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Förord

Till att börja med vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Vi har under arbetets gång mött 
på både med – och motgångar men hela tiden försökt peppa och inspirera varandra. Ett stort 
tack till vår handledare Anders Söderlund som på ett konstruktivt sätt har hjälpt oss vidare 
med vårt arbete. Vi vill också tacka de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer, utan er 
hade vi inte kunnat genomföra detta arbete. 

Ett slutligt tack till våra familjer för ert tålamod i alla lägen.

Maria Sjöholm Lisa Mattsson
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Abstrakt

Alla elever är unika och tar in kunskap på olika sätt, för att kunna bemöta elevers olikheter 
samt individuella behov är det därför nödvändigt för oss pedagoger att ha detta i åtanke när vi 
planerar vår undervisning. Syftet med detta arbete var att ta reda på hur pedagoger upplever 
att deras undervisning tillmötesgår elevers individuella förutsättningar. Vi har också tagit reda 
på vilken förståelse pedagogerna har kring begrepp som inlärningsstil och sinnespreferens. 
För att få svar på vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger 
som arbetar på en F-5 skola. Resultatet visade på ett intresse hos pedagogerna när det gäller 
den lärstilsanpassade undervisningen samt sinnenas betydelse i undervisningen, dock 
upplevde majoriteten att det var svårt att ge varje enskild elev det individuella bemötande som 
faktiskt behövs. Intervjuerna visade på att majoriteten av pedagogerna använde sig av 
traditionella inslag i sin undervisning. Inom ramarna för denna så försökte man att 
individualisera och tillmötesgå elevernas varierade behov med hjälp av olika verktyg. Många 
av pedagogerna uttryckte också kritik gällande möjligheten att utföra en lärstilsanpassad 
undervisning. Kritiken som framkom handlade främst om resurser i form av personal och tid 
till planering.

Nyckelord: inlärning, lärstil, sinnespreferenser, individuellt bemötande, traditionell 
undervisning
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Inledning

Vi har under vår studietid både i den utbildning vi tagit del av på universitetet och genom den 
verksamhetsförlagda utbildningen berört ämnet som handlar om elevers olika förutsättningar 
för lärande samt deras varierande lärstilar. Efter att vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda 
utbildning så har vi båda upplevt att undervisningen på många skolor fortfarande är mycket 
traditionell. Med traditionell undervisning så menar vi en undervisning som byggs och styrs 
utifrån läromedel och där eleverna ofta ses som passiva mottagare. Detta stämmer inte 
överens med vår syn gällande elevers lärande och utveckling, dock undrar vi om det är 
realistiskt att genomföra en undervisning där elevers olikheter och behov bemöts på bästa sätt. 
Våra personliga erfarenheter är att de flesta barnen i tidig ålder är mycket motiverade och 
känner en glädje över att vistas i skolan dock avtar ofta denna motivation och glädje med 
åren. Vilket får oss att fundera över hur vi pedagoger kan bibehålla denna lust hos eleverna 
och stimulera elevers fortsatta lärande?  Kan undervisningsmetoder och pedagogers 
inställning till lärande förändra denna utveckling?

I läroplanen för de obligatoriska skolväsendet (Lpo94), kan man läsa: I skolarbetet skall det 
intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. Det skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. (Lpo 94 s. 16) 

Vad vi framförallt har fäst oss vid i litteraturen är professorerna Rita och Kenneth Dunn och 
deras ”Learning styles Model”. Denna modell är indelad i fem huvudgrupper; miljömässiga, 
emotionella, sociologiska, fysiologiska samt psykologiska faktorer. Vi har dock valt att 
fokusera på de fysiologiska faktorerna och då främst de olika sinnenas betydelse eftersom vi 
upplever att det är just dessa faktorer som vi pedagoger har störst chans att påverka i vår 
undervisning. Vi kommer även lyfta fram andra forskare som har intressanta teorier om barns 
lärande dock kommer vårt arbete att inrikta sig på sinnenas betydelse därav fokuserar vi oss 
på Dunn och Dunns teorier.

Lena Boström, filosofie doktor i pedagogik (2004) skriver om skolans misslyckanden i att 
form av underkända betyg, avhopp och tristess. Vi anser precis som Boström att de olika 
lösningsförslagen som presenterats i skoldebatten fokuserar på politiska strukturförändringar, 
friskolor samt en ökad omfattning av läxläsning. Något som har hamnat i skymundan är 
debatten om hur vägarna ser ut för att nå de uppsatta kursplanemålen. Boström (2004) 
poängterar vikten av att en utvärdering av undervisningsmetoderna bör ske eftersom det inte 
fungerar på många håll.

I Lpo94 blir det tydligt att de som verkar inom skolan ska arbeta för att göra skolan till en 
trivsam miljö, där ett livslångt lärande kan ske. Vidare har skolan som uppdrag att främja 
lärandet och undervisningen ska grundas av lusten att lära. Det framgår också att lärarens ska 
tillmötesgå varje individs unika behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Vi kan här 
dra kopplingar till vårt eget synsätt där det individuella bemötandet står i centrum för lärandet.  
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger upplever att deras undervisning 
tillmötesgår elevers individuella förutsättningar. 

 Hur ser pedagoger på möjligheten att praktiskt utforma en undervisning som fokuserar 
på människans olika sinnen?

 Vilka arbetssätt premieras i undervisningen, enligt pedagogerna?

 Vilka svårigheter finns det med att tillmötesgå elevernas olika förutsättningar i deras 
lärande?



Luleå tekniska universitet
Examensarbete
Lisa Mattsson och Maria Sjöholm

7

Begreppsförklaringar 

Kunskap är för oss i det här arbetet detsamma som definieras i läroplanen, Lpo94. 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en helhet”.  (Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 8) 

Begreppet inlärningsstil/lärstil kan definieras som ”the way in which each person begins to 
concentrate on, process, end retain new and difficult information” (Dunn & Griggs, 1998,
s.14) Boström (2004) beskriver lärstilar som individens unika sätt att lära sig. Hon menar 
vidare att pedagogerna kan utnyttja detta för att kunna ge en mer individualiserad 
undervisning och därmed effektivisera lärandet. 

Enligt Boström (2004) förekommer begreppet traditionell undervisning i många 
sammanhang oftast utan att innebörden specificeras. Det är svårt att hitta en vetenskaplig 
definition av begreppet i den didaktiska litteraturen. Vidare menar Boström att den 
traditionella undervisningen ofta används när det gäller moment som upplevs svåra och vid de 
sammanhang där eleverna gemensamt ska lära sig grunderna. För att det traditionella systemet 
ska fungera krävs ofta anpassning till gemensamma aktiviteter samt en tilltro till auktoriteter. 
Skolan är uppbyggd genom kollektiva strukturer, där många elever ska samsas i klassrummet 
med en ledare. Innehållet i det som studeras är lika för alla och ska genomföra vid samma 
tillfälle. Jan Nilsson (2007) beskriver traditionell undervisning som en undervisning där det är 
läroböckerna som styr innehållet på lektionerna i och med detta trycks elevernas egna 
intressen och erfarenheter undan. Detta för att läraren ska förmedla fakta tagen ur läroböcker 
och även färdighetsträningen gör att eleverna kommer i skymundan. Begreppet traditionell 
undervisning definierar Imsen (2000) som en undervisning där läroboken styr innehållet och 
förmedlas via läraren och dess tavla till eleverna. Enligt Boström (2004) så definieras 
traditionell undervisning inom lärstilsforkningen ”som bearbetning av innehållet i en kurs 
eller ett moment genom föreläsningar, läsning, skrivövningar och diskussioner”. (Boström, 
2004, s.21) I vårt arbete har vi valt att använda oss av Boströms definition av begreppet 
traditionell undervisning. ”Undervisning med utgångspunkt i lärobokens innehåll, vilket 
eleverna lär sig genom att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt 
genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner” (Boström, 2004, s.21)
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Bakgrund

Teorier om barns lärande

Konstruktivism
  
Imsen (2000) menar att betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med 
individens mentala strukturer under inlärningen. Inlärningen är en individuell angelägenhet 
som utspelar sig i huvudet på den som lär dock befinner sig lärandet mellan individen och 
omvärlden. Den schweiziske filosofen och psykologen Jean Piaget är en av konstruktivismen
mest framstående företrädare. Enligt hans teorier så konstruerar vi människor vår egen 
kunskap.

Sociokulturell teori 

I den sociokulturella teorin innebär det att vi individer lever i ett socialt sammanhang där 
språk och kultur spelar en central roll för allt lärande. Kunskapen är socialt konstruerad och 
en del av kulturen. En framstående företrädare för den sociokulturella teorin är den ryske 
psykologen Lev Vygotskij. (Imsen, 2000)

Jean Piaget 1896 – 1980

Enligt Imsen (2000) så betonade Piaget det som sker i individens inre under inlärning. Fokus 
ligger på interaktionen mellan den enskilda individen och omvärlden, där själva inlärningen 
blir en individuell betydelse. Vidare så menade Piaget att det människan lär inte är någon 
motsvarighet av den yttre världen utan att all stimulering utifrån tolkas genom människans 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Inlärning kan inte heller komma till stånd genom att en 
passiv individ endast påverkas av en yttre stimulering, individen måste själv välja ut och 
anpassa stimuleringen så att han/hon kan göra det till sitt eget. Det sker alltså ett samspel 
mellan själva stimuleringen och det som människan gör med stimuleringen. Detta samspel gör 
att kunskapen ständigt kan förändras och utvecklas. Enligt Säljö (2000) menade Piaget att 
barnet är egocentriskt och att en utveckling endast kan ske genom att barnet är aktivt i sitt 
möte med omgivningen och genom sina egna erfarenheter som observationer och slutsatser 
utvecklas ytterligare. Barnet upptäcker enligt Piaget världen på egen hand. Imsen (2000) 
beskriver Piagets teori om de olika utvecklingsstadierna som sker hos barn, alltså om hur 
barnets tänkande ändrar karaktär från födsel och upp till vuxen ålder. 

Sensori – motoriska perioden (ca. 0 -2 år) 
Preoperationella perioden (ca. 2-7 år) 
Konkreta operationella perioden ( ca. 7-11 år)
Formellt- operationella perioden (från ca. 11 år)

I det första stadiet så handlar det mycket om en utveckling av reflexer hos barnet. Det 
utvecklas också en förståelse för särskilda objekt (sk. Objektföreställningar).  Dessa grundas 
på tidigare erfarenheter av föremålen. I den andra fasen kan barnet börja föreställa sig saker, 
tänka i framtid och dåtid. Fortfarande mycket egocentriskt och det har svårt att se på saker 
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ifrån ett annat perspektiv. När barnet är i den tredje utvecklingsfasen så börjar ett mer logiskt 
tänkande kring konkreta föremål och material. Barnet har förståelse samt kan använda sig av 
symboler men har fortfarande en viss svårighet med det abstrakta. I den fjärde och sista fasen 
så börjar barnet förstå ett mer hypotetiskt tänkande. Kan även se paralleller och dra slutsatser 
av sitt eget handlande.

