og setting 

I denne studien var det heltidsstudenter fra første året i bachelorutdanningen i sykepleie som 

ble undersøkt. Da spørreskjemaet ble utformet på norsk, og informasjonen om studien ble gitt 

på norsk, var det et inklusjonskriterium at informantene behersket norsk. Alle førsteårs 

sykepleierstudenter som behersker norsk skriftlig og muntlig kunne derfor defineres som 

populasjonen i denne studien. Det var umulig å undersøke hele populasjonen, kun et utvalg 

fra denne. I en kvantitativ studie vil det alltid være ønskelig med et så stort utvalg som mulig. 

Da det var begrenset med tid og ressurser til gjennomføringen av masterstudien så påvirket 

dette også rekrutteringen. Derfor ble de respondentene fra populasjonen som var lettest 

tilgjengelig valgt. Utvalget kan således karakteriseres som et bekvemmelighetsutvalg. En slik 

utvalgsstrategi har en rekke svakheter, men den er allikevel den vanligste utvalgsformen 

innenfor flere disipliner. Dette gjelder også i sykepleieforskning, særlig på grunn av praktiske 

og økonomiske begrensninger. Det vil imidlertid alltid være en risiko for at et 

bekvemmelighetsutvalg ikke representerer hele populasjonen (Polit og Beck, 2012).  

 

Sykepleierstudentene ble rekruttert fra to middels store utdanningsinstitusjoner på Østlandet. 

Benyttes et bekvemmelighetsutvalg kan det ikke fastslås om utvalget er representativt for 

populasjonen eller ikke, og det er derfor ikke mulig å generalisere fra et slikt utvalg (Heavey, 

2011). I denne studien ble det imidlertid innhentet demografiske opplysninger om studentene. 

Disse ble primært innhentet for å gi svar på forskningsspørsmålene. Samtidig er innhenting av 

demografiske data nyttig for å få en viss kontroll over hvilke egenskaper respondentene har. 

Når det er en bestemt variasjon av egenskaper i en populasjon, skal det vanligvis gjenfinnes 

med den samme variasjonen i utvalget. Dersom det er en systematisk over- eller 

underrepresentasjon av en gruppe i et utvalg kan man betegne det som skjevhet i utvalget, 

også kalt bias (Polit og Beck, 2012). De demografiske data som ble innhentet vil i 

diskusjonen sammenlignes med tilsvarende opplysninger om populasjonen hentet fra 

Statistisk Sentralbyrå. Denne sammenligningen kan styrke eller svekke utvalgets 

representativitet. 
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Instrumentutvikling 

Ved hjelp av et spørreskjema ble det innhentet data for å kartlegge studentenes læringsstil og 

demografiske data (Vedlegg 3). Å utvikle et godt spørreskjema er ifølge Polit og Beck (2012) 

både utfordrende og tidskrevende. Det var derfor hensiktsmessig å gjøre litteratursøk for å 

undersøke om det fantes et skjema, eller deler av et skjema, som kunne brukes til å kartlegge 

læringsstil. Med Kolbs teori om læringsstiler som en del av rammeverket for studien var det 

nødvendig å bruke Kolbs eget instrument for å få svar på forskningsspørsmålene. I denne 

studien var det derfor The Kolb Learning Style Inventory Version som ble brukt (Vedlegg 1). 

Dette spørreskjemaet ble satt sammen med en egenutviklet del hvor det ble innhentet 

demografiske data om studentene. Hele spørreskjemaet ble utviklet som et 

selvrapporteringsskjema.  

 

The Kolb Learning Style Inventory har kommet i flere versjoner siden det først ble utviklet 

(Kolb og Kolb, 2005a). I denne studien var det The The Kolb Learning Style Inventory 

Version 3.1 fra 2005 som ble brukt (Vedlegg 1). The Kolb Learning Style Inventory Version 

4.0 er den nyeste tilgjengelige versjonen av instrumentet. En ulempe med den nyeste 

versjonen var at den kostet $5 for hvert eksemplar. I tillegg var denne versjonen kun 

tilgjengelig for elektronisk utfylling, og kun på noen få språk. Den var ifølge Hay Group ikke 

oversatt til norsk, noe som betød at studentene eventuelt måtte fylt ut et engelskspråklig 

spørreskjema. På grunn av denne studiens begrensninger i form av tid og økonomi var det 

derfor The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 som ble valgt. Det kan også 

bemerkes det er denne versjonen som har blitt benyttet i de nyere studiene som er presentert i 

denne oppgaven. Det er det amerikanske selskapet Hay Group som har rettighetene til dette 

spørreskjemaet. Korrespondanse med forskningsavdelingen i Hay Group var nødvendig for å 

få tilgang på The Kolb Learning Style Inventory, samt for å få tillatelse til å bruke skjemaet i 

denne studien (Vedlegg 4). Med denne tillatelsen fulgte også rettigheten til å oversette 

spørreskjemaet til norsk (Vedlegg 5 og Vedlegg 6). Oversettelsesprosessen presenteres senere 

i dette kapitlet. Da spørreskjemaet skulle brukes i en masteroppgave var tillatelsen 

vederlagsfri.  

 

Fordelene med å bruke et ferdig utviklet spørreskjema er mange. Blant annet er validitet og 

reliabilitet som regel etablert. Benyttes spørreskjemaet i en tilsvarende populasjon som det er 
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brukt tidligere, har man også muligheten til å sammenligne funn (Bradburn, Sudman og 

Wansink, 2004). Fordelen med selvrapporteringsskjemaet var også at det var enkelt å 

distribuere, det var billig og det var en effektiv måte å få samlet inn data fra mange 

sykepleierstudenter. 

 

I delen av spørreskjemaet som omhandlet sykepleierstudentenes demografiske data ble det 

innhentet data om studentenes kjønn, aldersgruppe, morsmål, nasjonalitet og antall år fullført 

skolegang etter videregående opplæring. Flere tidligere studier har undersøkt sammenheng 

mellom læringsstil og demografiske data (D’Amore et al., 2011; Fogg et al., 2013; 

Ghazivakili et al., 2014; Hauer et al., 2005; Milanese et al., 2012; Sherbinski, 1994). De 

demografiske opplysningene som ble innhentet i denne studien ble valgt på bakgrunn av hva 

som var undersøkt i lignende studier. Dette gjorde det lettere å sammenligne resultater. 

Hovedfokus lå på å innhente demografiske data som tidligere har vist seg å ha statistisk 

sammenheng med type læringsstil.  

 

Det er flere prinsipper som ble lagt til grunn i utformingen av delen av spørreskjemaet som 

omhandlet demografiske data. Bradburn et al. (2004) har presentert standardiserte spørsmål 

som anbefales å bruke ved innhenting av slike data. Disse spørsmålene ble utarbeidet av 

Social Science Research Council som det refereres til i Bradburn et al. (2004). Bruk av 

standardiserte spørsmål medfører at ulike forskningsresultater lettere kan sammenlignes og 

brukes i analyser senere. Disse elementene anbefales særlig å brukes av forskere med liten 

erfaring. Med utgangspunkt i disse standardiserte spørsmålene, samt prinsipper presentert i 

Fink (2006) og Polit og Beck (2012), ble de fem spørsmålene utviklet. Alle spørsmålene 

kunne besvares med kryss. Hvert spørsmål var enkelt formulert med vanlig brukte ord og 

uttrykk. Dette var viktig for at spørsmålene skulle forstås fullt ut av respondentene. Det ble 

forsøkt å unngå sensitive spørsmål. Respondentene skulle videre ikke føle seg provosert av 

spørsmålene. Alle spørsmålene i spørreskjemaet var lukkede og ingen spørsmål var ledende. 

Fordelen med lukkede spørsmål er at de er effektive i den forstand at respondenten kan 

besvare flere spørsmål på kortere tid enn om man velger åpne spørsmål. Faste svaralternativer 

kan gi fordeler for både respondent og forsker. For informantene kan faste svaralternativer gi 

økt motivasjon da det tar kortere tid å svare på lukkede spørsmål enn åpne spørsmål. For 

forskeren er fordelen med slike spørsmål at de forenkler analysearbeidet da selve 
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analyseprosessen blir enklere. En ulempe med lukkede spørsmål kan samtidig være at 

respondenten føler seg tvunget til å velge et alternativ som ikke føles riktig (Fink, 2006; Polit 

og Beck, 2012). Det ble tatt med i betraktningen at det alltid vil være en viss usikkerhet 

knyttet til om hvorvidt selvrapporterte data er pålitelige. Det vil også være usikkerhet knyttet 

til om respondentens svar er slik at de setter seg selv i et bedre lys, og av den grunn ikke sier 

den fulle sannhet (Polit og Beck, 2012).  

 

Oversettelsesprosessen 

Originalspråket i The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 er engelsk (Vedlegg 1). 

Spørreskjemaet er tidligere oversatt til en rekke språk, men ikke til norsk. Med rettighetene til 

å bruke verktøyet fulgte også tillatelse til å oversette spørreskjemaet til norsk (Vedlegg 5). 

Det fulgte ingen konkrete retningslinjer for hvordan dette skulle gjøres. Spørreskjemaet ble 

oversatt etter anerkjente prinsipper for god oversettelse. Å oversette et spørreskjema er en 

omfattende prosess som bør foregå i flere faser. I denne studien har oversettelsen derfor vært 

en sentral del av instrumentutviklingen. Det ble gjennomført såkalt frem- og 

tilbakeoversettelse.  

 

Frem- og tilbakeoversettelse er den mest anerkjente metoden for å oppnå semantisk 

likeverdighet i oversettelsen. Målet er at meningen i hvert element er likt i den oversatte 

versjonen og i den originale versjonen (Polit og Beck, 2012). Det er også av flere anbefalt at 

språket som brukes er lett forståelig. Det anbefales i slike spørreskjemaer å bruke et språk 

som kan forstås av 10-12 år gamle barn (Brislin, 1986; Brislin, Lonner og Thorndike, 1973). 

Guillemin, Bombardier og Beaton (1993) har i en litteraturgjennomgang evaluert 

oversettelsesprosessen i studier hvor livskvalitetskjemaet HRQQL er brukt. Med dette som 

utgangspunkt har de foreslått en femtrinns retningslinje. Disse retningslinjene er basert på 

tidligere forskning innenfor psykologi og sosiologi, samt studier som har presentert 

metodologiske rammeverk. Det er disse fem trinnene som har vært utgangspunktet for 

hvordan oversettelsesprosessen med The Kolbs Learning Style Inventory Version 3.1 har blitt 

gjennomført i denne studien. 

 

Oversettelsesprosessen startet med at The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 ble 

oversatt fra engelsk til norsk. Ifølge Guillemin et al. (1993) bør oversettelsen fra 
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originalspråket gjøres av to uavhengige personer som har norsk som sitt morsmål. Disse 

oversetterne bør være kjent med fagfeltet. Å kjenne til fenomenet som skal undersøkes kan 

være en fordel. Den første oversettelsen av The The Kolb Learning Style Inventory Version 

3.1 ble gjort av to personer. Den ene personen kjente til fagfeltet, hadde norsk som sitt 

hovedmål og hadde gode engelskkunnskaper. Den andre personen hadde ikke kjennskap til 

fagfeltet, men hadde norsk som sitt morsmål og svært gode engelskkunnskaper. De to norske 

versjonene ble deretter sammenlignet og viste seg å være tilnærmet like. Deretter ble den 

norske versjonen oversatt tilbake til engelsk. Ifølge Guillemin et al. (1993) vil oversettelse 

tilbake til originalspråket sikre kvaliteten av resultatet på oversettelsen. Eventuelle 

misforståelser kan på denne måten avdekkes. De som oversetter tilbake bør ha originalspråket 

som sitt morsmål. I motsetning til ved den første delen av oversettelsen, bør disse personene 

ikke ha spesielt kjennskap til feltet (Guillemin et al., 1993). Oversettelsen av den allerede 

oversatte versjonen tilbake til engelsk, ble gjort av en profesjonell oversetter som ikke hadde 

noe forutgående kjennskap til fagfeltet. Videre ble den oversatte engelske versjonen og den 

engelske originalversjonen sammenlignet, igjen viste det seg at disse var tilnærmet like. Ifølge 

Guillemin et al. (1993) bør en gruppe personer settes sammen for å sammenligne 

originalversjonen og den endelige versjonen. Målet med dette arbeidet er å produsere en 

endelig versjon basert på likheter og forskjeller som dukker opp i de foregående trinnene av 

oversettelsesprosessen. En annen oppgave for denne gruppen vil være å ferdigstille både en 

innledning og en veiledning til utfylling av spørreskjemaet. Den norske versjonen med 

innledningen, veiledningen og spørreskjemaet ble derfor til slutt diskutert med veileder, flere 

sykepleiere og to pedagoger. Med noen små endringer ble den norske versjonen av 

spørreskjemaet ferdigstilt. Deretter ble den satt sammen med den egenutviklede delen som 

omhandlet innhenting av demografiske data. 

 

Layout 

Spørreskjemaet ble presentert som et hefte på fire sider, det vil si et ark i A3 format som var 

brettet i to (Vedlegg 3). En slik presentasjon har ifølge Bradburn et al. (2004) flere fordeler. 

Det gir et visuelt ryddig inntrykk. Det gjør det enklere for respondenten å bla gjennom 

skjemaet og det er mindre sannsynlighet for at noen av sidene blir glemt. Videre vil det 

eliminere faren for at ark blir mistet, både i datasamlingen og videre i arbeidet med å 

registrere innsamlede data. Ifølge Fink (2006) er utseende på et spørreskjema av stor 
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betydning for respondentenes opplevelse av utfyllingsprosessen. Ved å bruke et velformulert, 

ferdig utviklet spørreskjema, vil også faren for feil i skjemaet reduseres. 

 

Første side av spørreskjemaet bestod av informasjon om studien. Denne informasjonen 

inneholdt en presentasjon av bakgrunn for studien, hva studien innebar og hvilke 

implikasjoner resultatet kunne ha. Her ble det også informert om at deltakelse i studien var 

frivillig. Det ble videre presisert at retur av skjemaet i ferdig utfylt tilstand ble ansett som å 

samtykke til deltakelse i studien. Kontaktinformasjon ble også oppgitt på denne siden. De tre 

neste sidene inneholdt 17 spørsmål. Hele spørreskjemaet hadde en høy grad av struktur med 

faste svaralternativer. Punkt 1-12 bestod av de oversatte elementene fra The Kolb Learning 

Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1). Her skulle studentene på hvert spørsmål rangere fire 

påstander med hva som er «mest lik deg» til hva som er «minst lik deg». Skalaen som brukes 

for å svare på dette var en ordinal skala med tallene 1-4 hvor 4= «mest lik deg», 3= «nest 

mest lik deg», 2= «tredje mest lik deg» og 4= «minst lik deg».  Punkt 13-17 var avkrysning 

hvor det ble innhentet demografiske data.  

 

Den oversatte versjonen av The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 ble endret 

noe når det gjaldt layout og utseende (Vedlegg 3). Spørreskjemaet ble forsøkt gjort mer 

ryddig og oversiktlig, og det ble lagt inn mer luft mellom hvert punkt. Layouten ble også 

endret slik at det ble estetisk sammenheng mellom delen av spørreskjemaet som inneholdt 

spørsmål fra The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 og delen som innhentet 

demografiske data. 

 

 

Spørreskjemaets reliabilitet og validitet 

Reliabilitet og validitet er kriterier som må oppfylles for at en studie skal kunne vurderes som 

gyldig og pålitelig. Å innhente kunnskap om reliabilitet og validitet i originalversjonen av The 

The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1) var derfor nødvendig. I tillegg 

ble den oversatte og tilpassede versjonen (Vedlegg 3) som har blitt brukt i denne studien blitt 

vurdert. Det er ifølge Polit og Beck (2012) viktig å sørge for at spørreskjemaet har høy 

reliabilitet og validitet, da dette beskriver kvaliteten på undersøkelsen og måleinstrumentet.  
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Reliabilitet 

Reliabilitet brukes om konsistens eller pålitelighet i målinger. Graden av reliabilitet viser hvor 

nøyaktig eller konsistent en test måler det den er ment for å måle. Jo mindre variasjon et 

instrument produserer i repeterte studier, jo høyere er dets reliabilitet. Å vurdere reliabiliteten 

til et kvantitativt instrument er videre et hovedkriterium for å måle dets validitet (Polit og 

Beck, 2012). For å oppnå høy grad av reliabilitet må faren for tilfeldige målefeil reduseres så 

langt som mulig (Pallant, 2013; Polit og Beck, 2012). I denne studien har dette blitt gjort ved 

å bruke et ferdig utviklet og utprøvd spørreskjema. Reliabilitet kan videre sikres ved at 

spørsmålene baseres på teori eller erfaring (Polit og Beck, 2012). Dette gjøres gjennom å 

bruke The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1. Dette instrumentet bygger på en 

omfattende teori om erfaringslæring. Som allerede nevnt har The Kolb Learning Style 

Inventory kommet i flere versjoner siden det først ble utviklet. Hensikten med videreutvikling 

av originalversjonen har vært å imøtekomme noe av kritikken som har blitt reist mot 

verktøyets validitet og reliabilitet (Kolb og Kolb, 2005a). I tillegg har utviklingen av 

spørreskjemaet som ble brukt i den foreliggende studien, og da særlig oversettelsesprosessen, 

blitt utført etter anbefalte retningslinjer for å ivareta reliabiliteten. Det ble brukt et enkelt og 

kortfattet språk i den delen av spørreskjemaet som ble selvutviklet. Dette har vært en strategi 

for å unngå målefeil.  

