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Abstract 
 
Syftet med undersökningen är att belysa vilken medvetenhet pedagoger i 

förskolan/förskoleklassen har om barns olika inlärningsstilar och om pedagogerna anpassar 

sin verksamhet utifrån varje barns inlärningsstil. Litteraturgenomgången lyfter upp tre olika 

teorier om inlärningsstilar. Litteraturen behandlar även betydelsen av att kunna identifiera 

och att använda sig av ett barns inlärningsstil, pedagogens roll, förskolans syn på barn samt 

kritik mot inlärningsstilar. En kvalitativ undersökning, i form av intervjuer, har genomförts 

med sju olika pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass. Resultatet visar att 

pedagogerna inte har någon större medvetenhet om inlärningsstilar hos barn, och att de inte 

anpassar sin verksamhet utifrån varje barns inlärningsstil. Däremot kan man se att 

pedagogernas intentioner är att skapa goda förutsättningar för inlärning hos varje enskild 

individ genom att skapa stimulerande miljöer, skapa lustfyllda situationer, motivera barnen 

och utgå från barnens egna idéer. 
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1 Inledning 
– Sitt upp, – Hörde ni vad jag sa att vi skulle göra?, – Nä, lägg ifrån dig den och lyssna nu. 

Många är väl de pedagoger som har upplevt en likvärdig situation. En ny information ska 

delges till eleverna och en del sitter som fågelholkar med munnen, andra har lagt sig uttråkat 

ner och andra verkar intresserat följa med. Vilka av ovanstående elever har bäst tillämpat sig 

ny kunskap? Det är intressant att inte bara ställa sig frågan; Vad lär sig eleverna?, utan även 

fråga sig; Hur lär eleverna? I förskolan möter barnet pedagoger som ska stimulera dem till 

demokratiska och sociala individer. Pedagogerna ska även berika dem med upplevelser som 

barnen själva ska omsätta till en egen kunskap att använda sig av i olika stunder. Boström 

(1998) menar att om en pedagog har förståelse för olika inlärningsstilar blir undervisningen 

både bättre och effektivare. Pedagogen får även en större förståelse till elevernas beteende 

under pågående undervisning.  

1.1 Bakgrund 

I både förskoleklassens och förskolans läroplaner (Lpo94, Lpfö98) står det tydligt att 

pedagogernas uppdrag är att de ska utgå från varje enskild individ och ge dem möjligheter att 

tillägna sig kunskaper på bästa möjliga sätt utifrån deras förutsättningar och intressen. Detta 

innebär att undervisningen inte ska utformas på samma sätt för alla individer. I Lpfö98 står 

det även att arbetslaget ska se till så att barnet stimuleras att använda hela sin förmåga, och i 

Lpo94 är ett av strävansmålen att eleven ska utveckla sitt eget sätt att lära.  

 

Under det senaste årtiondet har man i skolan gått ifrån en förmedlingspedagogik till en 

elevaktig inlärning. Detta innebär att även lärarrollen har förändrats en hel del. Förr hade 

läraren en hel del krav och använde sig av metoder som barnet var tvunget att anpassa sig till. 

Idag är det meningen att undervisningen ska individualiseras, vilket innebär att läraren istället 

måste utgå från hur barnet tar in information och omvandlar till kunskap (Boström & 

Wallenberg, 1997). 

 

För att kunna skapa en skola för alla måste pedagoger ha en medvetenhet och kunskap om hur 

man lär ut på bästa sätt och hur barn tar in kunskap. Barn är alla olika som individer och 

behöver därför olika sätt för att ta in lärdom.  
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Det du hör glömmer du. 

Det du ser minns du. 

Det du gör kan du.  

(Kinesiskt ordspråk) 

1.2 Syfte 

Enligt Lpo94 och Lpfö98 är pedagogernas uppdrag att de ska anpassa sin undervisning efter 

varje enskilt barn. Syftet med undersökningen är därför att belysa om pedagoger utgår från 

varje barns inlärningsstil i förskolan och förskoleklassen 

1.3 Arbetets disposition 

Kapitel två inleds med en litteraturgenomgång där tre av de mest relevanta teorierna om 

inlärningsstilar hos barn i förskolan/förskoleklassen beskrivs. Vidare skildras det bl.a. varför 

man ska använda sig av inlärningsstilar, hur man identifierar inlärningsstilar hos barn och 

kritik mot inlärningsstilar. Teoridelen mynnar sedan ut i en problemprecisering. I kapitel tre 

redogörs för den teori och metod som har använts samt också en beskrivning av 

tillvägagångssätt av undersökningen. I det följande kapitlet, kapitel fyra, redovisas svaren från 

intervjuerna och detta mynnar ut i en analys om vad som framkommit vid undersökningen. 

