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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av vårt examensarbete som vi jobbade med under våren 2006 vid 
Luleå Tekniska Universitet. Vi vill tacka alla lärare vi intervjuat som hjälpt oss att göra 
arbetet möjligt. Vi riktar även ett stort tack till våra handledare Eva Granlund och Marja-Liisa 
Lejon för tips, råd och stöd under arbetets gång. 
 
Vi vill även tacka våra nära och kära som hjälpt och stöttat.  
 
Piteå/Kalix, maj 2006. 
 
Alice Andersson och Helena Andersson. 
 



Abstrakt 
 
Denna studie har vi gjort för att ta reda på hur lärare väljer att organisera arbetet i skolan, samt 
hur de anser att alla elevers behov av variation i undervisningen tillgodoses. I vår 
undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat lärare som arbetar 
på olika skolor i år 1 - 6 i två mindre kommuner i Norrbotten och har i vår undersökning 
kommit fram till att variationen av undervisningen är begränsad och att alla elever inte får 
komma till sin rätt. Större variation i undervisningen behövs för att alla elever ska ha samma 
chans att inhämta kunskap. 
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Inledning 
 
För att vi som pedagoger skall kunna tillgodose elevers olika behov i lärprocessen, måste 
olika arbetssätt erbjudas i skolan så att alla elever ska ha samma chans att utveckla kunskap. I 
klassrummet börjar den verkliga demokratin och jämlikheten. Om läraren inte undervisar för 
alla hjärnor, kommer klyftorna mellan de som klarar sig bäst och de som klarar sig sämre i 
informationssamhället att öka ännu mer, förmodligen med förödande konsekvenser (Boström, 
1998). Skolan måste därför ge alla elever de verktyg som behövs för att de ska ha möjlighet 
att bli aktiva medborgare. ”Genom att förstå och värdesätta mänsklig mångfald i praktisk 
handling i klassrummen, kommer vi att aktivt kunna stödja den värdegrund skolan och det 
svenska samhället bygger på - nämligen demokratin” (Boström, 1998 s.38). 
 
Under våra studier på lärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet har vi genomfört vår 
verksamhetsförlagda utbildning på ett antal olika skolor i olika kommuner. Vi har då kunnat 
se att variationen i undervisningen är begränsad. Vi vill med detta arbete ta reda på hur lärare 
väljer att organisera arbetet i skolan samt hur de anser att alla elevers behov av variation i 
undervisningen tillgodoses. 

Bakgrund 
 
I bakgrunden tar vi upp olika teorier om lärande. Vi har tittat på Comenius idéer från 1600-
talet. Vi har också tagit upp Piaget, Bruner, Vygotskij och Martons syn på kunskap och 
variationen i inlärningen. Vidare har vi med hjälp av läroplanerna skrivit om hur arbetssättet 
utvecklats i skolan under 1900-talet. Montessori och Waldorf är två av flera pedagoger som 
har utvecklat en pedagogik där sinnena har en viktig roll i undervisningen. Vidare tar vi upp 
Howard Gardners syn och definition på vad intelligens är samt olika sätt att ta in ny kunskap. 

Lärandeteorier och betydelsen av variation 
 
I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund med lärandeteorier där vi lyft fram betydelsen 
av variation och att man ska se till barnens behov och deras utveckling. 
  
Redan på 1600-talet var Comenius inne på att skolan är till för alla, och att den ska vara 
konkret och anpassas efter barnen. Han ville också dela in eleverna i olika kategorier som 
skolan och didaktiken måste anpassas till (Kroksmark, 2003). 
Comenius skrev: 
 

Undervisningen skall utgå från vissa grundläggande begrepp. Dessa skall ”inskärpas 
grundligt” och ingen vidare utveckling får ske förrän ”grundlinjerna är fullkomligt klart 
uppfattade och inpräglade”. För att grundlinjerna skall läras in ordentligt krävs konkret 
undervisning. Läraren skall gå till sakerna själva, visa eleverna ”tingen själva i dessas 
uppkomst och väsen, härledda från tingens oföränderliga principer” och därifrån utveckla 
en förståelsegrundad och sammanhängande kunskap. Undervisningens innehåll och form 
skall anpassas efter ”barnens uppfattning” (Kroksmark, 2003 s 116). 

 
Jean Piaget var i grunden biolog vilket kom att påverka hans sätt att formulera teorier inom 
psykologin. Hans utgick från att med biologins hjälp nå grundläggande kunskap om frågor 
inom kunskapsteorin. Med detta avsåg han studiet av kunskapens utveckling. I hans teorier är 
handling och inre motivation centrala processer vid inlärning och utveckling. Han hade också 
en beskrivning av olika stadier i människans utveckling, vilka ger en tänkbar förklaring till 



 

 

2

 

när och hur barnen är redo för att lära eller utveckla specifika former av kunskap och 
förståelse. Idén att barn går igenom olika stadier i sin utveckling och att de inte kan lära sig att 
fungera på ”högre” nivåer innan de passerat de lägre. Tänkandet antas då utvecklas språngvis 
genom bildandet av nya strukturer ur tidigare existerande reaktionsmönster. Dessa har från 
början varit handlingsmönster som efterhand blivit tankemönster. Detta sker i en viss ordning 
(Kroksmark, 2003). Piagets teorier handlar bl.a. om hur barn skapar kunskap. Han menar att 
barn själva ska få undersöka och experimentera för att lära sig nya saker. Det vi lär är enligt 
Jean Piaget inte någon spegelbild av en yttre värld. Genom våra gamla kunskaper och 
föreställningar silar eller tolkar vi all stimulering. Inlärning sker inte då en passiv människa 
påverkas av en aktiv yttre stimuleringskälla utan människan själv väljer ut, tolkar och 
anpassar stimuleringen till sitt eget ”system”. Piaget poängterar vad som sker i individens inre 
under inlärningen. Det är interaktionen mellan den enskilda individen och omvärlden som står 
i centrum för intresset och hur individen skapar mening i sin tillvaro. Inlärning blir enligt 
Piaget en angelägenhet mellan ”den enskilda individen” och hennes/hans omvärld. 
Inlärningen sker i huvudet på den som lär och inlärningen blir primärt en individuell 
angelägenhet (Dahlgren, Gustavsson & Mellgren, 1999). Idén i hans kunskapsteori är 
människans sätt att nå kunskap genom konstruktioner. Tanken blev allmänt accepterad och 
utgjorde grunden för en ny teori om inlärning. Utifrån Piagets teori utvecklades 
undervisningsmetoder, kursplaner och en hel utbildningsfilosofi (Kroksmark, 2003). Enligt 
Maltén säger Piaget: 
 

Det är en långsam mognadsprocess, Som dock fullbordas endast om barnet får utvecklas i 
en gynnsam miljö. Barnet måste få tillfälle att aktivt och med alla sina sinnen utforska 
omvärlden. För en del barn räcker det alltså med att reflektera, andra måste höra och se, 
andra åter göra det handgripligen (Maltén, 1981 s. 65). 

 
Bruner gjorde i sin tidiga forskning en serie experiment som övertygade honom om att 
människor överlag inte använder en enda ”metod” eller logik när de löser problem utan 
snarare tar till ett antal strategier. Medan Piaget främst var intresserad av strukturen försökte 
Bruner beskriva processerna i kreativ problemlösning. Sådana processer skiljer sig enligt 
Bruner från individ till individ och från ämne till ämne. Hans teori skiljer sig från Piaget 
eftersom han lägger större vikt på språk, kommunikation och undervisning vid utveckling av 
kunskap och förståelse. Det är inte i första hand kunskapen i sig, som han arbetar fram emot. 
Snarare är det en fråga om färdighet i att utnyttja olika ”redskap” för sin analys och syntes av 
verkligheten och en beredskap till förmåga att hantera sig själv och sin miljö mot fortsatt 
utveckling. Kunskap blir för Bruner i första hand en process och inte en produkt. Lärarens 
uppgift är att bevaka goda inlärningsförhållanden. Den yttre motivationen ska endast 
användas för att sätta igång inlärningen sedan ska den inre motivationen utnyttjas som 
drivkraft i processen. Bruner menar att människor har fyra drivkrafter som man kan utnyttja, 
nyfikenheten, viljan att öka kompetensen, identifiera sig med en förebild och den sociala 
gemenskapen (Wood, 1992). 
 
I likhet med Bruner sätter Vygotskij språk och kommunikation och därmed även 
undervisningen i centrum för den intellektuella och personliga utvecklingen. Det som är unikt 
för Vygotskij är bredden och den filosofiska grunden för hans teorier. Där Piaget försöker 
förena natur vetenskap, biologi och psykologi vill Vygotskij integrera psykologi med historia, 
konst, litteratur, kulturella handlingar och sociologi. Han vill skapa en helhet av 
humanvetenskap och samhällsvetenskap. Liksom Piaget så har han samma uppfattning om 
förhållandet mellan tanke och handling. Enligt Wood (1992) har Vygotskij sagt att ”Tankar är 
internaliserade handlingar” med det menar han att kunskap och intelligens måste utgå ifrån 
motorisk aktivitet och praktisk problemlösning. Det krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en 
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aktiv miljö. Det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön påverkar 
eleven, den är aktiv och dynamisk, och läraren har en viktig roll i att organisera miljön. 
Handling och arbete är centrala begrepp för Vygotskij. Barnets intresse är utgångspunkten 
och metoden för undervisningen. För att skapa intresse hos eleverna är det nödvändigt att det 
inte handlar om ett falskt intresse. Vygotskij är därför kritisk mot vissa former av 
åskådlighetsundervisning som inte utmanar barnets tänkande och ger dem något nytt, och han 
är även kritisk mot den form av metoder för att fånga elevernas uppmärksamhet som snarare 
handlar om tricks,. Det kan gälla anekdoter eller experiment som inte har något med 
innehållet och problemlösningen att göra. Belöning och bestraffning är enligt Vygotskij en 
olämplig metod i skolan då det enbart riktar in eleven på lärarens krav och inte på hans egna 
intressen. Han är därför också kritisk till betyg. Att utgå från elevens intressen innebär en ny 
roll för läraren. Han skall inte i första hand vara förmedlare utan en person som medvetet 
organiserar omgivningen och handleder eleven. Så här säger Vygotskij: ”Så är även läraren å 
ena sidan organisatör och ledare av den sociala uppfostringsmiljön, och å andra sidan en del 
av denna miljö” (Lindqvist, 1999 s. 76). Vygotskij har bidragit med ett viktigt begrepp till 
pedagogisk teori som han kallar ”området för proximal utveckling”. Begreppet står för att 
beteckna den klyfta som finns mellan vad en individ kan göra på egen hand och det som den 
kan göra tillsammans med någon som har mer kunskaper och färdigheter. När vi hjälper barn 
att lösa ett problem, skapar vi tillfällen som gör att de kan börja uppfatta regelbundenheter 
och få struktur på sina erfarenheter. På egen hand överväldigas barnen av osäkerhet och vet 
inte vart uppmärksamheten ska riktas eller vad som ska göras. När vi påpekar saker och ting 
för barnen, kan vi rikta deras uppmärksamhet på det som eventuellt är av vikt. 
Undervisningen och instruktioner kan vara till hjälp på flera sätt. Genom att hjälpa barnen att 
organisera sin aktivitet, hjälper vi dem att utföra saker som de inte skulle klara av utan 
tillräcklig vana vid uppgiftens krav. Vi bryter ner komplexa uppgifter i enklare och ber 
lätthanterliga problem och därigenom låter vi barnen upptäcka regelbundenheter och mönster 
i sina handlingar som de sannolikt inte skulle ha kunnat se av egen kraft. Sådant samspel är 
källan till erfarenheter som efter hand skapar den ”inre dialog” som en mental självreglering 
utgör. Ur detta får eleven kunskap om uppgiften och lär sig strukturera sitt eget tänkande och 
sin egen inlärning (Wood, 1992). Enligt Vygotskij är leken ett viktigt inslag i utvecklingen då 
både yngre och äldre barn utvecklar sin omvärldsförståelse när inlärning blir till utveckling 
(Dahlgren, Gustavsson & Mellgren, 1999). Det är viktigt att barnen har vuxna omkring sig 
när de leker. Under leken kan barnen komma med frågor och då kan det vara ett bra tillfälle 
att pedagogen leder barnens tankar vidare med de idéer och föreställningar som barnet har 
som utgångspunkt. Skolan på de högre stadierna använder sig fortfarande ofta av förmedlings 
pedagogik där läraren undervisar och förmedlar vad som är viktigt och eleverna ska sedan 
muntligt eller skriftligt redovisa sina kunskaper. Många går ut grundskolan med brisfälliga 
baskunskaper och är redan då skoltrötta och känner en vanmakt över att behöva traggla sig 
igenom ytterligare tre år med ämnen de avskyr. Med dåliga betyg eller i värsta fall IG i olika 
ämnen, sjunker självförtroendet ytterligare och motivationen sjunker ännu mera (Dahlgren, 
Gustavsson & Mellgren, 1999). 
 