 

Å estimere reliabiliteten til et måleinstrument kan gjøres ved å måle indre konsistens gjennom 

analyse. Det tas da utgangspunkt i korrelasjoner mellom spørsmål i spørreskjemaet. Dersom 

de måler samme egenskap, skal spørsmålene være korrelerte med hverandre. Cronbachs 

Alpha koeffisient er den mest brukte metoden for å måle dette. Den sier noe om i hvilken grad 

de ulike variablene måler det samme underliggende begrepet. Verdiene av Cronbachs Alpha 

spenner fra 0 til 1 hvor høyere verdi indikerer høyere reliabilitet. Verdi på > 0,7 regnes som 

akseptabelt (Pallant, 2013; Polit og Beck, 2012). Cronbachs Alpha var i denne studien målt på 

delen av spørreskjemaet som inneholdt spørsmål fra The Kolb Learning Style Inventory 

Version 3.0. Målingene ble utført på de fire subskalaene som viste scoren på de fire 

læringsmodiene. De ble målt til å være 0,57 på subskalaen som målte reflekterende 

observasjon (RO), 0,64 på subskalaen som målte abstrakt konseptualisering (AC), 0,69 på 

subskalaen som målte konkret erfaring (CE) og 0,81 på subskalaen som målte aktiv 
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eksperimentering (AE). Det viste altså en lav verdi, to akseptable verdier nært opptil 0,70 og 

en høy verdi. En gjennomgang av tidligere studier som har brukt The The Kolb Learning 

Style Inventory Version 3.1 viste at Cronbachs Alpha på de fire subskalaene varierte fra 0,77 

til 0,84 (Kolb og Kolb, 2005a). Med utgangspunkt i Cronbachs Alpha kan deler av 

spørreskjemaet som er hentet fra The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 sies å ha 

holdbar reliabilitet. Det er noe usikkerhet knyttet til verdien på 0,57. 

 

Det er også tidligere blitt gjennomført repeterende studier, såkalt test-retest, med hensikt å 

vurdere reliabiliteten ved Kolbs Learning Style Inventory. Disse studiene konkluderer med at 

spørreskjemaet hadde en tilfredsstillende grad av reliabilitet (Kolb og Kolb, 2005b). 

 

Validitet 

Et instruments grad av validitet avhenger av om det måler det som det er utviklet til å måle. I 

motsetning til ved reliabilitet er det imidlertid vanskelig å vurdere konkret graden av validitet 

i et instrument (Polit og Beck, 2012). I denne studien ble det brukt et spørreskjema som 

allerede var validert. Det ble allikevel gjort noen grep for å ivareta de ulike typene validitet. 

Tidligere studier med hensikt i å vurdere The Kolb Learning Style Inventory har konkludert 

med at det har en tilfredsstillende grad av validitet, og at det derfor egner seg godt til å 

kartlegge Kolbs læringsstiler (Kolb og Kolb, 2005b). 

 

Overflatevaliditet, som også kalles «face validity», innebærer det umiddelbare inntrykk et 

instrument gir når det gjelder dets evne til å måle det som er tenkt at det skal måle (Polit og 

Beck, 2012). I denne studien har overflatevaliditeten blitt ivaretatt gjennom utviklingen av 

spørreskjemaet som tidligere beskrevet og gjennom pilottestingen.  

 

Begrepsvaliditet omhandler samsvar mellom teoretiske begrep og begrepene som brukes i 

spørreskjemaet. Begrepsvaliditet er til en viss grad vurdert til å være sikret gjennom bruk av 

et ferdig utviklet spørreskjema (Polit og Beck, 2012). Operasjonaliseringen av begrepene har 

allerede blitt gjort av Kolb med bakgrunn i hans erfaringslæringsteori, og dette har vært 

grunnlaget for konstruksjonen av spørsmålene i spørreskjemaet som ble brukt i studien. Å ha 

bakgrunn i en såpass omfattende teori har vært med på å ivareta begrepsvaliditet. Gjennom 
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videre å følge anerkjent metode i oversettelsesprosessen har begrepsvaliditeten blitt ivaretatt i 

denne studien.  

 

Ved å styrke utvalgets representativitet kan ytre eller ekstern validitet ivaretas. Ytre eller 

ekstern validitet handler om i hvilken grad resultatene fra studien kan overføres til resten av 

populasjonen. Typen utvalg sier noe om representativiteten, og størrelsen på utvalget vil 

påvirke hvor sikre konklusjoner vi kan trekke av resultatene (Polit og Beck, 2012). 

Bekvemmelighetsutvalg som ble brukt i denne studien er en utvalgsstrategi som gjør at den 

ytre validiteten svekkes (Polit og Beck, 2012). I denne studien var det mulig å sammenligne 

demografiske data om utvalget opp mot opplysninger om populasjonen fra Statistisk 

Sentralbyrå for å undersøke om utvalget var representativt. Størrelsen på utvalget ble vurdert 

til å være liten, men begrensninger i oppgavens omfang gjorde det vanskelig å rekruttere flere 

respondenter. Utfordringer knyttet til utvalgsstrategi vil gjennomgås nærmere i diskusjonen.  

 

I denne studien var svarprosenten så høy som 99,4 %. Det var derfor ingen fare for et 

systematisk skjevt frafall. Systematisk skjevt frafall, som også kalles utvalgsbias, er 

betegnelsen som brukes dersom det er en systematisk under- eller overrepresentasjon av en 

gruppe av informantene i utvalget (Polit og Beck, 2012). 

 

 

Pilottest 

Spørreskjemaet (Vedlegg 3) ble i en pilottest testet på seks førsteårs sykepleierstudenter fra 

deltidsutdanningen. Disse studentene deltok ikke videre i studien. Målet med denne 

pilotundersøkelsen var å kontrollere om de to delene i spørreskjemaet fungerte godt sammen, 

undersøke om spørreskjemaet var forståelig og sjekke at selve gjennomføringen av 

datainnsamlingen gikk som planlagt. En pilotstudie er en småskalaversjon av en større studie. 

Hensikten med en pilotstudie er ikke å få svar på forskningsspørsmålene, men å teste ut om 

metoden fungerer som forventet (Polit og Beck, 2012). Lesbarheten i et spørreskjema kan 

påvirke både reliabilitet og validitet. Siden deler av spørreskjemaet var oversatt fra engelsk til 

norsk, var det spesielt viktig å undersøke om språket i skjemaet var forståelig for 

respondentene. Dersom respondentene ikke forstår spørsmålene eller svaralternativene er 
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faren stor for at de ikke fyller ut skjemaet riktig. I følge Hilton og Skrutowski (2002) bør 

oversatte spørreskjemaer derfor pilottestes.  

 

Studentene fikk i pilottesten muntlig informasjon om studien. De ble bedt om å svare på 

spørreskjemaet og fikk deretter svare skriftlig på noen spørsmål knyttet til spørreskjemaet 

(Vedlegg 7). Disse spørsmålene omhandlet tidsbruk, hvordan studentene oppfattet 

informasjonen om studien, hvordan de oppfattet informasjonen om utfyllingen av 

spørreskjemaet og hvordan de oppfattet språket i spørreskjemaet. Studentene ble oppfordret til 

å stille spørsmål underveis dersom de lurte på noe. Etter at studentene hadde fylt ut 

spørreskjemaet og svart på spørsmålene knyttet til dette, ble det gjennomført en 

gruppesamtale med studentene. Bradburn et al. (2004) anbefaler i en pilottest å samtale med 

respondentene etterpå for å avdekke eventuelle uklarheter med studien eller gjennomføringen 

av denne. Tilbakemeldingen fra studentene var at spørsmålene som var hentet fra The Kolb 

Learning Style Inventory Version 3.1 var veldig like. De fikk derfor inntrykk av at de svarte 

på det samme flere ganger. Ellers syntes de språket var lett forståelig. Siden dette var et 

allerede utviklet verktøy var det ikke aktuelt å gjøre endringer i denne delen av 

spørreskjemaet. Det ble også bemerket at de savnet verdien «0 år» som svaralternativ i 

variabelen som omhandlet «antall år skolegang etter videregående». Dette ble tilført i ettertid. 

Pilottesten ga nyttig informasjon om hvor lang tid det tok å fylle ut spørreskjemaet. Det ga 

også en anledning til å øve på den muntlige presentasjonen som skulle gjøres i forkant av 

undersøkelsen. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra pilottesten ble spørreskjemaet 

revidert og ferdigstilt.  

 

 

Datainnsamling 

Datainnsamlingen ble gjennomført høsten 2013. Formell søknad ble sendt via mail til dekaner 

ved de to respektive utdanningsinstitusjonene (Vedlegg 2). Da denne mailen ikke ble besvart 

ble de respektive dekaner kontaktet på telefon. Ved begge høgskolene ga dekanene da muntlig 

tillatelse til å gjennomføre studien. Når det gjaldt opprettelse av kontaktpersoner videre 

henviste dekanene til andre ansatte ved høgskolene. Disse kontaktpersonene fikk 

informasjonen om studien både skriftlig på mail og muntlig på telefon. Det var disse som 

videre hjalp til med å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen.  



  

 44  

 

For å tilstrebe en høy svarprosent ble det bedt om tillatelse til å dele ut spørreskjemaet på en 

forelesning med forventet godt oppmøte. Studentene fikk på forhånd via foreleser og skolens 

intranett informasjon om at studien skulle gjennomføres, og tidspunktet for når dette skulle 

skje. Undertegnede var selv til stede for å samle inn data. Dette ble gjort på slutten av 

forelesningen, og studentene fikk mulighet til å forlate lokalet dersom de ikke ville delta i 

undersøkelsen. Studentene fikk muntlig informasjon om studien før spørreskjemaene ble 

utdelt. Undertegnede var tilgjengelig for spørsmål mens studentene svarte på skjemaene, og i 

tiden etterpå. Ved den ene utdanningsinstitusjonen kom det opp et par spørsmål knyttet til 

rangeringen av setningene. Dette ble raskt avklart. Ellers var det ingen andre spørsmål. 

Studentene fikk bruke så lang tid de trengte, men ingen brukte lengre tid enn 10 minutter. Ved 

at undertegnede var tilstede var det også lettere å sørge for at innsamlede data ble håndtert på 

en etisk forsvarlig måte. 

 

 

Etikk 

Universitetet i Oslo og min oppnevnte veileder er forskningsansvarlig for denne studien. 

Samtidig har jeg allikevel vært bevisst mitt ansvar, og har opptrådt forsvarlig innenfor de 

regler, rammer og godkjenninger som er gitt.  

 

Respondentene i studien var voksne mennesker med evne til å studere på bachelornivå. De ble 

vurdert til å være kompetente til å kunne gi et frivillig informert samtykke til deltakelse i 

studien. Studentene fikk adekvat informasjon om studien, og de fikk informasjon om at 

deltakelsen var basert på frivillighet. Denne informasjonen fikk de muntlig da 

datainnsamlingen ble gjennomført og skriftlig på første siden av spørreskjemaet. De ble 

eksplisitt oppfordret til å lese gjennom denne siden (Vedlegg 3). I informasjonen ble det som 

tidligere beskrevet presisert at deltakelse i studien anses som samtykke. Både den skriftlige og 

den muntlige informasjonen ble formulert nøytralt for ikke å legge press på noen av 

respondentene. 

 

Deltakelse i forskning krever et informert, frivillig, uttrykkelig og dokumentert samtykke fra 

informantene. En viktig forutsetning for at en deltaker kan gi et frivillig samtykke, er at 



  

 45  

vedkommende har fått tilstrekkelig informasjon om studien (Polit og Beck, 2012; Ruyter, 

2010). Denne studiens informanter kunne ikke sies å utgjøre en utsatt eller sårbar gruppe. 

Deltakerne i studien ble ikke utsatt for noe ubehagelig i forbindelse med datainnsamlingen. I 

tillegg kan det hevdes at informasjonen som ble innhentet gjennom denne studien er nyttig. 

Av den grunn var det etisk forsvarlig å påføre informantene bryet med å svare på 

spørreskjemaet. Et viktig etisk prinsipp innenfor helseforskning er nettopp dette 

«velgjørenhetsprinsippet» (Ruyter, Førde og Solbakk, 2014). 

 

Alle opplysningene som ble behandlet var anonyme. Besvarelsene kunne ikke knyttes direkte 

til respondentene gjennom navn eller personnummer. Spørreskjemaet ble levert ut og 

innsamlet fysisk av undertegnede, så det var ikke nødvendig å innhente studentenes navn for 

utsendelse av brev. De ferdig utfylte spørreskjemaene ble oppbevart forsvarlig og innelåst. 

Studien ble ikke omfattet av Helseforskningsloven (2008), og falt av den grunn utenfor 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sitt mandat (Ruyter, 

2010). Etter Personopplysningsloven (2000) medførte heller ikke prosjektet meldeplikt eller 

konsesjonsplikt til personvernforbundet hos Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS.  

 

 

Analyse 

Data ble kodet, lagt inn i og analysert ved hjelp av databehandlingsprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences Version 22 (SPSS) (IBM, 2013).  Analysearbeidet har 

foregått i flere faser ved hjelp av veiledningen som fulgte med rettighetene til å bruke The 

The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1). Denne veiledningen har 

undertegnede ikke rettigheter til å publisere. Den legges med oppgaven i en lukket konvolutt 

til innsyn kun for sensorer. Innhentede data ble kodet før de kunne overføres til SPSS. 

Undertegnede har selv laget kodebok, kodet og overført data til SPSS. Det er anbefalt at data 

plottes av to uavhengige personer for å unngå feil (Østergaard et al., 2013). Dette er svært 

ressurskrevende, og det lot seg ikke gjøre i denne studien på grunn av dens begrensende 

omfang. Det var derfor spesielt viktig å verifisere de overførte data, da det alltid er stor 

mulighet for feil i manuell dataoverføring. Undertegnede tok selv stikkprøvekontroll på 10 % 

av besvarelsene og fant ingen feil i dataoverføringen. Det ble i tillegg kjørt frekvenstabeller 

for alle variablene for å kontrollere om noen hadde ugyldige verdier. Det hadde de ikke. 
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Manglende data 

Det var generelt lav forekomst av manglende data i datasettet. Av de 159 utfylte 

spørreskjemaene var det 13 besvarelser som var utfylt feil eller som var svært mangelfullt 

utfylt. Disse 13 kunne dermed ikke brukes. Det var fem av de 159 besvarelsene som hadde 

små feil i utfyllingen. Feilen på alle disse fem innebar at verdiene i en av variablene fra delen 

som omhandlet læringsstil ikke var blitt rangert. Blant forskere og statistikere er det ulike 

holdninger til hvordan manglende verdier skal behandles. Det er anbefalt å utelate besvarelser 

med store mengder feil. Manglende verdier i besvarelser som tas med i analysen kan føre til 

større usikkerhet forbundet med resultatene. Det kan føre til ugyldige resultater (Polit og 

Beck, 2012). I samråd med veileder og statistiker ble de derfor tatt med. For å få kartlagt 

læringsstilen måtte data fra alle de 12 spørsmålene tas med i analysen. Det var derfor 

nødvendig å imputere manglende data.  

 

De manglende verdiene i de fem spørreskjemaene ble tatt med i datasettet gjennom 

imputering med regresjonsanalyse. En slik type imputering innebærer å predikere de 

manglende data gjennom regresjonsanalyse, og videre lage noen simulerte komplette datasett. 