Resultaten knyts sedan samman med litteraturen och diskuteras i kapitel fem. Därefter 

avslutas studien med en sammanfattning. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången talas det om lärstilar och inlärningsstilar. En del författare använder 

sig av lärstil och en del författarna använder sig av inlärningsstil. I denna litteraturgenomgång 

kommer vi att använda dessa två begrepp synonymt. 

2.1 Lärande 

Lärande är en process hos människan som tillsammans med erfarenheter och upplevelser gör 

så att människan kan uppfatta, uppleva, förstå, känna, tycka och handla. Alla de olika 

lärprocesserna hör ihop med uppfattningsförmåga, minne och utveckling. Men lärande 

handlar inte enbart om att man ska lära sig genom att ta in kunskap, för när man har fått någon 

kunskap gäller det också att lära sig att använda sig utav denna. Detta kan man göra genom att 

man får tillfälle till att bearbeta och experimentera kring den nya kunskapen (Fagerli, 

Lillemyr & Söbstad, 2001). Honey (2006) menar att när en person kan visa upp en insikt eller 

förståelse som den inte vetat om innan har den fått en lärdom. Han menar även att vi lär hela 

tiden under vårt liv och blir med andra ord aldrig fullärda.  

 

Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) menar att man kan se på lärande på många olika sätt, och 

den syn man har beror på hur man ser på förhållandet mellan utveckling och lärande. Under 

åren som gått har det funnits många teorier inom detta område, men oavsett vilken 

teoribakgrund man väljer, måste man föreställa sig flera grundläggande element för att få en 

helhetsbild av lärandet: 

 

• Den lärande personen 

• De sociala och kulturella faktorerna (dialog, relationer m.m.) 

• Själva inlärningssituationen 

• Det som ska läras (lärostoffet)  

 

Det finns två inriktningar på lärande, formellt och informellt. Det formella lärandet innebär att 

man lär sig genom strukturerade aktiviteter som lektioner och genom böcker. Det informella 

lärandet innebära att man lär sig genom erfarenheter. Det är väl så att de flesta människor 

tänker på faktakunskaper när de hör ordet Lärande och inte på den kunskap som man får 

genom erfarenhet (Honey, 2006). 
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2.2 Inlärningsstilar 

Begreppet inlärningsstil har kommit att inkludera en mängd olika preferenser som ett barn 

utgår från när det gäller inlärning. Dessa preferenser inkluderar miljöbetingade, 

känslomässiga, sociala, fysiologiska samt globala och analytiska områden (Dunn & Dunn, 

1995). I alla sammanhang upptäcker man att vi alla är olika, inte bara i inlärningsförmåga, 

utan också på vilket sätt vi bäst lär in ny kunskap. Vår inlärningsstil är en blandning av både 

biologiska faktorer och inlärda beteenden (Boström, 1998). I en klass kan det finnas två lika 

begåvade elever med samma behov, och ändå kan de uppfatta en inlärningssituation på helt 

skilda sätt. En person kan tycka att undervisningen var jättebra och att han lärde sig mycket 

medan en annan inte uppfattade någonting av det läraren pratade om och därför anser att hela 

lektionen var meningslös. Det som har varit avgörande kan ha varit vilken lärstil som läraren 

har använt sig av. Ordet lärstil används för att skildra de attityder och beteenden som är 

avgörande för hur en elev tar in kunskap och lär sig på bästa sätt. Många elever kan inte klart 

sätta ord på vilken sinnespreferens de lär sig bäst utifrån, men har ändå en underliggande 

känsla för hur de vill undervisas (Honey, 2006). Varje elev har olika styrkor i sitt sätt att ta in 

ny kunskap. Genom att pedagogen utgår ifrån den starkaste styrkan hos varje enskild elev 

skapas en positiv inställning hos eleven till både skolan och lärandet (Boström, 1998). Även 

om man som pedagog är medveten om vilken inlärningsstil en elev har kan det vara svårt att 

skapa en idealisk miljö, men utifrån elevens inlärningsstil kan man som pedagog försöka 

skapa så goda inlärningsförhållanden som möjligt för att eleven ska kunna utveckla sin 

begåvning på bästa sätt (Dunn & Dunn, 1995). 

 

Boström och Wallenberg (1997) anser att man bör tänka på att om man vill börja utgå från 

varje elevs inlärningsstil kan en del elever bli stressade om det sker för stora förändringar i 

undervisningen. Pedagogen kan även bli bemött med stor skepsis till det nya arbetssättet av 

arbetskollegorna.  

2.3 Teorier om inlärningsstilar 

I detta avsnitt behandlas tre stycken olika teorier om inlärningsstilar. Under vår granskning av 

litteraturen har vi valt att redovisa de som har varit de mest relevanta inom inlärningsstilar för 

barn i förskolan och förskoleklassen. 
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2.3.1 Howard Gardner 

Howard Gardner är professor i utvecklings- och kognitiv psykologi. Han har skrivit om de 

multipla intelligenserna, som är en teori om hur hjärnan är organiserad. Redan 1983 

presenterades de sju första och därför räknas detta årtal som de sju intelligensernas födelse. 

