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Förord

Vi  vill  börja  med  att  tack  varandra  för  ett  gott  samarbete  som varit  inspirerande  och 
lärorikt. Ett stort tack till vår handledare Anders Söderlund som hjälpt och väglett oss i den 
vetenskapliga världen. Tack till alla som deltagit i vår undersökning, utan er hade vi inte 
kunnat genomföra detta. Slutligen ett stort tack till Linus som inte klagat över långa dagar 
på förskolan.

Mona Bergström Anna Blombäck



Abstrakt

Inlärning och utveckling kan ske på många olika sätt. Vår unika inlärningsstil handlar om 
det  sätt  människan  bäst  koncentrerar  sig  på,  tar  till  sig  och  bearbetar  ny  och  svår 
information.  Lärandesituationen handlar  om att  ta vara på barnens styrkor  och se varje 
barns unika möjligheter. Som lärare bör vi därför vara uppmärksamma och flexibla för att 
skapa en bra lärandemiljö och ett bra lärandeklimat för alla barn. Syftet med vår studie var 
att  få  en  fördjupad  förståelse  för  begreppet  inlärningsstilar  och  undersöka  hur 
förskolelärare  uppfattar  att  de arbetar  för att  främja individualiseringen i  förskolan.  Vi 
valde att göra en fördjupad litteraturstudie samt en kvalitativ intervju undersökning bland 
fem förskollärare som arbetat olika länge. Resultatet visade att det finns en insikt och ett 
stort intresse för barns individuella inlärningsstilar  samt vikten av dessa. Förskollärarna 
kopplade ordet inlärningsstil främst till människans olika sinnen, vilket är en bit på vägen. 
Vidare kunde vi urskilja en osäkerhet hur pedagoger i praktiken ska tillfredsställa samtliga 
barns unika behov med tanke på de resurser som finns i förskolan idag. Brist på resurser 
och  barngruppernas  storlek  är  en  betydande  del  i  samband  med  individualisering  i 
förskolan. 

Nyckelord: inlärningsstilar, utveckling, intelligenser
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1. Inledning

Inlärning  kan  ske  på  många  olika  sätt.  Vår  unika  inlärningsstil  handlar  om  det  sätt 
människan bäst  koncentrerar  sig på,  tar  till  sig och bearbetar  ny och svår  information. 
Lärandesituationen handlar  om att  ta  vara på barnens styrkor  och se varje barns unika 
möjligheter. Som lärare bör vi därför vara uppmärksamma och flexibla för att skapa en bra 
lärandemiljö och ett bra lärandeklimat för alla barn. Vi vill med denna studie få en djupare 
inblick i begreppet inlärningsstilar och utforska vilken möjlighet lärare har att fånga alla 
barn i lärandesituationen utifrån deras nivå med hänsyn till inlärningsstil och intelligens.
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2. Bakgrund

I alla tider har filosofer, pedagoger och psykologer fört diskussioner om teorier över hur 
barn  tänker  och  lär.  Människans  uppfattning  om hur  barn  lär  påverkar  hur  begreppet 
undervisning tolkas (Wood 1999). Undervisningen ska enligt  svensk regering utgå från 
gällande styrdokument som menar att alla individer är berättigade till lärande utifrån sina 
unika förutsättningar och behov. Skolverket (2001a) påpekar vikten av personaltäthet och 
gruppstorlek  i  förskola  och  dess  betydelse  för  verksamhetens  kvalité.  Från  1995  fick 
kommunerna ett ökat ansvar och skyldighet att tillhandahålla alla barn från 1 år, som varit i 
behov av barnomsorg, en plats på förskola. I och med kommunernas ökade ansvar ökade 
barngruppernas storlek. En riktlinje var en barngrupp på ca 15 barn. Yngre barn och barn i 
behov av särskilt stöd gynnas och bör ingå i mindre grupper med hög personaltäthet för att 
få  sina  behov  tillgodosedda.  I  Skolverket  (2005)  framgår  att  barngruppernas 
genomsnittliga storlek ökade från 13,8 till 17,5 barn per avdelning mellan åren 1990-2001. 
I samband med att barngruppernas storlek ökade fick även kommunerna besparningskrav 
vilket medförde större barngrupper medan antalet pedagoger förblev detsamma. Det finns 
ingen  vetenskaplig  grund  för  hur  barngruppers  storlek  och  personaltätheten  ska  se  ut. 
Förutsättningarna kan variera  mellan olika grupper.  Enligt  läroplanen för förskolan ska 
hänsyn tas till barns olika förutsättningar och behov, vilket innebär att verksamheten inte 
kan utformas på samma sätt överallt och att resurserna inte kan fördelas lika. 

Säljö (2005) menar att lärande är en osynlig och svårfångad företeelse. Genom att observera 
kan observanten se att ett lärande har ägt rum, men när eller hur är svårare att urskilja. Ett 
vanligt antagande är att lärande sker i skolan i form av undervisning. Detta är bara en del av 
lärandet som i själva verket är en ständigt pågående process. Vidare menar författaren att det 
idag finns två olika forskningstraditioner om hur individer lär. Det ena synsättet handlar om 
att utveckla sina inre förmågor och färdigheter. Det andra handlar om att människan tar till 
oss intryck utifrån vilket påverkar vårt beteende och tänkande. Om lärande, kunskaper och 
färdigheter ligger i vårt intresse är dessa traditioner otillräckliga. Hänsyn bör även tas till 
förståelsen för människans förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter från omvärlden. 
Samspel med andra människor och det som individen själv skapat är också en bidragande 
del för inlärning och utveckling. Säljö är tveksam till om skolan idag är den mest avgörande 
insatsen för lärandet. Han menar att den sociala närmiljön är det som har störst inverkan på 
individen men att förskola och skola är en viktig del. Det handlar om att se lärande och 
undervisning som skilda ting där undervisning ingår som en del av lärandet. Det är viktigt 
att ha förståelse för lärandet och hur lärandeprocesser kan stöttas. Förr i tiden var idealet att 
memorera och återberätta text ordagrant utifrån givna ramar och med tydliga resultat. Denna 
slags lärandeprocess har fortsatt  även långt in i vår moderna tid.  Den är kopplad till  en 
empirisk lärandefilosofi som utgår ifrån att information och färdigheter inhämtas i färdig 
form. Idag är förväntningarna på vad människan ska kunna annorlunda och redskapen för 
kunskapsinhämtande  är  av  ett  annat  slag.  En  betydande  del  för  denna  utveckling  är 
teknikens framfart,  informationsexplosionen. Idag behöver människan inte lagra allt inom 
oss  utan  har  hjälpande  redskap  och  verktyg  som  stöd  och  informationshämtning. 
Utforskande,  egna  ställningstaganden  och  strategier  är  idag  viktiga  utgångspunkter  för 
lärprocessen. Individen måste själv kunna avgöra vad som är intressant, relevant och viktigt 
information.  Författaren  menar  därför  att  det  är  viktigt  hur  lärandet  organiseras  för  att 
utveckling och kunskap ska ske på bästa sätt utifrån goda förutsättningar för varje enskild 
individ (Säljö 2005).
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Gardner (2001) menar att intelligens har en väldigt hög status i vår kultur. Den mänskliga 
begåvningen har sina rötter i den traditionella folkpsykologin och styr därmed vårt dagliga 
tänkande och handlande. Utifrån senare tids forskning är det viktigt att åskådliggöra och 
lyfta  fram  fler  aspekter  utifrån  begreppet  intelligens,  dess  innebörd  och  betydelse  för 
utvecklingen.  Teorin om Multipla  Intelligenser,  MI,  kan inspirera  till  en bredare syn  på 
kunskap men säger egentligen ingenting om skolans mål, snarare fungerar den som redskap 
utifrån redan fastställda riktlinjer. Gardner menar att den likformiga skolan idag står i direkt 
motsättning till MI teorin eftersom att den utgår ifrån att alla individer är likadana och ska 
behandlas lika. MI teorin utgår ifrån det motsatta, att alla är olika och att lärarna därmed 
måste se, förstå och ha kunskap om varje individs styrkor och svagheter. Berg & Scherp 
(2003) menar  att  lärprocessen för det livslånga lärandet  handlar  om att  se och upptäcka 
mönster  och  variationer  i  dessa.  Att  upptäcka  avvikelser  i  det  vardagliga  arbetet  med 
inlärning och utveckling och förstå varför mönstren ser ut som de gör. Alla människor är 
unika individer med olika förmåga till  inlärning. Problem med någon av förmågorna kan 
leda  till  svårigheter  vid  inlärning  och  utveckling.  Det  kan  innebära 
koncentrationssvårigheter, att förstå vuxnas ord och handling. Individen kan sakna tilltro till 
sin egen förmåga och kan därmed genom avsaknad av erfarenhet ha en minskad möjlighet 
att kunna uttrycka sig. Svårigheter inom något område kan komma att innebära problem för 
barnen. Det är därför vår uppgift som vuxna, lärare och pedagoger att utgå från varje enskilt 
barn,  dess  intresse,  kunskap och behov.  Detta  för  att  ge barnen möjlighet  att  få  en bra 
framtidsutsikt.  Förskolan  och  skolan  har  till  uppgift  att  forma  framtidens  vuxna  till 
demokratiska och solidariska medmänniskor. Teorier som ger olika förklaringar om hur barn 
tänker och lär medför också olika uppfattningar om det bästa sättet att undervisa dem (Wood 
1999). 