Marton är forskare i fenomenologi. Han säger i sin bok Inlärning och 
omvärldsuppfattning (1977) att undervisningen måste innehålla en variation av 
arbetsformer för att svara mot den variation av kunskapstyper som utgör målet för 
utbildningen. Inlärning försiggår inte i ett tomrum, utan sker i olika sociala 
sammanhang. Inlärningsmiljöer präglas bland annat av de krav de innehåller. Det är 
också nödvändigt att beakta det sammanhang i vilket inlärningen äger rum för att nå en 
full förståelse av upplevelsen i inlärningen. Det är ofrånkomligt att läraren eller eleven 
som befinner sig i den konkreta situationen, själv måste göra sin analys och tolkning av 
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denna situation och välja handlingsalternativ på grundval av detta (Marton, Dahlgren & 
Svensson, 1977). 

Arbetssätt i skolan och 1900 – talets läroplaner 
 
I läroplanerna möts olika sätt att tänka kring arbetssätt i skolan. Vi vill belysa hur synen på 
arbetssättet har utvecklats genom tiderna. 
 
Fram till och med 50-talet var det ganska stillsamt i den svenska skoldebatten kring skolan 
och hur undervisningen borde gå till. På 70-talet fick grundskolan och gymnasiet nya 
läroplaner. Det fanns stora förhoppningar till de resultat som skulle uppnås. Då dessa uteblev 
började man fundera över vad som blev fel. I förändringen av skolans yttre form upptäcktes 
att ingen orkat ta sig an skolans inre arbetssätt och synen på vad skolan egentligen står för 
(Maltén, 1981). 
 
Genom alla läroplaner, utom den senaste, kan man utskilja tre olika undervisningsformer som 
namnges och kommenteras, nämligen helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. 
Undersökningar visar att helklassundervisningen har sjunkit under den tid grundskolan 
funnits. Enligt en undersökning ur en publikation av Selander (2003) så var 
helklassundervisningen följande: 
 
60 % under 1960 – talet 
50 % under 1980 – talet 
44 % under 2000 – talet 
 
Undervisningen i grundskolans första år var till stor del katederundervisning där läraren hade 
genomgångar och läxförhör framme vid katedern. Klassen hölls ihop och alla elever tog del i 
samma aktivitet. Läraren tvingades hålla en medelnivå på undervisningen och de duktiga i 
klassen kom inte till sin rätta och de svaga blev snabbt utslagna. Läraren var en aktiv sändare 
och eleverna passiva mottagare (Selander, 2003). 
 
I de äldre dokumenten är arbetssättet knutet till varje ämne och inte övergripande som i de 
nyare dokumenten. I kursplanen för matematik om arbetssätt står det: 

 
Nytt stoff presenteras ofta samtidigt för alla elever eller vid särskilda tillfällen för grupper 
av elever. Presentationen bör ske vid diskussion i klassen eller gruppen under lärarens 
ledning, var vid eleverna aktivt medverkar med synpunkter och uppslag. Ensidig 
demonstration från lärarens sida bör undvikas. Efter presentationen fortgår den 
gemensamma undervisningen kortare eller längre tid beroende på hur eleverna förmår att 
tillägna sig stoffet (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962 s. 172). 

 
Citatet ovan visar att läraren håller genomgång i helklass längst fram i klassrummet vid 
”svarta tavlan” tills eleverna tagit till sig stoffet. I Selander (2003) kan man också läsa om en 
undersökning där huvuddelen av lektionstiden användes till helklassundervisning där läraren 
stod vid katedern och hade genomgångar, läxförhör eller liknande. Klassen hölls ihop och alla 
elever lyssnade till läraren och deltog i samma aktivitet. Går vi framåt i tiden, till Lgr 69 så 
förändras arbetssättet något. Även här står att läsa om hur man ska arbeta i matematiken. 
 

Genom hela grundskolan måste eleven tränas att arbeta självständigt med matematik. Detta 
arbete kan t ex innefatta handhavande av olika slag av konkretiserande material, textstudier, 
övningsräkning och problemlösning. Till en början bör uppgifterna vara enkla och 



 

 

5

 

tidsmässigt begränsade, så småningom bör de bli mer omfattande, När eleverna kan arbeta 
självständigt, får läraren mer tid till personlig handledning samt till gruppundervisning 
(Skolöverstyrelsen, 1969 s. 140). 

 
Från lärarledda lektioner som är auditiva och visuella börjar det konkreta materialet komma in 
i undervisningen men eleven ska jobba självständigt med sin inlärning och även använda sig 
av texter och övningsräkning. I Lgr 69 finns tillägg och ändringar som gäller från 1 juli, 1978. 
Där står att läsa: 
 

Undervisningen i skolans alla ämnen måste präglas av konkretion och åskådlighet. 
Visserligen skall den under lärogången fortskrida från det konkreta och speciella till det 
abstrakta och allmängiltiga, men den skall därvid så mycket som möjligt anknyta till 
verkligheten och till elevernas erfarenheter och iakttagelser. Åskådlig och livfull 
framställning i tal och skrift och ändamålsenlig gruppering av stoffet i sådana helheter, som 
eleverna kan överblicka är ägnade att intressera och aktivera dem och ge mera varaktiga 
inlärnings resultat (Skolöverstyrelsen, 1978. s. 10). 

 
Återigen kan vi se att man genom ett visuellt sätt ska förmedla kunskap till eleverna. I Lgr 80 
kan vi se en förändring i arbetssättet. Istället för att koppla ett arbetssätt till ett ämne i 
kursplanen är det inskrivet under mål och riktlinjer. Man har också ställt krav på att eleverna 
ska vara aktiva i sin inlärning. 
 

Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs. en 
undervisning som enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan eleverna 
memorerar med hjälp av anteckningar och lärobok varefter de förhörs muntligt eller 
skriftligt. Det utesluter också ett arbetssätt, där elevernas insatser begränsas till att enbart 
passivt samla material ur någon bok genom att skriva av olika uppgifter med ledning av 
förhandsproducerade frågor. Skolarbetet riskerar då att enbart bli en fråga om insamling av 
fakta, inte bearbetning av fakta eller tillämpning. 

Inom ramen för olika elevaktiva arbetsformer finns stora valmöjligheter för lärare och 
elever att tillsammans pröva olika arbetssätt. Här måste skolan respektera olika elev- och 
lärarindividualiteter (Skolöverstyrelsen, 1980 s.49). 

 
Under 80 – talet försköts tyngdpunkten i klassrummet från läraren och katedern till eleverna 
och deras bänkar. Istället för att mata eleverna med kunskaper kom det lärare som hade en 
ambition att väcka elevernas egen nyfikenhet och intresse för att skaffa sig kunskaper. Men 
det genomfördes fortfarande en stor del av undervisningen i helklass (Selander, 2003). 
 

Ända fram till 1980-talet undervisade de flesta lärare utifrån att alla barn lär sig på samma 
sätt. Det var katederundervisning med läraren som kunskapsförmedlare som gällde. I sin 
utbildning fick de blivande lärarna lära sig metoder för hur lektioner skulle läggas upp och 
hur kunskapen skulle förmedlas till eleverna. Eleven var ett objekt, en tom påse som skulle 
fyllas. Om någon kom på tanken att säga att barn är olika och lär på olika sätt kunde det blir 
storm i skolans personalrum. Det var ju inte rättvist att behandla barn på olika sätt, inte 
heller att de skulle får lära sig på olika sätt (Bergström, 2001 s. 68). 

 
Det var när nya läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) kom, som man insåg att 
barn lär på olika sätt och att undervisningen måste individualiseras. Enligt Lpo 94 ska 
undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Lpo 94 understryker alltså 
att skolan inte ska utformas lika för alla.  Eleverna ska också få uppleva olika uttryck för 
kunskaper och i skolans verksamhet ska drama, rytmik, dans och musicerande vara vanliga 
inslag. Man kan också läsa att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
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glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 16). 
 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Utbildningsdepartementet, 
1998). För att en elev ska få utveckla sin unika egenart så måste de få ta in kunskaper på sitt 
sätt. Under rubriken ”en likvärdig utbildning” står att läsa att den ska med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas 
till elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Det finns olika vägar att nå målet. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter. Vi har tidigare skrivit om att vanligast är att undervisningen sker för 
den visuelle eller auditive eleven där det taktila och kinestetiska sinnet oftast dominerar hos 
pojkar. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper 
och får studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap. Här är det 
viktigt att eleven under sin utbildning får använda sig av sin inlärningsstil och utvecklar en 
bra metod att ta in kunskap. Vidare kan man läsa att skolan aktivt ska föra en diskussion om 
vad kunskap är och kunskaps utveckling som vi tolkar det, vad eleverna ska lära och hur dom 
ska gå tillväga för att lära sig. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man vidare läsa 
att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer. I kapitel 2.2 Kunskaper, under mål att sträva 
mot, är ett av målen att eleven ska utveckla sitt eget sätt att lära. 
 
Under 2000 – talet används den största delen av helklassundervisning till administration av 
undervisningen, så som gruppindelningar, information om veckans arbete, genomgångar, 
insamling av hem uppgifter mm. Det finns lärare, främst i de högre årskurserna, som 
använder sig av ett arbetssätt som påminner om den gamla katederundervisningen med 
kunskapsförmedling och förhör (Selander, 2003). 
 
I samma undersökning som ovan av helklassundervisning så kunde man göra en likadan 
beskrivning av grupparbete och individuellt arbete. Det ser ut som följande: 
 
Grupparbete:   Individuellt arbete: 
18 % under 1960 – talet  22 % under 1960 – talet 
24 % under 1980 – talet  26 % under 1980 – talet 
12 % under 2000 – talet  41 % under 2000 – talet 
 
Utrymmet för grupparbetet har inte varit stort och har inte ökat med åren heller. En något 
märklig utveckling eftersom det i arbetslivet har skett en motsatt utveckling till teamwork, 
grupporganisationer mm under samma tidsperiod (Selander, 2003). 
 
Individuellt arbete har ökat markant. I grundskolans första decennier innebar individuellt 
arbete att läraren försåg alla elever med likalydande uppgifter. 60 – och 70 – talen 
kännetecknades av goda ekonomiska förhållanden i skolan. Man hade råd att hålla alla elever 
med arbetsböcker och övningshäften. Dessa bestod till stor del av fylla i övningar. Under 80 – 
talet började ett nytt arbetssätt att växa fram som senare kallades för ”eget arbete”. Det 
innebar att eleverna under fredagen planerade kommande veckas arbete som för det mesta var 
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tränings uppgifter i matematik och svenska. I en studie från 2002 vid ett försök med slopade 
timplaner såg man en ökning av elevers ”eget arbete” (Selander, 2003). 
 
Grundskolan har genomgått stora förändringar under sina fyrtio år. Förändringarna är 
framförallt att tiden har minskat för gemensamma och kollektiva upplevelser på bekostnad av 
individuella arbetsformer (Selander, 2003). Om detta inneburit en större variation är dock en 
fråga som ej är besvarad. 

Undervisning med utgångspunkt i sinnenas betydelse 
 
En kunskap beträffande undervisning som Comenius skrev på 1600-talet är att man ska 
variera sig, anpassa sig till eleverna och lära med alla sinnen vilket även Waldorf och 
Montessori pedagogiken står för. 
 
Redan för 350 år sedan, på 1600-talet skrev Comenius en bok om konsten att lära alla allt. 
Hans didaktik går ut på att undervisningens innehåll ska anpassas till elevens ålder och 
mognad, att undervisningen ska gå från det allmänna till det specifika, från lättare till svårare 
och från det bekanta till det obekanta. Han ansåg också att sinnena var viktiga för inlärningen. 
I boken Didactica magna går att läsa den gyllene regeln för lärare: 
 

Allt skall så mycket som möjligt visas fram inför sinnena. Nämligen det som är synligt 
inför synen, hörbart inför hörseln, det som luktar inför luktsinnet, det som smakar inför 
smaksinnet, och det som kan beröras inför känseln. Om något kan uppfattas av flera 
sinnen samtidigt, bör det före läggas dem samtidigt (Comenius, 1989 s. 200). 

 
Rudolf Steiner grundade Waldorfskolan och dess pedagogik, där betydelsen av skapande 
aktiviteter och sinnesupplevelser är av stor vikt. Den utgår från tre aspekter. 
 