Från början ansåg Gardner att de olika intelligenserna var lingvistisk, matematisk, spatial, 

kinestetisk, rytmisk, intrapersonell och interpersonell intelligens (Gardner, 1996). Efter hand 

har dessa intelligenser utökats med ytterligare två, naturintelligensen och den existentiella 

intelligensen. Gardner menar dock själv att den sista existentiella ännu inte är vetenskaplig 

bekräftad och därför kallar han sin teori själv för de 8 ½ intelligenserna. Gardner menar att 

forskarna ännu inte har kunnat bevisa att den sista har en speciell plats i hjärnan, men han tror 

att det kommer att kunna bevisas inom en snar framtid (Precht, 2006).  

 

Enligt Gardner (1996) innebär de sju första intelligenserna:  

Verbal - lingvistisk intelligens: En person som har ett bra språköra och en språklig 

kompetens. Personen tycker om att skriva, läsa, berätta, diskutera och argumentera. Han/hon 

har ett väldigt stort ordförråd och kan använda språket för att uttrycka sig och nå upp till sina 

mål.  

Logisk – matematisk intelligens: Personen har en förmåga att tänka logiskt, abstrakt, samt 

kan reflektera och analysera. Personen gör ofta beräkningar och tycker om att utföra 

komplexa matematiska operationer samt göra vetenskapliga undersökningar. 

Visuell – spatial intelligens: En person som lätt kan föreställa sig abstrakta saker. Personen 

tänker ofta i bilder och tycker om att arbeta med mönster, färg och form. Han/hon har också 

en förmåga att tänka i tre dimensioner. 

Kroppslig – Taktil/kinestetisk intelligens: Personen i fråga tycker om att arbeta med 

händerna och att använda olika fysiska färdighet för att skapa olika saker eller lösa olika 

problem, och gör gärna praktiska experiment. 

Musikalisk – rytmisk intelligens: Individen har ett stort intresse för musik och en känsla för 

rytmer, klangfärg och toner. Personen har även stor skicklighet i att skapa, reflektera och 

reproducera musik och använder gärna musik vid inlärning. 

Intrapersonell - reflekterande intelligens: Denna person trivs med sitt eget sällskap, och 

arbetar gärna själv. Han/hon har en stark förmåga att förstå sig själv och är medveten om sina 

starka och svaga sidor, och förstår varför han/hon ibland reagerar på olika sätt och kan 

använda denna kunskap för att planera sitt liv. 
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Interpersonell – social intelligens: En person som tycker om att arbeta, diskutera och 

argumentera med andra människor. Han/hon klarar av att kommunicera både verbalt och icke 

verbalt. Personen har en stor förmåga att sätta sig in i andras sinnestillstånd och är duktig på 

att trösta och vägleda andra människor.  

 

Vidare definieras de två sista intelligenserna: 

Naturintelligens: En person som tycker om att vara ute i naturen och har en stor förståelse 

för djur och natur. Han/hon har också en stor förmåga att kategorisera olika trädsorter, 

fågelarter och blommor. Personen känner sig hemma, förstår och uppskattar naturen väldigt 

mycket (http://larstilar.cfl.se/?sid=1304). 

Existentiell intelligens: En person som funderar mycket över varför vi finns till, och vad som 

finns efter döden. Personen tycker om att diskutera religiösa och filosofiska frågor 

(http://larstilar.cfl.se/?sid=1304). 

 

Alla människor har mer eller mindre framträdande intelligenser inom något område. Ofta har 

man ett par stycken som är mer framträdande, men man har ofta inslag av alla på ett eller 

annat sätt. Med lite träning kan alla intelligenser utvecklas och vi måste hjälpa varje elev att 

utveckla sin fulla potential. Skolan har mest gynnat två av intelligenserna den verbal – 

lingvistiska och den logisk- matematiska, men genom att skolan ger möjlighet för eleverna att 

också utveckla de andra intelligenserna kommer man att ge eleverna större möjlighet att 

känna att de lyckas (Sandell, 2004). 

 

Gardner har vid senare forskning kommit att fundera över hur människor gör för att utnyttja 

sin kapacitet till fullo. Detta har gjort att Gardner alltmer utvecklat tankar om fem sinnen. Han 

menar att det finns tre kognitiva sinnen och två humana sinnen som alla bör utvecklas hos 

varje individ. Enligt Gardner är de fem sinnena:  

 

Ämnes/disciplinsinnet: Detta sinne innebär att en person klarar av att behärska kunskap och 

färdigheter som är viktiga i vår tid, då världen hela tiden förändras i rask takt och vi ideligen 

behöver ny utbildning. 