Lev S. Vygotskij 1896 – 1934

Imsen (2000) skriver att Vygotskij var den första att erkänna kulturen och miljöns betydelse 
för inlärning. Han menade att allt tänkande samt den intellektuella utvecklingen hos individen 
tar sin utgångspunkt i en social aktivitet. Det individuella självständiga tänkandet är således 
en produkt av den sociala verksamheten. Vygotskij menade också att språket är människans 
viktigaste redskap när vi tillägnar oss kultur och gemensamma kunskaper – hur vi socialiseras 
till människor.

Vygotskijs och Piagets syn på lärande 

Imsen (2000) skriver att både Piaget och Vygotskij förespråkade en s.k. aktivitetspedagogisk 
undervisning, där barnets/elevens aktivitet står i centrum för lärandet. Piaget menade att 
kunskap inte kan mottas receptivt, utan genom individens egen kraft samt dess egna 
erfarenheter. Genom hans pedagogiska inriktning så ville han skapa kritiska individer som 
vågade göra nya saker och inte bara upprepa vad andra har gjort. Enligt Egidius (2002) är 
begreppet jämvikt ett nyckelord i hans teori. Med detta menade han att alla system i naturen 
verkar ha ett jämviktsläge som ofta hamnar i obalans för att därefter återställas genom 
mekanismer som är självjusterande. Piaget använde sig av begreppen assimilation och 
ackommodation, där assimilation står för hur individen uppfattar, tänker och lär samt hur 
individen behandlar ny erfarenhet i befintliga begrepp. När assimilationen inte stämmer träder 
ackommodationen in, individen kommer på nya sätt att tolka och förstå det han eller hon har 
kommit i kontakt med. Vygotskij framhävde det sociala samspelets betydelse vid inlärning 
och utveckling. Imsen skriver vidare att Vygotskij delade in utvecklingen i två nivåer. 
Skillnaden mellan dessa två nivåer kallas den proximala utvecklingsprocessen och betonar en 
bestämd zon där eleven kan nå kunskap på egen hand och en yttre zon (den proximala zonen), 
där eleven behöver lärarens hjälp för att klara av uppgiften. Detta får enligt Vygotskij 
konsekvenser för sättet vi undersöker elevernas förmågor. Han betonade också vikten av att 
eleverna skulle ställas inför utmaningar. Undervisningen ska inte läggas på den nivån som 
eleven redan behärskar utan på en lite högre nivå, så att eleven måste anstränga sig en aning. 
Dock är det viktigt att läraren ger den ”morot” som behövs för att eleven ifråga ska nyttja den 
inlärningspotential som ligger i den närmaste utvecklingszonen . Det är viktigt att eleven 
inspireras till att arbeta aktivt tillsammans med andra så att han/hon i ett senare skede också 
kan klara av samma sak på egen hand. För Vygotskij så var det läraren som bar det yttersta 
ansvaret för elevens inlärning i skolan. Säljö (2000) skriver att Vygotskij återkommande 
betonade vikten av det mänskliga samspelet . Människan utvecklas genom att samspela med 
andra där kommunikationen och språkanvändningen är den centrala förbindelsen mellan 
barnet och omgivningen. Detta är, enligt Säljö, motsatsen till Piagets syn på det 
självreglerande barnet som upptäcker världen på egen hand. Vidare menar Säljö att Piagets 
starka fokusering på att barn skall vara självstyrande därmed innebär att omgivningen, 
inklusive lärarens ansvar för barns utveckling i hög grad försvinner. Kroksmark (2003) 
skriver att Vygotskijs teorier framhåller undervisningens dominerande roll för all psykologisk 
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utveckling. Kroksmark skriver också att Vygotskij var kritisk gentemot olika former av IQ-
test eftersom dessa endast beskriver det som eleven redan behärskar och har vetskap om. 
Vygotskij bar på den åsikten att all pedagogik skulle vara utvecklingsorienterad och sikta mot 
mål som barnet inte uppnått samt ge tydliga beskrivningar om hur barnet skall uppnå dessa. 

Enligt Boström (2004) grundar sig konstruktivismen på elevernas inneboende kunskap medan 
lärstilsanpassade metoder utgår från de sätt eleverna tar in ny och svår kunskap. Hon anser att 
de två perspektiven inte behöver utesluta varandra utan kan kombineras.  

Howard Gardner – Multipla intelligenser

När professorn Howard Gardner introducerade sin teori om de multipla intelligenserna (1983) 
så bidrog detta till ett stort intresse runt om i världen. Hans bok Frames of mind - The Theory 
of Multiple Intelligences bidrog till ett enormt genomslag, i den pedagogiska debatten, när det 
gäller synen på intelligens och pedagogik. Gardner menar att en mer individcentrerad skola, 
där eleverna skulle få sina olika intelligensprofiler tillgodosedda, också skulle leda till en 
effektivare utbildning. Han har i dagsläget definierat nio olika intelligenser (Gardner 1996 & 
Gardner 2001):

Lingvistisk (språklig) intelligens: En person som är lingvistisk intelligent är bra på att tala, 
läsa och skriva. Det handlar om hur skicklig en person är på att använda samt bearbeta språket 
i verbal och skriftlig form.

Logisk-matematisk intelligens: Denna tankeform hör ihop med den fysiska omgivningen. I 
grunden så är alla logisk-matematiska förmågor beroende av den fysiska omvärlden samt 
individens sätt att hantera denna. En individ som besitter denna intelligens analyserar, har en 
känsla för logiska mönster och sammanhang samt har en fallenhet för att tänka i abstrakta 
former. Löser gärna matematiska problem.

Visuell/Spatial (rumslig) intelligens: En person med denna intelligens har en förmåga att 
korrekt uppfatta den visuella världen. Har en känsla för färg, form, linjer och mönster.

Kroppslig-kinestetisk intelligens: I denna intelligens ingår färdigheter som god 
kroppskontroll. Exempel på olika färdigheter kan vara: koordination, smidighet, balans, 
styrka, fingerfärdighet och snabbhet. 

Musikalisk intelligens: En individ med musikalisk intelligens är ofta intresserade både av att 
lyssna och själv skapa musik. I denna intelligens ingår känsla för melodi, rytm, klang och 
tonhöjd i ett musikstycke. 

Social intelligens: Social intelligens innebär att personen ifråga trivs i olika sociala 
sammanhang. Är ofta lyhörd inför sin omgivning och besitter en stor empatisk förmåga samt 
förmågan att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra människor.

Intuitiv intelligens: En person som är intuitivt intelligent trivs med att arbeta självständigt. 
Personen har god kontakt med sitt inre jag och förstår sig på sina egna känslor och reaktioner.

Till den ursprungliga listan på sju intelligenser har Gardner senare lagt på dessa två 
intelligenser:
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Natur-intelligens: Denna intelligens innebär att personen ifråga har ett genuint intresse och 
kunskap för djur och natur. Har förståelse för olika sammanhang i naturen.

Existens-intelligens: innebär att personen ifråga har ett stort intresse för de stora livsfrågorna 
vilket innebär att individen reflekterar över livet och döden samt gärna samtalar om religion 
och filosofi.

Gardner (1998) beskriver två olika sätt på hur kunskap kan läras ut. Ett av sätten benämner 
han som den mimiska utbildningen, här presenterar pedagogen på ett auktoritärt sätt den 
önskade kunskapen som ska uppnås. Här finns inga möjligheter för avvikelser utan eleven ska 
arbeta mot det styrda målet på ett bestämt sätt. I detta synsätt värderas all memorerad 
kunskap. Det andra sättet inom undervisningen benämns som den transformativa, här fungerar 
pedagogen som en uppmuntrande ledare som ställer eleverna inför olika utmaningar samt 
situationer där eleverna själv får pröva sig fram för att nå ny kunskap och förståelse. Gardner 
menar vidare att dessa två metoder urskiljs genom att den transformativa sättet värderar 
kreativitet medan den mimiska värderar grundläggande färdigheter såsom läsning, räkning 
och skrivning.

Enligt Boström (2004) så förväxlas ofta de multipla intelligenserna med lärstilar. Likheter 
finns kring dessa olika teorier och den starkaste är likheten kring synen på de individuella 
aspekterna och betraktelsesättet där man utgår från elevers styrkor. Utgångspunkten för 
lärande är den stora skillnaden mellan teorierna, vad forskningen har fokuserat på och 
skillnader i forskningstraditionen. Lärstilar är ett didaktiskt verktyg medan multipla 
intelligenser fokuserar på människans begåvningsprofil.    

Learning  by doing - John Dewey

John Dewey, amerikanska filosof och reformpedagog förknippas ofta med uttrycket Learning  
by  doing (lära genom att göra) vilket är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion 
och handling hänger ihop. 

I Deweys pedagogik utgår han från två aspekter nämligen det sociala sammanhanget och 
individen. Hans teori är handlingsinriktad som innebär att individen ska pröva sig fram genom 
handling och arbetet och därigenom erhålla kunskap. Genom handling och den färdiga 
produkten lär individen känna sig själv. I samspel med omgivningen utvecklas individen och 
uttrycket learning by doing avspeglar synen på individen som aktiv gentemot sin omgivning. 
Dewey förespråkade ingen kravlös utbildning utan ställde stora krav på lärarens teoretiska och 
pedagogiska kunskaper. Han betonade också vikten av att eleverna skulle ges möjlighet att 
aktivt pröva och experimentera, där elevens intresse ytterligare skulle stimulera dennes 
utveckling. (Dewey 1980) I boken Demokrati och utbildning förde Dewey en progressiv 
pedagogik och blev denna teoris främsta företrädare. Enligt Kroksmark (2003) var detta en 
pedagogisk reformrörelse. Denna pedagogik bidrog till ett mer elevfokuserat synsätt där det 
praktiska skolarbetet betonades och det auktoritära fick stå tillbaka. Enligt Dewey (1997) 
skapar denna pedagogik elever som kan tillämpa och uppleva kunskaperna i praktiken men 
också använde dessa i verkligheten. Elevens lust och kreativitet betonas också i denna teori 
och det bästa sättet att erövra kunskap är genom praktiska handlingar samt efterföljande 
reflektion. Det är detta samspel mellan praktik och teori som ligger till grund för det 
pedagogiska begreppet learning by doing. Kroksmark (2003) menar att Dewey inte 
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förespråkar görandet i sig som uttryck för ett okontrollerat infall eller slump utan att
handlingarna måste vara planerade och fylla ett tydligt syfte och behov. Individens handlingar 
och tänkande är två viktiga faktorer som hör samman enligt Dewey. 