Imputering med regresjonsanalyse ansees som en av de mest nøyaktige metoder ved 

imputasjon (Allison, 2000; Polit og Beck, 2012). Imputering med regresjonsanalyse er kun 

mulig å gjennomføre dersom det foreligger informasjon om visse kjennetegn ved 

respondenten. Det kan da estimeres en regresjonsmodell for den variabelen som ikke er utfylt 

(y) mot kjennetegn ved respondenten gjennom andre variabler (x). Verdien for variabelen 

som ikke er utfylt (y) kan videre beregnes gjennom å estimere en lineær 

sannsynlighetsmodell. I denne studien ble dette gjort på en slik måte at det først ble 

identifisert 4-6 prediktorvariabler (x) som kunne sies å ha sammenheng med den variabelen 

som manglet verdier (y). Deretter ble det gjort regresjonsanalyse med disse 

prediktorvariablene (x) og den mangelfulle variabelen (y). Koeffisientene som 

regresjonsanalysen ga på prediktorvariablene (x) ble satt inn i et regnestykke. I dette 

regnestykket ble kodeverdiene som vedkommende person hadde på prediktorvariablene (x) 

brukt, og hvert enkelt regnestykke ble som følger: y=a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 osv. Svaret på 

de fire regnestykkene ble imputert i den mangelfulle variabelen (y) i datasettet slik at dette ble 

komplett før analysene videre ble gjennomført. 
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Deskriptiv og analytisk bruk av data 

Data fra en survey kan brukes både deskriptivt og analytisk. Det har også blitt gjort i denne 

studien. Deskriptiv bruk av data omtales også som beskrivende data. Slike data vil fortelle noe 

om hva som karakteriserer deler av en befolkning. Analytisk bruk vil si å undersøke 

sammenhenger mellom variabler, altså undersøke korrelasjonen mellom ulike variabler (Aarø, 

2007). Deskriptiv bruk av data i denne studien innebar å kartlegge demografiske data, å 

kartlegge score på læringsmodiene og å kartlegge type læringsstil hos studentene. Dette ble 

gjort ved hjelp av frekvensanalyse. Analysene ble gjennomført i tråd med veiledningen som 

fulgte med The The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1 (Vedlegg 1). Disse er som 

tidligere nevnt utelatt fra oppgaven. For å identifisere studentenes læringsstil måtte verdiene 

fra de 12 variablene hvor studentene hadde rangert seg selv på en skala fra 1 til 4 med 

ytterpunktene «mest lik deg» og «minst lik deg» summeres i fire subskalaer. Hver av disse 

fire subskalaene representerte en av de fire læringsmodiene. Slik kom det frem hvilken score 

studenten hadde på hver av de fire læringsmodiene. Disse scorene ble deretter brukt for å 

fastsette type læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). Data ble videre brukt analytisk for å 

undersøke eventuell sammenheng mellom studentenes læringsmodus og deres demografiske 

data, samt eventuell sammenheng mellom studentenes læringsstil og demografiske data. Det 

var usikkerhet knyttet til om de forskjellene som fantes i utvalget i denne studien også kunne 

sies å gjelde for hele populasjonen. For å beregne denne usikkerheten ble det gjennomført 

slutningsstatistikk. Ved slutningsstatistikk er det grunnleggende spørsmålet om resultatene er 

statistisk signifikante eller ikke. Hvilken slutningsstatistikk som gjøres vil avhenge av hvilken 

type variabler som analyseres. Variablenes målenivå måtte derfor identifiseres før analysene 

som skulle vise eventuell sammenheng mellom variablene kunne gjennomføres. En variabels 

målenivå sier noe om kjennetegnene ved variabelens verdier, og målenivået angir videre 

hvilke statistiske analyser det er meningsfylt å foreta (Johannessen, 2009).  

 

Analyser av demografiske data 

Den delen av spørreskjemaet som omhandlet demografiske data hadde variabler på ulike 

målenivå. Dette måtte avklares før data ble tatt med i videre analyser. Variablene kjønn, 

morsmål og nasjonalitet var dikotomert. Slike variabler kjennetegnes med at det kun er to 

verdier (Johannessen, 2009). Kjønn var en naturlig dikotomi fordi det ikke er mulig å ha med 
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flere verdier fra naturens side. Morsmål og nasjonalitet var konstruerte dikotomier da det i 

denne studien var selvvalgt å kun ha «Norsk» og «Annet» som svaralternativ. I krysstabellen 

ble disse dikotome variablene behandlet som nominalvariabler. Både dikotome variabler og 

nominalvariabler går under betegnelsen kategoriske variabler (Johannessen, 2009). 

Målenivået på variabelen som omhandlet studentenes alder var derimot på ordinalnivå. Som 

beskrevet i Johannessen (2009) har verdiene her en logisk rangering og kan ordnes i en 

bestemt rekkefølge. Det er derimot ikke mulighet for å spesifisere intervaller mellom disse 

verdiene. Årsaken til dette er at de er ordnet i aldersgrupper og ikke i år. Verdiene uttrykker 

kun posisjonen i aldersgruppen. Målenivået på variabelen som omhandlet antall år fullført 

skolegang kunne sies å være på intervallnivå. Intervallnivå betyr at det er mulig å spesifisere 

nøyaktige og like intervaller mellom verdiene (Johannessen, 2009; Polit og Beck, 2012). 

Verdiene i variabelen «Antall år fullført skolegang etter videregående opplæring» ble rangert 

på en logisk måte fra 0 til 5 år, der det var like stor avstand mellom de ulike verdiene. 

Variabler på ordinalnivå med minst fem verdier og variabler på intervallnivå kategoriseres 

som kontinuerlige variabler (Johannessen, 2009).  

 

Analyser av læringsmodus og demografiske data 

Målenivået på variablene for de fire læringsmodiene abstrakt konseptualisering (AC), aktiv 

eksperimentering (AE), konkret erfaring (CE) og reflekterende observasjon (RO) kunne sies å 

være på intervallnivå. Disse verdiene kan klassifiseres og rangeres, og i tillegg er det mulig å 

spesifisere nøyaktig avstand mellom verdiene. De kan derfor betegnes som kontinuerlige 

variabler. Kontinuerlige variabler presenteres best ved å bruke statistiske mål som viser 

sentraltendens og spredning. Med disse variablene ble det gjort deskriptiv analyse for å finne 

gjennomsnitt (mean) og standardavvik (SD) på de fire læringsmodiene. Gjennomsnitt er det 

mest brukte målet for å vise sentraltendens. Hensikten med å oppgi gjennomsnitt for en 

fordeling er å gi en fremstilling av den sentrale tendensen i fenomenet som er målt. 

Standardavvik er det mest brukte mål for spredning. Dette målet egner seg for variabler med 

kontinuerlig karakter når ulike grupper skal sammenlignes. Standardavviket viser i hvilken 

grad enhetene avviker fra gjennomsnittet. En variabel med høyt standardavvik har stor 

spredning i scorene rundt gjennomsnittsverdien. Motsatt har en variabel med lavt 

standardavvik liten spredning rundt gjennomsnittsverdien. Størrelsen på standardavviket, altså 

spredningen, for en variabel har stor betydning for om det kan hevdes at grupper skiller seg 
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vesentlig fra hverandre. Selv om en gruppe har vesentlig høyere gjennomsnittsverdi enn en 

annen gruppe, må spredningen rundt gjennomsnittsverdien tas i betraktning før vi kan fastslå 

om forskjellene er av betydning (Johannessen, 2009; Polit og Beck, 2012). 

 

Deretter ble det gjennomført slutningsstatistikk for å undersøke eventuell statistisk 

sammenheng mellom studentenes score på læringsmodiene og studentenes demografiske data. 

Analysene ble gjennomført med læringsmodiene som avhengig variabel og demografiske data 

som uavhengig variabel. T-test og One-way analysis of variance (One-way ANOVA) kan 

brukes for å teste forskjellen i gjennomsnittet i de ulike gruppene når avhengig variabel er 

kontinuerlig (Johannessen, 2009; Polit og Beck, 2012). T-test ble brukt når det var to verdier i 

den uavhengige variabelen som skulle testes. Dette gjaldt når læringsmodiene og variablene 

kjønn, morsmål og nasjonalitet ble undersøkt. One-way ANOVA ble brukt når det var flere 

enn to verdier i den uavhengige variabelen som skulle undersøkes. I dette datasettet gjaldt 

dette når læringsmodus og variablene alder og antall år skolegang skulle undersøkes. Det ble 

korrigert for multiple sammenlikninger ved hjelp av Bonferronis korreksjon og Tamhane. 

 

Læringsstil og demografiske data 

Variabelen læringsstil hadde et målenivå som kan sies å være på nominalnivå. Verdiene i 

denne variabelen kan skilles fra hverandre i logisk adskilte kategorier, men det er ingen logisk 

rangering på type læringsstil. Det er ikke mulig å regne standardavvik eller gjennomsnitt for 

disse variablene. De kan derfor sies å være kategoriske. Kategoriske variabler krever en annen 

type slutningsstatistikk enn kontinuerlige. Med kategoriske variabler er det khikvadrattest 

som benyttes for å undersøke om fordelingen på gruppene i utvalget også kan påstås å gjelde 

for hele populasjonen (Johannessen, 2009; Polit og Beck, 2012). Analyse med krysstabell 

med khikvadrattest og Fishers exact-test ble gjennomført for å vise fordelingen på de fire 

læringsstilene og for å teste om resultatet var signifikant. 
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KAPITTEL 5 

PRESENTASJON AV RESULTATER  

Resultatene fra analysene presenteres med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. Først i 

dette kapitlet beskrives utvalget. Videre presenteres scoren studentene hadde på de fire 

læringsmodiene. Dette er satt i sammenheng med deres demografiske data. Deretter 

presenteres hvordan studentene fordelte seg på de fire læringsstilene. Til slutt presenteres 

resultatet som viser sammenhengen mellom læringsstil og demografiske data. 

 

 

Presentasjon av utvalget 

Det var totalt 160 studenter som fikk utdelt spørreskjemaet. 159 av studentene leverte 

spørreskjemaet tilbake. Dette ga en svarprosent på 99,4 %. På grunn av store mangler eller 

feil i besvarelsen måtte 8,1 % av de besvarte spørreskjemaene forkastes. Den endelige 

svarprosenten ble derfor 91,3 %, noe som utgjorde totalt 146 respondenter.  

Deskriptiv statistikk med frekvensanalyse ble benyttet for å analysere demografiske data. 

Demografiske data presenteres i tabell med resultater oppgitt i både antall og i prosent 

(Tabell 1).  
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Tabell 1 

Demografiske data           

 

Kjønn Antall Prosent

Mann 12 8,20 %

Kvinne 134 91,80 %

Alder

Under 20 år 53 36,30 %

20-22 år 46 31,50 %

23-29 år 31 21,20 %

30 år og eldre 16 11 %

Morsmål

Norsk 130 89 %

Annet 16 11 %

Nasjonalitet

Norsk 134 91,80 %

Annen 12 8,20 %

Antall år fullført skolegang etter videregående opplæring

0 år 108 74 %

1 år 13 8,90 %

2 år 11 7,50 %

3 år 8 5,50 %

4 år 3 2,10 %

5 år 3 2,10 %

 

 

Tabell 1 viser at det er var en svært liten andel menn i utvalget. Når det gjaldt alder på 

studentene var den største gruppen studenter fra 22 år eller yngre. Den minste gruppen 

studenter var 30 år og eldre. Flesteparten av studentene identifiserte seg med norsk som 

morsmål og med norsk nasjonalitet. Kun en liten gruppe oppga annet/annen enn norsk. Det 

viste seg at kun en fjerdedel av studentene hadde fullført noe skolegang etter videregående 

opplæring. Blant disse hadde flest ett eller to års fullført skolegang etter videregående 

opplæring. 
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Sammenheng mellom studentenes score på læringsmodus og 

demografiske data 

Hvilken score studentene fikk på de fire læringsmodiene dannet grunnlag for hvilken 

læringsstil de hadde. I datamaterialet utgjorde disse læringsmodiene fire subskalaer. Scoren 

på subskalaene viste i hvilken grad studentene foretrakk de ulike læringsmodiene. Disse 

subskalaene presenteres i resultatene for å belyse bakgrunnen for studentenes læringsstil.  

 

Det ble gjort deskriptiv analyse for å finne gjennomsnitt (mean) og standardavvik (SD) på de 

fire subscalaene. T-test og One-way ANOVA ble brukt for å teste forskjellen i gjennomsnittet 

i de ulike variablene. Det ble korrigert for multiple sammenlikninger ved hjelp av Bonferronis 

korreksjon og Tamhane (Tabell 2). 
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Tabell 2 

Demografiske data i antall og prosent, gjennomsnitt (mean) og standardavvik (SD) for de fire 

subskalaer og resultat av statistiske analyser (t-test og one-way ANOVA)  

 

CE RO AC AE

n % mean/SD mean/SD mean/SD mean/SD

Kjønn Kvinne 134 91,8 27,07/6,17 30,40/5,28 28,32/5,35 34,22/7,39

Mann 12 8,2 28,67/6,08 30,00/7,17 31,00/4,33 30,25/6,58

t-test ns ns ns ns

Aldersgruppe Under 20 år 53 36,3 27,83/5,26 30,60/5,05 28,49/5,33 33,08/6,57

20-22 år 46 31,5 27,48/6,98 30,67/5,56 28,33/5,14 33,54/8,02

23-29 år 31 21,2 25,06/5,33 30,81/5,43 27,32/5,11 36,81/7,23

30 år og eldre 16 11 28,44/7,39 27,88/6,06 31,69/5,38 31,94/7,44

One-way ANOVA ns ns p=0,045 ns

Morsmål Norsk 130 89 27,37/6,31 30,22/5,33 28,43/5,41 33,98/7,56

Annet språk 16 11 25,81/4,61 31,56/6,24 29,44/4,50 33,19/5,90

t-test ns ns ns ns

Nasjonalitet Norsk 134 91,8 27,21/6,24 30,44/5,41 28,55/5,43 33,79/7,54

Annen 12 8,2 27,00/5,27 29,58/5,82 28,42/3,85 35,00/5,39

t-test ns ns ns ns

Antall år skolegang 0 år 108 74 26,95/5,80 30,10/5,30 28,60/5,22 34,35/7,12

1 år 13 8,9 29,38/7,21 30,85/6,85 28,69/4,92 31,08/9,94

2 år 11 7,5 28,73/7,70 29,82/3,22 29,45/4,34 31,91/6,80

3 år 8 5,5 25,88/7,18 34,88/4,05 25,75/5,28 33,50/6,95

4 år 3 2,1 25,33/4,04 31,67/3,51 23,33/4,16 39,67/5,51

5 år eller mer 3 2,1 26,33/8,96 26,67/10,77 35,00/9,54 32,00/8,89

One-way ANOVA ns ns ns ns

Total 146 27,20/6,16 30,37/5,43 28,54/5,31 33,89/7,38

ns= ikke signifikant 

 

Tabell 2 viser at studentene totalt sett hadde høyest gjennomsnittscore på de to 

læringsmodiene reflekterende observasjon (RO) og aktiv eksperimentering (AE). 

Læringsmodusen konkret erfaring (CE) fikk den laveste scoren.  

 

I læringsmodusen abstrakt konkretisering (AC) ble det funnet en statistisk signifikant forskjell 

mellom studentene i aldersgruppen 23-29 år og de over 30 år. Studenter i aldersgruppen 23-29 

år scoret signifikant høyere på abstrakt konkretisering (AC). Ellers ble det ikke funnet 
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statistisk signifikante sammenhenger mellom studentenes score på læringsmodus og 

demografiske data. 

 

 

Studentenes læringsstil 

For å identifisere studentenes læringsstil ble det gjort analyser gjennomført i tråd med de 

tekniske spesifikasjonene som fulgte med The Kolb Learning Style Inventory Version 3.1. 

Gjennom deskriptiv statistikk med frekvensanalyse kom det frem hvordan studentene fordelte 

seg på de fire læringsstilene. Resultatet presenteres i Figur 2. 

 

Figur 2 Studentenes læringsstil 

 

 

 

 

Som det fremkommer av Figur 2 fordelte studentene seg på alle læringsstilene. Den største 

gruppen av studentene hadde en divergent læringsstil. Deretter fulgte en stor gruppe studenter 
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35 %

Divergent
45 %

Konvergent
8 %
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som hadde en akkomodativ læringsstil. Det var to små grupper blant studentene som hadde en 

assimilativ eller konvergent læringsstil. 

 

 

Studentenes læringsstil og demografiske data 

Studiens fjerde forskningsspørsmål handlet om å undersøke eventuell sammenheng mellom 

studentenes demografiske data og læringsstil. Krysstabell med khikvadrattest og Fishers 

Exact test ble gjennomført for å vise hvordan studentene fordelte seg på de fire læringsstilene 

samt for å teste om resultatet kunne sies å være statistisk signifikant. Resultatet presenteres i 

Tabell 3. 