2.1 Pedagogiska föregångare

Det finns  många  föregångare  inom utvecklingspsykologi  och pedagogik.  Vi  har  valt  att 
presentera två av dessa.

2.1.1 Jean Piaget 1896-1980

Jean  Piaget  räknas  som  en  av  1900-talets  mest  framstående  pedagoger.  Under  flera 
decennier låg hans teori om barns utvecklingsfaser till  grund för skolsystemen runt om i 
världen. Piaget lägger stor vikt vid människans biologiska och evolutionära begränsningar 
för  den  mänskliga  intelligensen.  Piagets  teori  handlar  om  hur  barnets  tänkande  ändrar 
karaktär  från födseln till  vuxen ålder  och utgår från fyra  olika stadier.  Piaget  menar  att 
faserna  är  åldersbetingade  och  att  barns  kognitiva  utveckling  därför  kan  indelas  utifrån 
åldersgrupper. Han menar att utvecklingen följer en given ordning, från reflexrörelser till 
abstrakt tänkande utifrån hjärnans förändring under uppväxten. Sensoriskt-motoriska stadiet 
0-2 år handlar om människans reflexer. Medfödda reflexer och reflexer som kommer att bli 
inlärda  motoriska  rörelser  och  rörelsemönster.  Barnet  är  i  det  här  stadiet  bundet  till 
omedelbara  sinnesintryck  vilket  fortsätter  även  in  i  nästa  stadium,  det  preoperationella  
stadiet 2-6 år. Här är barnet väldigt egocentriskt. Individen kan föreställa sig saker, tänka i 
framtid och dåtid men saknar fortfarande förmågan att se något från ett annat perspektiv. 
Konkreta  operationernas  period  6-11  år  handlar  mycket  om  logiskt  tänkande  och 
resonemang kring konkreta material. Barnet förstår och kan använda sig av symboler men 
har  svårt  för  abstraktioner  eftersom abstraktioner  inte  är  konkreta. Under  den  abstrakta  
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operationernas  period  från  11  år  börjar  barnet  att  förstå  hypotetiskt  tänkande.  Det  kan 
föreställa sig saker på ett mer abstrakt sätt och är inte i behov av konkretisering. Barnet kan 
även  se  paralleller,  dra  slutsatser  och  se  praktiska  konsekvenser  utifrån  sitt  handlande 
(Kroksmark  2003).  Piagets  stadieteori  är  och  har  alltid  varit  omdiskuterad  gällande 
definitionerna om vad som ingår i de olika stadierna samt de tydliga åldersbestämningarna. 
Kritikerna  menar  att  utvecklingsförloppet  är  mer  komplicerat  och  följer  inte  en  entydig 
struktur som Piaget beskriver (Illeris 2001).

2.1.2 Lev S. Vygotskij 1896-1934

Lev S. Vygotskij var en pedagogisk teoretiker som lanserade idén om att barns utveckling 
sker  i  samspel  med  den  omgivande  miljön.  Vygotskij  betonar  kulturens  sätt  att  forma 
barnets utveckling med språk och socialt samspel i fokus. En central roll i Vygotskijs teori 
är  att  intellektuell  utveckling  och  tänkande  utgår  från  sociala  aktiviteter,  att  det  egna 
tänkandet är ett resultat av social verksamhet. Vygotskij såg tydliga paralleller mellan den 
individuella utvecklingen, den omgivande miljön och relationer till andra människor. Wood 
(1999)  tolkar  Vygotskij  teori  kring  undervisning  och  intelligens  att  barn  har  en 
grundläggande kapacitet i sig själva och kan lära på egen hand genom att pröva sig fram. De 
gånger barn inte klarar av något själva är hjälp och stöd av vuxna ett led i utvecklingen. 
Processen där de vuxna lär  ut  och barn lär in är grunden till  hela vår mänskliga kultur. 
Kroksmark (2003) beskiver Vygotskijs syn på skillnaden mellan det individen kan göra själv 
och tillsammans med andra, vilket han benämner som den proximal zonen. Först utvecklar 
barnet kapaciteter med hjälp av andra. Vid nästa nivå kan barn själv utifrån egen kapacitet 
hantera  olika typer  av problem.  På tredje  nivån är  kunskapen automatiserad  och på den 
fjärde nivån sker en återgång, deautomatisering, i utvecklingen till andra nivån. Vygotskij 
framhåller  skolan  som  det  viktigaste  sociala  sammanhanget  när  det  gäller  att  forma 
tänkandet.  Han  menar  att  undervisningen  ligger  till  grund  för  att  skapa 
utvecklingsmöjligheter och nya former av tänkande.

Det finns stora skillnader men även vissa likheter mellan Piagets  och Vygotskijs teorier. 
Framförallt menar både Piaget och Vygotskij att handling ska ses som en grund för inlärning 
och tänkandets utveckling. Barn bör vara aktiva och konstruktiva genom hela sin utveckling 
för att få en förståelse och uppfattning av verkligheten. Piaget och Vygotskij framhåller båda 
språket  som en  viktig  del  av  utvecklingen.  En radikal  skillnad  mellan  deras  synsätt  på 
språket är dess roll för tänkandet. Piaget menar att språket är personligt och egocentriskt 
utifrån barnets sätt att tänka. Vygotskij anser att språket är socialt och kommunikativt och 
därmed ligger till grund för högre mentala processer, såsom att minnas, resonera, värdera 
och planera (Wood 1999).

2.3 Individualisering i styrdokumenten

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står skrivet att den pedagogiska verksamheten ska ta 
hänsyn till  och anpassas efter alla barn och deras unika behov och förutsättningar. Alla 
barns möjlighet ska synliggöras och mötas utifrån den individuella nivå barnet befinner sig 
på. Det är viktigt att de vuxna är engagerade i samspelet med det enskilda barnet och hela 
barngruppen samt att arbetslaget för en aktiv diskussion angående lärande och kunskap för 
att främja lärandet. 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 
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och skapande individer.  De skall  få hjälp att  känna tilltro till  sin egen förmåga att  tänka 
själva,  att  handla,  röra  sig  och  att  lära  sig  dvs.  bilda  sig  utifrån  olika  aspekter  såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (Lpfö 98, s.6)

Teorier om kunskap och utveckling är många, dessa i samspel med individualiseringen i 
styrdokumenten  och  barngruppernas  ökade  storlek  gör  det  intressant  att  titta  på  hur 
förskollärare hanterar individualiseringen, vilken utgångspunkt det har och vad de bygger 
sina tankar på.
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3. Syfte

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om olika inlärningsstilar samt att 
undersöka hur aktiva förskolelärare uppfattar att de arbetar för att främja individualisering i 
förskolan.
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4. Metod

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om olika inlärningsstilar därför 
föll valet av metod på litteraturstudie. Vidare utfördes en kvalitativ undersökning eftersom 
syftet fortsättningsvis var att undersöka hur aktiva förskollärare uppfattar att de arbetar för 
att främja individualiseringen i förskolan.

4.1 Litteraturstudie

Kvale (1997) menar att sakkunskap kring det aktuella ämnet krävs för att undersökningen 
ska hålla  en hög kvalitet.  Kunskap utifrån litteratur,  teorier  och modeller  kommer  från 
tidigare forskning och undersökningar.  Kunskap i ämnesområdet ger en inblick om var 
betoningen i undersökningen ska ligga. Centrala begrepp kan då plockas ut och ger oss vår 
undersöknings  nyckelord;  inlärningsstilar,  utveckling  och  intelligenser.  Utifrån  detta 
utfördes en ingående litteraturstudie om olika inlärningsstilar.