• Människan som individ med egna anlag och intentioner. 
• Människans utveckling till en social och likaberättigad medborgare. 
• Människan som beroende av samverkan med omvärlden, både med människor och 

natur. 
 
Waldorfpedagogiken skall bistå varje elev med möjligheter att utveckla dessa aspekter. Med 
dessa aspekter finns tre kompetensområden som alla behöver utvecklas. Tankens – idéernas 
och den kognitiva kunskapens område, känslans – upplevelsens och empatins område och 
viljans – den ansvarsfulla handlingens och kreativitetens område. Dessa tre områden verkar i 
varandra. Undervisningen i skolorna syftar till att låta eleverna utveckla både en praktisk, en 
social och en kognitiv grund för framtiden. De rum som människorna skall vistas i gestaltas 
enligt bästa förmåga utifrån de tre fundamenten.  Människan utvecklas enligt antroposofin 
rytmiskt i faser. Grunden till ett livslångt lärande läggs genom att människan i varje ny fas får 
väcka och bearbeta den utan att forceras. De olika kompetensområdena kan kopplas till tre 
tidsmässigt översiktliga faser. 0 – 7 år, viljan. Barnet lär sig framför allt genom sin egen 
aktivitet. Det är viktigt att barnet får tillfälle att i lugn och trygg miljö utveckla sig genom 
leken. Upprepningsmomentet i berättandet ger barnen förutsättningar att känna igen vad de 
hör och att fördjupa sina upplevelser. Stor vikt läggs vid lärarens roll som förebild då barnen 
inte gör som vuxna säger utan som den vuxne gör. 7 – 14 år, känsla som är 
inlevelseförmågans och mognaden av känslolivets tid. Det konstnärliga i all undervisning och 
ett rytmiskt upplägg av lektionerna stöder fasen. I Waldorf skolan är det särskilt viktigt att 
läraren bemödar sig om att berätta på ett sätt så att det skapar ”bilder” hos barnen. Varje 
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teoretiskt begrepp behöver inte förklaras. Tonvikten läggs i stället på barnens upplevelse av 
det talade ordet, dess nyanser och substans. Teckning, målning och andra skapande aktiviteter 
är en metod för övande och lärande i alla ämnen. Formteckning är en del av bildämnet som 
senare övergår till geometri i femte/sjätte klass. Rörelsekonsten eurytmi är specifik för 
skolorna. Talet, språken och ljuden som man börjat tillgodogöra sig i ettan, bearbetas i 
ljudeurytmi. I de naturorienterande ämnena arbetar man utifrån barnens egna sinnen och 
erfarenheter. Att balansera, musicera och dansa är fysik. Se, lukta, smaka och höra är biologi. 
Sammanhanget mellan mineraler, växter, djur, människan och världen uppstår genom elevens 
egna upplevelser. 14 – 21 år, tanken, som bygger på de tidigare faserna. Nu mognar de 
intellektuella krafterna. Waldorfpedagogiken förutsätter tre hörnstenar för att utveckla 
tänkandet och bilda omdömet. Fantasi, kreativitet och exakthet har medvetet uppmuntrats och 
övats i olika aktiviteter med konstärliga förtecken. Genom arbetet med viljan och känslan 
fostras det egna tänkandet och ur det omdömeskrafterna (Forssell, 2005). 
 
En samtida pedagogik är Montessoripedagogiken. Maria Montessori anser att barnets sociala, 
emotionella och fysiska utveckling är precis lika viktig som den intellektuella. Pedagogiken 
har en helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället och förhållandet dem emellan. Eleven 
har en central roll och stor respekt för barnens egen förmåga. Montessori menar att barnen har 
en inre drivkraft att ”bygga upp sig själv” och att det görs genom ”arbete”/lek. Barnens 
aktivitet, upptäckter och de erfarenheter de gör i sin omgivning som vi kallar lek kallade 
Maria Montessori för ”arbete”. Hon anser att den fria leken är viktig för barns utveckling. 
Miljöns utformning i verksamheten är viktig. Barnen utlämnas inte till ett kaos av fria val utan 
introduceras i färdigheter som ger möjlighet att utforska och söka kunskap på egen hand eller 
i interaktion med andra kamrater eller lärare.  Det finns ett flertal mindre arbetsplatser, en 
laborationshörna, en ateljé, ett bibliotek, datorer och ett kök. Det didaktiska materialet, så 
kallade montessorimaterialen ska finnas lätt tillgängligt för barnen att använda när de själva 
känner ett behov av det.  På golvet ligger en stor matta för barn med stor fysiskt rörelse behov 
som de kan ligga på och räkna, läsa, eller skriva. Pedagogiken utgår från en syn på världen 
där allt har sin mening. En huvudprincip är att ge barnen denna vision om alltings samband. 
Man ”arbetar” utifrån helheten till delarna och tar till vara på barnens upptäckter och 
intressen. Till hjälp i sina presentationer använder sig läraren av berättelser, tidslinjer och 
modeller mm. för att locka fram barnens inlevelseförmåga, fantasi och deras 
föreställningsförmåga. Det holistiska perspektivet och att skapa intresse gör att barnen får stor 
frihet att själva söka kunskap. Barnen väljer själva om de ska arbeta på egen hand eller 
tillsammans med kamrater i sökandet av kunskap och sammanställandet av erfarenheter. 
Dialog och interaktion med andra och argumentation är nödvändigt för inhämtning av 
kunskap. Det ges även utrymme för lugn stillhet och kontemplation. Verksamheterna är alltid 
åldersintegrerade så de skall efterlikna livet självt. Två franska läkare vid namn Jean-Marc 
Gaspard Itard och Éduard Seguin har inspirerat Montessori i hennes arbete. Itard jobbade med 
döva barn och Seguin med mentalt handikappade barn. De föreställde sig att all kunskap 
kommer via sinnesintrycken, en vanlig uppfattning i den franska filosofin under 
upplysningstiden. Den pedagogiska konsekvensen av teorin var att sinnesträning borde leda 
till ökad kunskap och bättre förstånd hos barnen. De experimenterade och utvecklade 
hjälpmedel för att träna de olika sinnesorganen. Arbetet dokumenterades och det var med 
denna dokumentation som bas som Montessori konstruerade och prövade sinnestränande 
material (Forssell, 2005). 
 
Den kommunala nämnden i Rom beslöt att ordna barnpassning för att minska vandaliseringen 
i några hyreskaserner. 1906 fick Maria Montessori uppdraget att ordna omsorgen för barnen 
medan föräldrarna arbetade. Hon köpte skåp och fyllde dem med klossar i olika former som 



 

 

9

 

hon använt vid sinnesträningen med de förståndshandikappade barnen. Hon fann att små barn 
vill göra samma sak om och om igen tills det behärskar det nya. De älskar ordning och väljer 
att leka med det som de för tillfället har mest utbyte av för sin utveckling. Därför ska 
materialet vara på låga hyllor och inte inlåsta i skåp. Barnen föredrar också föremål som inte 
är ”färdiga” exempelvis klossar och annat material som de själva kan skapa med. De reglerade 
helt sin egen aktivitet och behövde varken belönas eller straffas. Barnen ville lära sig läsa och 
skriva vilket Montessori gick med, på trots att hon inte fick hålla skola där. Undervisningen 
skedde genom leken (Egidius, 1999). 
 
När barnen går i förskolan får de en rolig undervisning. De gör, testar, rör, luktar och 
experimenterar. De tar åt sig av all information av det som pågår runt om kring. Enligt 
Dryden och Vos (1993) så försvinner det roliga i undervisningen när barnet börjar skolan. I 
många klassrum runt om i världen måste barnen sitta stilla och lyssna på läraren som pratar 
och eleverna får inte längre testa, röra, lukta och experimentera som de gjort i förskolan 
(Dryden och Vos, 1993). Det är viktigt att låta barn samarbeta för att utveckla insikten om att 
alla medlemmar i en grupp måste bidra för att arbetet ska gå bra. Barnet lär sig även att vara 
kreativa när det gäller att lösa problem. Gruppen måste få slutföra sitt arbete. Vissa lekar som 
bollkastning och tafatt stärker barnets observationsförmåga, bygger upp självförtroendet, 
stärker självkontrollen och förmågan att lösa problem (Dunn & Dunn, 1995). 

Howard Gardners syn på intelligens 
 
Man kan se på intelligens på flera sätt. Howard Gardner ser ur ett perspektiv och ifrågasätter 
en av de vanligaste föreställningar om intelligens och hur man mäter det. 
 
Gardner hävdar att människor har fler än en intelligens. Med intelligens menar han, förmågan 
att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella 
sammanhang. Definitionen är avgörande för hans teori. I Frankrike före första världskriget 
fick psykologen Alfred Binet i uppdrag att utarbeta ett instrument för att bedöma vilka elever 
som var i behov av särskilt stöd i undervisningen. Resultatet blev ett intelligenstest, som 
senare utvecklades i Storbritannien och USA. Med testet spreds en föreställning att alla 
människor är född med en intelligens och att det inte går att göra något åt den. Denna 
intelligens kan mätas med objektiva metoder som sammanfattas i en intelligenskvot (IQ). 
Gardner ifrågasätter det meningsfulla med att lyfta ut en person ur sitt naturliga sammanhang 
och be henne utföra isolerade uppgifter som hon aldrig gjort tidigare och antagligen inte heller 
kommer att göra senare heller. För att en rättvis bild an en människas intelligens måste man se 
hur hon fungerar i in naturlig miljö inför verkliga problem och möjlighet att framställa 
betydelsefulla produkter.  Intelligenstesterna duger till att förutsäga skolframgång i läsning, 
skrivning och räkning. Intelligens som värderas i en kultur och som avgör hur vi klarar oss i 
livet är ett betydligt rikare begrepp än vad måttet på ”intelligenskvot” vill få oss att tro. 
(Forssell, 2005). 
 
Åtskilliga försök att namnge och beskriva de viktigaste intelligenserna har gjorts av olika 
filosofer och psykologer och två av dem är Paul Hirst som gjort en lista över sju 
kunskapsfärer och Larry Grost som gjort sin lista över fem olika 
”kommunikationsmodaliteter”. Dessa är enligt Gardner ingenting annat än en tänkande 
individs försök att finna meningsfulla skillnader mellan olika former av kunskap. Gardner 
ville med sin forskning istället komma åt uppsättningar av intelligenser som motsvarar 
specifika biologiska och psykologiska funktioner. Howard Gardner har forskat och kommit 
fram till att det finns olika sorters intelligenser, olika sätt att uppleva, känna till, förstå och 
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lära sig om världen men att tiden nu är inne för att försöka avgränsa ett antal mänskliga 
intelligenser. En intelligens är, enligt Gardner (1983), inte samma sak som sensoriska system. 
En intelligens är enligt författaren aldrig heller ensidigt beroende av ett enda sensoriskt 
system. Han understryker att intelligenser alltid kan mobiliseras i fler än ett sensoriskt system. 
Det skulle kunna utföras mängder av psykologiska tester och experiment men vi har ändå inte 
belägg för de mänskliga intelligenser som vi söker. Howard Gardner anser att mänsklig 
intellektuell kompetens innefattar en uppsättning av problemlösningsverktyg som gör att 
individer kan lösa reella problem och tackla verkliga svårigheter. I sin bok skriver författaren 
om en grundtanke i intelligensteorin. Gardner menar att den finns en eller flera grundläggande 
informationsbehandlingsmekanismer med kapacitet att bearbeta specifika former av 
inkommande information. Författaren beskriver i sin bok De sju intelligenserna, en mänsklig 
intelligens som en mekanism i hjärnan som är genetiskt programmerad att aktiveras eller 
utlösas av vissa former av information som strömmar dit inifrån eller utifrån systemet. 
Gardners exempel på att så är fallet ger han genom att peka på känsligheten mellan tonarter. 
Det är, som han beskriver det, en kärnfunktion i musikalisk intelligens. Han betonar vikten av 
att vara medveten om att intelligenstester inte alltid mäter det de påstår sig mäta (Gardner, 
1983). 
 
Nedan beskriver Gardners (1983) de olika intelligenserna. 
 

• Verbal-lingvistisk/språklig intelligens ansvarar för språket och dess innehållande 
komplexa möjligheter som exempelvis poesi, humor, historieberättande, grammatik, 
metaforer, liknelser, abstrakta resonemang, läsning och skrivning. Människor som har 
en god språklig intelligens tycker om att läsa, skriva och lyssna. 

 
• Logisk-matematisk intelligens förknippas med ”vetenskapligt tänkande” eller 

induktivt resonerande. Här ingår förmågan att urskilja mönster. Arbeta med abstrakta 
symboler såsom tal och geometriska former, urskilja släktskap och se samband mellan 
olika och helt skilda fakta. De gillar matematik och olika former av problemlösning. 