Syntessinnet: En person som använder sig av detta sinne har förmågan att besluta vad som är 

viktigast inom ett område och ser till så att kunskapen sammanställs på bästa sätt.  

Kreativitetssinnet: Detta sinne betyder att en individ vågar ge sig in i nya okända områden. 
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Respektsinnet: Inom detta sinne klarar en person av att inse att vi alla är olika och att vi ska 

kunna arbeta med alla oavsett bakgrund. 

Etiksinnet: Detta sinne innebär att en person kan verka på ett sätt som är till nytta för 

samhället.  

 

Dock har denna teori ännu inte utkommit, utan Gardner kommer att ge ut en bok om sin 

forskning kring detta under våren 2007 (Precht, 2006). 

2.3.2 Dunn & Dunn 

Kenneth och Rita Dunn (1995) är två forskare som forskat om vilka inlärningsstilar som är 

bäst för varje individ. Tillsammans har de kommit fram till en modell kallad Learning style 

model. Modellen är indelad i fem olika områden: miljömässiga, emotionella, sociologiska, 

fysiska och perceptuella samt psykologiska faktorer. Dessa fem områden är i sin tur indelade i 

olika element enligt följande beskrivning: 

 

Miljömässiga faktorer: (Ljud, ljus, temperatur och möbler) 

När ett barn ska lära sig något nytt finns det många miljömässiga faktorer som spelar in. Vissa 

barn störs väldigt mycket av ljud omkring sig, och stänger in sig på ett rum eller använder 

hörlurar för att stänga ute allt onödigt ljud. Andra barn är precis tvärtom och sätter gärna på 

musik och studerar till denna. Man ska tänka på att om ett barn gillar musik i en 

inlärningssituation så bör det vara musik utan texter, för annars kan texterna göra så att man 

tänker på dem istället och då blir musiken ett störningsmoment. Då det gäller hur ljust det ska 

vara i ett rum vid inlärning så varierar detta starkt mellan olika individer. Vissa behöver 

mycket ljus och blir väldigt okoncentrerade om det är för mörkt. Likaväl finns det de barn 

som reagerar tvärtom och som presterar bäst om det är lite dämpad belysning, och som blir 

överenergiska om det är för ljust omkring dem. Likadant är det med temperaturen i rummet, 

som kan vara mycket varierande utifrån varje barn. Det kan vara svårt att i ett rum med många 

elever reglera temperaturen utifrån alla elever, men många gånger går detta att lösa genom att 

man kan klä på sig olika mycket kläder. När det gäller möbleringen i ett rum så bör man tänka 

på att alla individer föredrar olika sittarrangemang. Vissa vill kanske ha de traditionella 

trästolarna, medan andra gärna ligger i en soffa samtidigt som de studerar. I ett klassrum bör 

man därför tänka på att det finns olika arrangemang av möbler, så att eleverna kan välja det 

som bäst passar dem (Dunn & Dunn, 1995). 
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Emotionella faktorer: (Motivation, anpassning, uthållighet, struktur) 

En stor faktor för inlärning är att barnen känner sig motiverade med det de gör, och 

motivationen uppstår ofta när de tycker någonting är roligt. Om barnet känner att det når en 

framgång i sina intressen, vill de också lära sig mer och utvecklar en enorm uthållighet för att 

ta in ny kunskap. Ett barns koncentrationsförmåga hänger också starkt ihop med vilket 

engagemang och intresse de har i en uppgift. Om uppgiften verkligen fängslar kan man ibland 

bli förvånad över hur länge ett barn kan arbeta med den. Om ett barn inte klarar av en uppgift 

är det viktigt att inte kritisera det, för det finns säkerligen andra aktiviteter där barnet finner 

större behållning. Att genom kritik skada ett barns självbild är mycket värre än en uppgift som 

inte blir klar. De flesta barn är väldigt anpassningsbara och gör det de blir tillsagda. Dock 

tycker många vuxna att barnet ska göra precis vad den vuxne ber om, och om det blir så att 

den vuxne ständigt säger vad barnet ska göra och strukturerar upp allting, kommer detta att 

leda till att barnet själv aldrig kommer att ta egna beslut (Dunn & Dunn, 1995). 

 

Sociologiska faktorer: (Ensam, par, grupp, team, auktoritet, variation) 

Många gånger utgår man från att barn inte ska vara ensamma någon längre stund, utan även 

umgås med andra i sin ålder. Men det är viktigt att tänka på att man skapar möjligheter för 

barnet att umgås med andra och att man inte tvingar barnet till det den inte vill. Vissa barn 

tycker nämligen väldigt mycket om att göra saker för sig själv, och deras egen fantasi gör att 

de får tillräcklig stimulans. Andra barn däremot leker gärna med en eller flera kompisar, och 

det är bra om man försöker finna den nivå som gör att barnet känner sig tryggt. Ibland 

uppskattar barnet att umgås i en grupp där man får kontakt med andra likasinnade t.ex. om 

man har ett gemensamt intresse som förenar. När det gäller vuxenkontakt föredrar en del barn 

att ha en auktoritär vuxen vid sin sida, som kan vägleda barnet och säga vad det ska göra. För 

andra barn är det viktigare att den vuxne är som en vän, som bara leder barnet i yttersta 

nödfall. Hur ett barn lär sig kan vara väldigt olika och för många barn är det viktigt med 

struktur i vardagen och att de får prova på att göra samma sak fler gånger, medan återigen 

andra barn älskar att det händer nytt hela tiden och att det sker en variation (Dunn & Dunn, 

1995). 