 

Tabell 3 

Læringsstil og demografiske data    

 

n % n % n % n %

Kjønn Mann 3 25 7 58,3 0 0 2 16,7

Kvinne 48 35,8 59 44 11 8,2 16 11,9

Alder Under 20 år 14 26,4 30 56,6 2 3,8 7 13,2

20-22 år 18 39,1 22 47,8 3 6,5 3 6,5

23-29 år 14 45,2 9 29 3 9,7 5 16,1

30 år og eldre 5 31,3 5 31,3 3 18,8 3 18,8

Morsmål Norsk 48 36,9 59 45,4 8 6,2 15 11,5

Annet 3 18,8 7 43,8 3 18,8 3 18,8

Nasjonalitet Norsk 48 35,8 60 44,8 9 6,7 17 12,7

Annen 3 25 6 50 2 16,7 1 8,3

Antall år fullført 0 år 40 37 47 43,5 9 8,3 12 11,1

skolegang etter 1 år 4 30,8 8 61,5 0 0 1 7,7

videregående 2 år 4 36,4 4 36,4 1 9,1 2 18,2

opplæring 3 år 1 12,5 5 62,5 1 12,5 1 12,5

4 år 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0

5 år 1 33,3 0 0 0 0 2 66,7

Akkomodativ Divergent Konvergent Assimilativ
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Kjønn og type læringsstil 

Mennene fordelte seg på tre av læringsstilene. Over halvparten av mennene hadde en 

divergent læringsstil, en fjerdedel hadde en akkomodativ læringsstil og en mindre gruppe 

hadde en assimilativ læringsstil. Det var ingen menn som hadde en konvergent læringsstil. 

Kvinnene fordelte seg derimot på alle de fire læringsstilene. Som mennene hadde også flest 

kvinner en divergent læringsstil, tett fulgt av en akkomodativ læringsstil. En liten andel av 

kvinnene hadde en assimilativ læringsstil og den minste gruppen av kvinnene hadde en 

konvergent læringsstil. 

 

Alder og type læringsstil 

Blant studentene i de to yngste aldersgruppene hadde tilnærmet halvparten en divergent 

læringsstil. I begge disse alderskategoriene fulgte deretter en stor gruppe med en akkomodativ 

læringsstil. Videre fordelte disse studentene seg noe ulikt. Blant studentene under 20 år var 

det en veldig liten gruppe som hadde en konvergent læringsstil, mens en litt større gruppe 

hadde en assimilativ læringsstil. Studentene i aldersgruppen fra 20-22 år fordelte seg derimot 

likt mellom en konvergent og assimilativ læringsstil. 

 

I aldersgruppen 23-29 år fordelte studentene seg noe annerledes. I denne gruppen hadde flest 

studenter en akkomodativ læringsstil. Deretter fulgte en tredjedel med en divergent 

læringsstil. En liten gruppe hadde en assimilativ læringsstil. Også i denne aldersgruppen 

hadde den minste gruppen av studentene konvergent læringsstil. 

 

Studentene over 30 år fordelte seg på alle læringsstilene. I denne gruppen fordelte studentene 

seg på to like store grupper som hadde en divergent læringsstil eller en akkomodativ 

læringsstil. Resten av de eldste studentene fordelte seg likt mellom en konvergent og 

assimilativ læringsstil. 

 

Morsmål og type læringsstil 

Tilnærmet halvparten av studentene hadde en divergent læringsstil uavhengig av hvilket 

morsmål de hadde. Forskjellen kunne sees på fordelingen på de tre andre læringsstilene. Blant 

studentene med norsk morsmål var det en stor gruppe som hadde en akkomodativ læringsstil, 

mens det var to små grupper som hadde en konvergent eller assimilativ læringsstil. 
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Studentene som hadde annet morsmål enn norsk fordelte seg derimot likt mellom disse tre 

læringsstilene. 

 

Nasjonalitet og type læringsstil 

Også her hadde bortimot halvparten av studentene i begge gruppene en divergent læringsstil. 

Uavhengig av nasjonalitet var det i begge gruppene også en stor andel av studentene som 

hadde en akkomodativ læringsstil. Den største forskjellen mellom studenter med norsk 

nasjonalitet og de med annen nasjonalitet fantes i fordelingen på de to resterende 

læringsstilene. Blant studentene med norsk nasjonalitet var den minste gruppen de med en 

konvergent læringsstil, mens i gruppen studenter med annen nasjonalitet var den minste 

gruppen de med en assimilativ læringsstil.  

 

Antall år fullført skolegang etter videregående og type læringsstil 

Det er vanskelig å vise til et mønster på hvordan disse studentene fordelte seg på de ulike 

læringsstilene da noen av gruppene hadde et veldig lavt antall studenter. Av Tabell 3 kommer 

det uansett frem at det ikke var så store forskjeller mellom gruppene. Tendensen var at den 

største gruppen studenter hadde en divergent læringsstil og den nest største gruppen hadde en 

akkomodativ læringsstil, dette uavhengig av tidligere skolegang. Hvordan de fordelte seg på 

de to andre læringsstilene varierte noe, men det var uansett kun snakk om små forskjeller. 

Unntaket var studentene med 5 års skolegang etter videregående. Disse fordelte seg på kun to 

læringsstiler. Blant disse studentene hadde flest en assimilativ læringsstil og resten hadde 

akkomodativ læringsstil. Blant studentene med 2 års skolegang etter videregående var det 

også en litt annen fordeling. Her var det to like store grupper som hadde en divergent og 

akkomodativ læringsstil.  

 

Oppsummering av sammenheng mellom studentenes læringsstil og demografiske data 

En oppsummering av resultatene fra analysen med krysstabeller viste at det fantes forskjeller 

på studentenes fordeling på læringsstilene avhengig av de demografiske variablene. 

Slutningsstatistikk med khikvadrattest viste allikevel at det med utgangspunkt i en p-verdi på 

0,05 ikke var signifikant forskjell i type læringsstil relatert til de ulike demografiske 

variablene. Dette gjaldt både innenfor variablene som omhandlet kjønn, alder, morsmål, 

nasjonalitet og antall år skolegang etter videregående. 
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KAPITTEL 6 

DISKUSJON AV STUDIENS FUNN 

I dette kapitlet diskuteres funn fra studiens empiriske del. Med utgangspunkt i de fire 

forskningsspørsmålene vil resultatene diskuteres i lys av tidligere forskningsresultater og i lys 

av aktuell teori. Til slutt i kapitlet er det være en gjennomgang av de metodologiske 

utfordringene, samt kritiske kommentarer til studien.  

 

 

Forskningsspørsmål 1: Studentenes læringsmodier 

Her var målsettingen å finne svar på i hvilken grad studentene foretrakk de fire 

læringsmodiene konkret erfaring (CE), reflekterende observasjon (RO), abstrakt 

konseptualisering (AC) og aktiv eksperimentering (AE). Det var kun én nyere studie som har 

presentert hvordan studentene fordelte seg på de fire læringsmodiene (D’Amore et al., 2011). 

Den vil trekkes frem når resultatene diskuteres. Kolbs betraktninger relatert til resultater fra 

tidligere forskning, og score gjort i en normativ gruppe, er også elementer som vil trekkes 

frem når dette forskningsspørsmålet skal besvares og diskuteres. 

 

Læringsmodusen aktiv eksperimentering (AE)  

Det var læringsmodusen aktiv eksperimentering som med en gjennomsnittscore på 33,89 fikk 

den høyeste scoren i denne studien. Det betyr at den største gruppen studenter i utvalget 

foretrakk å lære gjennom aktiv eksperimentering. Kolb og Kolb (2005a) har presentert en 

normativ gruppe bestående av nesten 7000 studenter fra ulike utdanninger som har vært 

inkludert i studier hvor scoren på de fire læringsmodiene har blitt målt. I den normative 

gruppen var resultatet en gjennomsnittscore på 34,14 for læringsmodusen aktiv 

eksperimentering (Kolb og Kolb, 2005a). Også i den normative gruppen fikk læringsmodusen 

aktiv eksperimentering den høyeste gjennomsnittscoren. I studien til D’Amore et al. (2011) 

viste resultatet at aktiv eksperimentering var den læringsmodusen som hadde høyest score. At 

denne læringsmodusen har fått en så høy score i den foreliggende studien er medvirkende til 

at en akkomodativ læringsstil var en av de mest foretrukne læringsstilene blant studentene i 

utvalget. Aktiv eksperimentering er nettopp en av de læringsmodier som er sterkt foretrukket 

av personer med en akkomodativ læringsstil. Utgangspunktet i Kolbs (1984) teori er at all 
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læring starter med at studenten har en erfaring, og at kunnskap oppstår når studenten 

kombinerer det å forstå denne erfaringen med det å transformere denne erfaringen. I en 

læringssituasjon vil studenter foretrekke å transformere den konkrete erfaringen gjennom 

aktiv eksperimentering dersom de har en konvergent eller akkomodativ læringsstil (Kolb og 

Kolb, 2005a). Å lære gjennom aktiv eksperimentering vil kunne passe for en student i 

sykepleierutdanningen da utdanningsforløpet innebærer praksis.  

 

Læringsmodusen reflekterende observasjon (RO) 

Læringsmodusen reflekterende observasjon fikk i denne studien den nest høyeste scoren med 

et gjennomsnitt på 30,37. I studien til D’Amore et al. (2011) fikk denne læringsmodusen også 

nest høyeste gjennomsnittscore med 30,69. Den normative gruppen hadde på denne 

læringsmodusen den nest laveste scoren med et gjennomsnitt på 28,19 (Kolb og Kolb, 2005a). 

Læringsmodusen reflekterende observasjon er sterkt foretrukket av personer med en divergent 

læringsstil eller en assimilativ læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). Den høye scoren i den 

foreliggende studien har derfor sammenheng med at mange av studentene hadde en divergent 

læringsstil. Studenter med en divergent eller assimilativ læringsstil vil i læringsprosessen 

foretrekke å transformere sin erfaring gjennom nettopp reflekterende observasjon (Kolb og 

Kolb, 2005a). I den normative gruppen var scoren på denne læringsmodusen lavere enn 

scoren i den foreliggende studien. Læringsmodusen reflekterende observasjon var i den 

foreliggende studien derimot lik scoren i studien til D’Amore et al. (2011).  

 

Læringsmodusen abstrakt konseptualisering (AC) 

Med en gjennomsnittscore på 28,54 var abstrakt konseptualisering den læringsmodusen som 

fikk nest laveste score i den foreliggende studien. I studien til D’Amore et al. (2011) fikk 

denne læringsmodusen også nest lavest score på 30,26. I den normative gruppen var 

imidlertid denne læringsmodusen rangert nest høyest med en gjennomsnittscore på 32,22 

(Kolb og Kolb, 2005a). Denne læringsmodusen er sterkt foretrukket av personer med en 

assimilativ læringsstil eller en konvergent læringsstil. Resultatet fra den foreliggende studien 

var altså noe ulikt resultatet både i den normative gruppen, og i studien til D’Amore et al 

(2011). Den lave scoren på denne læringsmodusen forklarer imidlertid hvorfor så få studenter 

i den foreliggende studien hadde disse læringsstilene. Studenter vil i en læringssituasjon 
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foretrekke å forstå den konkrete erfaringen gjennom abstrakt konseptualisering dersom de har 

en assimilativ eller konvergent læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). 

 

Læringsmodusen konkret erfaring (CE) 

I denne studien fikk læringsmodusen konkret erfaring den laveste gjennomsnittscoren med 

27,20. Det betyr at de færreste studentene i utvalget ville foretrekke konkret erfaring fremfor 

de tre andre læringsmodiene i en læringssituasjon. Læringsmodusen konkret erfaring fikk 

også lavest score i den normative gruppen med et resultat på 25,39 (Kolb og Kolb, 2005a). 

Det samme gjaldt i studien til D’Amore et al. (2011) hvor den fikk en gjennomsnittscore på 

24,92. Læringsmodusen konkret erfaring er sterkt foretrukket av personer med en divergent 

eller en akkomodativ læringsstil. Studenter med en divergent eller akkomodativ læringsstil vil 

derfor i en læringssituasjon foretrekke å forstå erfaringen gjennom å nettopp oppleve konkret 

erfaring (Kolb og Kolb, 2005a). Til tross for at disse læringsstilene er de mest foretrukne 

blant studentene i den foreliggende studien har denne læringsmodusen allikevel fått lav score. 

De høye scorene på læringsmodiene aktiv eksperimentering (AE) og reflekterende 

observasjon (RO) har bidratt til at disse læringsstilene allikevel har blitt de mest foretrukne. 

Årsaken til dette er at ikke én læringsmodus alene bestemmer hvilken læringsstil studentene 

har, men kombinasjonen av scoren på flere læringsmodier. Dette er beskrevet i 

metodekapitlet.  

 

 

Forskningsspørsmål 2: Sammenheng mellom læringsmodiene og 

demografiske data  

For å svare på dette forskningsspørsmålet ble sammenhengen mellom læringsmodiene og de 

demografiske data undersøkt. Slutningsstatistikken med one-way ANOVA viste at det var en 

signifikant forskjell i preferansen for læringsmodusen abstrakt konseptualisering (AC) 

mellom aldersgruppen «23-29 år» og aldersgruppen «over 30 år». Studentene i aldersgruppen 

«23-29 år» hadde en sterkere preferanse for læringsmodusen abstrakt konseptualisering enn 

studentene i aldersgruppen «over 30 år». Det er flere studier som har innhentet demografiske 

data om studentene, men kun én studie har undersøkt sammenhengen mellom læringsmodiene 

og demografiske data (D’Amore et al., 2011). I denne studien viste derimot 
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slutningsstatistikken ingen signifikante forskjeller når det gjaldt aldergrupper og 

læringsmodiene. 

 

Det er interessant å sammenligne de statistisk signifikante resultatene fra studien til D’Amore 

et al. (2011) med resultatene fra den foreliggende studien, siden dette er den eneste studien 

som tidligere har undersøkt statistisk sammenheng mellom demografiske data og 

læringsmodiene.  D’Amore et al. (2011) fant signifikant forskjell på læringsmodusen 

reflekterende observasjon (RO) når det gjaldt kjønn. Her var tendensen at kvinnene scoret 

høyere enn mennene. Dette funnet samsvarer ikke med resultatene i den foreliggende studien. 

I læringsmodusen reflekterende observasjon var det her tilnærmet lik score hos begge kjønn. I 

læringsmodusen konkret eksperimentering (CE) fant D’Amore et al. (2011) signifikante 

forskjeller mellom de som hadde engelsk som morsmål og de som hadde annet morsmål. Her 

viste analysen at de med engelsk som morsmål scoret lavere på denne læringsmodusen. Den 

samme forskjellen fant D’Amore et al. (2011) mellom de som hadde australsk nasjonalitet og 

de som hadde annen nasjonalitet. Resultatene fra den foreliggende studien viste at de med 

norsk morsmål og norsk nasjonalitet scoret noe høyere på konkret eksperimentering (CE) enn 

det de andre gruppene gjorde. Det er vanskelig å sammenligne gruppene fra de to utvalgene 

da de er gruppert på ulike måter. Det er også umulig å predikere hvilken nasjonalitet 

studentene i gruppene uten definert nasjonalitet har.  

 

 

Forskningsspørsmål 3: Studentenes læringsstil 

Å svare på forskningsspørsmål tre innebar å finne ut hvordan sykepleiestudentene fordelte seg 

på Kolbs fire læringsstiler. Resultatene fra denne studien viste at studentene fordelte seg på 

alle de fire læringsstilene, men at de ikke fordelte seg jevnt innenfor de ulike stilene. Kort 

oppsummert hadde to store grupper en divergent eller akkomodativ læringsstil, og to små 

grupper hadde en konvergent eller assimilativ læringsstil.  

 

Divergent læringsstil 

Den største gruppen studenter i denne studien hadde en divergent læringsstil. Dette samsvarer 

med flere tidligere funn. Oppsummeringen av de relevante forskningsartiklene har vist at det 

var flest studier hvor en divergent læringsstil var den mest foretrukne blant 
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sykepleierstudentene. Dette viste seg å være et sentralt funn både i eldre og i nyere studier 

(Cavanagh et al., 1995; D’Amore et al., 2011; Gyeong og Myung, 2008; Hauer et al., 2005; 

Laschinger, 1992; Laschinger og Boss, 1989; Shinnick og Woo, 2014; Suliman, 2006, 2010.). 

Tilsammen utgjorde respondentene i disse studiene rundt 2000 sykepleierstudenter. Sett under 

ett var det en stor gruppe som ble undersøkt. Gjennomgangen av de studiene som hadde andre 

helsefagstudenter i sitt utvalg viste også at en divergent læringsstil var sterkt foretrukket 

(AlQahtani og Al-Gahtani, 2013; Gurpinar et al., 2010; Hauer et al., 2005). Gruppen med 

helsefagstudenter besto av anslagsvis 700 respondenter. I et utvalg med ca 2700 

sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter har det altså vist seg at en divergent læringsstil 

var den mest foretrukne  

 

Resultatene fra den foreliggende studien og andre studier med en divergent læringsstil som 

den mest foretrukne, samsvarer med hva Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) tidligere har 

hevdet om sykepleierstudenter og sykepleiere. De har hevdet at de oftest har en divergent 

eller akkomodativ læringsstil. Videre har Kolb beskrevet personer med en divergent 

læringsstil som gode på relasjoner og særlig god evne til å hjelpe andre. Personer med en 

divergent læringsstil har ofte en interesse for andre mennesker, og de foretrekker yrker som 

innebærer tett samarbeid og kommunikasjon med andre. I en studiesituasjon vil disse 

personene foretrekke å jobbe i grupper. De er åpne for andres synspunkter, og har et behov for 

personlige tilbakemeldinger underveis. De søker ikke etter konvensjonelle svar, men 

genererer ofte selv alternative ideer (Kolb, 1984 og Kolb og Kolb, 2005a).  