 
• Visuell-spatialisk (rumslig) intelligens handlar om sådant som visuella konstarter som 

bland annat målning, teckning, skulptering, kartritning, navigation och arkitektur. Dit 
hör även spel som schack som kräver förmågan att visualisera föremål från olika håll 
och ur olika perspektiv. Personer med rumslig intelligens har lätt för att tänka i bilder. 

 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens har personer som använder kroppen för att uttrycka 

sig. De lär sig ofta bäst när de får känna på och hantera olika föremål och gillar ett 
laborativt arbetssätt. 

 
• Musikalisk-rytmisk intelligens består bland annat av förmågan att känna igen och 

använda rytmer och som visar känslighet för ljud från omgivningen, den mänskliga 
rösten och musikinstrument. De har lätt att komma ihåg och återge en melodi som de 
hört. Ofta går de och nynnar på en melodi tyst för sig själva. 

 
• Interpersonell (social) intelligens har personer som har förmågan att samarbeta i grupp 

och får ofta rykte om sig att vara skickliga ledare. De är lyhörda för hur andra personer 
tänker och känner. De kan lyssna koncentrerat, förhandla och lösa konflikter. De 
kommer därför bra överens med människor av skilda slag. 
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• Intrapersonell intelligens innebär självkännedom. Dom är medvetna om hur de känner 
sig och om vad de behöver för att må bra. De arbetar gärna på egen hand. Det 
innefattar vår förmåga att uppleva helhet och harmoni, att drömma om och förverkliga 
de möjligheter som finns i nuet. 

 
• Naturintelligens handlar om att förstå, uppskatta och glädjas åt naturen. Människor 

med denna intelligens känner sig hemma i naturen. 
 
Gardner upplever att hans teorier om intelligenserna tolkas och omsätts på för honom ett 
främmande sätt. Enligt Gardner så äger var och en alla de åtta intelligenserna. När man läser 
dom så känner de flesta säkert igen sig i flera av dem. men vi skiljer oss åt i frågan om starka 
eller svaga sidor. På samma sätt som vi ser olika ut så tänker vi på olika sätt. De flesta kan 
utveckla en tillfredställande förmåga inom varje intelligens, under förutsättning att de får 
uppmuntran och vistas i en stimulerande miljö med god undervisning. Den naturalistiska 
intelligensen kan främjas genom att till exempel samla och pressa växter och göra ett 
herbarium där man samlar sina fynd. En intelligens är en biologisk och psykologisk 
beredskap. Inom ett yrke eller skolämne tas nästan alltid flera intelligenser i bruk. På samma 
sätt kan en intelligens användas inom en mängd olika områden. Det finns många sätt att vara 
intelligent på inom varje kategori. En person som exempelvis är språkligt begåvad kan även 
vara en duktig historieberättare och äga ett stort ordförråd men ändå ha svårt för att läsa och 
skriva. Gardner har sagt: ”Att dra pedagogiska slutsatser av teorin om intelligensernas 
mångfald är som att tolka en bläckplump” (Forssell, 2005. s. 222) . Han anser att lärare och 
föräldrar kan ta ställning till hur teorin kan omsättas, bara man på allvar erkänner att 
människor är olika. Det finns dom som säger att man skall undervisa varje ämne på sju olika 
sätt och att elever skall fördjupa sig på de områden där de är starka medan andra säger 
motsatsen att elever skall få särskilt stöd på områden som de är svaga. Gardner vänder sig mot 
försöken att man ska undervisa ett område med hjälp av alla intelligenser. Han anser man bör 
närma sig ett område på mer än ett sätt men det finns inget som säger att man skall undervisa 
på minst åtta sätt. Det ser han som bortkastad tid. I några filmer om hans teorier kan man se 
elever som kryper omkring på golvet, viftar på armarna eller något annat liknande. Av detta 
handlar ingenting om intelligenser, och de muskelrörelser och rörelsemönster man övar är inte 
av den betydelse som värderas i samhället. Det ger enligt Gardner inte ens fysisk kondition. I 
andra fall har man försökt berika den pedagogiska miljön genom att spela musik samtidigt 
som eleverna läser eller räknar, med detta menar Gardner att ljudet av bakgrundsmusik skiljer 
sig ur musikalisk sypunkt inte från ljudet av en droppande vattenkran eller en brummande 
fläkt. Går eleverna över till att höra aktivt på musiken så fungerar det inte ens längre som 
bakgrunds brus (Forssell, 2005). 

Begreppet lärstilar – olika teorier 
 
Det finns olika teorier om lärstilar. Richard Bandler, John Grinder, David Kolb, Kenneth 
Dunn och Rita Dunn med Barbara Prashnigs arbetsstilar, är några som vi vill lyfta fram. 
 
Antoine de la Garanderie har undersökt skillnaderna mellan individerna och deras ”mentala 
föreställningarna” (Barth & Nordström, 1991). Det har visat sig att olika elever föreställer sig 
det som de iakttar på olika sätt. Vissa elever är mera auditivt lagda, de lär sig bäst genom att 
lyssna, medan andra är mer visuellt inriktade. Det är bl.a. dessa individuella skillnader som 
kan avgöra om ett barn fungerar bra med en viss lärare eller inte. Om läraren inte är medveten 
om att lärstilarna varierar från elev till elev så finns det risk för att hon inte tillmötesgår de 
elever som inte är lik henne själv. Undersökningar pågår ständigt om varför elever går ut 
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grundskolan med ofullständiga betyg. Enligt skolverket (2001) Utan fullständiga betyg, har 
lärarna som undervisar stora undervisningsgrupper svårt att hinna med att individualisera i 
den omfattning som skulle behövas. Elever anser också i stor utsträckning att de har svårt att 
arbeta i stora grupper, där arbetsmiljön ibland är stökig och orolig. De arbetar hellre enskilt 
eller i mindre grupper. Från fallstudiematerialet kring eleverna utan fullständiga betyg kan 
dessutom tilläggas att lärares olika sätt att undervisa samt flera lärarbyten under 
grundskoletiden, utgör faktorer som i negativ bemärkelse tycks påverka elevernas möjligheter 
att nå målen. 

Neuro Linguistic Programming (NLP) 
 
Grinder säger att i en typisk klass på 30 elever kommer 22 av eleverna att vara ganska 
balanserade i förmågan att ta in information på flera olika sätt. De kan klara sig om 
informationen presenteras visuellt, auditivt eller kinestetiskt. De återstående eleverna är 
endast visuella, kinestetiska eller auditiva i sin inlärningsstil. Dessa barn har väldigt svårt att 
ta till sig information om den inte presenteras på deras favoritkanal. Grinder menar att det är 
dessa elever som kommer att slås ut från utbildningssystemet. Bandler, matematiker och 
datakunnig har tillsammans med Grinder, före detta professor i lingvistik, utvecklat sin 
modell för kommunikation som de kallar Neuro Linguistic Programming (NLP). De beskriver 
hur beteende fungerar, inte varför (Steinberg, 2001). När vi löser en viss uppgift går vi till 
väga på olika sätt. Vissa personer läser beskrivningar, andra frågar och lyssnar. Vissa 
personer tar hjälp av andra och låter dem göra uppgiften för att sedan prova själv. Detta kallar 
Bandler och Grinder för representativa system. De har med sin forskning även kommit fram 
till att vi tenderar att lära ut på samma sätt som vi lär in. På det sättet når vi enligt Steinberg 
bara de som har samma representativa system som vi själva har. Det är inte meningen att vi 
ska sätta etiketter på oss själva eller andra, men om vi undersöker närmare kan vi se tendenser 
hos lärare och elever som kan vara nyttiga att känna till. 

Kolbs inlärningsstilar 
 
Kognitiv stil eller lärstil, uttrycker på olika sätt en individs särskilda sätt att inhämta och 
organisera kunskap. Dessa stilar tenderar att vara mycket starka hos människor. Enligt Hård 
af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) har det i Kolbs tidigare arbeten varit det naturliga 
för alla människor att starta med de konkreta erfarenheterna i sitt lärande och sedan följa 
faserna i lärprocessen. Det har visat sig att de flesta av oss utvecklat en styrka i en av polerna i 
varje dimension. Denna insikt ledde Kolb och Fry vidare genom att de konstruerade ett 
instrument så en person kan ta reda på vilken inlärningsstil hon eller han har i förhållande till 
de fyra polerna och de två dimensionerna. Kolb har på detta sätt identifierat fyra 
inlärningsstilar. Dessa är följande:  
 

• Idégivare som är fantasirika och genererar idéer. De kan också se saker från olika 
perspektiv. 

 
• Förklarare har förmåga att skapa teoretiska modeller och har intresse för abstrakta 

begrepp. De är induktivt resonerande. 
 

• Sammanställare är bra på praktisk tillämpning av idéer och får bra resultat vid ett svar. 
De är deduktivt resonerande. 

 
• Prövare har förmåga att göra saker och kan ta risker. De presterar bra i nya situationer. 
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Enligt Kolb är det värdefullt att för den enskilde bli mer medveten om sitt eget sätt att lära 
andra. Vårt sätt att undervisa påverkas av det sätt vi själva föredrar att lära (Dryden & Vos, 
1993). Enligt Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) är lärprocessen cyklisk. Det 
finns vissa steg som är kännetecknet för lärandet. Författarna beskriver Kolbs 
inlärningsmodell för att beskriva lärprocesser som bland annat bygger på Piagets tankar. I den 
cykliska processen övergår erfarenhet till reflekterande observation som i sin tur övergår till 
abstrakta begrepp vilket används som vägledning för att aktivt pröva de nya lärdomarna. I den 
konkreta erfarenheten finns uppfattningen eller förståelsen som granskas och observeras från 
olika perspektiv. Reflekterandet leder till att vi förstår på ett djupare sätt, vilket innebär att vi 
är, på ett abstrakt sätt, beredda att formulera vår förståelse till exempel i form av en 
generalisering eller teori. När vi fattar beslut eller löser problem använder vi oss av den 
djupare förståelsen. För att pröva de slutledningar som gjorts använder vi oss av aktivt 
experimenterande. 

Lärstilar 
 
Enligt Dryden och Vos (1993) säger forskarna Dunn & Dunn att människor som regel har en 
dominant och en sekundär styrka. Därför kan det i ett klassrum bli svårigheter om den 
dominerande inlärningskanalen inte samstäms med undervisningsmetoden, såvida vi inte kan 
kompensera med vår sekundära kanal. Det är viktigt med samstämningen för att komma 
tillrätta med skolleda och svaga inlärningsresultat. Dryden och Vos påpekar också att de 
främsta förlorarna i den traditionella undervisningen är de taktila och kinestetiska inlärarna. 
”Begreppet inlärningsstil omfattar de miljöbetingade, känslomässiga, sociala, fysiologiska 
samt globala eller analytiska preferenser barnet har när det gäller sin inlärning” (Dunn, 2001 
s. 113). Lärstilar är enligt Dunn det som beskriver hur olika människor lär sig. Lärstilar är 
individuella från grupp till grupp och från klassrum till klassrum. Det finns ingenting som är 
så orättvist och ojämlikt som när olika elever får samma behandling. Alla är vi olika individer 
med olika behov. Enligt Dunn & Dunn (1995) lär sig vissa barn bäst genom att arbeta i grupp 
medan andra föredrar att arbeta parvis. En annan kategori av elever är de som jobbar bäst 
individuellt. Många barn lär sig bäst på förmiddagen medan andra inhämtar sin kunskap bäst 
på eftermiddagen. Med största sannolikhet är det inte möjligt att tillgodose allas lärstilar hela 
tiden men det är möjligt att testa alla elever för att se vilken lärstil varje elev har och se till att 
de flesta stilarna kan tillgodose. Alla lär vi oss olika saker på olika sätt. Vissa personer lär sig 
bättre i svag belysning och andra i stark belysning. Andra lär sig bättre till musik medan några 
föredrar att ligga på golvet i ett tyst rum. Enligt Armstrong (1998) finns det sju olika sätt att 
undervisa, baserat på Gardners teorier. Enligt Dunn så presterar elever sämre resultat om de 
inte undervisas på det sätt som passar deras lärstil. 
 

• En elev som är starkt lingvistiskt tänker i ord. Eleven älskar att läsa, skriva, berätta 
historier, spela spel som bygger på ord m.m. Dessa elever behöver ljudband, 
skrivmaterial, papper, dagböcker, samtal, diskussioner, debatter, berättelser m.m.  

 
• En logisk – matematisk elev tänker resonerande. Denna elev tycker om att 

experimentera, ifrågasätta, lösa logiska problem, göra beräkningar m.m. De behöver 
föremål att undersöka och fundera över, naturvetenskapligt- och laborativtmaterial, 
besök på planetarier och vetenskapsmuseér m.m. 