Lärstilar

Forskning kring lärstilar och dess modeller

Enligt Dunn, m.fl. (1995) visar forskningen kring lärstilar att inlärning beror i mycket hög 
grad på individens biologiska egenskap men omfattar även andra faktorer som känslomässiga, 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska egenskaper. Det handlar om alla faktorer som 
kontrollerar hur vi koncentrerar oss på, behandlar och minns ny och svår undervisning. 
Boström (2004) menar att lärstilsteorin utgår från individers olika sätt att lära och menar att 
forskningen inom området är omfattande och fokuserar både på individnivå - och gruppnivå. 
Forskningen berör även hur teorierna kan omsättas i ett helhetsperspektiv i till exempel skolor 
med elever, lärare och föräldrar i samverkan. Lärstilsforkningen kan enligt Dunn m.fl. (1995) 
också till viss del förklara varför vissa barn inom familjer presterar väl i skolan medan andra 
syskon inte gör det. Enligt Boström (2004) kan undervisningsmetoder inom lärstilarnas 
teoribildning och inlärningsmetoder innebära samma sak, eftersom en lärare i undervisningen 
kan använda sig av artefakter, vilka eleven kan använda som inlärningsmetod. Lärarens kan 
under dagen använda sig av olika metoder för att förklara samma fenomen. 

Inom forskningen finns det en rad olika modeller och teoretiker för lärstilar och flera modeller 
har utvecklats till teoribildningar inom området. Skillnader och likheter finns mellan 
modellerna och forskarna har utgått från olika definitioner för begreppet lärstilar och att olika 
områden framhålls som viktiga.  The Dunn & Dunn Learning Style Model är flerdimensionell 
och omfattar olika aspekter, denna modell utgår från metodiska utgångspunkter och utgår från 
elevernas styrkor och behov. Kolbs modell fokuserar enbart på kognitiva sätt att processa och 
innefattar bara två av de 21 faktorerna i The Dunn & Dunns Learning Style Model. Enligt 
Boström (2004) är The Dunn & Dunns modell den teori som har den mest omfattande 
forskningen bakom sig och mest vetenskapliga undersökningar som stöd. Dessutom ger 
modellen omfattande konkreta metodiska tips om hur teorin kan omsättas i det dagliga arbetet 
i skolan. 

Kolbs fyra lärstilar – experiential learning cycle

David Kolb är professor i oraganizational behaviour vid Case Western Reserve University i 
USA. Kolb har utvecklat en teori för att beskriva olika lärprocesser, den handlar om att vi 
människor lär på olika sätt och har därför olika lärstilar. Enligt Börjeson (2004) var detta en 
uppmärksammad teori på 1970 – talet eftersom att den stred mot den tidens teorier om 
lärande. Hon skriver vidare att Kolbs fyrstegsmodell har haft en stor betydelse för 
framtagandet av nyare modeller av lärstilar. Kolbs tankar har influerats av teorier som 
utvecklats av Piaget, Lewin och Dewey. Enligt Kolbs teori så väljer vi människor automatiskt 
den stil och strategi som känns mest naturlig och effektiv för oss när vi ska lära. Därigenom 
menar Kolb att den metod som individen väljer och som fungerar bäst också är det som 
stämmer bäst med individens inlärningsstil. Enligt Börjeson beskriver Kolb individers olika 
sätt att lära utifrån två aspekter. Den ena berör det sätt som vi människor tar till oss 
information. Den andra aspekten handlar om vad vi gör med informationen, alltså hur man 
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bearbetar den. Utifrån dessa två dimensioner definierar Kolb fyra olika lärstilsprofiler (se 
figur 1):

Figur 1, http://pedagogik.cfl.se

Kolb anser att vi människor nyttjar samtliga sätt - konkret upplevelse, reflektion och 
observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande - i de flesta inlärningssituationer, 
men att vi växlar mellan sätten. Han förordar därför att pedagogen har alla fyra lärstilarna i 
åtanke vid planeringen av sin undervisning och vid olika genomgångar. Egidius (2002) och 
Börjeson (2004) beskriver Kolbs fyra inlärningsstilar:
Divergerare – individen behöver konkreta upplevelser och är i behov av reflektion samt 
observation.
Assimilatörer – individen söker kunskap genom teori och fakta. Vill ha en ”bestämd väg” för 
att nå kunskap, behöver tid för att fundera och tänka.
Konvergerare – individen lär sig genom praktisk handling för att på detta sätt kontrollera att 
dess uppfattningar stämmer när det tillämpas i praktiken.  
Ackommodatörer – individen behöver använda sina konkreta upplevelser för att sedan 
omsätta dem praktiskt. 

Lärstilar genom Dunn & Dunns modell

Enligt Dunn m.fl. (1995) har vi människor olika preferenser, styrkor och behov, på sättet, vart 
och när vi lär oss nya och svåra saker. Konstellationen av de individuella stildragen benämns 
lärstil. Dunn & Griggs (1998) menar att det är i undervisningen viktigt att hitta elevernas 
olika preferenser och anpassa lärandemetoderna med hänsyn därtill. Vidare anser de att 
pedagogerna har ett ansvar i att förstå vad som gör att en elev koncentrerar sig och minns 
bättre av det stoft som presenteras och att de försöker möta elevens naturliga 
informationsbearbetning. I The Dunn & Dunn Learning Style Model (se figur 2) finns de 21 
olika faktorer, element som har betydelse för lärandet. Dessa element är i sin tur indelade i 
fem områden, stimuli: miljö, känslor, sociala faktorer och psykologiska faktorer. (Dunn,  
2001) Enligt Dunn m.fl. (1995) är inte dessa 21 element viktiga för alla personer men enligt 
undersökningar har en enskild individ mellan 6 – 14 faktorer som den lärande föredrar. Ju 
starkare dessa preferenser är för individen, ju viktigare blir det att dessa preferenser premieras 
i undervisningen, för att eleven ska kunna prestera så bra som möjligt. Forskningen har vidare 
visat att får eleven sina preferenser tillgodosedda kan stildrag som tidigare upplevts som 
svaga, lättare förstärkas och utvecklas.  

http://pedagogik.cfl.se
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Figur 2 The Dunn & Dunn Learning Style Model, www.larstilscenter.se

Vidare har vi inledningsvis begränsat oss till att bara studera ett element inom de fysiologiska 
faktorerna, nämligen olika sinnen (de perceptuella preferenserna). Dessa är de visuella 
(synen), de auditiva (hörsel), de taktila (händer) och de kinestetiska (kroppen). Enligt Dunn 
m.fl. (1995) är det detta element som är den bästa inkörsporten för att nå den lärande 
individen och för att detta stildrag även får konsekvenser för andra element, så som 
motivation och ansvar. 

Kritik mot lärstilsforskningen och lärstilar

Kroksmark (2006) kritiserar Dunn & Dunns lärstilsmodell och menar att detta är en förenklad 
syn på hur vi människor lär oss. Han menar också att lärstilsteorin gör sig skyldig till 
kategoriseringar samt alltför enkla indelningar av det komplexa lärandet. Teorin är därför i 
behov av en vidareutveckling. Kroksmark skriver vidare att det inom lärstilsforskningen talas 
om kollektiva lärstilar detta borde väcka stor uppmärksamhet eftersom påståendet ifrågasätter 
teorins individualistiska tankar som menar att vi lär på olika sätt. Dock anser Kroksmark att 
lärstilsteorin gör seriösa och tappra försök till att förklara och strukturera pedagogikens 
komplexitet. Därför anser Kroksmark att lärstilsteorin bör uppfattas som en stark utmanare till 
den rådande västerländska pedagogiken. Enligt Boström (2004) finns en rådande kritik mot 
lärstilsteorin med den begreppsförvirring som skapas i och med att olika teorier och begrepp 
ligger i fokus i olika modeller. Utvärdering av forskningsresultat och anpassning av det till 
undervisningen blir ett huvudproblem, där olika teorier använder olika analysinstrument och 
fokuserar på olika punkter. Lärstilsteorin har inom svensk forskning inte varit speciellt 
granskad på grund av att teorierna inte uppmärksammats och kritik menar att lärandemetoden 
är influerad av Nordamerika och utförts till största del inom amerikanska skolor. 

Jämförelse mellan traditionell undervisning - och alternativa undervisningsmetoder

Enligt Boström (2004) så stimulerar den traditionella undervisningsmetoden främst de 
visuella och auditiva sinnena. Variation i form av pedagogiska pussel, spel, rollspel och andra 
fysiska aktiviteter förekommer i mindre utsträckning. Undervisningen är ofta klassrumsstyrd 
där eleverna är begränsade att jobba i egen takt eftersom alla ska vara med vid lärarens 

http://www.larstilscenter.se
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genomgångar och därefter göra samma typer av övningar. Boström beskriver 
lärstilsmetodiken som en individanpassad undervisning, där alla sinnen stimuleras. I denna 
jämförelse ser Boström en övergång från kollektivistiska undervisningsmetoder till 
individuella. Boström har i sin avhandling gjort en jämförelse mellan dessa 
undervisningsmetoder, där hon visar på de viktigaste skillnaderna (se figur 3).

Traditionell undervisning             Lärstilsanpassad metodik
Lärarcentrerad undervisning. 
Läraren leder och kontrollerar arbetet.

Elevcentrerat lärande.
Eleven leder och kontrollerar sitt eget arbete.

Lärandet utgår från lärobokens och lärarens struktur. Lärandet utgår från metoder som matchar elevernas 
perceptuella preferenser och innehållet i läroboken.

Det visuella och auditiva sinnet stimuleras under 
lärandet. Metoderna matchas mest till dessa sinnen.

Fyra sinnen kan stimuleras under lärandet; det visuella, 
auditiva, taktila och kinestetiska sinnet.

Kollektiva instruktioner. Individuella instruktioner.
Disciplin och ansvar är primärt lärarcentrerat. Disciplin och ansvar är primärt elevcentrerat.
Läraren undervisar, ger instruktioner och tar viktiga 
beslut om t.ex. tid för olika sekvenser. 

Läraren är handledaren och eleverna tar viktiga beslut 
om lärandet. 

Eleverna tar sig igenom momentet på samma sätt hela 
tiden.

Eleverna tar sig igenom momentet med utnyjande av 
minst två olika lärstilsanpassade metoder. Först lärs 
innehållet in via elevens bästa sinne.

Om en uppgift måste korrigeras är det vanligtvis 
läraren som pekar ut felen. Läraren eller läroboken ger 
rätt och fel svar på övningar.

Om en uppgift måste korrigeras kan eleven ser det i 
materialet och få direkt feedback. Allt material är 
självkorrigerande. Det innebär att eleverna kan 
kontrollera svaren när de vill och i sin egen takt. 

Innehållet är viktigast. Vägarna att nå innehållet är lika viktiga som innehållet 
självt.

Kontrollen av kunskapen ligger i övningarnas svar och 
den avslutande skrivningen.

