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VITA Læringsstile i undervisningen 

Læringsstile i undervisningen (The Learning Channel Preference Checklist ifølge O’Brian (1990)) 

HVAD ER DINE FORETRUKNE LÆRINGSSTI LE? 
 

HVAD gør jeg? HVORFOR gør jeg det? HVORDAN gør jeg det? 
 

5 = næsten altid, 4 = tit, 3 = af og til, 2 = ikke ret tit, 1 = næsten aldrig 
 1. Jeg husker bedst, hvis jeg skriver det ned 
 2. Når jeg læser, lytter jeg til de ord, jeg læser højt 
 3. Det er vigtigt for mig at diskutere med nogen for bedre at forstå 
 4. Jeg kan ikke lide at få at vide, hvad jeg skal gøre; jeg vil hellere bare begynde 
 5. Jeg kan danne billeder inde i mit hoved 
 6. Jeg kan bedst læse lektier til musik 
 7. Jeg har brug for mange pauser, når jeg læser lektier 
 8. Jeg kan bedst læse lektier, når jeg ikke sidder ved et bord 
 9. Jeg tager mange noter, når jeg læser og når jeg lytter 
 10. Det hjælper mig at kigge på den person, der taler; det får mig til at fokusere 
 11. Det er svært at forstå, hvad der bliver sagt, når der er larm i lokalet 
 12. Jeg foretrækker, at nogen fortæller mig, hvad det er, jeg skal gøre, frem for at 

læse instruktionen selv 
 13. Jeg foretrækker at høre lektien på en lydfil i stedet for selv at læse teksten i bogen 
 14. Når jeg ikke kan komme på et ord, så bruger jeg mine hænder og siger: ”hvad-er 

–det-nu-det-hedder?” 
 15. Jeg kan sagtens følge med, når der tales på dansk, også selv om jeg ikke lytter 

aktivt eller kigger ud ad vinduet 
 16. Det er lettere for mig at læse lektier, når der er stille 
 17. Det er let nok for mig at forstå kort, grafer og tabeller 
 18. Når jeg begynder at læse en bog, kan jeg godt lide lige at læse slutningen 
 19. Jeg kan bedre huske, hvad folk siger, end hvordan, de ser ud 
 20. Jeg husker ting bedst, hvis jeg læser højt sammen med nogen 
 21. Jeg tager notater, men jeg bruger dem aldrig senere 
 22. Når jeg koncentrerer mig om at læse eller skrive, så generer støj fra radioen mig 
 23. Det er vanskeligt for mig at danne billeder af ting inde i mit hoved 
 24. Det hjælper at tale højt med mig selv, når jeg læser lektier 
 25. Mit skrivebord ser rodet ud, men jeg ved, hvor tingene ligger 
 26. Når jeg laver en test, kan jeg genkalde mig tekstsiden med det rigtige svar og ”se” den for mig 
 27. Jeg kan ikke huske en joke længe nok til, at jeg kan genfortælle den 
 28. Når jeg lærer noget nyt, kan jeg bedst lide at høre om det, så læse om det og til 

sidst gøre det 
 29. Jeg kan godt lide at fuldføre et arbejde, før jeg begynder på et nyt 
 30. Jeg bruger mine fingre til at tælle med, og jeg bevæger mine læber, når jeg 

tæller 
 31. Jeg kan ikke lide at rette mit færdige arbejde 
 32. Når jeg prøver på at huske noget nyt, fx et tlf. nr., så hjælper det mig at 

danne et billede inde i mit hoved 
 33. Jeg ville hellere aflevere en opgave på bånd end skrive den 
 34. Jeg dagdrømmer i timerne 
 35. Jeg vil hellere lave et projektarbejde end flere skriftlige afleveringer 
 36. Når jeg får en lys idé, så skriver jeg den straks ned, for ellers glemmer jeg den 
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Du skal nu omhyggeligt overføre resultatet fra din besvarelse på hver linie i 
skemaet nedenfor: 

 
VISUEL AUDITIV KINESTETISK 
1. 2. 4. 
5. 3. 6. 
9. 12. 7. 
10. 13. 8. 
11. 15. 14. 
16. 19. 18. 
17. 20. 21. 
22. 23. 25. 
26. 24. 30. 
27. 28. 31. 
32. 29. 34. 
36. 33. 35. 

 

Visuel total:   Auditiv Total   Kinestetisk Total   
 

 
Læg alle tallene sammen Total: 
 
 

Konvertering i procent: 
Visuel  % 
Auditiv  % 
Kinestetisk  % 

Skitser din læringsstilprofil og indtegn procenterne på cirklen: 

Visuel: % 
Auditiv: % 
Kinestetisk: % 

 
 
 
 
 
 
 

Original test findes i Reid, Joy M. (1987: 196-98 Learning Styles in the ESL/ESF Classroom, Heinle & Heinle 
Publ. Boston, Mass., USA) 