 
• En elev som är starkt spatialt tänker i bilder. De föredrar att formge, rita, visualisera, 

klottra m.m. Dessa elever är i behov av konst, LEGO, videoband, filmer, pussel, 
böcker m.m. 
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• Den kroppsligt – kinestetiske eleven tänker genom sinnesförnimmelser. De älskar att 
dansa, springa, hoppa, bygga, vidröra, gestikulera m.m. Dessa elever behöver rollspel, 
drama, röra sig, idrott, bollspel och liknande fysiska aktiviteter, upplevelser för 
känselsinnet, praktisk inlärning m.m. 

 
• Om en elev är starkt musikaliskt så tänker denne genom rytmer och melodier. Eleven 

tycker om att sjunga, vissla, lyssna, trumma med händer och fötter m.m. Ett starkt 
musikaliskt barn behöver tid för sång, spela musik hemma och i skolan, 
musikinstrument m.m. 

 
• En elev som är interpersonellt stark tänker genom att utbyta idéer med andra. De 

älskar att leda och organisera. Även att ta kontakter, manipulera, medla m.m. Eleven 
behöver vänner, spel och lekar i grupp, sociala evenemang, kommunala arrangemang, 
klubbar m.m.  

 
• Intrapersonella elever tänker djupt inom sig. De tycker om att sätta upp mål, fundera, 

drömma, planera och vara tysta. De behöver hemliga platser, tid för sig själva, egna 
val, projekt som får ta sin tid m.m. 

 
• Det åttonde sättet att undervisa är ett tillägg från Lazears (1991) bok. Det är Howard 

Gardner som identifierat den och kallar den naturalistiska intelligensen. Den väcks när 
eleverna får uppleva naturen genom alla sinnen, naturen med sina växter och djur, 
väderförhållanden, vatten, skogar och annat som hör naturen till. 

 
• De logisk-matematiska och verbala-lingvistiska intelligenserna bildar enligt Lazear 

(1991) basen för de flesta utbildningssystem i västvärlden och även för alla nu 
använda standardiserade intelligenstester. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att ingen stil är bättre än den andra. Det är lika viktigt att veta 
att människor ofta använder sig av minst två olika stilar samtidigt. En elev kan alltså vara 
både spatial och musikalisk. I motsats till hur Gardner ser på intelligenser så säger Dunn & 
Dunn (1995) att: Dessa stilar är medfödda och går inte att träna upp. Det enda man kan göra 
är att anpassa sig efter elevens behov beträffande inlärningsstil. 
 
Det gäller att i skolan garantera allsidigheten. Brodow (1996) skriver att lärare lätt förbiser 
hur elevernas totala arbetsdag ser ut. De vet inte vad eleverna sysslat med lektionerna innan. 
Har de varit spända under ett prov eller har de arbetat med gruppuppgifter? Författaren 
understryker hur viktigt det är att läraren ibland följer eleverna under en hel dag, för att sedan 
upptäcka och förstå varför eleverna vissa dagar kan vara trötta och mindre mottagliga under 
lektionerna. Barn lär sig också av varandra. Som pedagog är det en fördel om man använder 
sig av barnens olika sätt att tänka och har det som ett innehåll i verksamheten. (Dahlgren, 
Gustafsson & Mellgren, 1999) Som lärare vill vi att inlärningen för våra elever ska vara så 
effektiv som möjligt och därför måste man enligt Brodow planera arbetet utifrån olika 
elevgruppers synvinkel. Vilka vinner på ett visst arbetssätt och vilka kommer inte riktigt till 
sin rätt? Man kan på så sätt se till att slutsumman blir så rättvis som möjligt. 
 
I Dryden och Vos, (1993) Säger Dunn & Dunn att en individs lärstil är en kombination av tre 
faktorer: 
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• Hur du uppfattar information lättast – om du främst är en taktil, kinestetisk, auditiv 
eller en visuell inlärare. 

 
• Hur du ordnar och bearbetar information – om du främst använder höger eller vänster 

hjärnhalva, analytisk eller global. 
 
• Vilka förhållanden som är nödvändiga för att du ska ta in och lagra information du lär 

dig – sociala, fysiska, emotionella och miljömässiga (Dryden och Vos, 1993). 

Arbetsstilsanalys 
 
Enligt Prashnig (1996) så tror fortfarande lärare och utbildare runt om i världen att man lär sig 
bäst när man sitter rakt upp vid ett skrivbord eller liknande i ett väl upplyst rum. Forskning 
har visat att många människor presterar bättre i en informell miljö med svag belysning. Skarpt 
ljus kan göra elever otåliga, rastlösa och hyperaktiva. Forskning visar också att många vuxna 
tänker och minns bättre då de studerar med musik i bakgrunden fast många lärare tror att 
absolut tystnad är den bästa miljön. Många tror också att eleverna lär sig bäst på morgonen. 
Alla kan inte koncentrera sig bäst på morgonen och detta förklarar varför elever som föredrar 
eftermiddagen har det svårt i en traditionell utbildningsmiljö, där svåra ämnen vanligen ligger 
under morgontimmarna. Detta är bara några av de vanföreställningar om inlärning och 
undervisning som finns. Prashnig tycker att alla borde ha grundlig kunskap om 
inlärningsstilar och att lärare måste genomföra och bibehålla elevcentrerade 
undervisningsmetoder. Föräldrarna måste förstå stilskillnaderna hos sina barn och stödja dem 
i deras verkliga inlärningsbehov. Informationsinhämtandet beror till stor del på hur människor 
hanterar det, vilket får konsekvenser för deras framgångar i fråga om inlärning och utbildning. 
När elever instrueras via sina personliga inlärningsstilar kan man se att antalet misslyckade 
elever i skolorna kan i stort sett helt elimineras. Det finns, sedan 20 år tillbaka, forskning i 
USA som understödjer dessa påståenden. Bland alla beståndsdelar som utgör en persons 
helhetsstil är det, syn, hörsel, känsel och beröring, fyra av våra sinnen som påverkar vårt 
informationsinhämtande minne och inlärning mest. Prashnig har utvecklat en arbetsstilsanalys 
utifrån Dunn & Dunns inlärningsstilmodell. Med hjälp av den tar man reda på vilka arbets- 
och inlärningsförhållanden som passar dem själva bäst. Med analysen lär man sig att känna 
igen och kontrollera de element som kan öka förmågan till problemlösning, koncentration och 
inlärnings- och arbetsprestation. 

Effektiv inlärning 
 
För att inlärningen ska bli effektiv ska pedagogen anpassa sig till eleven och variera sig för att 
ta hänsyn till olikheterna i de inlärningsstilar som finns. 
 
Det är enligt Steinberg (2001) lärarens och ledarens uppgift att hitta de vägar som leder fram 
till en lyckad inlärning. Pedagogen bör anpassa sig till eleven och inte, det som oftast sker, 
tvärtom. Pedagoger som är effektiva använder sig av variation och anpassar sig till varje 
enskild situation då denne finner olika sätt att hitta lösningar. Pedagogen måste alltså vara 
öppen för olika vinklingar, lösningar och idéer. 
 
Steinberg (2001) påstår att effektiv inlärning sker om man varierar metod och system. Om 
man misslyckas så ska man pröva igen på ett annat sätt. Eftersom vi är medvetna om att flera 
olika inlärningsstilar finns så ska, i så stor utsträckning som möjligt, undervisningssituationen 
omformas så att flera individuella behov och stilar tillgodoses. Enligt Steinberg ska också 
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material presenteras och bearbetas med större hänsyn till olikheter i inlärningsstilar. Slutligen 
säger författaren att om vi själva är medveten om hur vi lär in så kan vi upptäcka att 
undervisningssystemet ofta matchar med hur vi själva bäst lär oss. Detta sätt passar givetvis 
inte alla elever och då är det nödvändigt att utifrån denna självkännedom öka variationen i 
angreppssätt i klassrummet. 

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare väljer att organisera arbetet i skolan, samt hur de 
anser att alla elevers behov av variation i undervisningen tillgodoses. Syftet har preciserats i 
form av ett antal frågeområden: 
 

• Hur arbetar läraren och varierar undervisningen i skolan? 
• Vilken möjlighet eleverna har att påverka sin inlärningssituation? 

Metod 
 
I detta avsnitt tar vi upp hur vi gjort vår undersökning. Varför vi valde att göra kvalitativa 
intervjuer och hur vi gått tillväga när vi genomförde intervjuerna. 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 
Hartman (1998) säger att hermeneutiska teorier ligger till grund för kvalitativa 
undersökningar, den metod vi valde att använda oss av. Hermeneutiska teorier är holistiska. 
Det innebär att man inte kan beskriva människans föreställningar om världen en och en. 
Människan får sin bestämning delvis genom sin relation till andra föreställningar. Därför 
måste man ge en beskrivning av hela systemet av föreställningar som människan har. Den 
kvalitativa forskningsprocessen är ett flexibelt arbetssätt som ger stort utrymme för 
variationer. Hartman pratar om kvalitativa undersökningar som en metod som undersöker hur 
någonting är beskaffat, vilken natur eller vilka egenskaper någonting har. Med 
undersökningar av detta slag försöker man nå en förståelse för människors livsvärld, deras 
relation till sin omgivning och det sätt de ser på sig själv. Även den mening människor knyter 
till sig själva och sin situation. Kvalitativ metod resulterar i verbala formuleringar och det 
traditionella ordet. Vi kan med denna metod tolka människors beteende. Kvalitativa intervjuer 
innebär bland annat att man ställer frågor som är enkla och raka, och får komplexa svar 
(Trost, 1997). Helt kvalitativa undersökningar innehåller inga siffror eller jämförelser såsom 
längre, fler eller mer. Däremot kan man använda sig av termer som ”större än”, ”mindre än” 
och ”en lätt ökning” i den kvalitativa analysen. Denna analys ses ofta som mindre trovärdig, 
då det bygger på små urval och inte är representativa i statistisk mening. Många anser att 
denna metod är förstudier till de ”riktiga” kvantitativa studierna. Det är enligt Trost en galen 
uppfattning. Kvantitativa studier kan likaväl vara förstudier till kvalitativ forskning. 
 
Enligt Hartman (1998) är intervjuer lämpliga när man är intresserad av något som man enklast 
kan få kunskap om genom att personer berättar om det. Genom den personliga intervjun får 
man en god referens till svaren. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer då vi ansåg att det 
passade vårt syfte bäst eftersom vi arbetade med människors beteende och verbala 
formuleringar (Svenning, 2003). 
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I de kvantitativa undersökningarna ställer man kvantitativa frågor om värden i olika klasser 
(Hartman 1998). Ordet kvantitet leder tankarna till en viss mängd av någonting, hur mycket 
eller hur många det finns av en eller flera sorter. Denna metod utgörs av hårddata och uttrycks 
i siffror. Hårddata ger svar på frågan ”Hur många” men beskriver sällan varför (Svenning, 
2003). 

Kvalitativa intervjuer  
 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur lärare väljer att organisera arbetet i skolan samt 
hur de anser att alla elevers behov av variation i undervisningen tillgodoses. Vi intervjuade 
personerna enskilt på två olika skolor i två kommuner i Norrbotten under vårterminen 2006.  
 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer där vi använde oss av frågor om beteende som 
handlade om vad intervjupersonen gjort eller gör och hur de ser på elevers behov av variation 
i undervisningen (Hartman, 1998). Denna form av frågor kan också enligt Hartman leda 
vidare till hur de intervjuade personerna förklarar sitt beteende och då också berättar om hur 
de ser på sig själv och hur deras önskningar kommer till uttryck genom beteendet i olika 
situationer. Denna typ av intervju kallar Svenning (2003) för ostrukturerad intervju eller 
intervju med öppna frågor. 

Urvalsgrupp 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av sex lärare som arbetar i år 1 – 6 och är i åldrarna 34 – 61 
år. Fem av de intervjuade är kvinnor. De är verksamma i de tidigare åren på fyra olika skolor i 
två mindre kommuner i Norrbotten. Dessa lärare har 7-35 års erfarenhet av läraryrket. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning lärde vi känna dessa lärare som var villiga att ställa upp 
på våra intervjuer. Valet av antalet lärare gjordes på grund av den begränsade tid vi hade på 
oss. Intervjuerna gjordes på deras arbetsplatser för att, som Trost (1997) beskriver det, de 
intervjuade ska känna sig trygga i sin miljö.  

Material 
 
Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna och på så sätt kunde vi lätt följa med och 
behövde inte anteckna. Vi hade även möjlighet att gå tillbaka i intervjuerna och lyssna flera 
gånger. Vi använde oss av intervjuguide med intervjufrågor (se bilaga 1).  