 

Flere av de tidligere gjennomførte studiene trakk frem Kolbs (1984) og Kolb og Kolbs 

(2005a) beskrivelse av de divergente studentene når de skulle argumentere for hvorfor så 

mange av studentene hadde en divergent læringsstil. Egenskapene som kjennetegner personer 

med en divergent læringsstil samsvarer på flere områder med egenskaper som er 

hensiktsmessig for en sykepleier å inneha. Dette gjelder kanskje særlig i den tradisjonelle 

sykepleierrollen som omsorgsgiver. Som beskrevet i de Yrkesetiske retningslinjer for 

sykepleiere (2011) skal «sykepleie baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter». Å ha interesse for andre mennesker og ha evne til å 

hjelpe andre er egenskaper som vil gjøre det enklere å etterleve disse idealene. I studien til 

D’Amore et al. (2011) ble det hevdet at studenter med en divergent læringsstil ofte er 
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sensitive for andre menneskers følelser og at de lytter med et åpent sinn. Også i studiene til 

Gyeong og Myung (2008) og Suliman (2006) ble det funnet store grupper sykepleierstudenter 

med en divergent læringsstil. Også i disse studiene blir dette forklart med at egenskapene som 

kjennetegner studenter med en divergent læringsstil samsvarer med egenskaper som er 

gunstig for en sykepleier å ha. I begge disse studiene ble det også fokusert på at studenter med 

en divergent læringsstil ofte er sensitive og emosjonelle, med en egen evne til å forstå andre 

mennesker og til å identifisere deres problemer. Dette gjør dem godt egnet i sykepleieryrket. 

Kolb og Kolb (2005a) har også trukket frem at personer med en divergent læringsstil har evne 

til å vurdere en situasjon ut fra flere sider, genererer ofte alternative ideer og der flere 

muligheter. Som sykepleier er evnen til å vurdere flere løsninger ofte nødvendig fordi mange 

av arbeidsoppgavene er komplekse og ofte omfatter samarbeid med både pasient, pårørende 

og annet helsepersonell. Det er sjeldent et fasitsvar på hvordan en situasjon skal håndteres. Da 

er det nyttig å ha komme opp med og vurdere flere ulike alternativer.  

 

Beskrivelsen av personer med en divergent læringsstil passer kanskje særlig godt inn i det 

tradisjonelle bildet mange har av sykepleieren som omsorgsperson og hjelper. En som 

beskriver dette tradisjonelle bildet godt er Virginia Henderson. Henderson (1966) definerer 

sykepleierens funksjon som det refereres til i Kirkevold (2005) på følgende måte: 

«Sykepleierens særegne funksjon er å hjelpe personen, syk eller frisk, i utførelsen av gjøremål 

som bidrar til god helse eller helbredelse eller til en fredfull død…» (Kirkevold, 2005, s101). 

Funnene fra den foreliggende studien samsvarer med resultater fra flere tidligere studier når 

det gjelder å finne en stor gruppe med divergent læringsstil. Men det foreligger også resultater 

fra studier gjort på både sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter som viser en helt 

annen fordeling på de fire læringsstilene. Her har blant annet også akkomodativ læringsstil 

vist seg å være strekt foretrukket blant sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter. 

 

Akkomodativ læringsstil 

Den nest største gruppen sykepleierstudenter i denne studien viste seg å ha en akkomodativ 

læringsstil. Det sammenfaller med hva Kolb og Kolb (2005a) har hevdet om 

sykepleierstudenter. Det samme viste også resultatene fra flere andre studier hvor 

sykepleierstudenter var undersøkt (D’Amore et al. 2011; Hauer et al., 2005; Strayer og Beitz, 

2010; Suliman, 2010). Også resultater fra to nyere studier viste at en akkomodativ læringsstil 
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var den mest foretrukne blant de undersøkte sykepleierstudentene (Shinnick og Woo, 2014; 

Smith, 2010). Resultater fra andre studier med helsefagstudenter i utvalget, viste at det også 

her fantes store grupper med en akkomodativ læringsstil (AlQahtani og Al-Gahtani, 2013; 

Cox et al., 2013; Milanese et al., 2012).  

 

Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) har beskrevet personer med en akkomodativ læringsstil 

som handlekraftige, som gode ledere og som initiativtakere. De foretrekker å lære gjennom å 

handle og ved å eksperimentere. Disse personene har ofte en tendens til å handle på bakgrunn 

av følelser fremfor logisk analyse. De er også beskrevet med en egen evne til å samarbeide og 

de stoler på andre mennesker når problemer skal løses. Kolb og Kolb (2005a) påpekte at 

personer med en akkomodativ læringsstil ofte velger utdanning innenfor pedagogikk, 

kommunikasjon, sosialt arbeid eller sykepleie. Dette er fagfelt hvor det er behov for 

ferdigheter som sammenfaller godt med egenskapene personer med en akkomodativ 

læringsstil ofte har. Som sykepleierstudent og sykepleier er evnen til å samarbeide nødvendig 

i kommunikasjon med pasienter, med pårørende og med kollegaer. Dette er en vesentlig del 

av jobben som sykepleier nesten uansett hvor du jobber. Evne til å kommunisere med andre er 

også en fordelaktig egenskap å ha som sykepleierstudent, både i møte med pasienter, med 

pårørende, med lærere og med kontaktsykepleiere. I studien til Hauer et al. (2005) har det blitt 

trukket frem at studenter med en akkomodativ læringsstil lærer best ved praktisk tilnærming, 

og at de dermed håndterer nye og utfordrende situasjoner på en god måte. I sin administrative 

funksjon vil sykepleiere dra nytte av å være handlekraftige og med evne til å lede. Dette 

kjennetegner også personer med en akkomodativ læringsstil. 

  

Medisinsk, teknologisk og politisk utvikling tvinger frem stadige endringer i sykepleieryrket, 

og stiller sykepleiere kontinuerlig overfor nye utfordringer (Benner et al., 2010). Med 

utgangspunkt i hvordan Kolb (1984), Kolb og Kolb (2005a) og Hauer et al. (2005) har 

beskrevet personer med en akkomodativ læringsstil kan det virke som disse personene stiller 

sterkt i møte med slike endringer. Sykepleie betraktes som et praktisk yrke, så det er kanskje 

ikke så overraskende at handlekraftige personer foretar et slikt yrkesvalg. Å ha en preferanse 

for å lære gjennom handling og eksperimentering synes også å sammenfalle med 

sykepleierutdanningen. I sykepleierutdanningen er utplassering i klinisk praksis og praktisk 

ferdighetstrening en sentral del av opplæringen. Studenter med en akkomodativ læringsstil 
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kan kanskje oppleve det utfordrende med tradisjonell forelesning, da de gjerne foretrekker 

feltarbeid hvor de kan teste ut i praksis det de lærer.  

 

Få av studentene i den foreliggende studien foretrakk en konvergent eller assimilativ 

læringsstil. Det er allikevel mye som tyder på at det finnes mange sykepleierstudenter og 

sykepleiere som har disse læringsstilene.  

 

Konvergent læringsstil  

Resultatene fra denne studien viste at det var en liten gruppe av studentene som hadde en 

konvergent læringsstil. Det samme viste resultatene fra flere nyere studier med 

sykepleierstudenter i utvalget (D’Amore et al. 2011; Gyeong og Myung, 2008; Shinnick og 

Woo, 2014; Smith, 2010; Strayer og Beitz, 2010; Suliman, 2010). To studier gjort med andre 

helsefagstudenter i utvalget kom også frem til samme resultat (AlQahtani og Al-Gahtani, 

2013; Cox et al., 2013). Funnet i den foreliggende studien samstemte derimot ikke med 

funnene i flere av de andre studiene med sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter 

(Cavanagh et al., 1995; Fogg et al., 2013; Ghazivakili et al., 2014; Milanese, 2012; 

Sherbinski, 1994; Zhogi et al., 2010). Gjennom disse studiene ble det funnet store grupper i 

utvalget som hadde konvergent læringsstil. Resultatet fra Sulimans studie (2010) viste at 

sykepleiere som hadde lang yrkeserfaring oftest hadde en konvergent læringsstil. Det samme 

viste også resultatene som presenteres i studiene til Ghazivakili et al. (2014) og Zoghi et al. 

(2010). I den foreliggende studien hvor studentene med konvergent læringsstil utgjør en så 

liten gruppe, kan dette muligens forklares med at de er rekruttert fra det første året i 

utdanningen. I tillegg viser de demografiske data at de fleste studentene er tidlig i 20-årene 

samt har liten utdanningserfaring fra tidligere.  

 

Med utgangspunkt i hvordan Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) har beskrevet personer 

med en konvergent læringsstil, er det noe overraskende at de utgjør en så liten del av utvalget 

i denne studien. Kolb og Kolb (2005a) har påstått at personer med en konvergent læringsstil 

foretrekker å jobbe med praktiske oppgaver fremfor å jobbe med mennesker. De samme 

preferansene har de i læringssituasjonen, hvor de helst vil jobbe med praktiske oppgaver 

fremfor å løse sosiale og mellommenneskelige problemer. De foretrekker for eksempel 

simuleringssituasjoner og laboratoriearbeid. Videre har Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) 
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hevdet at personer med en konvergent læringsstil er gode til å overføre teorier og ideer til 

praksis, og at de ofte vil velge yrker som krever tekniske ferdigheter. Som eksempler på dette 

kommer lege og ingeniøryrket. Ser man nærmere på Kolb og Kolbs (2005a) beskrivelse av 

disse personene, kan det hevdes at det finnes flere typer sykepleierstillinger som lar seg 

forene med en person med denne læringsstilen. Eksempler på dette kan være stillinger som 

operasjonssykepleier, intensivsykepleier og anestesisykepleier. Innenfor alle disse tre 

spesialiseringene står praktiske ferdigheter og evne til å håndtere avansert medisinskteknisk 

utstyr helt sentralt. Også i sykepleierutdanningen vil studenter med en konvergent læringsstil 

få anledning til å utføre praktiske oppgaver. Det kan hevdes at det er rom for personer med en 

konvergent læringsstil i både sykepleierutdanningen og i sykepleieryrket. Det samme gjelder 

personer med en assimilativ læringsstil. Dette til tross for at resultatene fra den foreliggende 

studien viste at denne gruppen var liten.  

 

Assimilativ læringsstil 

I denne studien var det kun én liten gruppe studenter som hadde en assimilativ læringsstil. I to 

tidligere studier viste resultatene at det bare var en liten gruppe av sykepleierstudentene som 

hadde en assimilativ læringsstil (Gyeong og Myung, 2010; Shinnick og Woo, 2014). I flere av 

de andre studiene viste imidlertid resultatene at det var relativt mange av sykepleierstudentene 

som hadde en assimilativ læringsstil (D’Amore et al. 2011; Fogg et al., 2013; Ghazivakili et 

al., 2014; Rakoczy og Money, 1995; Sherbinski, 1994; Smith, 2010; Strayer og Beitz, 2010; 

Suliman, 2010; Zhogi et al., 2010). Flere studier gjort med andre helsefagstudenter i utvalget 

viste også det samme resultatet (Bagdan og Boger, 2000; Burger og Scholz, 2014; Ghazivakili 

et al., 2014; Gurpinar et al., 2010; Hauer et al., 2005; Milanese et al., 2012; Zogi et al., 2010).  

 

Ifølge Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) velger ofte personer med en assimilativ 

læringsstil en karriere innenfor vitenskap og forskning. Dette er felt hvor den enkelte ofte må 

håndtere store mengder informasjon. I en studentrolle vil de foretrekke å lære gjennom å lese 

og være på forelesninger. I etterkant vil de bruke god tid på å bearbeide det de har lært. Når 

det gjelder samarbeid med andre mennesker, vil personer med en assimilativ læringsstil ofte 

oppleve dette utfordrende. De foretrekker å jobbe alene. Med utgangspunkt i denne 

beskrivelsen vil det være nærliggende å anta at personer med en assimilativ læringsstil ikke 

passer like godt inn i sykepleieryrket som personer med en divergent eller akkomodativ 
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læringsstil vil gjøre. På den annen side viste funn fra andre studier noe helt annet (D’Amore et 

al. 2011; Fogg et al., 2013; Ghazivakili et al., 2014; Rakoczy og Money, 1995; Sherbinski, 

1994; Smith, 2010; Strayer og Beitz, 2010; Suliman, 2010 og Zhogi et al., 2010). Dette tyder 

på at de med en assimilativ læringsstil også søker seg til sykepleieryrket. Dette kan kanskje 

forklares med de store endringene som har skjedd i sykepleieryrket og i 

sykepleierutdanningen de siste tiår, og da særlig når det kommer til krav om mer bruk av teori 

og forskning.  

 

Sykepleierstudenter med en assimilativ læringsstil fortrekker læringsmodiene abstrakt 

konseptualisering og reflekterende observasjon (Kolb og Kolb, 2005a). Dette kan være 

læringsmodier som er hensiktsmessig å bruke i møte med teori og nye ukjente situasjoner. Å 

foretrekke lesing og grundig bearbeiding av stoffet man lærer vil være en styrke som 

sykepleierstudent. Dette fordi det er store mengder teoretisk stoff som pensum. Ved å ha et 

godt teoretisk kunnskapsgrunnlag blir studenten bedre rustet til å møte praksisfeltet. Studenter 

med en assimilativ læringsstil er også gode på å håndtere store mengder informasjon, noe som 

er nyttig med tanke på at studentene ofte må forholde seg til flere tema, emner og oppgaver på 

samme tid. Det vil være gjeldende når man jobber som sykepleier. Sykepleiere har blitt en del 

av akademia, med stadig flere som tar doktorgrad og går inn i forskning. For dem som velger 

en slik karriere innenfor sykepleiefaget, vil slike egenskaper være svært gunstige å ha. Med 

bakgrunn i dette kan det hevdes at personer med en assimilativ læringsstil også kan egne seg 

som sykepleierstudenter og sykepleiere. 

 

Oppsummering av forskningsspørsmål 3 

Kun én tidligere studie med sykepleierstudenter i utvalget har utpekt seg med tilsvarende funn 

som i den foreliggende studien når det gjelder studentenes fordeling på de fire læringsstilene 

(Gyeong og Myung, 2008). I begge studiene fordelte studentene seg i to store grupper med en 

divergent eller akkomodativ læringsstil, og to små grupper med en konvergent eller 

assimilativ læringsstil. Utvalget i studien til Gyeong og Myung (2008) var større enn i den 

foreliggende studien. Studentene var rekruttert fra fire skoler i Sør-Korea. På mange områder 

kan det hevdes at Sør-Korea er et tilnærmet vestlig samfunn. Samtidig er det store forskjeller 

mellom Sør-Korea og Norge. Den største forskjellen mellom den foreliggende studien og 

studien til Gyeong og Myung (2008) er altså den kulturelle konteksten og utvalgsstørrelsen. 
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Kolb argumenterer for at kulturell påvirkning kan værer med på å forme den enkeltes 

læringsstil (Kolb og Kolb, 2005a). Ved å sammenligne funnene fra den foreliggende studien 

med resultatene fra studien som ble gjennomført i Sør-Korea er det interessant å observere at 

resultatet er såpass likt til tross for de klare kulturelle forskjeller.  

 

Med utgangspunkt i resultatene fra den foreliggende studien, samt tidligere studier, kan det 

konkluderes med at sykepleierstudentene fordelte seg på alle de fire læringsstilene. Kolb 

(1984) og Kolb og Kolb (2005a) har hevdet at sykepleierstudenter oftest har en divergent eller 

akkomodativ læringsstil. Denne påstanden stemte overens med resultatet i den foreliggende 

studien. Allikevel viste resultater fra flere andre studier noe annet. Resultatene samlet sett kan 

tyde på at sykepleierstudenter ikke er en homogen gruppe når det gjelder type læringsstil, men 

en studentgruppe med ulike preferanser for hvordan de best lærer. Et problem med Kolbs 

vurdering av sykepleieprofesjonen kan være hans syn på sykepleierollen. Kolb presenterer 

sykepleie som et praktisk yrke hvor man primært pleier syke. Han synes i liten grad å 

vektlegge det faktum at det ligger teoretisk kunnskap og praktisk ferdighetstrening i bunn som 

grunnlag for all praksis. Kolbs forenkling av sykepleieryrket er sannsynligvis farget av det 

synspunkt andre hadde om sykepleie på den tiden da hans teori ble utviklet (Kolb og Kolb, 

2005a).  