 

Fysiska och perceptuella faktorer: (Perceptuella preferenser (Visuell, auditiv, taktil, 

kinestetisk), intag av mat, rörelse, tid på dagen) 

Många barn har ofta en perceptuell inlärningskanal som antingen är visuell (inlärning genom 

synen), auditiv (inlärning genom hörseln), taktil (inlärning genom känseln) eller kinestetisk 
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(inlärning genom rörelser och upplevelser). För dessa barn gäller det att hitta den 

inlärningspreferens utifrån vilken de lär bäst, för att man ska kunna skapa en optimal 

inlärningsmiljö. För andra barn kan det vara så att de använder flera olika preferenser 

samtidigt. Redan vid födseln har det bestämts vilka perceptuella förmågor ditt barn har, och 

dessa utvecklas sedan i olika takt. 

 

Vissa barn har ett ökat behov av att tugga eller bita på något medan de koncentrerar sig. 

Därför kan frukt och grönsaker vara bra att ha till hands så att barnet kan småäta på detta. 

Man bör också fundera på om man är en morgonmänniska eller en kvällsmänniska, för det 

kan spela en stor roll för vilken tidpunkt som är den bästa för inlärning. För flertalet elever är 

den bästa tiden för inlärning mellan 10.00 och 14.00 och då gäller det att utnyttja den energi 

som finns för inlärning av nya begrepp och färdigheter. Det är betydelsefullt att fundera över 

om ett ”hyperaktivt” barn verkligen är hyperaktivt eller om det bara har ett större behov av 

rörelse. Med ett handlingsinriktat och deltagande klassrumsklimat så upplevs de hyperaktiva 

ofta inte som något problem i skolan, utan då får de på ett naturligt sätt utlopp för sin energi 

(Dunn & Dunn, 1995). 

 

Psykologiska faktorer: Informationsbearbetning (global, analytisk), tankestil 

För att ta in och bearbeta information så finns det framförallt två olika sätt – analytiskt och 

globalt. De barn som är analytiska fungerar bäst om informationen delas upp i steg för steg. 

De går från delarna till helheten när de vill lära sig någonting och kan vara mycket 

koncentrerade så länge de känner att de är på väg mot en förståelse. De globala barnen 

däremot lär sig från helheten till delarna och lär sig ofta genom humor, bilder och 

illustrationer. Först när en global elev har förstått vad den ska kunna och varför, kommer den 

att kunna koncentrera sig på detaljer i inlärningen. Hur barnets tankestil är, är också 

avgörande för barnets inlärning. Det finns de barn vars tankestil är impulsiv, och det finns de 

barn som är mer reflekterande (Dunn & Dunn, 1995). 

 

Varje elev har sin egen lärstil och varje individ utgår från sina egna inlärningspreferenser. Om 

man har en stark inlärningspreferens inom något område, tar man till sig kunskap på ett 

mycket bättre sätt om denna preferens tillgodoses. Oftast använder man sig inte av alla 

preferenser vid inlärning utan det vanligaste är att man har 6-14 element som är viktiga för 

ens inlärning (http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm). Genom att man tar reda på så 

många preferenser som möjligt för hur inlärningen ska underlättas, kan man också skapa de 
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bästa förutsättningarna för att eleven ska ta till sig kunskap på bästa sätt. Dunn och Dunns 

forskning visar att ju fler preferenser man kan urskilja och underlätta för eleven, desto bättre 

presterar denna. Många lärare kan förbättra sin undervisning genom att använda olika lärstilar 

(Palm, 2006). 

2.3.3 Bandler och Grinder 

Richard Bandler (gestaltterapeut) och John Grinder (psykolog) är två amerikanska forskare. 

Tillsammans har de lagt fram en teori om olika sinnespreferenser kallad VAK (Visuell, 

auditiv, kinestetisk). De har också skapat en modell för hur inlärning går till som de kallar 

NLP (Neurolingvistisk programmering). 

2.3.3.1 VAK 

Bandlers och Grinders teori kallas VAK efter de tre sinnena som de anser att man kan 

gruppera människor efter. De tre områdena är visuell, auditiv och kinestetisk-taktil. Med 

visuell menas att man har en inlärningskanal där man framförallt tar in information genom 

synen. Elever i denna kategori lär sig bäst genom att läsa eller om de får se bilder och 

diagram. De har en snabb inlärningsförmåga och är de som passar bäst in i vårt skolväsende. 