Kunskapen kontrolleras genom att eleverna använder 
dem på olika sätt, vilket de själva väljer, samt den 
avslutande skrivningen.

Läroboken och lärarens kunskap är informationskällor. Det finns flera olika typer av informationskällor (ex. 
spel, kassettband, dataprogram, pussel, filmer). 

Eleverna arbetar i samma takt i samma rum. Eleverna arbetar utifrån sin egen takt i olika rum.
Ingen större medvetenhet om andra individuella 
stildrag.

Andra viktiga stildrag, t.ex. behov av struktur och rutin 
eller sociala faktorer kan medvetet matchas på 
individnivå.

Eleverna kan få allmänna kunskaper om 
studiestrategier.

Eleverna kan få kunskaper om individuella 
studiestrategier.

(figur 3, efter Boström, 2004, s.22)

Dunn & Griggs (1998) anser att den traditionella skolan ofta kräver att eleverna ska sitta still 
och tysta vid sin bänk under långa perioder. Pedagogerna förutsätter att eleverna ska lära sig 
genom att lyssna samt genom att läsa ur läroböcker. Eleverna får ofta visa vad de har lärt sig 
genom att utföra någon form av skriftligt test. Vidare så förutsätter man att alla elever ska lära 
sig på samma sätt. De förespråkar istället att pedagogen bör lägga tid och resurs på att 
identifiera elevernas olika sätt att lära samt deras styrkor och svagheter, så att de på detta sätt 
kan anpassa sin undervisning efter detta. Dunn & Griggs är medvetna om den extra tid som 
krävs av pedagogen för att utforma ett lärstilsanpassat arbetsmaterial men anser dock att den 
fortsatta undervisningen blir mer effektiv samt att den gynnar alla elever. 

Carlgren (1999) skriver att man tidigare har betraktat människans kunskapsutveckling som en 
inlärning i förbindelse med människans utveckling, dock har forskningen bidragit till att 
synen på lärande alltmer kopplas ihop med de sammanhang och de situationer som individen 
befinner sig i.”Det innebär samtidigt en förskjutning från att huvudsakligen uppfatta lärandet 
som ett kognitivt fenomen till en fråga om deltagande i en social praktik och ett fenomen som 
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inte bara är kognitivt utan också sinnligt och socialt”. (Carlgren, 1999, s. 12) Kroksmark 
(2003) skriver att Dewey poängterade den sociala miljön samt meningsfulla aktiviteter som 
viktiga delar för att de individuella förutsättningarna utvecklas på bästa sätt för eleven. Vidare 
menade Dewey att skolan alltför mycket styrdes av läromedel, där läraren hade huvudrollen. 
Han förespråkade istället att elevernas förmågor borde nyttjas på ett sådant sätt så att de 
inneboende aktiviteterna hos eleverna får utrymme i verksamheten. Detta innebär att elevens 
egna förutsättningar ska stå i centrum i de olika lärtillfällena och där lärarens roll blir att leda 
och uppmuntra aktiviteter som utvecklar eleven. Eftersom tonvikten läggs på elevernas egna 
aktiviteter, blir läraren mer en resursperson som ger stöd i lärandet för eleverna. Lärarens roll 
blir annorlunda i detta system jämfört med traditionell undervisning. Atterström och Persson 
(2000) skriver också att den traditionella pedagogiken för det mesta är av den förmedlande 
karaktären och tämligen icke-kommunikativ. De förespråkar istället den kommunikativa 
pedagogiken som i högre grad gynnar alla elever.

Sinnespreferenser

Det finns många faktorer som kan vara avgörande för en elevs lärande men enligt Dunn m.fl 
(1995) så är det sinnespreferenserna som är starkast och bör därmed stå i fokus i 
lärandeprocessen. Sinnespreferenserna är en del av de fysiologiska faktorerna i Dunn& Dunns 
lärstilsmodell dock anser Ladberg (2000) att sinnespreferenserna är så viktiga att de bör 
placeras i en egen kategori. De flesta människor tar in kunskap genom alla sinnen och många
lär lika bra genom två eller flera olika sinnen. Det finns dock många som är utpräglat 
dominanta i något sinne och eller mycket svaga i något annat. Dunn & Griggs (1998) menar 
att i undervisningen använder sig pedagoger framför allt av talet när de ska kommunicera och 
förklara saker för elever. Dunn m.fl. (1995) menar att det är mindre än hälften av eleverna, de 
auditiva, som kan minnas vad de hör. För resten av eleverna kan det bli svårt att komma ihåg 
instruktioner och liknande. Den största gruppen av små barn och elever är taktila, de lär sig 
genom att röra och handskas med ny kunskap. En annan stor grupp är de kinestetiska barnen, 
som behöver aktivt uppleva eller skapa det som de lär sig. Dunn & Dunn (1993) beskriver de 
olika profilerna som handlar om människans sinnespreferenser:

Den taktile (känseln, händerna)
Elever som har svårt för att koncentrera sig om de inte får fingra, klottra eller känna på något, 
visar att de behöver stödja andra sinnen än hörseln för att kunna ta in informationen. Slöjd och 
hantverk är något som kan tilltala de utpräglade taktila. 

Den auditive (lyssna, tala)
Eleven har inga problem med att lyssna, utan gör detta intensivt. Däremot måste en del 
auditiva elever prata och samtala med andra för att på detta sätt ta till sig informationen. Detta 
sinne utvecklas oftast sist av sinnena när det gäller inlärning. Det är fler flickor än pojkar som 
får en god förmåga att lyssna och tala. 

Den kinestetiska (känseln, kroppen)

Eleven har svårt för att sitta still. För att dessa elever på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig 
kunskaper, är det viktigt att han/hon får använda kroppen, så att de får utlopp för sitt 
rörelsebehov. Den kinestetiska använder helst muskelsinnen och balanssinnet, de väljer helst 
rörliga yrken.
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Den visuella (syn, yttre/inre bilder)
Eleven stör sällan lektionen utan sitter tyst och lyssnar. Därför kan denna elev ofta uppfattas 
som lärarens bästa vän. Det är dock inte säkert att denna elev lyssnar och tar till sig det som 
sägs. Den visuella läser gärna böcker och ser på bilder.

Sinnespreferenser i undervisningen 

Dahlöf & Ekelund (2005) hänvisar till FN:s barnkonvention, artikel 6 där det står att barn och 
unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Ladberg 
(2000) betonar vikten av att alla elever bör få tillfälle att använda sig av många olika sinnen 
vid ett lärtillfälle. Ju fler sinnen som är aktiva desto mer aktiveras hjärnan vilket i sin tur leder 
till fler kopplingar och ett bättre minne. Kunskapen blir mer mångskiftande i sin karaktär och 
faller heller inte bort i glömska. Ladberg beskriver synen och hörseln som människans mest 
intellektuella sinnen. Dessa används flitigt i skolan vid de olika undervisningstillfällena. 
”Eleven lyssnar på läraren som talar, man ser på bilder och läser texter. Detta måste 
pedagogen använda sig av i all undervisning. Men om dessa sinnen understöds av övriga 
sinnen blir undervisningen effektivare”. (Ladberg, 2000. s.26) Atterström och Persson (2000) 
hävdar att det finns en fara i att skolan fortfarande lägger så kraftig fokus på individens 
verbala förståelse, numeriska minne, logiska resonemang samt den spatiala förmågan. De 
menar på att detta har bidragit till en obalanserad syn på mänsklig förmåga samt att många 
andra typer av begåvningar har ignorerats eller setts som mindre värdefulla. ”Denna IQ-
relaterade modell är problematisk särskilt för ett barn som har till exempel läs- och 
skrivsvårigheter, men som i övrigt är synnerligen kompetent. Den intellektuella modellen, som 
är den dominerande i större delen av den postindustriella världen, stigmatiserar lätt elever 
som av olika orsaker inte är välpresterande i akademiska ämnen”. (Atterström &Persson, 
2000 s.33)  

Dunn & Griggs (1998) menar att för elever, med en dominant eller väldigt svag preferens, gör
det stor skillnad om stoffet som de ska lära sig presenteras genom deras starka eller svagaste 
sinneskanaler. Både Ladberg (200) och Boström (2004) anser som Dunn & Griggs att när nytt 
och svårt material presenteras på elevens starkaste sinne minns det stoftet bättre än om de 
presenteras via sinnen som inte är så starka eller utvecklade. Ladberg (2000) framhäver också 
vikten av att eleverna skall ges tillfälle att röra på sig i samband med undervisningen eftersom 
att rörelse aktiverar hjärnan så att den kan arbeta effektivare med att ta in kunskaper. Att sitta 
still under en lång tid har motsatt effekt och det blir då en försvårad inlärning för eleverna. De 
elever som oftast får negativa reaktioner i skolan är de kinestetiska. De får ofta höra att de är 
okoncentrerade, p.g.a. att de inte kan sitta still. Enligt Dunn & Griggs (1998) så är många av 
de okoncentrerade barnen i skolan kinestetiska, eftersom miljön i skolan inte är anpassad för 
att de ska kunna koncentrera sig. 

Dunn m.fl. (1995) skriver att våra sinnen utvecklas i olika takt under barndomen. Alla små 
barn är först kinestetiska och taktila, sedan utvecklas de andra sinnena efter hand. Synen och 
hörseln utvecklas senare. På grund av detta drar Dunn m.fl. slutsatsen att barn i allmänhet är 
auditivt svaga. Små barn har svårt för att orka lyssna en längre stund, de tappar snabbt 
koncentrationen. Ända upp till 10-12 års ålder är barn auditivt svaga och många vuxna, 
framförallt män, utvecklar aldrig starka auditiva sidor. 

Genom Dunn & Dunns (1993) teori drar Ladberg(2000) koppling mellan elevers starka 
respektive svaga sinnen och deras roll som elev:
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Idealeleven – är den elev som är starkt auditiv och visuell. Denna elev har ett litet 
rörelsebehov och är motiverad.

Genomsnittliga eleven – Om en elev har genomsnittliga sinnespreferenser, alltså inga är 
särskilt utmärkande starka, så klarar sig denna elev bra så länge som den är motiverad i 
skolan. Detta till skillnad från den som är starkt auditiv och visuell, denna elev behöver inte 
vara särskilt motiverad.

Eleven i svårigheter – Den elev vars samtliga sinnespreferenser är dåligt utvecklade, är en 
elev som säkerligen får svårigheter i skolan. Denna elev behöver undervisas genom alla 
sinnen, på ett varierande sätt. Till denna kategori hör en del av de elever som anses ha 
inlärningssvårigheter.