 

Slik sykepleieryrket har utviklet seg tiltrekker sykepleiestudiet seg mange ulike typer 

mennesker. Sykepleierstudenter er i dag en uensartet gruppe med spredning i alder, kjønn og 

tidligere erfaring. Noe av forklaringen på dette kan være den utviklingen og endringen 

sykepleieyrket har hatt de siste tiår. At sykepleierutdanningen tiltrekker seg personer med ulik 

type læringsstil kan også tyde på at sykepleieryrket appellerer til mange ulike mennesketyper. 

Sykepleieryrket er med bakgrunn Hendersons (1966) definisjon på sykepleie som det 

refereres til i Kirkevold (2005), og med bakgrunn i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 

(2011) tradisjonelt sett forbundet med å gi omsorg. Dette kan settes i sammenheng med Kolbs 

(1984) påstand om at sykepleiere oftest har en divergent læringsstil, da personer med denne 

læringsstilen særlig har egenskaper som synes forenelig med å gi omsorg. Samtidig viste 

resultater fra tidligere studier at det ikke bare var personer med en divergent læringstil som 

valgte sykepleieryrket. Bakken (2001) har stilt spørsmål rundt omsorg som et av de 

grunnleggende prinsippene i sykepleie. I den forbindelse har han presentert endringer som har 
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skjedd innen faget. Han trekker blant annet frem at det har vært en taus forbindelse mellom 

kvinner og omsorg, men at denne forbindelsen gradvis har blitt redusert siden 70-tallet. Denne 

prosessen skyldes blant annet endringene i samfunnet de siste tiårene, og da spesielt 

kvinnenes inntog i arbeidslivet. Kvinners yrkesløp blir stadig mer likt mannens. Sykepleie har 

i denne perioden utviklet seg fra å være et kall til å bli et yrke. Det er tydelig at dette yrket er 

for både menn og kvinner. Samtidig har sykepleierollen utviklet seg til å være så mye mer enn 

bare et yrke hvor man gir omsorg (Bakken, 2001). Dette kan forklare hvorfor 

sykepleierutdanningen også tiltrekker seg studenter med alle de fire læringsstiltypene. 

 

 

Forskningsspørsmål 4: Sammenhengen mellom studentenes demografiske 

data og de fire læringsstilene 

Dette forskningsspørsmålet innebar å finne svar på om det var en sammenheng mellom 

studentenes demografiske data og type læringsstil. Til tross for at det ble funnet forskjeller 

mellom gruppene i denne studiens utvalg, så viste slutningsstatistikken at det ikke var snakk 

om signifikante forskjeller. Resultatene fra studien vil diskuteres kort i sammenheng med 

resultater fra tidligere studier og teori fra Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a).  

 

Kjønn og type læringsstil 

I den foreliggende studien hadde over halvparten av mennene en divergent læringsstil, mens 

resten hadde en akkomodativ eller assimilativ læringsstil. Blant kvinnene hadde to store 

grupper en divergent eller akkomodativ læringsstil, mens to små grupper fordelte seg på de to 

andre stilene. Mennene fordelte seg altså på tre læringsstiler mens kvinnene fordelte seg på 

alle fire. Selv om disse resultatene ikke var statistisk signifikante så er det interessant å se om 

de samsvarer med funn i andre studier. Resultatet samsvarte med hva Milanese et al. (2012) 

presenterte i sin studie. I resultatene fra studien til Milanese et al. (2012) var det en tendens til 

at kvinnene spredte seg mer på de fire læringsstilene enn det mennene gjorde. Resultatet fra 

den foreliggende studien samsvarer også med det signifikante resultatet fra studien til 

D’Amore et al. (2011). Dette resultatet viste at de fleste mennene hadde en divergent eller 

akkomodativ læringsstil. I studien til D’Amore et al. (2011) viste det seg imidlertid at de 

fleste kvinnene hadde en divergent eller assimilativ læringsstil. Dette samsvarer kun delvis 

med resultatet i den foreliggende studien, hvor de fleste kvinnene hadde en divergent eller 



  

 70  

akkomodativ læringsstil. Resultatet fra studien til Ghazivakili et al. (2014) viste et annet 

signifikant funn knyttet til sammenhengen mellom læringsstil og kjønn. Resultatet fra denne 

studien viste at nesten halvparten av kvinnene hadde en konvergent læringsstil og nesten 

halvparten av mennene hadde en assimilativ læringsstil. Disse funnene samsvarte ikke med 

resultatet i den foreliggende studien. På den annen side besto utvalget i studien til Ghazivakili 

et al. (2014) også av andre helsefagstudenter.  

 

Alder og type læringsstil 

I den foreliggende studien viste det seg at blant de yngste studentene hadde den største 

gruppen en divergent læringsstil. En noe mindre gruppe hadde en akkomodativ læringsstil. I 

aldersgruppen «23 til 29 år» hadde flest studenter en akkomodativ læringsstil, og blant de 

eldste hadde to store grupper en akkomodativ eller divergent læringsstil. Selv om det var 

forskjeller mellom aldersgruppene, viste slutningsanalysen at det ikke var statistisk signifikant 

sammenheng mellom alder og type læringsstil. Av tidligere gjennomførte studiene var det 

bare resultater fra en studie som fant statistisk sammenheng mellom alder og læringsstil 

(Ghazivakili et al. 2014). Resultatet herfra viste at blant de yngste studentene var det flest som 

hadde en assimilativ læringsstil, og blant de eldste var det flest som hadde en divergent 

læringsstil. Funnet i studien til Ghazivakili et al. (2014) blant de eldste studentene samsvarer 

med den foreliggende studiens funn. Begge viste at en divergent læringsstil var en av de to 

mest foretrukne læringsstilene i denne aldersgruppen.  

 

Morsmål og type læringsstil 

Resultatene fra denne studien viste ingen signifikant sammenheng mellom morsmål og type 

læringsstil. Blant de gjennomgåtte studiene var det bare en studie som fant statistisk 

signifikant sammenheng mellom disse to variablene. I studien til D’Amore et al. (2011) fant 

de at studenter med et annet morsmål enn engelsk hadde større tendens til å ha en divergent 

læringsstil enn de som hadde engelsk som morsmål. Dette funnet kan ikke sammenlignes med 

funn i den foreliggende studien, da det her ikke er differensiert mellom de ulike morsmål 

studentene har. Dessuten viste resultatet i den foreliggende studien at andelen av studentene 

som hadde divergent læringsstil var helt lik uavhengig av morsmål. 
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Nasjonalitet og type læringsstil 

I den foreliggende studien ble det ikke funnet signifikant sammenheng mellom nasjonalitet og 

type læringsstil selv om det fantes forskjeller mellom de to gruppene. De norske studentene 

og de med annen nasjonalitet fordelte seg likt, to store grupper hadde en divergent eller 

akkomodativ læringsstil. Forskjellen mellom de to var at den minst foretrukne blant de norske 

studentene var en konvergent læringsstil, mens det blant studentene med annen nasjonalitet 

var en assimilativ læringsstil som var den minst foretrukne. Gjennomgang av tidligere studier 

viste at to av dem har resultater som viser statistisk signifikant sammenheng mellom 

rase/etnisitet/nasjonalitet og type læringsstil (Fogg et al., 2013; Ghazivakili et al., 2014). Det 

er vanskelig å sammenligne disse funnene med resultater fra den foreliggende studien da disse 

studiene opererte med andre variabler. Studien fra Midt-Østen viste at flest persere og tyrkere 

hadde en konvergent læringsstil, mens en stor gruppe av kurderne hadde en assimilativ 

læringsstil (Ghazivakili et al., 2014). Det er umulig å si om gruppen med ikke- norske 

studenter i den foreliggende studien besto av personer fra disse landene. En sammenligning av 

resultatene er derfor ikke mulig. Resultatet i den foreliggende studien viste imidlertid at både 

en assimilativ og konvergent læringsstil var de minst foretrukne blant de ikke-norske 

studentene, noe som uansett ikke samsvarer med resultatet fra studien som ble gjort i Midt-

Østen. En annen studie, som ble gjennomført i USA, fant også signifikant sammenheng 

mellom etnisitet og læringsstil (Fogg et al., 2013). I denne studien ble personene i utvalget 

klassifisert som afro-amerikanere, asiatiske-amerikanere, latino-amerikanere og hvite. 

Resultatet herfra viste at den største gruppen hvite hadde en konvergent læringsstil. Også her 

er det vanskelig å sammenligne resultatene med resultatene fra den foreliggende studien på 

grunn av ulike variabler.  

 

Tidligere skolegang og type læringsstil 

I den foreliggende studien var det ikke store forskjeller i fordelingen på type læringsstil 

mellom gruppene med ulikt antall års skolegang forut for sykepleierutdanningen. Det var 

heller ikke noen statistisk signifikans å finne i disse forskjellene. Den største forskjellen 

kunne allikevel sees hos de med mest skolegang, da studentene i denne gruppen skilte seg ut 

fra de andre gruppene ved å ha flest studenter med en assimilativ læringsstil.  Det var ingen 

tidligere studier som hadde undersøkt denne sammenhengen. 
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Overføring av resultatene fra denne studien til resten av populasjonen 

Når demografiske data blant studentene i utvalget sammenlignes med liknende data blant alle 

sykepleierstudenter som tok bachelor i sykepleie i Norge i 2012, samsvarer disse til en viss 

grad. Opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå viste at andelen menn som studerte bachelor i 

sykepleie i Norge i 2012 var 11,2 % mens andelen kvinner var 88,8 % (Statistisk Sentralbyrå, 

2015). I den foreliggende studien var fordelingen ganske lik med 8,2 % menn og 91,8 % 

kvinner. Blant alle studentene som studerte sykepleie i 2012 var det 10,3 % som hadde 

innvandrerbakgrunn (Statistisk Sentralbyrå, 2015). I den foreliggende studien opereres det 

ikke med begrepet «innvandrerbakgrunn», men det er allikevel innsamlet demografiske data 

som til en viss grad kan sammenlignes med dette. Dette gjelder data som omhandler 

nasjonalitet og morsmål. I denne studien oppga 8,2 % at de hadde annen nasjonalitet enn 

norsk og 11% oppga at de hadde et annet morsmål enn norsk. Dersom vi velger å 

sammenligne disse tallene med andelen i populasjonen som hadde innvandrerbakgrunn, ser vi 

en klar likhet. Det er ikke tilgjengelig statistiske data på hverken alder, morsmål eller tidligere 

skolegang blant alle studentene som studerte bachelor i sykepleie i Norge i 2012.  

 

En slik sammenligning mellom demografiske data hos utvalget og demografiske data hos 

populasjonen kan styrke eller svekke utvalgets representativitet. Dersom det er systematisk 

over- eller underrepresentasjon av en gruppe i et utvalg kan man betegne det som skjevhet i 

utvalget (Polit og Beck, 2012). Da svarprosenten i denne studien var 99,4 %, var det ingen 

fare for systematisk skjevt frafall.  

 

Med utgangspunkt i de sammenliknbare data kan det hevdes at utvalget i den foreliggende 

studien representerer populasjonen. Dette styrker utvalgets representativitet. En slik 

representativitet medfører en større mulighet for å legitimere generalisering av resultatene fra 

denne studien. Dette gjelder til tross for utvalgsstrategi og utvalgsstørrelse.  
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Metodologiske utfordringer og kritiske kommentarer/studiens 

begrensninger 

Når det gjelder valg av metode fulgte dette automatisk da det ble benyttet et ferdig utviklet 

spørreskjema med bakgrunn i det teoretiske rammeverket for studien. Det kan derfor ikke 

diskuteres om dette var et riktig valg eller ikke. I metodekapitlet ble gjennomføringen av 

studien, og de vurderinger som lå til grunn for dette, nøye gjennomgått. Det kan allikevel 

stilles kritiske spørsmål rundt noen av valgene som er tatt i prosessen.  

 

I forbindelse med innsamling av data ble det benyttet et selvrapporteringsskjema. Denne 

formen for datasamling har sine svakheter. Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til om 

selvrapporterte data er riktige. Respondenten kan til en viss grad være styrt av et ønske om å 

stille seg selv i et best mulig lys. Av den grunn kan det være at han ikke gir den fulle sannhet 

(Polit og Beck, 2012). På den annen side var spørreskjemaet som ble brukt i denne studien 

utformet slik at det ikke innebar at respondenten måtte utlevere positive eller negative sider 

ved seg selv, men kun rangere egne preferanser eller opplyse om demografiske data. Ingen av 

utsagnene var dermed positivt eller negativt ladet.  

 

Utvalget i denne studien var et bekvemmelighetsutvalg. Med et slikt utvalg er det alltid en 

risiko for at det ikke representerer hele populasjonen (Polit og Beck, 2012). Med de praktiske 

og økonomiske begrensningene som ligger i en masteroppgave kan det hevdes at 

bekvemmelighetsutvalg var det eneste reelle alternativet. I denne studien var det imidlertid en 

styrke at studentene ble rekruttert fra to høgskoler fremfor kun en. I ettertid av 

datainnsamlingen og analysearbeidet kan det stilles spørsmål om studentene fra alle tre årene 

ved de respektive skolene burde vært inkludert i utvalget, ikke bare førsteårsstudenter. Det 

hadde vært mer ressurskrevende med tanke på tidsbruk både i datainnsamlingsprosessen og i 

analysearbeidet, men det hadde gitt studien et større utvalg og dermed økt mulighet til å 

generalisere ut fra resultatene. I en kvantitativ studie vil det alltid være ønskelig med et så 

stort utvalg som mulig (Polit og Beck, 2012). På den annen side var utvalgsstørrelsen i den 

foreliggende studien tilnærmet lik gjennomsnittet i utvalgsstørrelsen fra tidligere studier. I 

tillegg var svarprosenten høy. Innsamlede demografiske data om studentene gjorde det også 

lettere å sammenligne resultatene med andre studier.  
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Det var bare én tidligere studie som hadde undersøkt sammenheng mellom læringsmodiene 

og demografiske data (D’Amore et al., 2011). Dette har gjort det vanskelig å sammenligne 

data fra den foreliggende studien med andre studier når resultatet skulle diskuteres. Det 

samme gjaldt da sammenhengen mellom studentenes demografiske data og læringsstil skulle 

undersøkes. Det var også få tidligere studier som hadde gjort dette. 

 

Reliabilitet og validitet er viktige kriterier som brukes for å vurdere en studies gyldighet og 

pålitelighet (Polit og Beck, 2012). I den foreliggende studien har det blitt brukt et ferdig 

utviklet spørreskjema som fra tidligere er vurdert til å ha en tilfredsstillende grad av validitet 

og reliabilitet (Kolb og Kolb, 2005a). Etter oversettelse og annen tilpasning av spørreskjemaet 

var det allikevel viktig å vurdere validitet og reliabilitet på nytt. Det ble blant annet gjort ved å 

måle Cronbachs Alpha på de fire subskalaene. Resultatet fra disse målingene viste en lav 

verdi på 0,57, to akseptable nært til 0,70 og en høy verdi på 0,81. Det kan knyttes noe 

usikkerhet til den laveste verdien på 0,57.  Andre grep som er gjennomført for å sikre validitet 

og reliabilitet er gjennomgått i metodekapitlet. 
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KAPITTEL 7 

IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS OG 

VIDERE FORSKNING  

Det er hensiktsmessig å diskutere om tilgjengelig kunnskap om sykepleierstudenters 

læringsstil i tilstrekkelig grad gjenspeiles i dagens sykepleierutdanning. Dersom den ikke gjør 

det, hvilke grep bør tas? Det må nevnes at de tidligere studier har hatt få konkrete forslag til 

endringer i opplæringen. 

 

Før denne studien forelå det ingen studier som hadde kartlagt Kolbs læringsstiler blant 

sykepleierstudenter i Norge hadde blitt kartlagt. Det kan derfor ansees som nyttig at dette har 

blitt gjort. Det kan hevdes at det vil være behov for å gjøre flere liknende undersøkelser blant 

sykepleierstudenter i nordiske land, og i Europa forøvrig. På den annen side kan det stilles 

spørsmål om det er et reelt behov for ytterligere kartlegging av sykepleierstudenters 

læringsstil. I gjentatte studier har det nå vist seg at disse studentene varierte i læringsstil, 

uavhengig av type helsefag og uavhengig av demografiske data. Den foreliggende studien har 

i stor grad bekreftet tidligere funn far studier utført i andre land. Den har samtidig tilført 

kunnskap som viser at dette også kan antas å gjelde for studenter i Norge. Kanskje er det slik 

at det nå foreligger nok kunnskap om sykepleierstudenters foretrukne læringsstil. 

Utfordringen ligger kanskje heller i at denne kunnskapen ikke har funnet veien inn i 

sykepleierutdanningen. 