4.2 Kvalitativ metod

För att fånga informantens erfarenheter och vardagsvärld menar Patel & Davidson (2003) 
att den kvalitativa intervjun är att föredra eftersom den är känslig och kraftfull som metod. 
Intervjuarens uppgift är att förstå och beskriva informantens upplevelser på ett korrekt sätt. 
Den  kvalitativa  forskningsmetoden  används  för  att  få  en  djupare  förståelse  för 
undersökningens syfte.  Metoden kännetecknas av och resulterar i verbala formuleringar 
som  kan  vara  skrivna  eller  talade  där  instrumentet  består  av  det  traditionella  ordet 
(Backman 1998). Det är viktigt att både lyssna till informantens uttalande men även det 
informanten  förmedlar  mellan  raderna,  det  underförstådda  budskapet.  Genom att  sända 
tillbaka en motfråga av intervjuarens tolkning till det outtalade kan misstolkning undvikas 
och  informanten  får  en  chans  att  tydliggöra  sina  åsikter  och  förståelse  (Kvale  1997). 
Svenning  (1999)  menar  att  den  kvalitativa  metoden  inriktar  sig  på  kännetecken  och 
egenskaper. Metoden används där statistiska beräkningar är svåra att utföra eftersom det 
inte finns något rätt eller fel i informantens svar. Patel och Davidson (2003) anser att vid 
en kvalitativ intervju kan fasta svarsalternativ till en fråga aldrig formuleras eftersom det 
inte  finns några svar som är rätt  eller  fel  utan att  det  är informantens  svar som är det 
aktuella.  Det  är  intervjuarens  uppgift  att  tillsammans  med  informanten  skapa  ett 
meningsfullt  samtal  och  resonemang  för  att  belysa  forskningsproblemet.  För  att 
informanten inte ska bli hämmad i sina svar och känna sig illa till mods är det viktigt att 
intervjuaren kan föra ett samtal på informantens språkliga nivå där även kroppsspråk och 
sociala samband har betydelse.  Författarna betonar vikten av att  mötas på lika villkor i 
samtalet. Faktorer som kan påverkan den kvalitativa intervjun och färga samtalet är kön, 
ålder,  social  bakgrund,  etnisk  tillhörighet  och  sexuell  läggning.  Det  är  viktigt  att 
intervjuaren är medveten om de faktorer som kan påverka samtalet och hur förhållningssätt 
och olika roller  kan nyansera resultatet.  Vidare menar  författarna att  en väl genomförd 
kvalitativ intervju kan vara en mycket positiv och berikande upplevelse för informanten 
eftersom dennes tankar och åsikter står i fokus och intervjuaren är genuint intresserad av 
informantens  vardagsvärld.  Enligt  Backman  (1998)  innehåller  den  kvalitativa 
forskningsprocessen  utrymme  för  flexibilitet  och  variation,  till  skillnad  från  den 
traditionella  som är  mer  styrd. Svenning  (1999)  menar  att  urvalet  av  informanter  inte 
behöver ske slumpmässigt utan kan ske på många olika sätt där forskaren har makten att 
avgöra vilka informanter som känns relevanta. Författaren menar att kunskap och lärande 

7



är svåra begrepp att  definiera  därav orsaken till  att en kvalitativ  metod är att föredra i 
denna undersökning.

4.3 Intervju

Intervju som metod är ett styrt samtal som har tydligt syfte och struktur och grundar sig i 
informantens tankar, känslor och erfarenheter. Intervju kan ses som ett hantverk eftersom 
den utgår från den kvalitativa forskarens omdöme och inte följer strikta metodregler (Kvale 
1997). Enligt Trost (2007) är intervjuer standardiserade och strukturerade i olika hög grad. 
Standardisering  innebär  att  frågorna  och  intervjusituationen  är  samma  för  samtliga 
intervjuade  och att  samma frågor  ställs  i  samma följd.  Med strukturering  menar  Trost 
vilken möjlighet det finns till öppna svars alternativ. Öppna svarsmöjligheter innebär att 
frågan  är  ostrukturerad.  Kvale  (1997)  framhåller  vikten  av  de  etiska  riktlinjerna. 
Författaren menar  att  det  är  viktigt  att  undersökningspersonerna är väl informerade om 
undersökningens syfte och uppläggning. Det bör även framgå om undersökningen kommer 
att publiceras och ett samtycke från de intervjuade krävs om personlig data kan kännas 
igen.  Undersökningspersonerna  har  rätt  till  personlig  integritet.  Vid  utformningen  av 
intervjufrågorna  har  vi  utgått  från  Svennings  (1999)  tumregler  för  konstruktion  av 
intervjuformulär. Svenning menar att frågeformuleringen måste vara tydlig med enkelt och 
lättförståeligt  språk  samt  kännas  relevant  för  informanten.  Det  är  viktigt  att  tänka  på 
ordningsföljden och på att undvika långa frågor som kan leda till missförstånd. Ledande 
och  värdeladdade  frågor  bör  undvikas,  om känsliga  frågor  finns  med  kräver  dessa  en 
speciell omsorg för att informanten inte ska känna sig illa till mods eller kränkt (Svenning 
1999). En intervju inleds vanligtvis med neutrala frågor som ger en allmän bakgrund och 
avslutas även på ett neutralt  sätt med möjlighet till  egna kommentarer för informanten. 
Vanligtvis börjar en intervju med stora öppna frågor och övergår till mer specifika frågor 
om det givna undersökningsämnet, detta kallas för tratt-teknik. Denna intervjumetod anses 
vara motiverande och aktiverande eftersom informanten får börja med att tala relativt öppet 
kring ämnet (Patel & Davidson 2003). En kritik mot intervju som undersökningsmetod är 
svårigheten  att  generalisera  eftersom  antalet  informanter  är  för  få.  Kvale  (1997) 
understryker  intervjuers  kvalitet  i  jämförelse  med  kvantitet  och  menar  att  många 
intervjuundersökningar skulle vinna på att ägna större tid till  föreberedelse och analys i 
förhållande till antalet informanter.  

4.4 Undersökningsgrupp

Efter genomförd litteraturstudie vill vi som fortsättning i denna undersökning ta reda på i 
vilken utsträckning förskollärare idag tar hänsyn till barns olika inlärningsstilar och hur de 
arbetar utifrån dessa. Vi har utgått från vårt syfte som var att få en fördjupad kunskap om 
olika inlärningsstilar samt att undersöka hur aktiva förskollärare uppfattar att de arbetar för 
att främja individualiseringen i förskolan och har utifrån detta valt att göra den kvalitativa 
intervju undersökningen bland lärare i förskola i en mindre kommun i Norrbottens län, för 
att  se  deras  kunskap  och  förståelse  kring  barns  inlärningsstilar.  Vi  valde  att  göra  en 
kvalitativ  undersökning  för  att  nå  en  djupare  förståelse  och  hitta  mönster  i  lärarnas 
arbetssätt och metod (Trost 2007).
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4.5 Bortfall

Undersökningen har inga bortfall.

4.6 Material

Till intervjuerna användes bandspelare, anteckningsblock och pennor.

4.7 Genomförande

För att få en inblick över intresset att delta i vår undersökning började vi med att kontakta 
förskollärare i kommunen. Detta gjordes genom besök på olika förskolor. Vid det första 
tillfället  berättade  vi  om  undersökningens  syfte.  Efter  introduktionen  om  syftet  med 
undersökningens fick vi en föraning om intresse fanns. Det kändes viktigt för oss att de 
medverkande  inte  kände  sig  tvingade  att  delta  utan  deltog  i   undersökningen  av  eget 
intresse. Valet av undersökningspersoner föll på de pedagoger som hade tid och möjlighet 
att  vara  med  samt  de  vi  kände  var  mest  lämpade  för  undersökningen.  För  att  få  en 
spridning  intervjuade  vi  fem  pedagoger  med  olika  lång  arbetslivserfarenhet.  Antalet 
pedagoger kom sig delvis av tidsramen för undersökningen men även utifrån vårt syfte, där 
vi kände att vi fått svar på våra frågor. Kvale (1997) menar att antalet informanter beror på 
undersökningens syfte, tid och resurser. Är antalet informanter litet är det svårt att göra 
statistiska generaliseringar men lättare att få mer ingående tolkningar.