Procedur 
 
Vi tog telefonkontakt med de lärare vi skulle intervjua. Vi berättade vad intervjun skulle 
handla om och informerade även om att vi tänkt använda oss av bandspelare, för att de skulle 
känna sig förberedda. Vi intervjuade lärarna enskilt på respektive skola utifrån intervjuguiden. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter. Analysen av det insamlade materialet påbörjades 
direkt efter varje intervju då vi ordagrant skrev av alla sex intervjuerna. Därefter läste vi 
igenom det nedskrivna materialet. Utifrån intervjuguidens frågeområden har vi sedan i 
intervjumaterialet identifierat vissa teman. Dessa har vi kunnat urskilja genom vissa svar som 
varit frekventa och tydliga hos informanterna. Dessa teman har exemplifierats med 
karaktäristiska svar och formuleringar från informanterna och lyfts fram under varje 
frågeområde. De teman som framträtt under frågeområdet Arbetssätt var Eget arbete, 
Variation och Traditionellt arbetssätt. Vi gjorde på samma sätt med de övriga delarna i 
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intervjuerna och inom frågeområdet Inflytande var det Planering, Arbetsgrupper och 
Skrivning som var tydliga teman. De teman som framträdde under frågeområdet Variation var 
Praktiskt arbete, Tema arbete, Eget arbete och Föreläsningar. Vidare så var Musik det tema 
som framgick inom frågeområdet Teater, Drama och Musik. Inom frågeområdet som 
handlade om skrivning syntes Fri skrivning, Planering och Utvärdering som tydliga teman. 

Tidsplan för examensarbete vt-2006 
 
V. 5 PM skickas in 
V. 6 Insamling av material till bakgrund. Inläsning av litteratur och forskningsrapporter. 
V. 7-10, 12 Verksamhetsförlagd utbildning 
V. 13-15 Arbetade med Bakgrundsavsnittet i rapporten 
V. 16-17 Förberedde och gjorde intervjuer 
V. 18 Sammanställde intervjuerna 
V. 19 Diskussionsavsnittet 
V. 20 Förberedde för examination 
V. 22 Examination av examensarbetet 

Resultat 
 
I resultatet redovisar vi intervjuerna i de olika frågeområdena och avslutar med en 
sammanfattning där de vanligaste teman lyfts fram för varje område. 

Hur lärarna arbetar med eleverna. 
 
Läraren i år 1 arbetar mycket med bokstäver. ”Många som kommer till första klass kan både 
läsa och skriva medan andra inte har sett en bokstav. De skriver det de kan”. De elever som 
kan skriva hela meningar gör det och andra kanske bara kan skriva en bokstav och då gör de 
det. Huvudtemat i ettan är bokstäver och alfabetet och man leker med detta. De gör 
bilduppgifter, jobbar praktiskt, läser sagor som har anknytning till en speciell bokstav. De 
sjunger även bokstavssånger. Under hela första terminen i ettan jobbar de mycket med detta. 
De går igenom alla bokstäver och läser olika böcker med olika svårighetsgrad beroende på 
vad eleven kan. De har gjort bokstavsböcker och har även läsning till läxa en gång i veckan. 
De har en bildläxebok där de själva väljer en bild som de klipper ut och sedan skriver en text 
till. Rättstavningen läggs det inte stor vikt vid. De elever som är duktigare börjar fråga hur ord 
stavas. 
 
Läraren i år 2-3 har ett arbetssätt som bygger på egen planering, tema arbeten och 
hemgrupper. ”De planerar på måndagar och vissa pass under veckan arbetar de med sin 
planering. De har även ett pass för utvärdering på fredagar”. Tema har de i olika perioder. Det 
varierar från ett tema per år till två per termin 
 
Läraren i år 3 försöker alltid förklara för eleverna nyttan med det de gör. Hon lyssnar på 
elevernas idéer och på hur de vill lära sig nya saker. ”Jag tycker det är bra att eleverna ger 
förslag men det är inte alltid det går att genomföra det de önskar.” De kan ge förslag på att de 
vill spela en pjäs eller enbart skriva. De jobbar i grupper, oftast par men även tre och tre. 
Ibland föreläser läraren och eleverna ställer frågor. De läser ibland tillsammans eller så läser 
läraren. De diskuterar mycket och är det en elev som varit borta så förklarar de andra eleverna 
vad de jobbat med. Det händer också att de ser film och bildband. 
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Läraren i år 4 försöker variera så mycket som möjligt och utgår ifrån vad eleverna kan sedan 
tidigare. ”Eleverna planerar själva veckans arbete på måndag. När allt är klart väljer de något 
från ”välja menyn” och det kan vara allt ifrån att spela spel till att jobba i ett ämne.” Veckans 
arbete är fem pass per vecka. Det är alltid ett pass matematik, svenska, engelska och egen 
forskning eller bild. På fredag har de en ”göra klart timme”. Med år 4-5, som är indelade i tre 
grupper, arbetar läraren med sinnena.  Eleverna tränar stavning på svenska ord genom att gå 
på en bokstavsmatta. De får ha tuggummi och frukt på lektionerna. ”Jag har läst om olika 
inlärningsstilar och tycker det är viktigt att man varierar sig och tänker på att alla elever är 
olika och lär sig på olika sätt.”  Läraren brukar också ha massage och avslappningsövningar 
med eleverna. 
 
I år 5-6 inleder läraren ofta lektionerna genom att han pratar och eleverna lyssnar. Sedan 
jobbar de, oftast i par eller tre och tre beroende på bänkplaceringarna. De sitter i dessa 
grupper och diskuterar och hjälper varandra. ”I den här klassen hjälper de varandra under 
lektionerna. De har stort utbyte av varandra när de sitter två och två” Läraren går runt och 
lyssnar och hjälper. De ser filmer när det passar. Eleverna själva vill gärna redovisa för 
varandra och det får de göra. 
 
I år 6 jobbar eleverna med eget arbete. De har vanliga föreläsningslektioner där läraren 
berättar och har en dialog med eleverna. Ibland läser de en text eller har ”ta reda på och skriva 
själv- lektioner”. ”Då är det ju vissa som inte får någonting gjort som inte klarar av det. Men 
man måste ju jobba på olika sätt för att tillgodose alla.” De jobbar individuellt eller i grupp. 
På ”ta reda på lektionerna” så gör de ofta en redovisning av arbetet. I NO har de även 
experiment och laborationer. ”Alla tycker om att laborera och lär dom sig jättemycket på. Ett 
problem är att man måste ha små grupper det går inte att ha 24 elever och laborera samtidigt.” 
Eget arbete är utlagt över hela veckan, där alla ämnen ingår. På måndagsmorgon får det veta 
vad hemgrupperna ska göra i de olika ämnena under veckan. ”Men på eget arbete kan det vara 
att läsa… Att de lämnar in ett papper eller någonting. Det kan man tycka är lite trist, men det 
måste vara så för att vi vill ju gärna att det ska vara ett sådant jobb så man kan se att de har 
gjort det.” Arbetet är ofta någon form av inlämning eller jobb i en övnings bok för att läraren 
ska kunna ha kontroll på att arbetet blir gjort. Arbetet ska vara klart på fredag. Om eleverna 
inte är färdiga kan de ibland få hemgruppstid eller ta hem arbetet. Eleverna har även ”IUP 
20”. Det är ett individuellt utvecklingsarbete som de ska jobba med under 20 minuter varje 
vecka. ”Då kan det vara vad som helst. Det kan ju vara en del som vill jobba med handstilen 
och en del väljer bild. Det är ju lite olika.” 

Sammanfattning 
 
Tydliga teman som framkommer är eget arbete, varierande arbetssätt samt traditionell 
undervisning. Eleverna planerar själva i de flesta klasserna och arbetar utifrån sin planering. 
Individuellt utvecklingsarbete förekommer och är till hjälp för läraren i form av ett 
kontrollredskap. De varierar undervisningen genom att bl.a. sjunga, leka, skriva, läsa och 
arbeta praktiskt. Den traditionella undervisningen där läraren föreläser för eleverna används i 
de flesta klasser som introduktion till ett ämne. 

Elevernas inflytande 
 
Eleverna i år 1 får sällan välja bänkkamrater. Oftast sker det genom lotteri. Eleverna själva 
föredrar det. När de har sin bildläxa så väljer de själva vilken bild de ska skriva om. De tar 
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hem bildläxan på måndag men skriver den när de vill under veckan. Ibland läser de i grupp 
och då får de själva välja vem de vill jobba med men vissa gånger bestämmer läraren grupper 
genom att fråga ex. Anna vem hon vill jobba med idag om läraren vet att Anna är en av dem 
som aldrig blir vald. ”Lite inflytande har de men lite måste man ju styra. Ibland måste de få 
välja helt själva”.  Vissa lektioner kan de få välja vad de vill jobba med under en kortare 
stund. Klassråd har de ca. en gång i veckan där de tar upp saker som eleverna vill. 
 
Tanken i år 2-3 är att eleverna ska kunna välja själva men de väljer ändå att gå i samma spår. 
Ofta tar de samma matematik bok och svenska bok. ”Barnen har svårt att själv kunna tänka 
sig att pröva läsprogrammen eller det där andra. Då får man hjälpa de, locka de att det här 
kanske skulle vara någonting för dig.” Då går läraren in och styr eleven. Ibland på tema 
arbetet får eleverna välja vilka stationer de vill vara på eller så delas de in på de olika 
stationerna, som kan vara till exempel träslöjd, textilslöjd, bild, skrivarverkstad och skapande 
verkstad. I andra teman får de snurra på stationerna så att alla får ta del av alla stationer. ”Vi 
försöker variera oss lite med hur vi gör och vad vi gör. Ibland bestämmer vi allt och ibland får 
barnen vara med och välja och tycka till.” Ibland bestämmer lärarna område och eleverna 
bestämmer själva vad de vill göra på de olika stationerna. Vissa gånger bestämmer lärarna 
allt. 
 
I år 3 försöker läraren att lyssna på vad eleverna vill göra. Eleverna får själva välja roliga 
timmen och ha önskemål om vad de ska göra på idrotten. De önskar arbetsgrupper på lappar 
och läraren delar grupperna utifrån lapparna. När de läser två och två får de själva välja 
arbetsplats men på grund av storleken på skolan så är de oftast hänvisade till arbete i 
klassrummet. Läxorna och undervisningen styr läraren själv. ”Många barn tycker att det är 
ganska tryggt att någon annan bestämmer, att man ger de nycklar och verktyg för hur de ska 
göra.” 
 
Eleverna i år 4 har lite inflytande. Läraren tycker det är viktigt att eleverna själva kan välja så 
mycket som möjligt. ”I övrigt är det viktigt att de får välja själva så mycket som möjligt och 
vara med och bestämma.” När de ska skriva har eleverna stora valmöjligheter. ”De kan få 
välja att skriva en roman, en thriller eller olika korta noveller.” I klassrummet har de fasta 
platser. Går de ut och jobbar, väljer de själva var de sitter och med vem. Läxan kan de inte 
påverka och engelska läxan är given eftersom de jobbar i en bok. 
 
I år 5-6 tar läraren upp frågeställningar som eleverna kommer med. De diskuterar mycket och 
kan ofta komma in på sådant som inte var planerat men som eleverna tycker är aktuellt. 
Hemarbeten planerar eleverna själva genom att bestämma hur flitiga de ska vara på 
lektionerna. ”Har man haft rast under lektionerna så måste man ta med jobbet hem.” Läraren 
säger samtidigt att läxa inte ska vara någon bestraffning utan någonting som utvecklar eleven. 
Platserna lottas ut varannan vecka. ”De får själva välja arbetsplats när de jobbar i grupper men 
under ett och samma arbete har de alltid samma plats”. Det är oftast läraren som bestämmer 
hur lektionerna ska se ut och vad som ska tas upp men inom det så kan de diskutera. 
 
I år 6 har eleverna väldigt lite inflytande. ”De har lite inflytandet för stoffet har ju jag och 
mina kollegor egentligen redan bestämt.” Lärarna bestämmer stoffet men eleverna kan 
påverka hur de vill redovisa. De kan även få välja vilken del de vill jobba med av ett stort 
område, som lärarna valt ut. 
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Sammanfattning 
 
Eleverna har i överlag lite inflytande i skolans arbete. Planering, arbetsgrupper och arbetet 
kring skrivningen är tydliga teman som framkommer beträffande elevers inflytande. De 
planerar sitt eget arbete och får oftast välja vem eller vilka som ska ingå i arbetsgruppen när 
de jobbar utanför klassrummet. Bänkkamrat får de inte välja själva. Skrivuppgifter har de 
möjlighet att påverka. Vissa gånger skriver de helt fritt men ofta har de vissa ramar de håller 
sig inom då de är hänvisade till att skriva om ex. en utflykt eller ett studiebesök som klassen 
har gjort. 