 

Implikasjoner for praksis 

Utdanningsinstitusjoner hvor det utdannes sykepleiere kan dra nytte av den teoretiske og 

empiriske kunnskapen som finnes om sykepleierstudenters læringsstil. Disse 

utdanningsinstitusjonene kan med bakgrunn i forskningsresultater ta høyde for at alle de fire 

læringsstilene er representert blant deres studenter. Utdanningsinstitusjonene bør tilby et 

undervisningsopplegg som i størst mulig grad imøtekommer studenter med alle de fire 

læringsstilene. Det vil sannsynligvis medføre noen endringer i hvordan utdanningen er lagt 

opp. 
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Endringene som kreves for å imøtekomme studenter med alle de fire læringsstilene vil 

kanskje være utfordrende, og det vil mest sannsynlig kreve omlegging av det pedagogiske 

opplegget på flere områder. Hva som skjer ved den enkelte utdanningsinstitusjon henger i stor 

grad sammen med premisser og beslutninger som ligger langt utenfor den enkelte høgskole 

eller universitet. Det vil allikevel alltid være et handlingsrom som åpner for endringer. 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, er en amerikansk 

forskningsinstitusjon som er kjent for sine grundige og kritiske studier av ulike 

profesjonsutdanninger (Benner et al., 2010). De har også undersøkt sykepleierutdanningen. 

Resultater fra disse studiene har ført til debatt om utdanningspraksis innen sykepleiefaget. 

Forskningsinstitusjonen har kommet med flere forslag til endringer, blant dem anbefalinger 

som dreier seg om pedagogiske strategier. Det argumenteres for konkrete endringer ved 

pedagogiske strategier som de mener vil heve kvaliteten på utdanningen og styrke studentenes 

læringsutbytte. Det synes relevant å trekke inn disse forslagene i diskusjonen som omhandler 

å ta hensyn til studentenes læringsstil, da flere av disse anbefalingene bygger på prinsippet om 

erfaringslæring. Anbefalingene herfra trekkes frem for å underbygge nytten av å bruke 

kunnskap om Kolbs erfaringslæringsteori og studenters læringsstil i sykepleierutdanningen. 

 

Studier av sykepleierutdanningen i USA viste en tendens til at undervisningen ofte var både 

oppstykket og låst i et fast mønster (Benner et al., 2010). Det var gjennomgående at 

studentene først fikk presentert abstrakt informasjon, for deretter å anvende denne 

informasjonen i praksis. Dette kan beskrives som en fragmentering av utdanningen. Det 

samme kan i stor grad sies å gjelde utdanningen i Norge. De ulike læringsarenaene, som for 

eksempel klinisk praksis, øvingslaboratorier og tradisjonelle forelesninger i klasserom, er 

tradisjonelt sett oftest adskilt. I tillegg er det ofte ulike lærere eller veiledere som har ansvaret 

på hver sin arena. Det er tidvis lite samarbeid og kommunikasjon dem imellom. Dette gjelder 

kanskje særlig ved store utdanningsinstitusjoner. De tradisjonelle forelesningene bærer ofte 

preg av Power-Point presentasjoner og baserer seg på pedagogiske strategier som er langt 

mindre effektive enn de som vanligvis brukes i klinisk praksis og i øvingslaboratorier. Her er 

tilegnelse og anvendelse av kunnskap mer integrert. Erfaringslære er ofte et hovedprinsipp i 

praksis, men nærmest fraværende i andre læringssituasjoner (Benner et al., 2010).  
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Det kan argumenteres for at kunnskap som skal benyttes i et såpass komplekst yrke som 

sykepleie, kun kan tilegnes gjennom tett dialog mellom teori og praksis (Benner et al., 2010). 

Ved å tilstrebe integrering av Kolbs (1984) fire læringsmodier i hver enkelt læringssituasjon, 

vil det være mulig for studenten å oppnå en slik dialog. Ved å både oppleve en konkret 

erfaring, gjennomgå reflekterende observasjon, abstrakt konseptualisering og aktiv 

eksperimentering i enhver læringssituasjon vil studenten ha bedre forutsetning for å knytte 

teori og praksis sammen. Samtidig er det garantert at alle studentene imøtekommes dersom 

alle disse fire læringsmodiene blir berørt (Kolb og Kolb, 2005a).  

 

Sykepleierutdanningen er en profesjonsutdanning. Som presentert i Molander og Terum 

(2008) er profesjoners kunnskapsgrunnlag et sammensatt fenomen. Det tradisjonelle synet er 

at kunnskap, verdier og ferdigheter tilegnet gjennom høyere utdanning er en forutsetning for å 

kunne utøve yrket på en god måte. Teoretisk kunnskap betraktes som en viktig forutsetning 

for profesjonell praksis. Antakelsen er at kunnskapen som erverves gjennom utdanningen, 

nokså direkte kan overføres til yrkespraksis. Noe av det særegne ved profesjonsutdanninger er 

nettopp samspillet og spenningene mellom teoretiske innsikter fra forskjellige fagområder og 

praktisk kunnskap. Dette samspillet kan foregå på mange måter (Molander og Terum, 2008). 

Sykepleierutdanningen er en profesjonsutdanning som historisk sett har en sterk 

praksistradisjon, praksis er fortsatt en stor del av studiet. Dette har kanskje gjort det vanskelig 

å omstille seg til økte krav om mer teori, evidens og forskning. Gjennom høgskolereformen 

fra 1994 stilles det krav til at all høyere utdanning skal være forskningsbasert. Også 

rammeplan for sykepleierutdanning (2008), helsepersonelloven (1999) og yrkesetiske 

retningslinjer for sykepleiere (2011) stiller krav knyttet til teoretisk kunnskap og en 

forskningsbasert utdanning og yrkesutøvelse. Det er ingen tvil om at teoretisk kunnskap er 

viktig for profesjonalisering, for å imøtekomme økt kompleksitet i sykepleieryrket og som 

følge av behovet for avansert kunnskap. Det kan samtidig stilles spørsmål om kravet om mer 

teori og forskning i sykepleierutdanningen går på bekostning av praktisk kunnskap og 

praktiske ferdigheter. Svaret på dette spørsmålet kan være at det ikke trenger å være en 

motsetning mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen. Som Smeby og Heggen (2014) 

har påpekt ligger utfordringen ved profesjonsutdanninger i å skape meningsfulle 

sammenhenger mellom nettopp teori og praksisopplæring. Dette samsvarer med hva Benner 

et al. (2010) har konkludert med. Det kan argumenteres for at bruk av kunnskap om Kolbs 
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læringsstiler vil bidra til å styrke denne sammenhengen. Ved å skape slike meningsfylte 

sammenhenger vil også studentene bedre forstå hvorfor de skal lære noe. Det vil igjen gi 

bedre læringsutbytte, øke motivasjonen og bidra til å gjøre læringsaktivitetene mer 

meningsfylte. 

 

Det er flere pedagogiske grep som kan gjøres i ulike læringssituasjoner for å imøtekomme 

sykepleierstudentenes læringsstil samt styrke sammenhengen mellom teori og praksis. I det 

følgende vil noen konkrete forslag til endringer presenteres. Et viktig tiltak for å bedre 

læringsmiljøet for sykepleierstudenter vil først og fremst være å sørge for at sykepleielærere 

har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse. Det kan hevdes at pedagogisk kompetanse hos 

sykepleielærere vil kunne gi bedre undervisning og oppfølging av studentene. Kravet om at 

all høyere utdanning skal være forskningsbasert har gitt flere sykepleielærere med høyere 

utdanning og forskerkompetanse. Det er viktig, men det bør ikke gå på bekostning av den 

pedagogiske skoleringen.  

 

I klasseromsundervisningen er det mulighet for utprøving av ulike pedagogiske modeller for å 

imøtekomme studentenes læringsstil. Da er det viktig at sykepleielærerne har tilstrekkelig 

pedagogisk kunnskap. Å stille spørsmål og å engasjere studentene underveis i forelesningen, 

er enkle grep som kan brukes. Det gir samtidig foreleseren mulighet til å tilpasse pedagogiske 

strategier fortløpende. Å bruke erfaringslæring med egne eller studentenes erfaring fra praksis 

som organiserende prinsipper for undervisningen, er noe som ofte engasjerer studentene. I 

tillegg skaper det en naturlig sammenheng mellom teori og praksis. Videre kan prinsippet om 

erfaringslæring brukes ved å koble nytt stoff til velkjent stoff. Refleksjon kan oppnås gjennom 

å la studentene å stille spørsmål, ved å skape nysgjerrighet og gjennom å samtale om kliniske 

situasjoner. Undervisningen blir også lettere forankret i praksis ved å bruke narrativer (Benner 

et al., 2010). De nevnte pedagogiske virkemidlene vil bidra til at flere av modiene i 

læringssirkelen blir brukt. Dermed imøtekommes studentene uavhengig av 

læringsstilpreferanser. Ved å bruke slike pedagogiske grep i forelesningen vil særlig 

studentene med en divergent læringsstil imøtekommes, da de foretrekker situasjoner hvor det 

kreves vurdering av konkrete situasjoner fra ulike perspektiv. I tillegg foretrekker de å jobbe i 

grupper og er åpne for flere synspunkter. Også studenter med en assimilativ læringsstil vil 

imøtekommes på forelesninger, da de ofte fortrekker denne undervisningsformen. De 
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reflekterer gjerne over hva de har hørt. Dette får studentene bedre mulighet for gjennom 

dialog med medstudenter og foreleser. Studenter med en konvergent læringsstil er gode på å 

overføre teorier og ideer til praksis, og kan derfor ha større nytte av forelesninger hvor teori 

og praksis knyttes sammen. Studenter med en akkomodativ læringsstil liker å være personlig 

involvert når de skal lære noe, noe det er mulighet for dersom foreleseren har kontinuerlig 

dialog med studentene og samtidig åpner for at studentene kan trekke frem egne erfaringer når 

teori presenteres (Kolb og Kolb, 2005a).  

 

Dersom det er slik at avstanden mellom teori og praksis blir for stor de ukene studentene er i 

praksisfeltet, bør det gjøres endringer som motvirker dette. Gjennom fokus på å ivareta alle de 

fire modiene i læringssirkelen (Figur 1) vil sammenhengen mellom teori og praksis 

automatisk synliggjøres. Det finnes læringsarenaer som kan brukes som et supplement under 

praksisperioden for lettere å integrere teori i opplæringen. Øvingslaboratoriet kan være en 

læringsarena for å bedre samspillet mellom teori og praksis. Dette er en læringsarena hvor 

studentene får mulighet til å forberede seg på klinisk praksis ved å øve på ulike praktiske 

ferdigheter. I øvingslaboratoriet foregår en forenkling av komplekse oppgaver. Det vil si at 

studentene øver på en rekke isolerte, kliniske prosedyrer, og på kommunikasjonsferdigheter 

uten den komplekse kliniske situasjonen som ofte oppstår i praksis. Det vanligste er at 

studentene først øver på noe i øvingslaboratoriet for deretter å prøve det ut i praksis. For å øke 

læringseffekten kan det være en ide å veksle mellom øvingslaboratoriene og praksis. Slik får 

studentene mulighet til å bearbeide og reflektere rundt erfaringene fra praksis på en 

læringsarena hvor det er tid og rom for både teori og praksis. Benner et al. (2010) har også 

trukket frem at teori og praksis knyttes tettere sammen dersom studentene i en 

simuleringssituasjon kombinerer det de har lært fra lærebøker og undervisningen med kliniske 

erfaringer fra praksis. I øvingslaboratoriet kan studentene sammen med medstudenter og 

lærere trene på slike kliniske situasjoner, noe som gir bedre muligheter for kontinuerlig dialog 

enn hva som er mulig i praksisfeltet. I laboratoriet er det mulighet for å gjenskape komplekse 

situasjoner. Slik kan erfaringslæring brukes som et pedagogisk hjelpemiddel i 

praksisperioden. Som Bjerknes (2015) påpeker bør sykepleieren som veileder studenten i 

praksis ha kunnskap om ulike veiledningsmodeller og bruke disse aktivt for å stimulere 

studentenes læringsprosess. Med slik kunnskap kan denne sykepleieren blant annet bevisst 
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hjelpe studenten til å belyse situasjoner de opplever i et teoretisk perspektiv, og dermed gi 

teori praktisk relevans (Bjerknes og Christiansen, 2015). 

 

E-læring, prosjekter, gruppearbeid og forelesninger som går parallelt med praksis også bidra 

til at studentene finner meningsfylte sammenhenger mellom teori og praksis. På disse 

læringsarenaene får studentene mulighet til å bruke den konkrete erfaringen de har opplevd i 

praksis som grunnlag for refleksjon, abstrakt konseptualisering og aktiv eksperimentering. 

Ved å veksle mellom ulike arenaer kan dette foregå i grupper eller alene. Ved å organisere 

praksisperiodene på en slik måte vil studenter med alle de fire læringsstiler lettere 

imøtekommes.  

 

 

Implikasjoner for videre forskning 

Selv om det foreligger mye kunnskap om studenters læringsstil, vil det allikevel være behov 

for å bygge på denne kunnskapen med ny forskning. Som nevnt innledningsvis i dette 

kapitlet, er det kanskje ikke nødvendig med flere studier hvor kun studentenes læringsstil 

kartlegges. Da vil det sannsynligvis være mer hensiktsmessig å gjennomføre 

intervensjonsstudier for å undersøke om tilretteleggingen for de fire læringsstilene vil ha 

positiv effekt på studentenes læringsutbytte. Dette er omfattende prosjekter, men vil være 

nødvendig for å kunne innhente kunnskap om hvilke pedagogiske strategier som vil gi 

sykepleierstudentene den beste opplæringen. 

 

Fra tidligere er det gjort noen få slike intervensjonsstudier blant helsefagstudenter hvor Kolbs 

læringsstiler har vært en del av det teoretiske rammeverket, og hvor man har undersøkt om 

tilrettelegging for studentenes læringsstil har hatt noen positiv effekt på studentenes resultater 

(Murray, 2011; Sandmire og Boyce, 2004).  

 

I 2011 ble det publisert en studie hvor læringsstil ble kartlagt hos en gruppe 

ergoterapistudenter ved oppstart av studiet (Murray, 2011). Denne informasjonen ble brukt 

som bakgrunn for utviklingen av en individuell opplæringsplan som studentene kunne bruke 

som hjelpemiddel i et av kursene det neste studieåret. I denne opplæringsplanen ble studenten 

presentert for hvilken læringsstil han hadde og hvilke to læringsmodus som var de mest 
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foretrukkete ved en slik læringsstil. Videre fulgte en liste over hva som var typisk for 

studenter med denne læringsstilen, og videre en oversikt over hvilke læringssituasjoner som 

var best for dem. Studentene rapporterte jevnlig til studieveileder hvordan de jobbet, og ved 

slutten av semesteret ble resultatene for kurset brukt som et mål på hvor vellykket denne 

individuelle opplæringsplanen hadde vært. Karakterene til disse studentene ble i hovedsak A 

eller B. Konklusjonen som ble trukket var at studentene opplevde det svært tilfredsstillende å 

få kunnskap om hvordan de best fungerte i en læringssituasjon, og at de ved å bruke denne 

kunnskapen oppnådde et godt resultat (Murray, 2011). En slik studie hadde vært nyttig å 

gjennomføre med sykepleierstudenter i utvalget, for å undersøke om de fikk et bedre 

læringsutbytte med kunnskap om sin læringsstil. Det bør også diskuteres om det finnes flere 

mål enn studentenes karakterer på effekten av et slik opplegg. Det er usikkert om studentene i 

Murrays (2011) studie var studenter som hadde oppnådd gode karakterer uavhengig av den 

individuelle opplæringsplanen. For å eventuelt avklare dette kunne studentenes tidligere 

resultater vært endel av de demografiske data som ble innhentet. 

 

Det er få som har undersøkt effekten av å bruke kunnskap om læringsstil i en gruppesituasjon. 

Sandmire og Boyce (2004) identifiserte læringsstiler hos helsefagstudenter, og undersøkte 

hvordan disse studentene fungerte i en gruppesituasjon. De valgte da å parre personer med 

både lik og ulik læringsstil. Resultatet viste at gruppene hvor studentene hadde ulik læringstil 

oppnådde signifikant bedre resultater enn de gruppene hvor studentene hadde lik læringsstil. 

Med bakgrunn i resultatet fra studien til Sandmire og Boyce (2004) ville det være 

hensiktsmessig å dele studentene inn i grupper hvor alle de fire læringsstilene ble representert. 