Vidare menar Ladberg (2000) att alla elever behöver utveckla sina visuella och auditiva sidor 
för att lyckas i skolan och särskilt för att klara högre studier. För att göra detta måste eleven 
ha stöd från sina starkare sidor. Exempelvis så behöver den utpräglat taktile få arbeta med ett 
svårare stoff via känseln först för att senare få det repeterat genom de sinnen som behöver 
utvecklas. Det svagare sinnet får helt enkelt hjälp på traven av det starkare. Är man svagt 
auditiv, alltså har svårt att ta in kunskap genom hörseln, kan man kompensera genom att 
skriva anteckningar. På så sätt så använder man både det visuella (ser texten), det taktila 
(känner pennan) och det kinestetiska (rör handen). 
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Metod

Den vetenskapliga grunden för detta arbete är att låta pedagogerna genom intervjuer berätta 
om sina tankar och upplevelser kring deras möjligheter att skapa en undervisning som 
tillmötesgår elevers olika individuella förutsättningar. Vi kan inte ge en helt objektiv bild av 
deras verklighet, eftersom verkligheten alltid ligger i betraktarens ögon. Men genom våra 
intervjuer så vill vi ge en bild över pedagogers upplevelse som beskriver deras sanning inom 
området.  

Kvalitativ metod

Enligt Backman (1998) innebär det kvalitativa perspektivet att man betraktar verkligheten 
subjektivt vilket innebär att man ser på verkligheten som en individuell, social och kulturell 
konstruktion. Med detta menas att man studerar människans uppfattning och tolkning av sin 
omgivande miljö. Detta synsätt innebär att fokus ligger vid individens upplevelse, tolkning 
samt hur denne strukturerar den omgivande verkligheten i relation till sina tidigare insikter 
och erfarenheter. Enligt Trost (2005) är en kvalitativ studie rimlig om man till exempel vill 
försöka förstå hur människor resonerar och reagerar. Enligt Patel & Davidsson (2003) så har 
de kvalitativa intervjuerna oftast en låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna som 
ställs ger ett stort utrymme för intervjupersonen att ge ett eget svar. Patel och Davidsson 
menar att den eller de som utför intervjuerna försöker finna en djupare kunskap än den som 
kvantitativa metoder tillhandahåller. Målet med kvalitativa interjuver är att göra helheten 
förståelig samt att analysera all insamlad data. 

Intervju

Utifrån vårt syfte, att studerar pedagogers olika upplevelser och inställning till att arbeta med 
olika lärstilar, valde vi att göra fem kvalitativa forskningsintervjuer. Vid de olika 
intervjusituationerna ville vi skapa ett klimat som var avspänt samt poängtera att det är deras 
upplevelser och erfarenheter som vi var ute efter att få höra dem berätta om. Intervjuerna 
utfördes med fem lärare med varierande erfarenheter inom verksamheten. Dessa intervjuer 
bestod av ett antal öppna frågor som gav pedagogen chansen att svara fritt. (se bilaga 1) ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna” (Kvale, 1997, s 9.) Trost (2005) menar att den som intervjuar behöver känna 
empati för den person som ska intervjuas, det är alltså väsentligt att kunna sätta sig in i den 
intervjuades tankar samt varifrån dessa kommer.

Trost (2005) menar att man ska undvika att ställa frågan varför i en kvalitativ intervju. Detta 
för att frågan ”varför”? ofta används för att ifrågasätta någonting, vilket Trost avser att man 
aldrig ska göra i en intervju. Här följer en rad exempel på ord och fraser som Trost menar att 
man kan använda sig av istället; ”Berätta vidare”, ”Nu hänger jag inte riktigt med, vill du 
hjälpa mig.” Vi tog till oss detta till våra intervjuer och använde oss av liknande fraser, och 
försökte att undvika frågan varför. Frågor som ställs under intervjuerna kan vara 
standardiserade eller strukturerade. Enligt Trost (2005) är standardiserade frågor sådana som 
ser likadana ut för alla som blir intervjuade medan strukturerade frågor är öppna, de kan se 
olika ut för alla intervjuade. Vid en intervjusituation kan det bli väldigt lite eller mycket av en 
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viss sorts frågor, därför behövs det blandade frågor. Patel & Davidsson (2003)skriver att en 
intervju för det mesta inleds med neutrala frågor som ger en allmän bakgrund och där 
avslutningen sker på ett neutralt sätt med möjlighet till egna kommentarer för den intervjuade. 
I regel börjar en intervju med stora öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor 
om det aktuella undersökningsämnet, denna intervjumetod kallas för tratt - teknik. 

Vi bestämde oss innan intervjutillfällena att vi skulle hitta en lugn och ostörd plats för 
intervjuerna. Trost (2005) skriver att miljön ska vara så ostörd som möjligt, några åhörare får 
inte finnas och den intervjuade måste känna sig trygg i miljön. För att komma ihåg vad de vi 
intervjuade sa använde vi oss av bandspelare samt att vi skrev stödanteckningar under 
intervjuns gång. Sedan sammanfattade vi dessa anteckningar samma dag medan minnet 
fortfarande var färskt. Trost skriver vidare att det finns både fördelar och nackdelar med att 
använda bandspelare vid intervjuer. Till fördelarna hör att man kan skriva ut intervjun 
ordagrant plus att man inte behöver göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på 
själva intervjun. Till nackdelarna hör att det tar så lång tid att lyssna på banden och att detaljer 
som gester och mimik ändå går förlorade vid bandinspelning. 

Undersökningsgrupp

Vi valde att göra våra intervjuer på samma skola som vi gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Denna skola är en f-5 skola med en profilering i kultur och IT. I samband med vår 
verksamhetsförlagda utbildning skapade vi en relation med flera av de verksamma 
pedagogerna på skolan. Vi berättade om vårt arbete och gav då en förfrågan om några var 
intresserade att ställa upp i samtal med oss. På detta sätt blev det pedagogerna som avgjorde 
vilka som ställde upp och det blev dessa pedagogers upplevelser och åsikter som blev 
underlaget i vår undersökning. Utslaget av detta förslag blev att fem pedagoger med varierad 
erfarenhet i yrket deltog. 

Redan vid informationen om intervjuerna så informerade vi dem om deras anonymitet. 
Banden som vi spelat in förstördes efter det att arbetet var slutfört och i arbetet så använde vi 
oss av fiktiva namn. 

Anton, 37 år, arbetar i år 4 och är utbildad för grundskolans tidigare år. Har tidigare arbetat 
som fritidspedagog i cirka fem år och efter vidareutbildning arbetet som lärare i fyra år. Just 
nu läser han även specialpedagogik på distans.

Alfred, 56 år, arbetar som lärare i år 5 och är utbildad mellanstadielärare. Har varit verksam 
som lärare i mer än 25 år.

Anna, 41 år, arbetar i en förskoleklass och är utbildad lärare för grundskolans tidigare år. Har 
tidigare arbetat som fritidspedagog i cirka tolv år och efter vidareutbildning arbetat som lärare 
i två år.

Asta, 62 år, arbetar i år 2 och är utbildad lågstadielärare. Har varit verksam som lärare i mer 
än 30 år.
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Alma, 54 år, arbetar i år 3 och är utbildad lågstadielärare. Har varit verksam som lärare i 
nästan 20 år.

Bortfall

Undersökningen har inga bortfall

Material

Bandspelare med mikrofon, anteckningsblock och pennor.
Intervjumall med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1)

Genomförande

Under inledningen av vår verksamhetsförlagda utbildning så informerade vi alla pedagoger 
om vårt kommande arbete samt syftet med detta. Vi gav då en muntlig förfrågan bland 
pedagogerna, huruvida de hade möjlighet att delta i våra kommande intervjuer. Vi lade också 
fram en önskan om spridning i ålder samt erfarenhet hos våra intervjupersoner.  Det var 
viktigt för oss att ingen skulle känna sig tvingad att delta utan gjorde det av eget intresse. 
Efter samtal med olika pedagoger kom vi fram till att intervjua fem pedagoger med relativt 
olika erfarenheter av yrket. Kvale (1997) anser att antalet intervjupersoner bestäms av 
undersökningens syfte, tid samt resurser. Fördelen med få intervjupersoner är att vi får en mer 
ingående information. Anledningen till att vi inte valde att utföra fler intervjuer var att vi ville 
ägna så mycket tid som möjligt åt de intervjuer som vi utförde.

Patel och Davidsson (2003) anser att det är den som genomför den kvalitativa intervjun som 
även sätter sin prägel på den. För att undvika att intervjuerna skulle få en subjektiv prägel av 
oss så kom vi överens om att genomföra alla intervjuer tillsammans med hjälp av bandspelare 
och stödanteckningar. Vi tyckte att detta var att föredra eftersom vi då är två som ser, lyssnar 
och uppfattar. Vid själva genomförandet ansträngde vi oss för att skapa en avslappnad och 
naturlig stämning och miljö. Det faktum att vi redan hade en viss bekantskap med våra 
intervjupersoner bidrog till att detta uppfylldes. Varje intervju tog mellan 30 till 45 minuter.

Bearbetning, analys och tolkning

Vid bearbetning utgick vi från Kvales (1997) fyra första steg i hans sexstegsanalys, där syftet 
är att analysera och tolka informantens svar:

 I det första steget berättade den intervjuade spontant om sina upplevelser och 
tankevärld kring ämnet, här ska inga tolkningar ske.

 Här ser intervjupersonen nya sätt att se på ämnet utifrån de tidigare beskrivningarna.
 För att inga missförstånd ska ske så tolkar de som intervjuar den intervjuades svar och 

sänder tillbaka detta till den intervjuade. 
 I det fjärde steget så tolkas den utskrivna intervjun. I detta skede tas oväsentlig 

information bort.
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Direkt efter att intervjuerna var gjorda började bearbetningen och analyseringen av det som 
framkommit. Här var inspelningen värdefull. Genom att lyssna på dessa intervjuer kunde 
dessa sedan bearbetas på ett smidigt sätt. Därefter försökte vi finna essenser i de olika delarna 
av samtalet för att sedan detaljstudera vad som sades och söka efter verkligheten som de 
uppfattade den, i sin praktik. Vid analyseringen kunde vi sammanfatta intervjumaterialet till 
kortare formuleringar. Enligt Kvale (1997) så skall svaren från intervjuerna tolkas utan 
förutfattade meningar och fördomar. 

Vid framställandet av vårt intervjuresultat har vi använt oss av meningskoncentrering. Detta 
innebär enligt Kvale (1997) att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer 
koncist och där det väsentliga innehållet av det som sagts framhävs i kortare meningar. Vi 
sammanfattade intervjuerna för att sedan kunna tolka och analysera likheter och skillnader 
dem emellan.
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Resultat

Intervjuredovisning

Vi har valt att redovisa intervjuerna i löpande text, där varje informant står för sig. Vid 
intervjuerna fick samtliga pedagoger svara på samma frågor i samma ordningsföljd. Dock 
svarade informanterna mer eller mindre utförligt på de olika frågorna och detta framgår i vår 
intervjuredovisning. Vi har valt att redovisa intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering i 
löpande text (Kvale, 1997). I intervjusammanfattningen tydliggör vi svaren på våra 
intervjufrågor från våra informanter samt belyser likheter och skillnader. Slutligen så sker en 
analys utifrån våra forskningsfrågor. 