De auditiva eleverna lär sig bäst genom att ta in kunskap genom hörseln. De tycker om att 

föra samtal och diskussioner och är allmänt sociala. Slutligen tycker de kinestetiska om att få 

vara delaktiga i undervisningen och vill uppleva saker genom att de får röra på sig, samt att de 

gillar att experimentera. De taktila eleverna räknas enligt VAK tillsammans med de 

kinestetiska, men de taktila lär sig främst genom att de får röra och känna på saker (Boström 

& Wallenberg, 1997). 

 

Majoriteten av människor kan ta in information från alla tre inlärningskanaler men ofta har 

man en dominant kanal som man tar in information ifrån. Fördelningen av de olika stilarna på 

VAK är att 30 % är visuella, 25 % auditiva, 15 % kinestetiska/taktila och 30 % har en 

blandning av inlärningskanalerna. Skolan använder sig mest av visuell och auditiv 

undervisning vilket gör att elever som är kinestetiska och taktila ofta missgynnas (Boström & 

Wallenberg, 1997).  

2.3.3.2 NLP 

Den inlärningsmodell som Bandler och Grinder har utvecklat är NLP. NLP står för 

Neurolingvistisk programmering. Neuro handlar om sinnet och står för hjärnans celler och 
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syftar på de neurologiska processer som gör att vi upplever och reagerar på saker samt är 

avgörande för hur vi organiserar vårt mentala liv. Lingvistik handlar om vårt språk, hur vi 

använder det, och hur det i sin tur påverkar oss. Språkets dolda uppbyggnad är en spegling av 

hjärnans arbetssätt. Programmering i sin tur handlar om våra beteendemönster och hur vi kan 

programmera hjärnans celler och vårt beteende med hjälp av språket. NLP är alltså en 

inlärningsmetod som utgår från hjärnans sätt att fungera. Bandler och Grinder menar att 

hjärnan är en raffinerad inlärningsmaskin och att den har mycket lätt för att rätta sig efter 

saker när den vet hur inlärningen ska gå till (Boström & Wallenberg, 1997). 

 

Inom NLP anser man att hjärnans hemisfärer har följande färdigheter: 

Vänster hjärnhalva (Logisk) Höger hjärnhalva (Kreativ) 

Språk   Färger 

Läsning   Konst   

Hörsel   Känslor 

Detaljer och fakta  Former och mönster 

 

Man kan koppla hemisfärerna till de olika inlärningsstilarna, och då anser man att vänster 

hjärnhalva är auditiv och visuell/vänster och höger hjärnhalva kinestetisk och visuell/höger. 

De personer som är vänstervisuella klarar ofta bra av att få skriftliga direktiv och har lätt för 

att sitta still och koncentrera sig. Först lär de sig från delarna till helheten, och vill först läsa 

om saker innan de upplever det. Högervisuella personer klarar bättre av att minnas tecken och 

bilder och de blir ganska ofta distraherade och okoncentrerade. De som är högerdominerande 

lär sig bäst från helheten till delarna och vill uppleva saker innan de kan börja läsa om dem. 

Högerdominerande eleverna har ofta svårare för sig i skolan eftersom skolan ofta är inriktad 

på logik, verbal orientering, långtidsplanering samt ordning och reda. Istället borde dessa 

elever undervisas enskilt för att få mest behållning av undervisningen (Boström & 

Wallenberg, 1997). 

2.4 Jämförelse mellan de olika inlärningsteorierna 

De tre teorierna tar alla på ett eller annat sätt upp de olika perceptionernas (visuell, auditiv, 

kinestetisk/taktil) betydelse för inlärning. Gardner nämner bland sina intelligenser att det finns 

de som har visuell-spatial intelligens och de som har taktil-kinestetisk intelligens, däremot 

säger hans teori ingenting om dem som är auditiva. Bandlers och Grinders teori handlar 

främst om inlärning via dessa olika inlärningskanaler, och även Dunn och Dunn tar under 
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fysiska och perceptuella faktorer upp de perceptuella inlärningskanalerna som en viktig faktor 

för inlärning.  

 

Bandler och Grinder har förutom sin teori om perceptuella faktorer också en modell som 

handlar om hjärnans hemisfärer och hur våra två hjärnhalvor har olika färdigheter. De menar 

att barn antingen har en mer högerdominerad hjärnhalva (kreativ) eller en mer dominerad 

vänsterhalva (logisk). Gardners teori om de multipla intelligenserna utgår också från hjärnans 

struktur, men han menar istället att vi ofta har flera olika intelligenser där en eller ett par 

stycken ofta är mer framträdande än andra. 