Olika variationer under lektionerna 
 
I år 1 har de i år haft mycket resurser så de kunnat dela klassen. Eleverna har fritidstid och där 
leker de oftast, eller arbetar med styrda samarbetsövningar. ”Jag startar oftast lektionerna med 
en genomgång när jag pratar eller läser och sedan jobbar eleverna själva.” Det händer även att 
eleverna startar sitt jobb direkt när lektionerna börjar. 
 
Läraren i 2 - 3an har stora möjligheter att variera arbetet. Trots detta skulle hon vilja jobba 
mer praktiskt i matematik men vill då ha ett färdigt material. Hon nämner ”skelleftetekniken”, 
ett färdigt praktiskt material som eleverna direkt kan börja jobba med. ”Jag använder en 
genomtänkt mattebok men jag vill ha ett praktiskt material som är färdig som man bara kan ge 
åt eleverna för jag har inte tid att sitta och gör ett nytt material i matte.”  Hon anser att det 
finns för lite av liknande material i matematik och svenska. ”I hemgrupper jobbar vi mycket 
med det sociala. Vi leker och mycket av arbetet bygger på språket, att de ska få prata, göra 
teater, att de ska bli trygg i gruppen och lära känna varandra bättre.” Tyngden i 
undervisningen ligger på egen planering, individuellt arbete och grupparbete. 
 
I år 3 varieras lektionerna genom att de läser ibland och ser på film. Läraren föreläser vissa 
gånger och de redovisar också arbeten för varandra. ”De älskar när jag föreläser.” Denna 
lärare önskar att hon kunde variera sina lektioner mera men hon känner sig styrd av många 
tider som ska passas. ”Och så har vi dåligt med teknisk utrustning som datorer och även 
lokaler.” Med mera utrymmen skulle de enligt henne kunna arbeta på andra sätt med 
exempelvis teater. 
 
Läraren i år 4 önskar mer variation av lektionerna. De är få elever i klassen och de arbetar 
alltid i helklass. Eftersom de är få elever så är det lätt att vara spontan och göra saker som 
plötsligt dyker upp. ”Variera arbetssättet kan man alltid göra mer än man gör, det kräver bara 
lite engagemang tror jag.” I grupparbetet med år 4 – 5 varierar läraren mycket med praktik 
och olika experiment. 
 
Läraren i år 5-6 börjar oftast lektionerna med en inledning då han har genomgång av arbetet 
och sedan jobbar eleverna. Han använder ofta tavlan där han skriver ner ord för att eleverna 
med läs- och skrivsvårigheter behöver det. Ibland spelar de gitarr under lektionerna för att få 
variation. ”Jag är nöjd med mitt sätt att variera, för om man hittar en struktur så ger det ju 
också en trygghet för mig och ungdomarna, men det får ju inte bli för träligt.” 
 
Det blir mycket styrt för eleverna i år 6, då de bör hinna alla områden som ska vara gjorda 
innan de börjar år 7. Att filma tar för mycket tid så det hinner de inte. ”Jag känner mig låst. 
Att komma ut på studiebesök har jag inte hunnit göra med de här eleverna. Att få komma ut i 
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världen och inte bara vara på skolan tycker jag är viktigt.” Eftersom eleverna blir äldre 
behöver de lära sig att lyssna och anteckna medan läraren pratar. I engelska ser de en serie på 
tv med engelskt tal och text. De har spelat in lite film på engelskan. 

Sammanfattning 
 
Som sammanfattning kan sägas att de tydliga teman som framkommit kring variation av 
lektionerna är praktiskt arbete, temaarbete, eget arbete och föreläsningar. De flesta lärare 
önskar att de kunde variera sin undervisning mera men ser bl.a. bristen på tid och utrymme 
som ett hinder. 

Arbete med teater, drama och musik 
 
I år 1 har de sällan teater och drama. Det är fritids som ordnar med det under elevernas 
fritidstid. I klassrummet sjunger de ofta till bokstäver. ”Vi har även musik två timmar i 
veckan med en musiklärare och då är jag också med och lär mig.” De har aldrig teater på 
skolan. Vid ett fåtal tillfällen har de åkt iväg till Folketshus där de sett någon föreställning. 
 
I år 2 – 3 har eleverna musik varannan vecka med musikläraren. I år 2 har eleverna 
kompmusik en gång i veckan och när de övar på lucia och examens sånger. ”De får höra på 
radio ibland när de sitter i grupprummet och arbetar men inte sitta själva med hörlurar.” I 
hemgrupperna och i temaarbetet har dom drama och teater. 
 
Läraren i år 3 försöker ofta hitta musik som passar med det de jobbar med för tillfället. ”Vi 
sjunger också mycket på engelska.” Läraren skriver ord på tavlan och eleverna får välja ord 
som de sedan gör charader av och låter klasskamraterna gissa vilket ord de valt. De har även 
gjort teater på enstaka berättelser ur bibeln. 
 
I år 2 – 3 har eleverna musik varannan vecka med musikläraren. I år 2 har eleverna 
kompmusik en gång i veckan när de bl.a. övar på lucia- och examens sånger. De får höra på 
radio ibland när de sitter i grupprummet och arbetar men inte sitta själva med hörlurar. I 
hemgrupperna och i temaarbetet arbetar de ibland med drama och teater. 
 
I år 5-6 arbetar de sällan med teater och drama. Läraren själv tror att det beror på att man 
ledsnar på det med åren.”  I början när man kom ut från lärarhögskolan hade man ofta teater 
och drama men nu är det lite.” Musik har de ofta. ”De flesta i klassen spelar gitarr och vi 
spelar ofta tillsammans och övar på låtar som vi har framträdande med. Just nu övar vi på 
låtarna till examen”. 
 
Det blir inte mycket drama och teater för år 6, endast vid enstaka tillfällen på engelska 
lektionerna. ”De har gjort en ”påsfilm”. De fick en påse med olika saker i så fick dom 30 
minuter på sig att hitta på en handling med sagor som tema. Det blev jättelyckat.” Musik har 
de som enskilt ämne och har även möjlighet att välja det i elevens val. Eleverna får höra på 
MP3 när de jobbar enskilt. 
 
Vi ställde frågan om lärarna kunde tänka sig att låta elever använda MP3 spelare under 
lektioner och de flesta av lärarna skulle kunna tänka sig det om man tillsammans med 
speciallärare anser att det är till hjälp för eleven. En av lärarna tror att det skulle bli en svår 
diskussion där de elever som inte klarar av att använda det skulle hänvisa till rättvisefrågan. 
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Sammanfattning 
 
När vi sammanfattar arbetet med teater, drama och musik ser vi att musik är det enda tema 
som framkommit och som alla klasser använder i undervisningen. Eleverna har lektion med 
musiklärare ca. 1 timme per vecka. Drama och teater används lite i undervisningen men vi 
kan se att när det förekommer så är det mest bland de yngsta eleverna. En av lärarna tror sig 
veta varför inte han använder sig av det undervisningssättet då han säger att man som lärare 
tröttnar med tiden. 

Elevers skrivande 
 
Eleverna i år 1 skriver eleverna fritt på lösa blad som sedan läraren sätter ihop till böcker. De 
har olika serier som handlar om bokstäver då de skriver om olika saker som börjar på just den 
bokstaven. De knyter ofta an skrivandet till läsläxan. Om de läst om Lisa som ville ha kalas så 
får eleverna själva skriva om hur de vill att deras kalas ska vara ”Man väver ihop det. Det bör 
finnas en röd tråd.” 
 
Eleverna i år 2 – 3 har en skoldagbok där de skriver in planeringen. Där för de även in vad de 
gjort under veckan. De skriver en till två meningar per dag och utvärderingen på fredag. 
”Större delen av året har de jobbat med att göra böcker. Det tar ganska lång tid.” Eleverna 
jobbar i par och har gjort 2 – 3 böcker under hösten. Nu under våren jobbar de med att göra 
fakta böcker. 
 
I år 3 skriver eleverna veckoplanering på måndagar och utvärdering på fredagar. ”Jag försöker 
få dem att utvärdera vissa arbetsområden och få de att tänka på hur de vill ha det för att de ska 
få det bättre.” Just nu skriver de sagor till sexårsverksamheten. Det är sagor de väljer själva. 
Läraren anser att många elever har svårt för att själva komma igång med skrivandet. ”Tyvärr 
vill många elever att jag säger vad de ska skriva om.” 
 
I år 4 skriver de dagbok på måndagar och det finns även som val i ”välja menyn”. ”När de är 
klara med veckans arbete får de välja från välja menyn. Det kan vara allt möjligt, bla. att 
skriva i olika former.” Även i skoldagboken skriver de en slags dagbok och där gör de även 
en utvärdering. I svenskan skriver de böcker. De väljer mellan att skriva korta berättelser, 
noveller eller romaner. Det finns ”börja kort” om det är svårt att komma igång. Eleverna har 
också olika övningsböcker i svenska. 
 
Eleverna i år 6 skriver ofta berättelser om vad klassen varit med om. Det kan handla om en 
friluftsdag eller ett studiebesök. ”De skriver även fritt och av allt som de skriver gör de ett 
eget häfte av.” Detta häfte har de år 5-6 och det är en slags portfolio för deras skrivning. 

Sammanfattning 
 
De teman vi sett resultat på i detta frågeområde är fri skrivning, planering och utvärdering. 
Eleverna skriver berättelser som häftas ihop. I en av klasserna använder eleverna detta 
arbetssätt som en slags portfolio av sitt skrivande. Eleverna planerar sitt arbete på måndag och 
utvärderar arbetet i slutet av veckan. 
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Diskussion 
 
I det här avsnittet tar vi upp trovärdigheten i undersökningen samt diskuterar kring resultatet 
som framkom av intervjuerna. 

Tillförlitligheten i undersökningen 
 
I kvalitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet men de har inte samma 
innebörd som i kvantitativ forskning. I kvantitativa studier står validitet för att man studerar 
rätt företeelse. I de kvalitativa undersökningarna letar man för att upptäcka företeelser, att 
tolka och förstå innebörden och att beskriva uppfattningar. Begreppet reliabilitet får också en 
annan innebörd i en kvalitativ studie. Om man frågar en person samma fråga flera gånger men 
får olika svar så betraktas detta som låg reliabilitet i en kvantitativ studie. Men i en kvalitativ 
studie så räknas det inte som att reliabiliteten är låg. I kvalitativa studier så närmar sig de två 
begreppen validitet och reliabilitet varandra. De går in i varandra så mycket så att forskare 
använder sig bara av validitetsbegreppet med en vidare innebörd. Validiteten i en kvalitativ 
studie är inte relaterad enbart till själva datainsamlingen utan genomsyrar hela 
forskningsprocessens samtliga delar. Trots att varje kvalitativ undersökning är unik så finns 
det några generella aspekter på validiteten. En är att man i många kvalitativa studier skriver ut 
intervjuerna. I denna process sker ofta en omedveten påverkan av underlaget för analysen. 
Talspråk och skrift språk är inte samma sak. Kroppsspråket försvinner som mimik, gester och 
ironi. Vidare så kan talspråket innehålla halva meningar och grammatiska fel som vid 
justeringar kan tolkas annorlunda än vad det var i samtalet. Vid analysen kan forskaren välja 
mellan att redovisa längre sekvenser av frågor och svar eller att bryta ur sekvenser av frågor 
och svar från flera olika intervjuer och sammanställa dessa för att understödja en tolkning. 
Om studien är baserad på intervjuer ska man sträva efter en bra balans mellan citat och egna 
kommentarer så läsaren själv kan bedöma trovärdigheten i tolkningen (Patel & Davidson, 
2003). 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare väljer att organisera arbetet i skolan, samt hur de 
anser att alla elevers behov av variation i undervisningen tillgodoses. Vi anser att vi har god 
validitet i vårt arbete då vi utgått ifrån bakgrunden då vi gjorde intervjuguiden med 
intervjufrågorna. Dessa frågor utgår ifrån vårt syfte.  Frågorna är av öppen karaktär, vilket gör 
att informanterna själv berättar fritt kring frågeområdet utan att bli styrd eller påverkad i sitt 
svar av oss som intervjuade. När vi skrivit av intervjuerna har vi tänkt på hur informanterna 
svarade, använde sitt kroppsspråk och tonlägen i samtalen. Resultatet vi fick fram i vår 
undersökning kan ha påverkats av att de vi intervjuade möjligen har formulerat sina svar 
utifrån hur de önskar att de borde arbeta. De frågor vi ställt kan ha upplevts som 
samvetsfrågor och många vet att ex. variation i arbetet är viktigt. Tiden kan ha varit en annan 
påverkande faktor då de intervjuade kan ha känt att de hade ont om tid och inte hann fundera 
tillräckligt kring varje fråga. Vi har sammanställt svaren från de olika intervjuerna samt lagt 
in citat för att stödja trovärdigheten i tolkningen. 