4.8 Bearbetning, analys och tolkning

Svenning (1999)  menar  att  kvalitativ  analys  tränga djupt  in  i  ett  ämne utifrån  ett  litet 
material. Efter varje avslutad intervju genomfördes en kvalitativ analys och bearbetning av 
data. Det är viktigt att föra anteckningar under bearbetningen för att vara medveten om 
forskarens  egna  tolkningar.  Analys  handlar  om  att  hitta  mönster  (Svenning  1999).  I 
analysen utgick vi från Kvales (1997) sex steg för analys där syftet är att analysera och 
tolka informantens svar. I första steget görs inga tolkningar. Informanten berättar spontant 
sina upplevelser och tankevärld kring ämnet. Andra steget innebär att informanten ser ny 
innebörd och nya samband utifrån egna spontana beskrivningar. Vid tredje steget utvecklas 
en  dialog  mellan  informanten  och  intervjuaren.  Intervjuaren  tolkar  innehållet  i 
informantens  svar  och  därefter  förs  en  dialog  till  det  endast  finns  en  tolkning  och 
informantens egentliga svar. Fjärde steget innebär att den utskrivna intervjun tolkas. Först 
struktureras all data efter teman sedan klarläggs materialet så endast det väsentliga återstår. 
Slutligen klarläggs informantens uppfattningar vilket ger forskaren nya perspektiv. Femte 
steget innebär att  forskarens tolkning av hela intervjun presenteras för informanten och 
denna får en möjlighet att i en ny intervju utveckla sina svar ytterligare. Det sjätte och sista 
steget  innebär  att  informanten  börjar  handla  utifrån  sina  givna  svar  och  nyvunna 
erfarenheter.  I  detta  fall  liknar  forskningsintervjun  en  terapeutisk  situation.  Vid  denna 
undersökning  användes  de  fyra  första  stegen  i  Kvales  analys  då  dessa  passade 
undersökningens syfte och förutsättningar. Genom att samtliga intervjuer skrivits ned har 
mönster  kunna urskiljas  dessa genom att  kategorisera  och strukturera  frågorna.  Genom 
klarläggning och bearbetning har oväsentligheter eliminerats från materialet och likheter 
och skillnader lyfts fram i för att nå ett resultat. 
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5. Resultat

Här kommer resultatet av litteraturstudie samt de utförda intervjuerna att redovisas. Varje 
intervju bearbetas separat för att tydliggöra resultatet. Avslutningsvis kommer resultatdelen 
att  innehålla  en  sammanfattande  resultatanalys.  För  att  hålla  på  pedagogerna  integritet 
används fiktiva namn.

5.1 Resultat av litteraturstudie

Efter  genomförd  litteraturstudie  har  vi  fått  en  god inblick  och  kunskap  gällande  olika 
teorier om inlärning. Nedan presenterar vi resultatet.

5.2 Lärande teorier

Här  kommer  vi  att  ge  en  presentation  av  fyra  forskare  inom  det  aktuella  ämnet 
inlärningsstilar samt deras teorier.

5.2.1 Howard Gardner – Multipla Intelligenser

1983 publicerade Gardner  Frames of mind – The theory of Multiple intelligences  (De sju 
intelligenserna) som har haft en betydande roll gällande intelligens och pedagogik.
I dagsläget har Howard Gardner hittat  nio olika intelligenser hos människan.  Lingvistisk 
intelligens, logisk-matematisk intelligens, visuell-spatial intelligens, kinestetisk intelligens, 
musikalisk intelligens, social intelligens, intuitiv intelligens, naturintelligens och existentiell 
intelligens (Gardner 1996 & Gardner 2001). Gardner menar att redan i ett tidigt stadium kan 
barns utbildning individualiseras genom att se till intellektuella profiler. Detta skulle ge en 
mer  högklassig  utbildning  med  fler  valmöjligheter.  Det  skulle  även  finnas  stöd  och 
utvecklingsprogram för barn med en problemfylld intellektuell profil. Vidare menar Gardner 
att genom profilerna skulle barn erbjudas speciella skräddarsydda utbildningsprogram som 
är anpassade för just dem. Hur intelligenserna fördelas hos människan vet vi fortfarande 
väldigt lite om, eftersom människans intelligens inte kan undersökas genom vetenskapliga 
experiment. Nedan följer en presentation av Gardners  (1996) nio intelligenser:

Lingvistisk intelligens
Handlar om hur vi använder och bearbetar språket i verbal och skriftligform. Individen har 
ett väl utvecklat ordförråd och använder sig gärna av det i tal och skrift.

Logisk-matmatsk intelligens
Grunden till denna intelligens ligger i den fysiska omvärlden. Redan i tidig ålder har barn 
ett intresse att ordna, strukturera och klassificera saker. Individen tänker logiskt, analyserar 
och löser problem. 

Visuell-spatial intelligensen
Kärnan till denna intelligens handlar om färg, form och konsten att uppfatta den visuella 
världen. Att kunna föreställa sig och omvandla komplicerade former och objekt samt att 
känna igen samma element under olika omständigheter.
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Kinestetisk intelligens
Individen  har  mycket  god  kontroll  över  hela  sin  kropp  och  dess  rörelser.  Fin-  och 
grovmotorik är väl utvecklad och individen använder sig av motoriska aktiviteter för att nå 
kunskap och uttrycka sig.

Musikalisk intelligens
Musikalisk begåvning är utmärkande för individen. Sång och musik, rytm och rörelse, rim 
och ramsor utgör en stor del och har stark koppling till människans känslor. 

Social intelligens
Individen  trivs  och  lär  sig  bäst  i  sociala  sammanhang.  Är  bra  på  att  lyssna,  leda  och 
vägleda andra människor. Personen har god empatisk förmåga som riktar sig utåt och är 
duktig på att läsa av andra människor. 

Intuitiv intelligens
Personen har  nära  kontakt  med sitt  inre  jag och  kan analysera  sina känslor  på  djupet. 
Individen trivs att vara och arbeta ensam och är väl medveten om sina starka och svaga 
sidor. 

Naturintelligens
Grunden är ett stort intresse, kunskap och förståelse för djur och natur. Identifiering och 
klassificering av olika arter och dess ekologiska samband ligger i fokus för individen. 

Existentiell intelligens
Individen funderingar kring livet, döden, religion och filosofi. Den stora livsfrågan ligger i 
centrum.

5.2.2 Rita & Kenneth Dunn – 21 faktorer för framgångsrikt lärande

Paret  Dunn  har  tillsammans  utvecklat  begreppet  inlärningsstilar  och  lyft  fram  varje 
individs unika förmåga att lära. Dunn menar att varje person har sin unika inlärningsstil 
och att den inlärningsstilen har vissa starkare och svagare sidor. Inlärning handlar om att ta 
till  sig  ny  information.  För  att  informationen  ska  kunna  bli  till  kunskap  måste  den 
behandlas och detta sker enligt Dunn på två olika sätt, analytiskt eller holistiskt. 

Analytiska individer  föredrar  inlärning  i  en  tyst,  välupplyst  omgivning.  De  vill  ha 
information steg för steg, väldigt detaljerat och vill  inte bli distraherade under tiden de 
koncentrerar sig. De har lätt för att lära, förstå och komma ihåg specifika detaljer och fakta, 
vilket gör att de ofta klarar sig bra i den traditionella lärandemiljön. Analytikern fokuserar 
på detaljer för att se samband och slutligen en helhet (Dunn 2001).

Holistiska individer föredrar att lära i samspel med andra. De koncentrerar sig bäst i en 
mindre  formell  lärandemiljö,  gärna  med  dämpad  belysning  och  musik  i  bakgrunden. 
Holisterna  tillämpar  kunskap  bäst  genom  humor,  lek  och  aktivt  engagemang.  För 
holisterna är det viktigt att ett eget intresse finns eller tillkommer vid inlärningen annars 
har de svårt för att ta till sig kunskap. Innehållet måste vara relevant för dem själva för att 
de ska lära. De holistiska inlärarna vill strukturera sitt arbete själva. De kan påbörja flera 
saker och sedan växla mellan dessa (Dunn 2001).
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Dunn (2001) menar att det många gånger finns ett samband mellan individers sätt att tänka 
samt människans sinnesförmågor som kan vara auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt. En 
auditiv person tar gärna till sig kunskap genom att lyssna och föra dialog med andra och då 
kan grupparbeten och debatter vara att föredra. En visuell person vill få kunskap genom 
text och bilder, tankekartor och färger är bra vid inlärningen. En taktil person har behov av 
att aktivt arbeta med händerna under inlärningsprocessen. Denna använder sig gärna av 
anteckningar och söker information med hjälp av datorer. En kinestetisk person utgår från 
sig själv och sina egna tankar och frågor i sökandet efter kunskap. Detta gör individen 
gärna i samband med att de rör på sig (Dunn, Dunn & Treffinger 1995).

Rita och Kenneth Dunn menar att det finns 21 olika faktorer som kan inverka på lärandet. 
Dessa faktorer har de delat in i fem olika områden. Omgivande miljö, egna känslor, sociala 
faktorer,  fysiologiska  faktorer  och  psykologisk  processande  (Nationellt  Centrum  för 
Flexibelt Lärande 2008).
Dessa fem områden kontrollerar allt om hur människan tar till sig, behandlar och minns ny 
och svår information och nedan följer en genomgång (Dunn, Dunn & Treffinger 1995).