På den måten tilrettelegges det kanskje for et bedre læringsutbytte. Praksisen med å 

samarbeide med studenter med annen læringsstil enn deg selv kan prøves ut både i klinisk 

praksis, øvelseslaboratorier og i andre gruppearbeid. Det burde uansett vært hensiktsmessig å 

utføre en lignende studie med sykepleierstudenter i utvalget, da resultatene fra kun én studie 

ikke er tilstrekkelig som grunnlag for å rettferdiggjøre endringer i et pedagogisk opplegg. 
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KAPITTEL 8 

KONKLUSJON  

Hensikten med denne studien var å kartlegge sykepleierstudenters læringsstil ved hjelp av 

Kolb Learning Style Inventory. Videre var det interessant å undersøke om studentenes 

læringsstil kunne sies å ha en sammenheng med demografiske data. Studentens score på de 

fire læringsmodiene ble identifisert, og videre undersøkt i sammenheng med demografiske 

data. Resultatene fra analysene og resultater fra tidligere studier dannet bakgrunn da 

implikasjoner for praksis og videre forskning ble diskutert. Studiens metode har blitt grundig 

gjennomgått og diskutert, noe som styrker denne studiens validitet og reliabilitet. Det har i 

hele prosessen blitt opptrådt forsvarlig innenfor de regler, rammer og godkjenninger som er 

gitt.  

 

Kolb (1984) og Kolb og Kolb (2005a) har hevdet at sykepleiere som oftest har en 

akkomodativ eller divergent læringsstil. Denne påstanden samsvarer med resultatene fra den 

foreliggende studien. Her hadde to store grupper en akkomodativ eller divergent læringsstil, 

og to mindre grupper hadde en konvergent eller assimilativ læringsstil. Kolbs påstand 

stemmer derimot ikke når resultater fra tidligere studier og den foreliggende studien sees 

under ett. Et problem med Kolbs påstand om sykepleiere kan være hans syn på sykepleie som 

fag. For Kolb er sykepleierens primærfunksjon å gi omsorg til syke. Det faglige grunnlaget 

med tekniske ferdigheter og teoretisk kunnskap er i stor grad fraværende. Hans perspektiv kan 

igjen ha sammenheng med hvordan synet på sykepleie var på den tiden da han utviklet sin 

teori, og da særlig blant de som ikke selv tilhørte profesjonen. 

 

Resultatene fra denne studien viste at sykepleierstudenter fordelte seg på alle de fire 

læringsstiltypene som Kolb (1984) har definert. Det samme viste resultatene fra tidligere 

studier med både sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter i utvalget. Alle disse 

resultatene sett under ett viste at studentene ikke fordelte seg mellom de fire læringsstiltypene 

på noen særskilt måte. Det kan derfor hevdes at sykepleierstudenter ikke er en homogen 

gruppe når det gjelder læringsstil. Med utgangspunkt i denne studiens funn, og resultatene fra 

tidligere studier, kan det også antas at dette gjelder uavhengig av studentenes demografiske 

data. Kun i noen ytterst få studier er det funnet signifikant sammenheng mellom demografiske 
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data og type læringsstil. Analysen fra den foreliggende studien viste også at studentene scoret 

relativt likt på alle de fire læringsmodiene. Det var minimale forskjeller i scorene, noe som 

underbygger påstanden om at sykepleierstudenter er en sammensatt gruppe med varierende 

læringspreferanser. Dette er noe det bør tas hensyn til i sykepleierutdanningen. 

 

For å imøtekomme sykepleierstudentenes ulike læringsstil i de ulike læringssituasjonene er 

det flere pedagogiske grep som bør tas. Et viktig tiltak for å bedre forutsetningene for læring 

kan være å stille krav om at sykepleielærere skal ha pedagogisk kompetanse. Et annet tiltak 

som er viktig for å ivareta prinsippet om erfaringslæring er hindre fragmentering av 

utdanningen. I denne sammenhengen er det viktig å integrere teori og praksis på så mange 

læringsarenaer som mulig. Dette kan gjennomføres med enkle grep. Selv om det nå foreligger 

mye kunnskap om studenters læringsstil, vil det allikevel være behov for å bygge på denne 

kunnskapen med ny forskning. Her vil intervensjonsstudier kunne spille en viktig rolle i å 

undersøke om igangsatte tiltak har lykkes med å imøtekomme studentene, uavhengig av type 

læringsstil. Dette er et omfattende prosjekt. For å innhente kunnskap om hvilke pedagogiske 

opplegg som er hensiktsmessig for å gi sykepleierstudentene best mulig opplæring, vil 

imidlertid slike studier være nødvendig. 
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Tillatelse til å gjennomføre studie 
DELETEREPLYREPLY ALLFORWARD  

Mark as unread  

 
Anne Mette Høegh-Larsen <a.m.hoegh-larsen@studmed.uio.no>  
Mon 2013-05-13 10:08 

To:  

marianne.hedlund@hit.no;  

inger.j.kraver@hive.no;  

... 

Hei, 

 

Jeg tar en mastergrad i Sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo,  

Institutt for helse og samfunn. I den forbindelse er jeg i gang med en  

studie hvor jeg ønsker å undersøke førsteårs bachelorstudenter i  

sykepleie (heltid) ved deres høgskole. 

 

Hovedhensikten med studien er å kartlegge sykepleiestudenters  

læringsstil, samt å se læringsstil i sammenheng med demografiske  

forskjeller. Jeg vil videre diskutere om funnene kan ha implikasjoner  

for det pedagogiske opplegget i sykepleieutdanningen. 

 

Læringsstil brukes som et verktøy for å identifisere forskjeller i  

hvordan individer lærer seg noe. Kunnskap om studentenes læringsstil kan  

gi studentene mulighet til å utnytte sitt læringspotensiale best mulig.  

Det vil også gi undervisere mulighet for å tilrettelegge  

undervisningsopplegget slik at det favner alle. I tillegg vil økt fokus  

på pedagogikk stimulere lærere som utdanner sykepleiere, og øke deres  

refleksjon rundt egen praksis. 

 

Dette er en ikke-eksperimentell studie med beskrivende design. Dataene  

vil innsamles ved hjelp spørreskjema utviklet av David Kolb. 

 

Når det gjelder den praktiske gjennomføring ønsker jeg å få tillatelse  

til å dele ut spørreskjema på en forelesning rett etter studiestart  

høsten 2013. Studentene trenger ca 10 min på å svare og deretter vil jeg  

samle inn skjemaene. Ved at jeg selv får være tilstede gir det mulighet  

for å informere om studien samt svare på eventuelle spørsmål. Det er  

selvsagt frivillig for studentene å delta i studien. 

 

Jeg håper det er mulighet for å gjennomføre studien ved deres høgskole,  

og at jeg kan få informasjon om hvem jeg kontakter mtp den praktiske  

gjennomføringen. Ta kontakt ved spørsmål. 

 

Veileder er professor Ida Torunn Bjørk. 

 

Mvh Anne Mette Høegh-Larsen 

  



  

  

Vedlegg 3 

Universitetet i Oslo 
Det medisinske fakultet/Institutt for helse og samfunn/Avdeling for 
sykepleievitenskap 

 

Til deg som er førsteårs sykepleierstudent! 

Dette er en forespørsel om å delta i studien ”Læringsstiler hos sykepleierstudenter”. 

Deltakelse i studien innebærer å fylle ut vedlagte spørreskjema. 

Denne studien er en del av en masteroppgave ved Universitetet i Oslo, Avdeling for 

sykepleievitenskap. Veileder er professor Ida Torunn Bjørk. Studiens hensikt er å kartlegge 

sykepleiestudenters læringsstil. Læringsstil er et begrep som brukes av undervisere og 

forskere som et verktøy for å identifisere forkjeller i hvordan individer lærer seg noe.  

Kunnskap om læringsstil hos sykepleierstudenter kan bidra til at høgskolesystemet 

tilrettelegger undervisningen slik at alle studenters læringsstil imøtekommes. Dermed kan 

studentene utnytte sitt læringspotensiale maksimalt.  Det finnes en rekke instrumenter for å 

måle læringsstil. I denne studien er det en oversatt versjon av ”The Kolb Learning Style 

Inventory - Version 3.1”* som brukes.  

Resultatene fra denne studien vil bli presentert i en masteroppgave der det vil diskuteres 

hvilke implikasjoner funnene kan ha for sykepleierutdanningen. Du kan få tilgang til 

resultater fra studien ved å kontakte undertegnede. 

Deltakelse i denne studien er frivillig. Å returnere skjemaet i utfylt tilstand vil anses som å 

samtykke til deltakelse i studien. Ingen av opplysningene som innhentes er 

personidentifiserbare. Det utfylte skjemaet vil allikevel behandles konfidensielt. 

Utenforstående vil ikke på noe tidspunkt få tilgang til spørreskjemaet eller vite hvem som har 

deltatt i studien. Spørreskjemaet vil makuleres så snart masteroppgaven er sensurert. 

Dersom du har spørsmål knyttet til studien kan du ta kontakt med undertegnede. Det vil ta ca 

10 minutter å fylle ut skjemaet. 

 

På forhånd takk for hjelpen! 

Med vennlig hilsen 

Anne Mette Høegh-Larsen     Ida Torunn Bjørk 

Avdeling for sykepleievitenskap    Avdeling for sykepleievitenskap 

a.m.hoegh-larsen@studmed.uio.no    i.t.bjork@medisin.uio.no 

Tlf: 95 24 35 88      Tlf: 22 85 05 77 

 

*© 1993 David A. Kolb, Experience-Based Learning Systems, Inc. All rights reserved. 

 

mailto:a.m.hoegh-larsen@studmed.uio.no


  

  

Forklaring til utfylling av spørsmål 1-12 

De 12 første spørsmålene innebærer å fullføre en setning. Prøv å huske en nærliggende 

situasjon fra skolen hvor du skulle lære noe nytt. Ranger svaralternativene med tallene 1-4 ut 

fra hva som beskriver deg best. Alle alternativene skal rangeres.  

4=mest lik deg, 3= nest mest lik deg, 2= tredje mest lik deg, 1= minst lik deg 

(Eksempel:  

1. Når jeg skal lære… 

A: Liker jeg å håndtere mine følelser 1 B: Liker jeg å tenke på ideer  3 

C: Liker jeg å gjøre ting 2 D: Liker jeg å se på og å høre på  4 

 

 

1. Når jeg skal lære… 

A: liker jeg å håndtere mine følelser   B: liker jeg å tenke på ideer  

C: liker jeg å gjøre ting   D: liker jeg å se på og å høre på  

 

2. Jeg lærer best når… 

A: jeg lytter og observerer nøye   B: jeg stoler på logisk tenkning   

C: jeg stoler på mine antagelser 

og følelser  D: jeg arbeider hardt for å få ting unna   

 

3. Mens jeg lærer… 

A: har jeg tendens til å resonere meg  

frem til ting   B: er jeg ansvarlig for ting   

C: er jeg stille og reservert   D: har jeg sterke reaksjoner og følelser   

 

4. Jeg lærer ved å… 

A: føle   B: gjøre   

C: observere    D: tenke   

 

  



  

  

5. Når jeg lærer… 

A: er jeg åpen for nye erfaringer   B: ser jeg på alle sider ved en sak   

C: liker jeg å analysere ting,  

bryte de ned i sine enkelte deler   D: liker jeg å prøve ut ting   

 

6. Mens jeg lærer… 

A: er jeg en observerende person   B: er jeg en aktiv person   

C: er jeg en intuitiv person   D: er jeg en logisk person   

 

7. Jeg lærer best gjennom… 

A: observasjon   B: personlige relasjoner   

C: rasjonelle teorier   D: mulighet til å prøve ut og praktisere   

 

8. Når jeg lærer… 

A: liker jeg å se resultater av  

mitt arbeid  B: liker jeg ideer og teorier   

C: tar det tid før jeg handler   D: føler jeg meg personlig  

  involvert i ting   

 

9. Jeg lærer best når jeg… 

A: stoler på mine observasjoner   B: stoler på mine følelser   

C: kan prøve ut ting på egenhånd   D: stoler på mine ideer   

 

10. Mens jeg lærer… 

A: er jeg en reservert person   B: er jeg en aksepterende person   

C: er jeg en ansvarlig person   D: er jeg en rasjonell person  

 

11. Når jeg lærer… 

A: blir jeg involvert   B: liker jeg å observere   

C: evaluerer jeg ting   D: liker jeg å være aktiv   

 

  



  

  

12. Jeg lærer best når… 

A: jeg analyserer ting  B: jeg er mottakelig og har  

  et åpent sinn  

C: jeg er forsiktig   D: jeg er praktisk   

 

Videre i spørsmål 13-17 skal du krysse av et svaralternativ 

13. Kjønn 

Mann   Kvinne   

 

14. Alder 

Under 20 år   20-22 år   

23-29 år   30 år og eldre   

 

15. Morsmål 

Norsk   Annet språk   

 

16. Nasjonalitet 

Norsk   Annen   

 

17. Antall år fullført skolegang etter videregående opplæring 

 

0 år  1 år  2 år   

3 år  4 år  5 år eller mer  

 

 

 

 

 

Takk for din deltakelse i studien! 
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Research Grant 
DELETEREPLYREPLY ALLFORWARD  

Mark as unread  

 
Anne Mette Høegh-Larsen <a.m.hoegh-larsen@studmed.uio.no>  
Sun 2012-08-05 22:36 

To:  

Ginny_Flynn@haygroup.com;  

Michelle_Curran@haygroup.com;  

Anne Mette Høegh-Larsen <a.m.hoegh-larsen@ studmed.uio.no>;  

... 

Dear Ginny Flynn and Michelle Curran, 

 

 My name is Anne Mette Hoegh-Larsen. I am currently working on my master  

 thesis in Nursing Science at the University of Oslo, Norway (UiO). 

 In this study I plan to conduct research on nursing students’ different  

 styles of learning.   I intend to base this work on the Kolbs Learning  

 Style Inventory (KLSI). 

 Through searches in key databases I have become familiar with studies  

 that have employed the KLSI to examine learning styles in nursing  

 students.  In Scandinavia, however, no such study has so far been  

 published. 

 From your web pages I have seen that you grant free materials to  

 qualified students, scholars, and practitioners who are conducting  

 research on the KLSI. 

 I hereby ask to be given free access to the KLSI version 4.0, and,  

 permission to use this tool in my study. 

 There is currently no Norwegian version of the KLSI. I intend to  

 translate the assessment tool using the “back and forward” method. 

 The study is intended for completion by spring 2014. Professor at  

 Departement of Nursing Science UiO, Ida Torunn Bjork, will be my  

 supervisor. 

 

 Best regards 

 

 Anne Mette Hoegh-Larsen 

 Student Departement of Nursing Science, University of Oslo. 
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Vis detaljer 
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Dear Anne Mette, 

  

Congratulations! Your request regarding use of the LSI in your research has been 
approved. Attached you will find the following documents: 

         - MCB200C - This is a copy of the LSI 3.1 test. You may print or copy this as needed 

for your research 

          - MCB200D - The profile sheet contains the answer key for the test as well as the 

profiling graphs for plotting scores. This document may be produced as necessary for 
your research. The ACCE score on the Learning Style Type Grid is obtained by 
subtracting the CE score from the AC score. Similarly, the AERO score is AE minus 
RO. 

These files are for your data collection only. This permission does not extend to 
include a copy of these files in your research paper, it should be sufficient to source 
it. 

  

We also  have the LSI available online for a minimal fee (LSI 3.1 $3 per participant 
and LSI 4.0 $5 per participant). Please let me know if you would like to set up an 
online account and we can get that started. Also, if you wish to translate the LSI 3.1 
into Norwegian, please let me know and I get the contract sent to you. 

  

We wish you luck with your research and look forward to seeing your findings. 
Please send a copy of your results to 
https://dub127.mail.live.com/m/messages.m/openurl/?mid=m5d23837e-7602-11e2-
b4b4-00215ad9df80&mts=2013-02-13T17:26:21.343Z&fid=66666666-6666-6666-
6666-666666666666&q=grid&iru=%2fm%2ffolders.m%2f&pmid=m8367e096-78ac-
11e2-ba46-78e3b5171fd4&pmts=2013-02-
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17T02:48:35.553Z&rt=true&link=mailto%3apolly.flinch%40haygroup.com or you can 
send a hardcopy to: 

  

LSI Research Contracts 

c/o Polly Flinch 

399 Boylston St 

Suite 400, 4th Floor 

Boston, MA 02116 

  

Please let me know if you have any questions. 

  

Best, 
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Vedlegg 7 

SPØRSMÅL TIL UTFYLLING AV SPØRRESKJEMAET 

 

1. Hvor lang tid brukte du på å fylle ut skjemaet? 

 

 

 

 

2. Hvordan oppfattet du informasjonen om studien på side 1? 

 

 

 

 

3. Hvordan oppfattet du forklaringen til utfylling av spørreskjemaet? 

 

 

 

 

4. Var det noen spørsmål du ikke forsto? 

 

 

 

 

5. Din kommentar til spørreskjemaet 

 

 

 

 

  

 

 