Anton
Anton har arbetat fyra år som lärare för tidigare år och innan dess arbetat som fritidspedagog. 
Just nu läser han specialpedagogik på distans. Anton anser att det är viktigt att han ger 
eleverna möjligheten möta olika problem med hjälp av olika metoder. Han menar att det finns 
många olika sätt att nå kunskap och eftersom alla elever är unika individer som lär på sitt 
speciella sätt så är det viktigt att pedagogen varierar sin undervisning så långt detta är möjligt. 
Anton tycker att det är viktigt att eleverna ges tillfälle att verbalisera den ”nya” kunskapen 
tillsammans med andra, det sociala samspelet är centralt i all undervisning enligt Anton. ”Det 
är svårt att lära sig något om man sitter ensam i ett rum och läser en bok, det måste till en 
reflektion och samtal för att ett lärande ska ske”. Anton tycker det är viktigt att skapa verktyg 
för lärande och han är kritisk till så kallade rabbelkunskaper då han anser att detta endast är ett 
bevis på individens minnesfunktion, detta är enligt Anton centrala inslag i den traditionella 
undervisningen. I sitt arbete med eleverna försöker Anton ge en mer individanpassad 
undervisning dock upplever han ett visst motstånd till detta förhållningssätt och menar att 
arbetet skulle underlättas om man i arbetslaget hade en gemensam syn på elevers lärande. 
Anton har svårt för att hitta några större fördelar med den traditionella undervisningen och 
definierar denna som en undervisning där eleverna ses som passiva åhörare som ska ”suga” åt 
sig kunskapen för att sedan redovisa den i ett mätbart prov. I den traditionella undervisningen 
så är det eleven som blir ”problembäraren” om allt inte går enligt planerna och Anton menar 
vidare att den traditionella undervisningen kan bidra med ett dogmatiskt synsätt gentemot 
eleverna. Anton tror att man som lärare ofta vill se problemen hos individen och sällan ser 
hindren i sitt eget undervisningssätt. ”Men om vi istället skulle rikta blickarna mot oss själva 
och andra kollegor och ändra vårt arbetssätt så skulle vi få se förändring i skolorna”. Han 
menar att här är elevers olika inlärningssätt viktiga för pedagoger att uppmärksamma. 
Inlärningsstil är för Anton de sätt eleven tar in och bearbetar ny information. Anton säger att 
själva begreppet sinnespreferenser inte är något som han eller hans kollegor använder sig av 
men har själv genom sin utbildning blivit bekant med begreppet. Han försöker lägga upp 
undervisningen så att alla elever får möjlighet att lära sig på det sätt som passar dem bäst och 
säger att många elever inte är speciellt auditiva utan kanske hellre arbetar taktilt och visuellt. 
Pedagogiska spel, grupparbeten där det kommunikativa inslaget har stor betydelse, skapande 
verksamhet är återkommande inslag i hans undervisning. Det är viktigt att vara flexibel i sin 
undervisning, detta kan vara svårt om man som pedagog har ett stort kontrollbehov, vilket 
många pedagoger har, enligt Anton. Vid arbete med unga elever så vet inte eleverna själva hur 
de lär sig bäst, och de utvecklas hela tiden, så det bästa är att variera sig. Anton säger att han 
har sett många exempel på att det går att genomföra en lärstilsanpassad undervisning, dock 
skulle arbetet underlättas om det var färre elever per klass samt fler pedagoger. Det är 
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också viktigt att pedagoger i ett arbetslag strävar åt samma håll samt ägnar tid åt gemensam 
planering. Den stora fördelen med lärstilsanpassad undervisning är att man har möjlighet att 
få elever som är mer vetgiriga och intresserade av att vistas i skolan.

Alfred

Alfred har varit verksam lärare i mer än 25 år. Han försöker att vara flexibel i sin 
undervisning men säger också att hans undervisning kan tolkas som ganska traditionell 
eftersom han lägger stor vikt vid fasta läromedel. Den traditionella undervisningen innebär att 
eleverna lyssnar på pedagogen och att alla är samlade i samma klassrum, enligt Alfred. Han 
ser likheter med dagens undervisning och med den undervisning som han själv har upplevt 
under sin egen skolgång, detta ser han som varken positivt eller negativt utan menar att det 
kanske finns en mening med detta. Skulle det traditionella undervisningssättet vara så dåligt 
så borde detta också ha fått större konsekvenser i skolutvecklingen. Alfred lägger stor vikt vid 
datorer och IT i sin undervisning eftersom han anser att dessa är bra verktyg för elevers 
lärande. Alfred säger att han oftast använder sig av ganska styrda lektioner med muntliga 
genomgångar där IT och data ingår. Han säger att fördelarna med den traditionella 
undervisningen är att många elever behöver struktur för att klara av skolan och ju yngre 
eleven är desto tydligare måste strukturen vara. Den nackdel han kan se är att den traditionella 
undervisningen inte alltid bygger på elevens intresse vilket i sin tur kan bidra till att eleven 
snabbt kan tappa intresset och sin motivation. När det gäller individualisering medger Alfred 
att detta är något som han skulle jobba mer med i klassrummet om tid och resurser fanns. Han 
poängterar dock att elever i behov av särskilt stöd får en mer individanpassad undervisning 
utarbetad av specialpedagogen på skolan. Han är nöjd över samarbetet dem emellan. 
Begreppet sinnespreferens är inte något som han använder sig av dock är han medveten om 
sinnenas betydelse vid lärandet. Alfred säger att drömscenariot vore om varje elev fick sin 
undervisning anpassad till sitt individuella behov. Detta blir, enligt Alfred, svårt att uppnå 
eftersom en klass har så många varierande behov. Han ställer sig frågande till hur det skall ske 
praktiskt. Hur skall läraren räcka till och så vidare. Alfred tror att en lärstilsanpassad 
undervisning skulle vara jättebra om det skulle fungera i praktiken. Resurserna finns inte 
enligt Alfred och det är svårt att finna tid för all planering.

Anna

Anna har arbetat som lärare för tidigare år i två år och före det som fritidspedagog i cirka tolv 
år. Hon försöker lägga upp undervisningen så att alla elever får möjlighet att lära sig på det 
sätt som passar dem bäst. Anna tycker att leken är ett viktigt inslag i undervisningen och 
betonar att barnen måste få möta ett lustfyllt lärande. Under deras första år i skolan så ligger 
vikten på att barnen får träna sig i att delta i det sociala sammanhanget där elevens trygghet 
och självkänsla ligger i fokus. Dock har klassen arbetat med bokstäver och siffror under 
lekfulla former. Anna ger exempel på att barnen har fått tillverka siffror och bokstäver i olika 
material samt sjungit och dansat kopplat till dessa. Vid genomgångar och liknande brukar 
Anna dela in klassen i mindre grupper då fritidspedagogen även medverkar. Detta gör hon för 
att de på bästa sätt skall nå fram till alla elever och varje elev ges större utrymme att uttrycka 
sig. Hon poängterar vikten av att utgå från varje elevs individuella behov samt den nivå han 
eller hon befinner sig på. Eftersom de flesta eleverna inte behärskar det skriftliga språket är 
det nödvändig att använda sig av olika uttrycksformer i undervisningen, till exempel använder 
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sig Anna mycket av bilder, drama, sång och musik. För Anna så innebär den traditionella 
undervisningen en mer lärarstyrd undervisning som inte heller lägger elevens behov i fokus. 
Hon ser inga möjligheter med att jobba på ett traditionellt sätt i en förskoleklass då hon menar 
att eleverna har ett mycket stort och varierande individuellt behov av bland annat rörelse, lek 
och koncentration. Detta bidrar till att hon inte kan ha långa genomgångar utan eleverna måste 
själva vara aktiva i sitt lärande. Anna tycker att detta arbetssätt fungerar bra och hon menar att 
även äldre barn skulle må bra av att ha en mer varierad undervisning samt att detta skulle ske i 
mindre grupper. Anna är medveten om att detta arbetssätt också kräver fler pedagoger 
kopplade till klassen vilket inte är fallet på många skolor. Anna definierar begreppet 
inlärningsstil som en individs behov för maximal inlärning. Hon berättar att själva begreppet 
sinnespreferenser inte är något som hon eller hennes kollegor använder sig av dock är hon 
medveten om dess innebörd och det faller sig naturligt att låta barnen använda sig av dessa i
hennes undervisning. Anna ser bara fördelar med en lärstilsanpassad undervisning men 
poängterar att det krävs mer resurser och mindre barngrupper.

Asta

Asta har varit verksam som lärare i mer än 30 år. Hon tycker själv att hon använder sig av en 
blandning när det gäller olika undervisningsmetoder. Hon arbetar ofta tematiskt när hon 
lägger upp undervisningen eftersom hon har sett att detta arbetssätt många gånger stimulerar 
elevers lärande och gör eleverna mer motiverad. Storyline är ett arbetssätt som hon gärna 
använder sig av. Hon tycker dock att vissa områden kräver ett mer traditionellt arbetssätt. 
Asta anser att hon efter så många år i yrket utvecklat en god ”elevkännedom”, detta betyder 
att hon relativt snabbt kan se vad varje elev har för individuella behov och försöker bemöta 
dem på bästa sätt. För Asta innebär traditionell undervisning mer styrda lektioner med läraren 
i centrum och där läroböckerna styr undervisningen. Hon ser att strukturen som dessa ger är 
nödvändig i vissa moment men nackdelen med arbetssätet är att det kan bli för enformig 
undervisning. Möjligheter att individualisera i den traditionella undervisningen är svårt men 
inte omöjligt. Det kräver lite mer planering men genom små medel som till exempel 
anpassade matematikböcker och dataprogram kan en individualisering ske, även där 
genomgångarna sker på ett traditionellt sätt. Ordet inlärningsstil betyder enligt Asta de sätt 
som eleven bäst lär sig på. Begreppet sinnespreferenser har hon inte kommit i kontakt med. 
Hon ser många positiva fördelar med en lärstilsanpassad undervisning bland annat genom att 
eleverna får sina behov och förutsättningar bemötta i deras lärande. Dock ser hon en fara med 
att bli allt för individualistisk i sitt tänkande då hon anser att det finns en styrka i gruppen, där 
eleverna lär av varandra. Dessutom ser hon stora svårigheter med att ha en renodlad 
lärstilsundervisning, i en klass som hennes med 25 elever och tror istället på en mer varierad 
undervisning med flera olika metoder.