Omgivande miljö där påverkande faktorer är  ljud,  ljus, temperatur  och inredning.  Hur 
människan koncentrera sig bäst är unikt för varje enskild individ. Det finns de barn som 
inte har några problem med strikta formella lärandemiljöer. Andra är mer känsliga för den 
omgivande miljön och behöver den annorlunda utformad för att kunna tillgodogöra sig 
kunskap. Det kan handla om en annan belysning, en mysig soffa istället för en stol, musik i 
bakgrunden samt lokalens temperatur.

Egna känslor där påverkande faktorer är motivation, uthållighet, ansvar och struktur. Det 
finns barn som är självstrukturerade, dessa vill själva ta initiativ till sin lärandesituation för 
att göra på sitt eget sätt. Andra behöver tydlig vägledning och struktur i nästan allt de gör 
för att  känna sig trygga.  När barnet  känner att  lärandet  är  rolig och blir  bekräftat  sker 
framsteg, koncentrationen, motivationen och ansvarskänslan ökar. 

Sociala faktorer där arbetets upplägg kan vara enskilt, i par, i grupp, lagarbete, med vuxna 
och omväxlande. Alla individer är unika och upplever social trygghet på olika sätt. Det 
finns barn som njuter av att vara ensamma och göra saker de tycker är roliga. Andra vill ha 
någon eller några i sin närhet eller till hjälp under inlärningen. En persons intresse, talang 
och förmågor har en betydande roll för kunskapssökande och individen kan därför söka sig 
till likasinnade personer.

Fysiologiska  faktorer  där  sinnesförmågor,  näringsintag,  tid  på  dagen  och  rörlighet 
påverkar. En del vill vara helt och hållet fokuserade under tiden de ska lära och föredrar 
därför att slappna av efteråt.  Andra behöver något att äta för att kunna slappna av och 
utifrån det koncentrera sig under lärandesituationen. Tiden på dygnet kan påverka eftersom 
alla individer är unika och aktiva under olika delar av dygnet. 

Psykologisk  processande  där  individen  kan  ses  som analytisk,  holistisk,  hemisfärisk, 
impulsiv och eftertänksam.  Detta handlar om hur individen bearbetar information utifrån 
sin personlighet. Någon vill ha lugn och ro och tänka efter ordentligt innan processandet 
sätts igång, andra påbörjar processen direkt för att sedan tänka efter under arbetets gång.

Dunn, Dunn och Treffinger  (1995)  menar  att  vi  bör  uppmärksamma varje  barns  unika 
inlärningsstil  för att  kunna hjälpa barnen att  göra det bästa av sina speciella  förmågor. 
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Detta  görs  lättaste  genom att  ställa  frågor  och  observera  barnen vid tidig  ålder  för  att 
kartlägga  deras  intressen,  intresse och kunskapsinhämtande går  hand i  hand.  Vidare är 
lärarens arbetssätt och undervisningsstil en viktig del för inlärningsprocessen. Dunn (2001) 
menar  att  vi  genom  att  undervisa  barn  utifrån  deras  unika  inlärningsstilar  underlättar 
lärandet och barn behöver inte känna sig underlägsna och misslyckade när de inte förstår. 
Stämmer inte lärarens undervisningsstil med barnets individuella inlärningsstil kan barnet 
känna sig misslyckat och se ner på dig själv istället för att se brister i undervisningsformen.

5.2.3 David Kolb – Fyra lärstilar

Kolb utgår  från två olika aspekter för inlärning.  Den ena handlar om hur vi  tar  till  oss 
information,  den  andra  handlar  om vad  vi  gör  med  den  informationen.  Från  dessa  två 
aspekter definierar Kolb fyra olika lärstilar; konkreta upplevelse, reflektion och observation, 
abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. Kolb såg inlärning som en cirkulär process 
och menar att människan använder alla fyra sätten vid inlärningssituationer men att vi växlar 
mellan dessa (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande 2008). Lärandet som helhet är hos 
Kolb en helt individuell process där den sociala dimensionen saknas (Illeris 2001).

Divergerarens,  idégivarens,  fråga  är  Varför? Individen  behöver  personlig  och 
känslomässig  koppling  samt  veta  orsaken  till  lärandet.  Individen  lär  genom  konkreta 
upplevelser och reflekterande observationer av andra som arbetar praktiskt. Individen lär 
bäst genom diskussioner med andra som har samma lärstil.

Assimilerarens, förklararens, fråga är Vad?  Individen vill ha teori och fakta, att lyssna på 
experter  och tänka igenom idéer.  Assimileraren lär  genom föreläsningar,  processgångar 
och egen forskning. Assimileraren vill inte pröva sig fram utan använder sig av manualer 
och arbetar gärna själv eftersom denna blir passiv i gruppsammanhang.

Konvergeraren, sammanställarens, fråga är Hur? Individen tänker först och handlar sen. 
Denna analyserar och experimenterar för att lösa uppgifter och föredrar att själv aktivt söka 
kunskap. Individen börjar med teori för att sedan tillämpa den praktiskt.

Ackommoderarens, prövarens, fråga är Om? Individen föredrar praktiskt arbete, är aktiv, 
handlingsinriktad och hittar ofta nya sätt att använda kunskap. Konkreta uppgifter i projekt 
eller grupp där personen får experimentera sig fram står i fokus för individen (Nationellt 
Centrum för Flexibelt lärande 2008).

5.2.4 Gordon Pask - Teorier om hjärnhalvorna

Gordon  Pask  grundade  teorin  om  att  människan  har  två  helt  olika  lärstrategier  vid 
inlärning, seriell och holistisk. Den seriella lärstrategin fokuserar på fakta och detaljer som 
bygger upp helheten, medan den holistiska utgår från helheten och sambandet och tar ny 
information  till  redan  kända  områden.  Den  seriella  lärstrategin  utgår  från  vänster 
hjärnhalva och den holistiska från den högra. Pask menar att människan alltid väljer en av 
dessa strategier för inlärning. Han anser även att det är viktigt att försöka hålla en jämvikt 
mellan de två hjärnhalvorna för att ingen av dem ska bli inaktiv. En presentation om de 
olika lärstrategierna följer (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande 2008):
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Holistisk lärstrategi  handlar  om  att  individen  skapar  förståelse  genom  kreativitet  och 
personliga  upplevelser.  Individen  är  duktig  på  att  se  likheter  men  behöver  arbeta  ut 
strategier  för att  även utmärka skillnader.  Holister  är överlag enkelspåriga och behöver 
träna sig på att lyssna och ta hänsyn till andra människor och deras åsikter.

Serialistisk lärstrategi handlar om att steg för steg ta till  sig kunskap för att underlätta 
inlärningen.  Under  en arbetsprocess  utesluter  serialisten  ofta  en del  information  för att 
underlätta för minnet. Individen är välstrukturerad, tydlig och duktig på att se skillnader i 
sammanhang. Förmågan att se olikheter är något serialisten har svårt för, detta gäller även 
att koppla information till egna erfarenheter. Även serialisten är enkelspårig i sitt sätt att 
lära.

Diana Laurillard (Learning and Teaching 2008) har i sin teori  Conversational learning 
theory, utgått från Pask och hans teorier om vikten av dialog. Hon menar att lärare och elev 
ska reflektera  och samspela  i  lärande situationen,  att  denna ska ses som en process av 
interaktionen mellan båda parter. Genom konversationen får eleven ett fördjupat synsätt av 
tidigare kunskap, vilket leder till en mer ingående förståelse och vidare utveckling.