Resultatdiskussion 

Enligt Dryden & Vos (1993) får barnen i förskolan en rolig undervisning där de bl.a. finns 
material att testa och röra vid. Enligt författarna försvinner den roliga undervisningen när 
barnen börjar skolan. Det har vi också sett i vår undersökning. Det är i det första skolåret som 
eleverna sjunger, leker och jobbar mest praktiskt då de ibland jobbar med drama och teater. 
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Det mesta av detta arbete utförs då klassen har fritidstid. När det förekommer lek och 
praktiskt arbete i år 1 så är det oftast när eleverna besöker fritids och inte inne i klassrummet. 
När man läser om Piaget teori så framgår det tydligt att man får ny kunskap genom en aktiv 
handling. Han har också sagt att ”barnet måste få tillfälle att aktivt och med alla sina sinnen 
utforska omvärlden. För en del barn räcker det alltså med att reflektera, andra måste höra och 
se, andra åter göra det handgripligen” (Maltén, 1981 s. 65). Eleverna i det första skolåret 
erbjuds den största variationen i undervisningen. De får fortfarande arbeta med flera sinnen då 
de använder sång och arbetar mer praktiskt än vad de högre klasserna. Redan i år 2-3 bygger 
elevernas arbetssätt på bl.a. egen planering. Dessa elever kanske tidigt lär sig att påverka sin 
inlärning genom att själva planera arbetet.  I år fyra kan vi se utifrån vår undersökning att 
eleverna har stora möjligheter att planera och arbeta individualiserat där arbetet utgår ifrån var 
eleven befinner sig i sin inlärning. Här erbjuder läraren en varierande undervisning då 
eleverna praktiskt får lära sig stavning med hjälp av kroppen. Det ger fler elever chansen att 
inhämta kunskap då många måste ”göra” för att lära. För många elever är det så att det de gör 
med kroppen fastnar i knoppen. I år 6 är det föreläsningslektioner som erbjuds men de har 
även laborationer och experiment, dock endast i NO ämnen. Kan det bero på bristen av fantasi 
hos lärarna eller bristen av material som visar dessa resultat? 

Få lärare använder drama och teater i sin undervisning vilket innebär att de kinestetiska 
elevernas lärstilar inte fullt tillgodoses. Detta kan bero på, som Dunn & Dunn (1995) säger, 
att vuxna oftast är omedvetna om olika barns lärstilar. Lärarna kanske upplever det som 
jobbigt och stökigt då eleverna inte sitter i sina bänkar. Läraren kan också känna en osäkerhet 
i detta arbetssätt. Det innebär att pojkarna, som oftast är taktila och kinestetiska inte kommer 
till sin rätt, trots att Comenius redan på 1600-talet uppmärksammade elevernas behov av 
individualisering och betonade vikten av konkret undervisning. 

I vår undersökning har vi kommit fram till att eleverna har lite inflytande i skolan. Lärarna 
säger att de försöker lyssna på vad barnen vill göra men till sist är det ändå läraren som 
bestämmer vad som ska ske. En av de intervjuade lärarna ser det som en trygghet för eleverna 
då många elever vill att läraren ska bestämma. En av lärarna berättar att trots att eleverna får 
välja böcker eller arbeten går de ändå i ”samma spår”. Eleverna varierar sällan sitt arbete. 
Kanske detta är en följd av att lärarna i skolan inte låter eleverna ta det ansvaret, att de får för 
få tillfällen att själva påverka sitt arbete, vilket kan leda till denna osäkerhet. Arbetsgrupperna 
får eleverna oftast välja själva medan lärarna bestämmer bänkplatserna. Enligt Selander 
(2003) har undersökningar gjorts beträffande grupparbeten. Det visar sig att under 1960-talet 
bestod 18 % av undervisningstiden av grupparbeten medan det under 2000-talet har minskat 
till 12 % av den totala undervisningstiden. Utrymmet för grupparbeten har alltså aldrig varit 
stort och det har även minskat med åren. I och med denna utveckling så håller inte skolan 
jämna steg med samhället. Under motsvarande tidsperiod har arbetslivet utvecklat teamwork 
och grupporganisationer. Många elever arbetar bättre i grupp och det är ett arbetssätt som 
lärarna försöker erbjuda. Eleverna får bestämma arbetsplats i mån av utrymme och beroende 
på uppgift. I klassrummet har dock alla fasta platser. I år 1 kan eleverna vissa stunder fritt få 
välja arbete men det har visat sig att hemarbeten är det som eleverna själva kan påverka mest. 
Läraren i år 5-6 säger att eleverna planerar sina hemläxor genom att själva bestämma hur 
flitiga de ska vara på lektionerna. Har man haft ”rast” på lektionerna så har man mer jobb 
hemma. Detta kan tolkas som bestraffning och enligt Vygotskij är det en olämplig metod i 
skolan då det enbart riktar in eleven på lärarens krav och inte på elevens egna intressen. 
Läraren ser dock hemarbeten som ett sätt att utveckla eleverna och inte som en bestraffning. 
Alla lärare vi intervjuade sa att det är de själva som bestämmer innehållet på lektionerna. 
Redovisningssätt kan eleverna ibland få välja. Innehållsmässigt har eleverna alltså inget 
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inflytande. 

Lärarna varierar lektionerna i stort sett genom föreläsningar och eget arbete trots att det i Lpo 
94 står att barn lär sig på olika sätt och att undervisningen måste individualiseras. Med dessa 
arbetssätt är det endast de lingvistiska eleverna som drar fördel av undervisningen. Läraren i 
år 2-3 tycker sig ha stora möjligheter att variera sin undervisning men skulle vilja jobba mer 
med praktisk matematik. Det hon saknar är färdigt material. Läraren som arbetat kortast tid 
skulle gärna vilja variera sina lektioner mera men ser tiden och bristen på datorer och 
utrymme som ett hinder. En av lärarna anser att arbete i helklass försvårar variationen. Här är 
bristen på resurser i skolan ett hinder för många elever och deras utveckling då de inte får 
tillgång till ett passande arbetssätt. Ser man vad Selander (2003) skrivit om undersökningen 
hur grupparbete och individuellt arbete har utvecklats under en längre tid så ser man att 
individuellt arbete har ökat samtidigt som grupparbete har minskat. I Vygotskijs teori är det 
viktigt med det sociala samspelet vid inlärning. Enligt Wood (1992) anser även Bruner att 
språk och kommunikation är en viktig del vid inlärningen, vilket inte eleverna har möjlighet 
till i så stor utsträckning då de mest arbetar individuellt och inte i grupp. Läraren som arbetat i 
30 år var nöjd med sitt sätt att variera lektionerna. Han kände sig trygg i sitt arbetssätt och det 
kan vara just detta som gör att lärare inte vågar variera och prova nya saker. De känner sig 
osäkra så de kör på i gamla hjulspår år efter år. Läraren berättade att han arbetat mycket med 
drama och teater när han var utexaminerad lärare men nu arbetar han nästan aldrig på det 
sättet. Han tror själv att det beror på att man ledsnar med åren. Lärarna kanske inte ser dessa 
arbetssätt som drama och teater som viktiga och nödvändiga i undervisningen. Musik används 
ofta i de olika klasserna fast på olika sätt. De intervjuade lärarna som arbetar i de lägre åren 
använder musiken genom att väva in det i undervisningen. De väljer musik som passar med 
det de jobbar med för tillfället medan läraren i år 5-6 använder musiken som ett avbrott i 
undervisningen. De flesta elever i den klassen spelar gitarr, liksom läraren själv och detta är 
den form av musik de har i sin undervisning. Detta kan vara ett arbetssätt som läraren känner 
sig trygg med då han själv känner att han behärskar detta. Det finns många elever ute i 
skolorna som föredrar att lyssna på musik då de ska lära sig någonting nytt. Vi frågade lärarna 
om de kunde tänka sig att låta eleverna använda MP3 spelare på lektionerna. Två av lärarna sa 
att de kunde tänka sig det om det kunde bevisas att det verkligen var till hjälp medan en av 
lärarna sa att det troligtvis skulle bli en svår diskussion där de elever som inte fick använda 
musik skulle hänvisa till rättvisefrågan. I de övriga klasserna hade eleverna tillgång till musik 
då de arbetade men då fick de inte sitta med hörlurar utan alla elever var tvungna att lyssna på 
musik. Detta trots att det finns elever som troligtvis inte kan prestera bra resultat när musiken 
är på. På detta sätt utgår lärarna inte från barnens behov. 

Skrivning har alltid funnits i skolan och det är ett område som skulle kunna gå att variera på 
många olika sätt. Trots det så är variationerna i skolorna väldigt begränsade. Vi kan se att 
eleverna har störst chans att påverka arbetet när det gäller just skrivning och en av orsakerna 
till detta kan vara att lärarna lätt kan kontrollera vad eleverna åstadkommit under lektionen. 
Det kan även bero på att när eleverna skriver så sitter de på sina platser och springer inte runt, 
vilket kan upplevas som mindre stökigt. De skriver böcker till sig själva och till andra. I en av 
klasserna använder de en mapp som de sätter in sina berättelser i och det får bli en sorts 
portfolio av elevernas skrivande. De väljer ofta fritt vad de ska skriva om och alla lärare tar 
tillfället i akt att skriva om klassen varit på utflykt eller andra resor. Det är det arbetssätt som 
alla lärare arbetade mest lika med. 
 
Vår undersökning visar att drama och teater endast används i de lägre klasserna. När vi pratar 
med lärarna i år 4 och uppåt visar det sig att de inte använder sig av drama och teater. Det 
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verkar som att ju högre upp i årskurserna man kommer så är variationen mindre. Det finns 
säkert flera orsaker till det. Som en lärare sa så är det så många måsten som ska hinnas med 
innan eleverna går vidare till nästa årskurs och tiden räcker inte till. Vi tycker att leken 
fortfarande är en viktig del i livet när man är i den åldern och vi måste låta barnen vara barn 
så länge som möjligt. Vi blev förvånade av resultatet vi såg. På detta sätt erbjuder inte lärarna 
undervisning till de elever som är kinestetiskt begåvade. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det är lättare att variera undervisningen i de lägre 
årskurserna samtidigt som kravet på de äldre eleverna ökar att klara en traditionell 
undervisning där läraren föreläser i helklass. Att göra teater och film är tidskrävande och 
kräver mycket jobb och finns därför mer sällan med i de högre årskurserna. Frågan är om inte 
vinsten i kunskap kan väga upp mot det arbete och den tid som läggs ner? Mycket av 
undervisningen sker genom eget arbete där eleverna inte kan påverka innehållet särskilt 
mycket utan endast när, och ibland hur, de ska utföra de redan förutbestämda uppgifterna. 
Detta upplevde också en del lärare att elevernas inflytande inte var så stort. Undervisningen är 
varierad men inte tillräckligt lärarna önskade att de kunde variera mer än de gör. Av de sex 
lärarna så var det en lärare som medvetet tänkte och planerade sitt arbetssätt utifrån synen på 
olika lärstilar. Med tanke på hur olika alla människor är här i världen så borde det vara fler 
som tog hänsyn till de olikheter som finns även i klassrummet. 

Fortsatt forskning 
 
En vidare utveckling av vår studie skulle kunna vara att ha fler deltagare i undersökningen. På 
grund av tidsbrist har vi varit tvungna att begränsa oss. Det skulle också vara intressant att 
göra en jämförande studie i arbetssättet mellan lärare som har många år i yrket och de lärare 
som är relativt nyutbildade. Det skulle också vara intressant att göra en liknande undersökning 
i de fortsatta åren 7, 8 och 9, samt att jämföra den undersökningen med hur man arbetat i de 
tidigare åren.  
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  Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 
Övergripande fråga. Fråga 1. 
Berätta hur du arbetar med eleverna. 
 
Fråga 2. 
På vilket sätt har eleverna inflytande? 
Följdfråga: Har eleverna själva möjlighet att påverka undervisningen, hemarbeten, grupper, 
arbetsplats? 
 
Fråga 3. 
Hur varierar du dina lektioner? 
Följdfråga: Önskar du att du kunde variera lektionerna ännu mera? 
 
Fråga 4. 
Hur arbetar du med drama, teater och musik?  
Följdfråga: Får eleverna använda MP3 spelare på lektionerna? 
 
Fråga 5. 
Skriver eleverna dagbok, böcker, fri/styrd skrivning? 
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