Alma

Alma har varit verksam som lärare i nästan 20 år. Hon berättar att hon denna termin har haft 
svårt att få tid till planering och annan förberedelse inför lektioner detta på grund av praktiska 
skäl men i normala fall så använder hon sig ofta av läromedel som grund för planering. Hon 
har själv ett stort teaterintresse vilket hon använder sig av i klassen. Eleverna får ofta använda 
sig av drama och andra estetiska ämnen, vilket hon upplever att barnen uppskattar. För Alma 
är det svårt att hålla i genomgångar på annat sätt än genom muntlig kommunikation. Detta på 
grund av att det finns många elever som har problem med koncentrationen i klassen. Hon 
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upplever också att de har svårt att arbeta självständigt. Med hjälp av de estetiska inslagen så 
försöker hon få en större variation på sin undervisning och hon tycker det gynnar elevernas 
lärande. Hon ser också stora möjligheter i användningen av olika dataprogram, som klassen 
mer och mer har börjat använda. Med hjälp av utvecklingssamtalen kan hon i samarbete med 
föräldrar och eleven själv utveckla ett mera individuellt lärande. Alma menar att traditionell 
undervisning bygger på ganska fasta ramar, där det inte finns så stora valmöjligheter för den 
enskilde eleven. Hon anser att ett mer traditionellt arbetssätt passar bra i denna klass just nu 
men tycker samtidigt att de ”högpresterande” eleverna får för lite utmaningar. För Alma 
innebär inlärningsstil elevens unika behov samt förutsättningar för lärande. Hon tror att det 
skulle gynna eleverna om man större utsträckning skulle tillmötesgå elevers olika 
inlärningsstilar, men känner själv att hon har för lite kunskap inom området och att hon saknar 
ett gemensamt förhållningssätt på skolan. Dessutom ställer hon frågan: vems behov ska man 
tillfredställa?  Den elev som behöver lugn och ro eller den som behöver röra på sig? I 
dagsläget ser Alma det som svårt att praktiskt genomföra ett lärstilsanpassat arbetssätt. Detta 
eftersom det saknas resurser i form av personal och lokaler. Hon tycker också att det saknas 
kunskap hos personalen på skolan. Ska man arbeta på detta sätt krävs det en mer genomtänkt 
planering ”inte bara något man gör för att göra”.

Intervjusammanfattning

De likheter som finns när det gäller upplägg av undervisning är att samtliga pedagoger 
betonar vikten av variation och flexibilitet. Majoriteten av lärarna använder sig av 
traditionella läroböcker i sin undervisning dock använder sig alla av olika dataprogram och 
IT. Övergripande skillnader finns mellan förskoleklassens pedagog och de andra pedagogerna 
när det gäller upplägget av undervisningen. Anna använder sig till skillnad från de andra av 
leken som ett viktigt inslag och lägger upp lektionerna där olika sinnen stimuleras. Dessutom 
har hon möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper vid olika genomgångar. Asta 
betonade till skillnad från de andra pedagogerna, vikten av att arbeta i tematiska former.

Alla pedagoger uttrycker en förståelse för vikten av en mer individanpassad undervisning 
dock upplever de svårt att genomföra ett sådant arbetssätt fullt ut på grund av olika skäl. 
Majoriteten av pedagogerna har datorn som ett verktyg till att individualisera undervisningen. 
Sedan beskriver pedagogerna många olika tillvägagångssätt för att tillmötesgå elevernas 
varierande behov. 

Pedagogerna har likvärdiga definitioner av vad traditionell undervisning står för. Däremot 
fanns det stora skillnader i deras upplevelser kring begreppet. Anton var mycket kritisk och 
såg inga fördelar med ett traditionellt undervisningssätt och för Anna fanns det inga 
möjligheter att arbeta traditionellt i hennes klass. Hon ansåg också att elever i högre åldrar 
skulle kunna bibehålla lusten i sitt lärande om de fick möjlighet till mer varierade 
undervisningsformer. De övriga pedagogerna såg både fördelar och nackdelar och de positiva 
fördelarna med traditionell undervisning, enligt dem, var att det krävs för att få mer struktur 
och ordning i klassrummet. Nackdelarna för dessa pedagoger är den enformighet som 
arbetssättet lätt kan leda till. 

När det gäller begreppet inlärningsstil så är pedagogerna relativt överens om innebörden av 
detta. Ordet sinnespreferens var däremot ett begrepp som många av dem inte hade kommit i 
kontakt med och inte heller hade några större erfarenheter av. Dock hade Anton en stor 
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kännedom om begreppet och kunde dessutom koppla sinnenas betydelse i sin undervisning. I 
samma utsträckning som Anton var kritisk gentemot det traditionella undervisningssättet var 
han positiv till lärstilsanpassad undervisning. Han liksom de övriga pedagogerna uttrycker att 
detta skulle vara positivt för eleverna och något av ett ”drömscenario” om bara resurser och 
ett gemensamt förhållningssätt fanns på skolan. I dagsläget såg pedagogerna ingen möjlighet 
att renodlat arbeta på ett lärstilsanpassat sätt. Kritik som lyftes kring metoden var att många 
inte kunde se hur detta praktiskt skulle kunna genomföras. En av pedagogerna frågade sig 
också för vem behoven skulle tillgodoses. Det är alltid någon elev som ”kommer i kläm” när 
pedagogiska och praktiska resurser saknas.

Analys av intervjuer

Samtliga pedagoger upplever att de har svårt med att tillmötesgå elevernas individuella 
förutsättningar, fullt ut, i sin undervisning. Detta förklaras med att det saknas resurser i form 
av fler pedagoger men också lokaler/klassrum samt ett gemensamt förhållningssätt hos alla 
pedagoger gällande elevers lärande. Pedagogerna upplevde också att det saknades tid till 
planering och förberedelser inför lektioner. Samtliga poängterade att det skulle krävas mindre 
klasser för att kunna genomföra en undervisning som utgår ifrån elevernas skiftande behov. 
Genom den traditionella undervisningen så upplever dock pedagogerna att de på olika sätt 
tillmötesgår elevernas individuella behov samt att eleverna ges tillfälle till att lära genom 
olika sinnen, detta med hjälp av olika verktyg som estetiska inslag, data, reflektion och samtal 
med elev och förälder. Inledningsvis så definierade vi en traditionell undervisning som en 
”undervisning med utgångspunkt i lärobokens innehåll, vilket eleverna lär sig genom att 
själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt genom skriftliga övningar 
och muntliga diskussioner”. (Boström, 2004, s.21) Detta stämmer väl överens med hur 
pedagogerna själv definierar begreppet samt hur de upplever att deras undervisning präglas av 
traditionella inslag. Majoriteten ansåg sig bedriva en traditionell undervisning och de såg både 
fördelar och nackdelar med detta. Fördelarna var den ordning och struktur som 
undervisningen ger och nackdelarna var den enformighet undervisningen kan leda till samt att 
elevernas egna intressen ibland hamnar i skymundan. Vid intervjuerna så framkom det att 
majoriteten av pedagogerna själva ansåg sig ha bristfälliga kunskaper gällande begreppet 
sinnespreferenser dock ansåg alla vikten av att låta eleverna använda sig av sina olika sinnen. 
När sinnena väl låg i fokus så var det, enligt majoriteten av pedagogerna, för att det passade i 
den specifika lärandesituationen. Då pedagogerna upplever att det i det dagliga arbetet saknas 
tid till planering är det svårt att tänka sig att kunna lärstilsanpassa undervisningen, då detta 
enligt dem kräver ytterligare arbete. 
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Diskussion

Metoddiskussion

För att kunna besvara vårt syfte med undersökningen valde vi att göra kvalitativa intervjuer. 
Den kvantitativa aspekten var inte viktig för oss, eftersom antalet personers berättelse inte var 
centralt i vår undersökning. Vi ville få fram pedagogernas egna upplevelser om vilka 
förutsättningar de har för att individualisera sin undervisning samt hur de bemöter elevers 
olika sinnen. Att intervjua pedagoger som vi redan hade en bekantskap med och känner till 
såg vi som en fördel. Vi menar att det blir lättare att få pedagoger att ställa upp med sin 
dyrbara tid när de vet vilka vi är och varför vi gör denna undersökning. I vår undersökning 
hade vi inga ambitioner om att få fram vad som är rätt eller fel, utan vi ville få fram 
pedagogernas egna berättelser. 

Valet av att använda oss av intervjuer har varit bra och lärorikt. Möjligheten att fråga mer 
djupgående har varit bra när vissa svar har varit otydliga för oss. Det vi kan se i efterhand är 
att vi hade kunnat göra en enkät undersökning med öppna svarsalternativ för att därefter göra 
några djupintervjuer som fokuserat på det som kommit från ur enkäterna. 

Validitet och reliabilitet är ett mått på undersökningens trovärdighet. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är det väsentligt att veta att studien har god validitet, alltså att 
undersökningen utreder det den har för avsikt att undersöka, samt att inget ovidkommande 
påverkar resultatet. Patel & Davidsson skriver att reliabiliteten bör vara god, vilket innebär att 
den som undersöker måste veta att studien utförs på ett trovärdigt sätt. Vid samtliga intervjuer 
har vi båda varit närvarande. Intervjuerna spelades in på band för att underlätta och säkerställa 
sammanställningen och analys av resultatet. Vi har utgått ifrån aktuell forskning och vårt syfte 
för att kunna formulera väsentliga frågeställningar vid våra intervjuer. Samma frågor har 
ställts i likadan följd till alla intervjupersoner. Utifrån detta så finner vi att validiteten är 
relativt hög men att reliabiliteten är lägre eftersom att vår undersökning är av kvalitativ art så 
innebär det att det är svårare att nå ett resultat med en hög reliabilitet. För att öka 
tillförlitligheten i vår undersökning hade fler intervjuer kunnat utföras.

Resultatdiskussion

Vårt syfte med detta arbete var att ta reda på hur pedagoger upplever att deras undervisning 
tillmötesgår elevers individuella förutsättningar. I Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo94) står det att vi lärare ska tillmötesgå varje individs unika behov, 
förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Detta betyder att vi pedagoger ska bemöta varje elev 
på dennes individuella nivå samt dennes sätt att lära. Vi tror det är viktigt att man som 
pedagog har detta i åtanke vid planering av all undervisning. Under vårt arbete har vi skaffat 
oss kunskap om teorier kring barns olika sätt att lära samt sinnenas betydelse vid alls sorts 
inlärning. Vi tycker att det finns många alternativa metoder när det gäller att kunna 
individualisera i klassrummet och på detta sätt tillmötesgå eleverna i dess lärande. Dewey 
(1997) menar att elevernas individualitet ska tas på största allvar samt respekteras i 
undervisningen, den ska också prägla pedagogens sätt att undervisa. Eftersom att individens 
tänkande och lärande är något unikt får inte detta negligeras för att pedagogen upplever det 
som enkelt att bedriva en enformig undervisning. Dewey menar att en sådan undervisning 
gradvis bryter ner elevernas originalitet samt att förtroendet för det egna intellektet sänks.
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Precis som Dewey anser vi att det är av största vikt att alla elever får behålla sin originalitet 
och inte bli ”omformade” för att passa in i skolan ramar. Detta tror vi bara leder till en sämre 
självkänsla och minskad motivation inför skolarbetet. 