5.2 Sammanfattning av teorier

Vi  har  valt  att  fokusera  på  några  av  de  mer  framträdande  forskarna  inom  området 
inlärningsstilar; Gardner, Dunn & Dunn, Kolb och Pask. Vikten av att verkligen se alla 
individer som unika med olika förutsättningar och behov ligger till grund för forskarnas 
olika teorier om inlärning. Forskarna delar in människans kompetens utifrån olika områden 
och på olika sätt som en utgångspunkt för lärande. Att människan har olika förmågor inom 
sig och att dessa framträder på olika sätt med mer eller mindre utmärkande drag beroende 
på de individuella unika förutsättningarna. Forskarna och deras teorier har sin grund hos 
pedagogiska  föregångare,  bland annat  Piaget  och  Vygotskij  som båda  var  framstående 
inom ämnet pedagogik och utvecklingspsykologi. Vår tids forskare har utifrån sin kunskap, 
inriktning och vidare forskning fördjupat sig och hittat egna teorier och utgångspunkter. 
Dunn & Dunn, Kolb och Pasks teorier  utgår samtliga från att  människan har två olika 
aspekter  som  lägger  grunden  för  inlärningsprocessen.  Hur  människan  tar  till  sig  ny 
information  och  hur  den  sedan  behandlas.  Detta  kan  ske  antingen  steg  för  steg,  där 
informationen är detaljerad och kommer eftersom eller utifrån helheten där förståelse och 
känslomässigt  engagemang ligger  till  grund. Pask utgår i  sina teorier  om inlärning,  till 
skillnad  från  övriga  nämnda  forskare,  ifrån  hjärnan  och  de  olika  sätt  vi  använder 
hjärnhalvorna.  I  Gardners  teori  ingår  hjärnans  funktion  som en  del  vid  inlärning  och 
utveckling dock inte som grund och lika utmärkande som hos Pask. Det finns stora likheter 
mellan  Gardners  teorier  om  de  olika  intelligenserna  och  Dunn  &  Dunns  teorier  om 
inverkande faktorer för inlärning och utveckling. De ser bland annat fysiologiska faktorer, 
miljön och egna känslor som en betydande roll för inlärning men att dessa kan påverka på 
olika  sätt  samt  ingå  i  olika  grupperingar.  Dunn  & Dunn  har  detaljerade  specificerade 
kriterier  för  de  olika  grupperingarna  till  skillnad  från  Gardner  som i  sina  teorier  om 
intelligenserna  är  mindre  specifikt  begränsad.  Pask  menar  att  människan  vid 
inlärningsprocessen växlar mellan olika inlärningsstilar till skillnad från Gardner, Dunn & 
Dunn och Kolb som anser att individen har en mer dominant och utmärkande förmåga. 

Efter utförd litteraturstudie har vi fått en större kunskap och förståelse för betydelsen av 
individanpassat lärande samt vikten av att utgå från barns individuella inlärningsstil.
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5.3 Intervjuredovisning 

Pedagog 1 - Maja
Maja har arbetat i tre år och jobbar med barn 4-6 år. De har 20 barn på avdelningen varav 7 
med  särskilda  behov.  De  är  fyra  pedagoger  på  avdelningen,  tre  förskollärare  och  en 
barnskötare samt en specialpedagog som kommer två gånger per vecka. Arbetslaget delar 
in barnen i mindre grupper för att verksamheten ska fungera för alla och arbetar många 
gånger efter olika teman. Verksamheten planeras utifrån aktiviteter som både ska vara en 
utmaning för barnen men inte för komplicerade för att passa hela barngruppen. Genom 
utvärdering och observationer har arbetslaget kommit fram till att arbete i mindre grupper 
är det som fungerar bäst i verksamheten. På frågan om tankar kring ordet inlärningsstil 
tänker Maja på olika sätt att lära barn, att vi kan lära oss saker bl.a. genom bilder och 
tecken. I verksamheten utgår arbetslaget från små delar när det gäller inlärningsstilar och 
använder sig mycket av tecken som stöd vid kommunikation och bilder för att underlätta 
förståelsen för barnen.  I framtiden hoppas Maja på att  få behålla extratimmarna för att 
kunna  fortstätta  att  dela  in  barnen  i  mindre  grupper  då  den  blandade  och  krävande 
barngruppen är i behov av det

Pedagog 2 - Karin
Karin  har  arbetat  5  år  inom  förskolan  och  jobbar  med  barn  2-4  år  med  15  barn  på 
avdelningen.  Avdelningen  har  tre  pedagoger,  två  förskollärare  och  en  barnskötare. 
Arbetslaget utgår alltid från var barnen befinner sig, deras intressen och behov. Karin anser 
att styrd och fri lek är otroligt viktig för det sociala samspelet och att barn lär av varandra 
men även behöver egen tid. Tid till att lyssna på varje enskilt barn och arbete med språket i 
olika former, det talade, skrivna, sång och musik, bilder och tecken är en betydande del för 
verksamheten. Idag finns många barn som på olika sätt är i behov av särskilt stöd. Karin 
menar att alla barn ska stimuleras och utmanas i den dagliga verksamheten och få det stöd 
de behöver. Trots att detta är vårt uppdrag är det inte alltid lätt att anpassa verksamheten 
men Karin menar att det är det som är utmaningen för oss pedagoger. Arbetslaget utgår i 
planeringen från styrdokumenten. Genom kontinuerliga samtal och reflektioner i arbetslaget 
om  barngruppen  och  varje  enskilt  barn  har  de  hittat  den  arbetsmetod  som  passar  i 
verksamheten. När Karin hör ordet inlärningsstil tänker hon på ett sätt att lära och ta till sig 
information, att alla är olika och tar till sig ny information på olika sätt. Att vi lär genom 
sinnena,  se,  höra,  göra  och  känna  men  även genom att  tänka  och  analysera.  Vi  får  en 
förståelse för att alla är olika och lär på sitt eget sätt menar Karin. Det är viktigt att alla 
pedagoger tänker på det och att vi måste skapa miljöer för lärande för alla barn. Det kommer 
alltid att finnas barn som har det lätt och svårt att lära. Det är därför viktigt att förskolan 
finns för att  lägga grunden i  barnens utveckling och lärande.  Karin betonar  att  med rätt 
inställning och resurser kan en sådan verksamhet erbjudas.

Pedagog 3 - Knut
Knut har arbetat 1 år och jobbar med barn mellan 4-6 år. De har 20 barn på avdelningen och 
fyra  pedagoger,  varav  två  förskollärare  och  två  barnskötare.  Arbetslaget  utgår  från  det 
kompetenta barnet och att ta till vara på lekens möjligheter och alla barnens sinnen för att 
utforska olika kunskaper tillsammans med barnen. Knut menar att det på så sätt finns tid och 
plats för barnen att använda sig av olika uttryckssätt och miljöer. Genom observation och 
utvärdering har arbetslaget fått kunskaper om barnens individuella behov och arbetar för att 
utgå från dessa. Knut tänker först och främst på barns olika sätt att utforska olika kunskaper 
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och erfarenheter när han hör ordet inlärningsstil. Att det är viktigt att ha en övergripande 
insikt  i  inlärningsstilar  för  att  kunna  se  och  fördjupa  sig  i  gruppen  och  den  enskilda 
individens behov. Knut menar vidare att pedagoger bör vara flexibla för att kunna ge barnen 
i  verksamheten  bästa  tänkbara  möjligheter  för  utveckling.  Han hoppas  på  att  framtiden 
bjuder på fler resurser så verksamheten kan fortsätta att utvecklas för att passar alla barn.

Pedagog 4 - Elin
Elin är relativt nyutexaminerad och har arbetat ca 6 månader. Hon jobbar med barn 1-3 år 
och har 15 barn på avdelningen samt tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. 
Elin menar att  arbetslaget  uppmuntrar barnen till  att  fråga mycket  och tar  sig tid till  att 
lyssna på deras funderingar och berättelser och att de får mycket social träning under den 
fria  leken.  Arbetslaget  jobbar  från  lyssnandets  pedagogik  vilket  innebär  att  de  ser  till 
barnens behov och styr verksamheten därefter. Det är en ständigt pågående inlärning och en 
av de viktigaste bitarna vid inlärning är den sociala kompetensen. Verksamheten utgår från 
barnens mognad, vad de vill och vad barnen kan. Elin menar att det är viktigt att barnen har 
roligt, annars är inte inlärningen lika stor. Arbetslaget har olika lång erfarenhet och kunskap 
och  utifrån  det  har  de  tillsammans  reflekterat  och  samtalat  om vilken  arbetsmetod  som 
passar  bäst  för  verksamheten.  Ordet  inlärningsstil  förknippar  Elin  med  våra  sinnen och 
vilket eller vilka sinnen man använder sig av vid inlärning. Hur barn lär på bästa sätt främst 
genom att se, höra och göra. Teorierna om inlärningsstilar har stor inverkan i verksamheten 
där Elin arbetar. Hit tillhör samspelet mellan barn och barn, barn och pedagog samt att se, 
lyssna och göra saker tillsammans. Genom att arbetslaget visar hänsyn till barnen och deras 
unika inlärningsstil har de lättare för att fånga barnens intresse. Framtidstron är att fortsätta i 
dessa banor berättar Elin. Att låta barnen vara barn i en miljö där de får träna på det sociala 
samspelet samt att vi pedagoger rättar oss efter barnens behov samtidigt som vi utmanar 
dem att prova på sådant som kan kännas främmande.