 

I Dunn och Dunns teori fokuseras det inte på hjärnan utan istället nämner de många andra 

faktorer som t.ex. miljö, sociologiska och emotionella faktorer som de ser som 

bakgrundsfaktorer som påverkar ett barns inlärningsstil.  

2.5 Identifiera ett barns inlärningsstil 

För att komma fram till vilken inlärningsstil en elev i förskolan har finns det ännu inget 

forskningsbaserat test. Istället får man utgå från att göra observationer på barnet i olika 

situationer. Ibland kan man också få reda på en hel del om barnets inlärningsstil genom att 

ställa frågor till barnet. Det är bra om pedagogen kan experimentera på olika sätt för att sedan 

observera vilket som verkar vara det bästa för barnet. Om man har större barn i skolåldern så 

finns det speciella tester man kan använda sig av för att fastställa vilken inlärningsstil barnet 

har (Dunn & Dunn, 1995). 

 

Sandell (2004) menar att ett bra sätt för eleven att själv få syn på sitt lärande är att arbeta med 

portfolio. I portfolion kan man på ett medvetet sätt dokumentera olika ”bevis” på att eleven 

har nått en utveckling. Man kan också på ett klarare sätt få syn på elevens styrkor genom det 

material som har samlats i portfolion, och det eleven ännu inte kan sätter man upp som 

individuella mål.  

2.6 Kritik mot inlärningsstilar 

Saar (2006) menar att en anledning till att inlärningsstilar har fått sådant gehör beror på att 

man kopplar ihop inlärningsstilar med effektivisering och individualisering av undervisning. 

Han ser inlärningsstilar som om man skulle ha en maskin inom sig, t.ex. ett taktilt maskineri, 

och genom att trycka på rätt knapp skulle plötsligt individen kunna lära sig väldigt effektivt. 
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Detta är bara logiskt om man ser på kunskap som någonting neutralt, men om man istället ser 

kunskap som en förståelse och lärande som en aktiv meningsproduktion, så blir den 

mekaniska liknelsen problematisk. Istället anser han att man borde titta på vad varje individ 

har med sig i ryggsäcken när den börjar skolan. Det är enligt honom viktigt att man väger in 

sociala, genusmässiga, regionala och etniska faktorer och att det är dessa faktorer som avgör 

hur barnet arbetar i skolan. Vidare menar Saar (2006) att i en undervisningssituation är det 

variationen i utsiktspunkterna, de överraskande och provocerande motsägelserna, skillnaderna 

i erfarenheter och förståelse som gör att en individ skapar mening och vill lära sig. För 

pedagogernas del skapar detta en helt annan sorts utmaning, istället för att pedagogerna ska 

låta varje barn arbeta själv utifrån de preferenser de har i sin inlärningsstil. 

2.7 Pedagogens roll för barns inlärning 

Idag sker det en radikal förändring av vårt samhälle och en snabb utveckling inom alla 

områden, och skolan har ett ansvar att följa med i denna utveckling. Dock kan det upplevas 

som om förändringar inom skolan genomförs väldigt planlöst och långsamt jämfört med det 

övriga samhället. Många gånger arbetar pedagoger utefter gamla rutiner och nytänkandet 

saknas hos många. Flertalet pedagoger är också rädda för de förändringar som sker idag och 

vågar inte ta till sig nya idéer av rädsla för att misslyckas (Boström & Wallenberg, 1997). 

 

I förskolan är det viktigt att pedagoger väcker ett intresse hos barnen och utgår från deras 

erfarenhetsvärld, för att man ska få lärandet hos barnet att nå de mål som förskolan har satt 

upp. Pedagogen bör ha en pedagogisk medvetenhet som utgår från både teoretisk och 

erfarenhetsmässig kompetens, detta för att kunna skapa en verksamhet som gör att varje barn 

får möjlighet att utvecklas i sin egen takt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Pedagoger måste våga prova nya vägar hela tiden och inte fastna i det traditionella 

arbetssättet. Detta betyder inte att man ska förkasta allt det gamla, utan istället blanda 

traditionellt lärande med nya kreativa framåtskridande inlärningsmetoder. Det finns alltid barn 

som lär sig bäst genom traditionell undervisning, dvs. visuellt och auditivt, medan andra 

elever behöver andra sätt att lära in på. Det handlar om att utgå från varje individ och se att 

man hittar den undervisning som bäst lämpar sig för just detta barn (Boström & Wallenberg, 

1997). 
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2.8 Förskolans syn på barn idag 

Under senare år har det skett en förändrad syn på vad barn kan och hur de lär. Anledningen 

till den förändrade barnsynen är att det skett mycket pedagogisk och psykologisk forskning 

inom detta område. Förr jämfördes barn mer med varandra och man använde en måttstock för 

att se att barnen utvecklades i normal takt, men idag utgår man mer från varje individs 

utveckling och tar tillvara varje enskilt barns kompetens. Sedan 1998 har förskolan en egen 

läroplan (Lpfö98) vars grundsyn på barn, kunskap och lärande bygger på att det måste finnas 

vuxna omkring barnet som kan stödja barnet och hjälpa det att utvecklas på bästa sätt 

(Jonstoij, 2000). 