Utifrån vår undersökning så framkom det att pedagogerna hade en uppfattning om vad 
inlärningsstilar är dock fanns det inget gemensamt förhållningssätt om hur man skulle bemöta 
elevers olika inlärningsstilar, detta var även något som flera pedagoger uttryckte och en av de 
intervjuade upplevde även ett visst motstånd när det gällde eventuella förändringar av 
undervisningssätt. Enligt Boström (2004) så upplever många pedagoger att ”lärstilstänket” är 
ytterligare en modefluga i mängden och något nytt som man måste lägga ner tid och kraft på 
att lära. Vår uppfattning är att det krävs kunskap, förståelse samt ett gemensamt 
förhållningssätt för att pedagoger skall kunna använda sig av en mer lärstilsinriktad 
undervisning. En av våra informanter skiljde sig ifrån de övriga pedagogerna då han, enligt 
oss, hade mest kunskap och intresse när det gäller elevers olika inlärningsstilar och då 
framförallt sinnenas betydelse. Han var också den som uttryckte störst motstånd mot det 
traditionella undervisningssättet och var mest positiv gentemot alternativa 
undervisningsmetoder. Vi drar här en koppling mellan kunskap och inställning. Är det så att 
en fördjupad kunskap inom området också leder till en förändrad syn på elevers lärande där 
det traditionella undervisningssättet får stå tillbaka? Pedagogernas varierande inställningar har 
också bidragit till att vi funderar över om deras erfarenhet samt antal år inom yrket spelar 
någon roll? Detta kan vi endast spekulera om. Vi anser att samtliga pedagoger hade kunskap 
och intresse kring individualiserat lärande men att det generellt saknades resurser för att de 
skulle kunna genomföra några större förändringar. Gardner (1998) skriver att all förändring av 
undervisningssätt är beroende av vad som redan existerar på skolan. Vi kan förstå att 
förändringar kan vara svåra att genomföra om det är en väldigt traditionell 
undervisningstradition som råder på en skola samt om det saknas gemensamma 
förhållningssätt. Vi förespråkar inte en renodlad lärstilsanpassad undervisning då detta kan 
vara svårt att genomföra i praktiken dock anser vi att det är viktigt att vi som pedagoger alltid 
utgår ifrån elevernas sätt att lära och inte ifrån ett förutbestämt sätt att undervisa. Efter att vi 
har tagit del av flera olika teorier kring barns lärande så har detta lett till att vi har blivit mer
kritiska kring att låta sig styras av endast en teori. Lärandet är alltför komplext för att kunna 
bemötas med endast en teori och metod. Kroksmark (2006) anser att de finns en fara med att 
okritiskt anamma allt vad lärstilsforkningen förespråkar. Han menar att det är viktigt att
pedagoger förhåller sig analyserande och ifrågasättande när det gäller ”fördefinierade
kategorisystem som lärstilsteorin presenterar”. (Kroksmark,  Pedagogiska magasinet, 2006, 
nr 3, s.45) Dock anser han att finns många bra tankar att jobba vidare med inom 
lärstilsforskningen.

I våra intervjuer framkom det att majoriteten av pedagogerna ansåg sig bedriva en mer 
traditionell undervisning trots att många uttryckte den problematik när det gäller den 
enformighet som arbetssättet lätt kan bidra till. Trots detta så gjordes väldigt små försök till 
förändringar inom undervisningen. Det som var det största hindret för en mer individualiserad 
undervisning, var enligt pedagogerna, resursbristen. Även vi upplevde, under vår tid på 
skolan, att pedagogerna hade mycket begränsat med tid till gemensam planering och samtal. 
Detta kom även fram i våra intervjuer. Vi kan till viss del hålla med om att resurser påverkar 
och underlättar en förändring men genom pedagogers egen inställning kring elevers lärande så 
kan mycket förändras. Kanske kan det vara så att pedagogens egna erfarenheter ifrån sin egen 
skoltid, lärarutbildning samt erfarenhet ifrån yrket kan prägla deras sätt att undervisa. Ladberg 
(2000) menar att pedagoger ofta är visuella och eller auditiva i sin kunskapsinhämtning och 
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dennes inlärningsstil passar för de sätt som skolan vanligen fungerar på. Det är naturligt att 
man utgår från sin personliga erfarenhet när man lägger upp och planerar sin undervisning.

Vi uppfattar det som att dessa pedagoger lyckades, till viss del, att individualisera inom 
ramarna av det traditionella arbetssättet. De traditionella inslaget blir tydligast vid olika 
genomgångar samt vid introduktion av ett nytt område. Vid just dessa moment anser många
pedagoger det som nödvändigt att strukturera sig genom att ”luta sig tillbaka” på traditionella 
läromedel. Detta arbetssätt gynnar främst de auditiva och till viss del de visuella eleverna, det 
ges lite utrymme till de kinestetiska och de taktila eleverna under lektioner som dessa. Enligt 
Dunn m.fl. (1995) så är barn i allmänhet auditivt svaga, de menar att människans sinnen 
utvecklas i olika takt under barndomen och att det är synen och hörseln som fulländas sist.  
Den individualisering som gjordes skedde med hjälp av olika verktyg som till exempel data, 
IT, drama, bild och musik. Dessutom poängterade en av pedagogerna vikten av det sociala 
samspelet i klassrummet. Enligt Säljö (2005) så är lärandet en komplicerad och osynlig 
process samt att det vid inlärning är viktigt med det sociala samspelet individer emellan.
Egidius (2002) skriver att Vygotskij betonade vikten av kollektiva aktiviteter vid barns 
lärande och kunskapsinhämtning.

Den kritik som kom fram i våra intervjuer gällande elevers olika inlärningssätt handlade om 
vems behov som skulle tillfredställas. Med detta menade pedagogerna att det skulle vara svårt 
att avgöra vilka behov som man skulle ta hänsyn till, när det finns så många olika i en klass. 
Samtliga pedagoger ansåg att det vore ett drömscenario om varje elev fick sina individuella 
behov tillgodosedda, dock ansåg pedagogerna att det inte fanns tillräckliga resurser till att 
genomföra detta. Kroksmark (2006) menar att det är ett problem när det gäller möjligheten att 
hålla reda på individers olika lärstilar i ett klassrum med 25 – 30 elever och att detta skulle 
leda till en helt individualiserad skola. Ladberg (2000) håller med om att det kan vara svårt att 
genomföra en renodlad lärstilsundervisning dock menar hon att pedagogen bör utgå från att 
det i en klass finns alla typer av individer och att pedagogen därför bör gå in för att variera 
aktiviteter och presentationssätt så långt detta är möjligt. 

Det blev tydligt vid våra intervjuer att förskoleklassens pedagog arbetade på ett mer varierat 
sätt utan att ha utgått från elevernas sinnespreferenser som bakgrund till sin planering. Vid 
hennes genomgångar användes sig dock eleverna av olika sinnen. För henne var detta ett 
självklart arbetssätt då hon upplevde att det fungerade så bra. De är anmärkningsvärt att 
pedagogiken kan skilja sig så mycket från en förskoleklass och en år 1 eller år 2. Är det så att 
elevernas sätt att lära har förändrats så mycket på bara ett eller två år att man kan övergå till 
ett mer traditionellt undervisningssätt där det auditiva sinnet premieras? Enligt Dunn m.fl 
(1995) så har majoriteten av alla skolbarn inte ett fullt utvecklat auditivt sinne, utan dessa 
barn tar in information genom det taktila eller kinestetiska sinnet. Vår uppfattning är att man 
med små förändringar i undervisningen på ett bättre sätt skulle kunna tillmötesgå elevers olika 
sätt att lära och då framförallt i de yngre åren. Gardner (1994) menar att vi människor inte har 
samma kognitiva förutsättningar eller likadana intellektuella profiler, och att skolan skulle 
fungera bäst om den anpassades till individuella behov och förmågor. 

Som blivande pedagoger så anser vi att det är vår största uppgift att skapa en lärandemiljö 
som välkomnar samt är anpassad till alla elever, oavsett förutsättningar, samt att vi som 
pedagoger har kunskapen att möta alla elever på rätt sätt. Vi har under vår utbildning börjat 
fundera över vilken roll elevers sinnespreferenser har för deras lärande samt hur vi som lärare 
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kan utforma vår undervisning så att alla elevers lärande, oavsett sinnespreferens, optimeras. 
De flesta barn lär lika bra genom två eller flera olika sinnen. Det finns dock många barn som 
är utpräglat dominanta i något sinne och eller mycket svaga i något. Därför borde alla lära sig 
mer om fler sinnen involveras och fler uttrycksformer används. Som lärare är det viktigt att 
förstå att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Alla elever har sin unika ingång till 
lärandet, det gäller bara att hitta den. Det är därför viktigt att man som lärare ”ger” ett 
individuellt bemötande till varje elev samt erbjuder arbetssätt som är varierande och 
anpassade för varje individ så långt det är möjligt. 

Fortsatt forskning

Genom vår undersökning har vi funnit ett intresse hos pedagogerna när det gäller betydelsen 
av sinnena i undervisningen samt elevers olika inlärningsstilar. Trots detta så arbetade 
majoriteten av lärarna inte utifrån dessa tankar. Det var tydligt att det rådde en osäkerhet kring 
hur man praktiskt skulle utforma en sådan undervisning där resurser och ett gemensamt 
förhållningssätt var det stora hindret. Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att utföra 
undersökningen på fler skolor för att ta reda på om det ser likadant ut, som på vår skola, där vi 
utförde våra intervjuer. Om resultatet hade blivit annorlunda i en eventuell undersökning, 
hade det varit intressant att undersöka huruvida de olika skolorna arbetar, samt vad det är som 
skiljer dessa åt. Är det bara en resursfråga som sätter stopp eller finns det ytterligare orsaker 
såsom kunskapsbrist i ämnet, avsaknad av gemensamt förhållningssätt samt pedagogers egen 
inställning till ämnet?
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Hur länge har du arbetat inom verksamheten?
Beskriv hur du lägger upp din undervisning?
Vilka olika arbetsmetoder använder du dig av ?
Hur gör du när du skall introducera/ ha genomgång av ett nytt område med klassen?
Hur planerar du din verksamhet, för att den skall tillmötesgå elevernas individuella 
förutsättningar?
Vad lägger du i begreppet traditionell undervisning?
Vilka möjligheter till individualisering finns inom traditionell undervisning?
Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med en traditionell undervisning?
Vad tänker du på när du hör ordet inlärningsstil?
Vad tänker du på när du hör ordet sinnespreferens?
Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med en lärstilsanpassad undervisning?
Anser du att det i praktiken är möjligt att genomföra en lärstilsanpassad undervisning?