Pedagog 5 - Kerstin
Kerstin har arbetat i 16 år inom förskolan med barn 2-4 år. De har 15 barn på avdelningen 
samt tre pedagoger varav två förskollärare och en barnskötare. Arbetslaget arbetar bl.a. med 
språket, leken, rörelse, färg och form. Deras mål för hösten -07 har varit att stärka barnens 
jaguppfattning för att de ska känna sig trygga i gruppen. Arbetssättet de utgår från är var 
barnet befinner sig just nu, vilka utmaningar de behöver för att kunna växa och glädjas i sin 
utveckling. Kontinuerlig utvärdering av verksamheten och observation av barnen ligger till 
grund för verksamhetsplaneringen. Kerstin menar att arbetslaget tar till sig de signaler som 
barnen ger om vilka behov de har både enskilt och som grupp och utifrån detta har de provat 
sig fram till  vilken arbetsmetod som passar bäst. Kerstin säger att det är viktigt att alla i 
arbetslaget  arbetar  för  samma regler  och rutiner  för  att  barnen ska  känna sig  trygga  på 
förskolan.  Pedagogerna  måste  känna  in  barngruppen.  Ordet  inlärningsstil  får  Kerstin  att 
tänka på det sätt man bäst koncentrerar sig på och lär sig nya saker. Att alla barn är unika 
och  lär  på  olika  sätt  som  kan  vara  auditivt,  visuellt,  taktilt  och  kinestetiskt.  Eftersom 
Kerstins verksamhet ofta arbetar med alla sinnen, så ger de barnen möjlighet att lära på det 
sätt som passar dem bäst. Hon menar att det inte är något nytt inom förskolan och att de 
kommer att fortsätta arbeta med alla sinnen även i framtiden eftersom det visat sig vara det 
sätt på vilket alla barn har möjlighet till utveckling.
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5.4 Resultatsammanfattning

Utifrån de utförda intervjuerna med pedagoger har vi sammanfatta deras svar på följande 
sätt. Det finns en förståelse och en grundläggande kunskap om vikten av individualisering i 
förskolan. Samtliga pedagoger påpekade vikten av det sociala samspelet i både fri och styrd 
lek. Att utgå från barnens behov, intresse och utifrån befintliga nivåer. Karin och Kerstin 
påpekar vikten av språk i olika former så som talat, skrivet, bilder, tecken, sång, musik och 
att lyssna. Karin, Elin och Kerstin betonade vikten av att utgå från barnens nivå och var det 
enskilda barnets befinner sig. Karin och Elin tar sig tid att lyssna på barnet och ser det som 
en viktig del i verksamheten och barnens utveckling.

Barn lär av varandra men behöver även egen tid. Vi tar oss tid till att lyssna på varje enskilt 
barn och arbetar mycket med språket i olika former. Sen önskar man ju alltid att politiker och 
samhället  kunde  förstå  vikten  av  förskolan.  Det  behövs  mindre  barngrupper  och  mer 
personal och en ökad status för att verkligen genomföra en verksamhet som passa alla barn.
(Karin)

Planeringen för verksamheten såg olika ut för samtliga pedagoger. Maja och Karin menar 
att utmaningar för barnen är något viktigt och som inverkar mycket på planeringen. Utifrån 
den anpassas aktiviteterna efter barngruppen och det enskilda barnets behov. Verksamheten 
ska vara  stimulerande  och  utmana  barnen men  inte  vara för  komplicerad.  Knut  betonar 
vikten  av  miljöns  betydelse  och  menar  att  det  är  förskolans  uppdrag  att  skapa  bra 
lärandemiljöer  för  barnen.  Kerstin  nämner  många  gånger  arbetslagets  betydelse  för 
planeringen  och  att  samtliga  pedagoger  arbetar  efter  samma  regler  och  rutiner  medan 
resterande  pedagoger  utgår  från  sin  enskilda  planering.  Karin  är  den  enda  av  samtliga 
intervjuade som nämner styrdokumenten som grund för planeringen. Genom observation, 
reflektion och utvärdering har samtliga pedagoger kommit fram till vilken arbetsmetod som 
fungerar bäst i respektive barngrupp. Genom att i första hand lära känna barnen och deras 
individuella behov och sedan samtala och reflektera i arbetslag för att tillsammans hitta det 
tillvägagångssätt som fungerar bäst i barngruppen. 

Genom att ta till sig de signaler som barnen ger om vilka behov de har både enskilt och som 
grupp har vi provat oss fram till vilken arbetsmetod som passa bäst. Vi är noga med att alla i 
arbetslaget  arbetar  för  samma  regler  och  rutiner  för  att  barnen  ska  känna  sig  trygga  på 
förskolan.  (Kerstin)

Inlärningsstilar  är  inget  främmande  ord  för  pedagogerna  men  ordet  kopplas  främst  till 
människans olika sinnen. Vidare kan vi urskilja att samtliga tillfrågade har en stor förståelse 
för barn och deras olika behov och förutsättningar. Maja, Karin, Knut och Kerstin tänker på 
olika sätt att lära och ta till sig information och att utforska nya erfarenheter medan Elin 
kopplade inlärningsstil till sinnena och deras betydelse för inlärning. Hur pedagogerna ska 
gå  till  väga  för  att  kunna  utgå  från  varje  barns  unika  inlärningsstil  råder  det  en  del 
tveksamhet kring, med tanke på förskolans resurser. Fortbildningar och fler resurser är något 
alla önskar inför framtiden för att individualiseringen ska kunna genomföras på ett tydligare 
och mer tillfredsställande sätt. Pedagogerna var eniga om att vi lär på olika sätt utifrån varje 
individs unika och specifika behov. Här nämner Maja, Karin, Elin och Kerstin framförallt 
människans sinnen; att höra, göra, tänka, se och känna medan Knut menar att pedagoger bör 
ha en inblick i olika inlärningstilar för att kunna se till barns olika behov.

Utifrån vår tolkning av samtliga intervjuer kan vi se tydliga samband mellan pedagogernas 
synsätt på inlärningsstilar och framförallt Dunn och Dunns teorier om sinnenas betydelse 
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för inlärning. Sinnena är något pedagogerna arbetar med medvetet utifrån och de besitter 
en  kunskap  om vikten  av  dessa.  Även  Gardner  och  hans  teori  on  intelligenserna  kan 
urskiljas i pedagogernas arbetssätt när det gäller att växla mellan arbetsmetoder för att få 
användning av så många intelligenser  som möjligt  för att  fånga alla  barn utifrån deras 
individuella behov och nivå. Vår tolkning är att detta till viss del är omedvetet eftersom 
ingen av pedagogerna nämner olika teorier vid ord men påpekar vikten av individualisering 
och  ett  individualiserat  lärande  vilket  innefattar  olika  arbetssätt  och  arbetsmetoder. 
Liknande  tankegångar  hos  pedagogerna  finns  även till  Kolb.  Förskollärarna  utgår  från 
didaktiska frågor vid lärandetillfällena, vad, hur, varför och för vem. Även Kolb menar att 
olika individer föredrar att ta till sig kunskap på olika sätt men även att det är en cirkulär 
process. Så fungerar det i  förskolans verksamhet.  Genom att först samtala med barnen, 
handla därefter och slutligen sammanfatta den utförda aktiviteten får även förskolan en 
cirkulär process. Vi kan även se att pedagogerna besitter en del av Pasks teorier även om 
detta kan vara omedvetet. De växlar mellan teoretiskt och praktiskt arbete med barnen för 
att främja lärandet. Den teoretiska delen tillkommer genom samtal med barnen medan den 
praktiska delen sker i den dagliga verksamheten där barnen själva får möjlighet att utforska 
och experimentera vilket leder till en optimal lärandesituation. 

”Det är otroligt viktigt att ha en övergripande insikt i inlärningsstilar för att kunna se och 
fördjupa sig i gruppen och det enskilda barnets behov och dess förmåga att uttrycka sig.”
(Knut)

Teorierna för inlärningsstilar ger samtliga pedagoger en förståelse för att alla lär på olika sätt 
och att  det  sociala  samspelet  är  viktigt  samt att  planera och anpassa verksamheten efter 
barngruppens behov. Karin är den enda som nämner miljöns betydelse, att pedagoger måste 
vara flexibla  i  sitt  arbetssätt  för  att  skapa  goda förutsättningar  och en bra lärandemiljö. 
Kerstin förtydligar att inlärningsstilar och deras betydelse inte är något nytt inom förskolan 
utan att de alltid har arbetat utifrån dessa.

Genom att visa hänsyn till barnen och deras unika inlärningsstil har vi lättare för att fånga 
deras intresse. Att låta barnen vara barn i en miljö där de får träna på det sociala samspelet 
samt att vi pedagoger rättar oss efter barnens behov samtidigt som vi utmanar dem att prova 
på sådant som kan kännas främmande.  (Elin)

Inför framtiden vill Maja, Elin och Kerstin fortsätta på samma spår som de arbetar efter 
just nu. Sinnenas betydelse och att arbeta utifrån dem är och kommer också i fortsättningen 
att  vara  en  viktig  del  för  lärandet  inom förskolan.  Karin  och  Knut  betonar  resurser  i 
förskolan  för  att  i  framtiden  kunna utveckla  verksamheten  och  dess  förutsättningar  att 
utforma en lärandemiljö som är anpassad efter varje enskild individ och deras unika behov.
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6. Diskussion

Här diskuteras och analyseras resultatet  utifrån de utförda intervjuerna i förhållande till 
bakgrund och litteraturstudie.

6.1 Resultatdiskussion

Vårt syfte med denna studie var att få en fördjupad kunskap om olika inlärningsstilar samt 
att  undersöka  hur  aktiva  förskollärare  upplever  att  de  arbetar  för  att  främja 
individualiseringen  i  förskolan  samt.  Vårt  uppdrag  som  pedagoger  är  att  utgå  från 
Läroplanen för förskolan som menar att de vuxna ska ta hänsyn till och utgå från alla barns 
olika förutsättningar  och behov i  lärande och utveckling.  Genom att  i  första  hand få en 
förståelse  för  människans  olika  inlärningsstilar  och  lägga  grunden  utifrån  dessa  kan 
individualiseringen  i  förskolan  öka.  Utifrån  den  undersökning  vi  utfört  bland  aktiva 
pedagoger  kan  vi  tyda  att  det  finns  en  insikt  om individuella  inlärningsstilar  men  vad 
innebörden av inlärningsstilar och dess olikheter egentligen är råder en viss osäkerhet inför. 
Pask framhåller vikten av att växla mellan holistiskt och seriellt lärande för den optimala 
inlärningen (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande 2008). De intervjuade pedagogerna 
har utifrån våra tolkningar och resultat kommit en bit på väg genom att använda sig av olika 
arbetssätt  i  verksamheten.  Gruppindelning,  olika  uttrycksformer,  sinnenas  och  lekens 
betydelse för inlärning utgör grunden för deras verksamhet och strävan att arbeta utifrån en 
mer individualiserad verksamhet. Pedagogernas arbetssätt är i likhet med Dunn (2001) som 
menar  att  det  finns  ett  samband  mellan  människans  olika  sinnen,  sätt  att  tänka  och 
kunskapsinhämtande. Det finns en mängd olika teorier om lärande och olika uppfattningar 
om det bästa sättet att bedriva en verksamhet men det är även en tolkningsfråga för varje 
enskild pedagog. Säljö (2005) menar att lärandet i sig är en svår och osynlig process och att 
det  är  samspelet  mellan  individer  som är  det  viktiga  för inlärning och utveckling.  I  vår 
undersökning kan vi också urskilja en osäkerhet hos pedagogerna för det individualiserade 
lärande och hur det ska se ut i praktiken. Berg & Scherp (2003) anser att det är pedagogens 
uppgift att lära sig urskilja mönster i barngruppen för att kunna se de variationer som finns 
och utifrån dessa forma verksamheten så den tillfredsställer varje enskild individ och dess 
förutsättningar och behov. Även Gardner (2001) framhåller vikten av kunskap och förståelse 
för  individuella  styrkor  och  svagheter.  Det  resultat  vi  kommit  fram  till  visar  att  de 
intervjuade  förskollärarna  besitter  en  förståelse  för  individualiserat  lärande  men  att  de 
saknar en djupare insikt för innebörden av olika inlärningsstilar. Vi har tolkat pedagogerna 
som att det delvis är bristen på resurser som håller tillbaka individualiseringen i förskolan 
men att intresset för en ökad förståelse och kunskap finns.

Skolverket  (2001a)  förtydligar  vikten  av  personaltäthet  och  barngruppernas  storlek  för 
lärande. Deras riktlinje var en barngrupp på 15 barn per avdelning och att yngre barn och 
barn i behov av särskilt stöd bör ingå i mindre grupper. I vår studie framkom att de yngre 
barnens snitt låg på 15 barn per avdelning. De äldre barnens grupper hade ett snitt på 20 
barn per avdelning där en av avdelningarna dessutom hade ett flertal barn med särskilda 
behov. I dessa fall överskrids skolverkets riktlinjer med ett flertal barn. Utifrån detta kan vi 
tydligt  se att  gruppstorlekarna  många gånger  inte  följer  de riktlinjer  som finns angivna. 
Orsaken kan vi bara spekulera i men problemet med individualisering kanske inte ligger 
fullt  så starkt hos pedagogerna och deras kunskap utan snarare på högre beslutsfattande 
nivåer. 
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6.2 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är ett mått på en undersöknings trovärdighet. Validitet innebär att 
vi mäter det vi har för avsikt att mäta och att inget ovidkommande påverkar resultatet. 
Validitet  kan  ses  som  en  koppling  mellan  det  teoretiska  och  den  empiriska 
undersökningen.  Faktorer  som  kan  påverka  en  undersökning  kan  vara  många; 
frågemetoden är känslig och beroende på hur frågorna ställs och formuleras, intervjuarens 
påverkan genom egna värderingar och tankar, informantens integritet och ovilja att dela 
med sig av personliga åsikter. I en undersökning skiljer vi på inre och yttre validitet. Den 
yttre  handlar  om  projektet  som  helhet  medan  den  inre  handlar  om  att  använda  rätt 
mätinstrument,  fråga  rätt  grupp  av  informanter  och  använda  rätt  frågeställningar. 
Validiteten  är  grundläggande för  både kvalitativa  och kvantitativa  undersökningar  men 
lättare att uppnå i en kvalitativ undersökning (Svenning 1999). Reliabiliteten kan variera 
beroende på om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning genomförs. Reliabilitet innebär 
tillförlitligheten  i  undersökningen,  att  mätningarna  är  korrekt  gjorda.  Samma syfte  och 
samma  metod  ska  ge  samma  resultat  oavsett  när  undersökningen  genomförs.  Om 
undersökningens  intervjuformulär  utformas  på  olika  sätt  kan  resultatet  variera  trots  att 
samma frågor ställ. En undersöknings reliabilitet kan höjas genom att ge klara definitioner 
på begrepp som används i samband med undersökningen. Genom att vid analysen utgå från 
ett  ökat  antal  indikatorer  som  belyser  undersökningen  från  flera  olika  håll  kan 
datainsamlingen bli mer tillförlitlig (Svenning 1999).

Vi har under vår  undersökning utgått  från aktuell  forskning och relevanta  frågor inom 
ämnet  och  hållit  oss  till  vårt  syfte  som  var  att  få  en  fördjupad  kunskap  om  olika 
inlärningsstilar  samt  undersöka hur aktiva förskolelärare  uppfattar  att  de arbetar  för att 
främja individualisering i förskolan. Samma frågor har ställts i likadan följd till samtliga 
informanter. Vi finner därför att validiteten i undersökningen är hög men att reliabiliteten 
är  lägre.  Eftersom vi  valt  att  göra  en kvalitativ  undersökning är  det  svårare  att  nå ett 
resultat med hög reliabilitet. Ett större antal informanter hade kunnat ge ett tydligare och 
mer tillförlitligt utslag. 

6.3 Fortsatt forskning

Efter  genomförd undersökning har vi  funnit  att  intresset  för barns olika inlärningsstilar 
finns men att det råder en osäkerhet över hur lärare i praktiken ska gå till väga samt en 
saknad av resurser för att individualisera lärandet. Det skulle därför vara intressant att göra 
en  vidare  undersökning  där  fler  informanter  deltar.  När  osäkerhet  över  olika 
inlärningsstilar råder skulle det även vara intressant att göra en undersökning för att ta reda 
på  vad  den  bakomliggande  orsaken  kan  vara.  Är  det  bristen  på  resurser?  En 
informationsfråga?  En  utbildningsfråga?  Även  att  observera  barn  när  de  får 
individanpassad  inlärning  under  en  längre  tidsperiod  och  i  ett  senare  skede  göra 
uppföljning på detta för att se resultatet.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1) Hur länge har du arbetat inom verksamheten?
2) Hur skulle du beskriva er verksamhet som helhet? (antal barn, ålders gruppering, antal 

pedagoger, pedagogisk inriktning)
3) Vilka arbetssätt använder ni i verksamheten? 
4) Hur planerar du din verksamhet för att den ska passa alla barn?
5) Hur har ni kommit fram till vilken arbetsmetod som passar i barngruppen?
6) Vad tänker du när du hör ordet inlärningsstil?
7) Vad känner du till om olika inlärningsstilar?
8) Vilken betydelse har teorierna om inlärningsstilar i er verksamhet?
9) Avslutningsvis, hur ser du på verksamheten i ett framtidsperspektiv utifrån arbetssätt 

och inlärningsstilar?

23