 

När det gäller hur man ser på barn och hur barn tar in kunskap står det inte mycket i 

läroplanen om vilka metoder som ska användas eftersom målen i läroplanen inte är att alla ska 

använda samma tillvägagångssätt. Istället ska arbetet i förskolan ledas av ett undersökande 

arbetssätt, och att man ser barnen som kompetenta individer. Vidare bör man ha en 

kunskapssyn som innebär att kunskap är en process där barnets sinnen och uttryckssätt 

samspelar, samt en kunskapssyn som innebär att lärandet sker överallt i samspel med 

omgivningen. För att det ska finnas en meningsfullhet i det som står i läroplanen krävs det att 

man som pedagog ofta reflekterar över dess innehåll, för att man ska skapa en väl utvecklad 

förskola där barnen kan få utvecklas optimalt efter sina förutsättningar (Jonstoij, 2000). 

2.9 Problemprecisering 

I litteraturdelen har vi redogjort varför man behöver arbeta med inlärningsstilar och beskrivit 

några teorier kring inlärningsstilar. Utifrån vad som redovisas i litteraturdelen vill vi 

undersöka om inlärningsstilar används i förskolans verksamhet. Detta innebär att vår 

problemformulering blir: 

 

• Vilken medvetenhet har förskollärare om barns olika inlärningsstilar? 

• Anpassar förskollärare sitt arbete efter barnets inlärningsstil och i så fall på vilket sätt?  
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3  Metod 

3.1 Metodval 
Undersökningen går ut på att titta på vilken medvetenhet pedagogerna på fältet har om 

inlärningsstilar hos barn, och detta gjorde att vi valde att göra en kvalitativ undersökning i 

form av intervjuer. Kvale (1997) menar att om man vill ta reda på vad undersökningspersonen 

har för erfarenheter i sin vardag så är den kvalitativa intervjun en kraftfull metod att använda 

sig av. Vidare menar han att en forskningsintervju är en mellanmänsklig situation, vilket 

innebär att det blir ett samtal mellan två personer som har ett ömsesidigt intresse av något 

område. I detta samspel mellan två personer utvecklas det en kunskap genom dialogen.  

 

Intervjuerna görs med ett antal pedagoger för att vi vill kunna gå på djupet i dessa intervjuer 

och få fram mer djupgående insikter än vad vi hade fått genom en kvantitativ 

undersökningsmetod. Bell (2000) menar att en stor fördel med att använda sig av intervjuer är 

att det är en flexibel undersökningsmetod, där intervjuaren kan följa upp svar och idéer. Han 

menar också att det är positivt att man i en intervju kan tolka respondentens kroppsspråk 

genom tonfall och mimik. Nackdelen med en intervju, enligt Bell (2000), är att de ofta tar 

väldigt lång tid i anspråk, eftersom man måste lägga ner ett stort arbete både genom att 

formulera frågor och analysera de svar man får in. Vidare anser han att det är en subjektiv 

teknik som används och att det därför finns stora risker för att det ska uppstå skevheter i 

arbetet. 

 

I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe 

(2000) innebär en semistrukturerad intervju att den som intervjuar har en lista med frågor, 

men att intervjuaren kan vara flexibel i frågornas ordning, och att den som intervjuas ges 

utrymme att fritt få tala om sina tankar och idéer inom ämnet. Kvale (1997) påpekar att en 

intervjuare bör vara kunnig inom det område som den ställer frågor och forskar kring, samt 

också vara bra på mänskligt samspel. 

3.2 Urval  

Vi har valt ut sju stycken pedagoger som är verksamma i två mindre kommuner i Skåne. 

Dessa har valts ut genom att vi tittade i telefonkatalogen och därefter slumpmässigt ringde 

upp olika förskolor. Pedagogerna arbetar antingen i förskolan eller i förskoleklass. Trost 
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(2005) anser att man bör hålla sig till ett mindre antal intervjuer, kanske mellan fyra och åtta 

stycken, eftersom man annars får ett alldeles för stort material att hantera. Han menar också 

att det kan vara svårt att få en överblick över arbetet och urskilja detaljer om materialet blir 

alldeles för stort. Vi har i undersökningen försökt få en jämn fördelning av vilken ålderskull 

av barn pedagogerna arbetar med. Fördelningen av vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar i 

samt hur länge de varit verksamma fördelar sig enligt följande: 

 

Förskollärare Arbetserfarenhet 

som förskollärare 

Åldersgrupp 

A 34 år 3-5 år 

B 30 år Förskoleklass 

C 24 år 1-5 år 

D 2 år 1-5 år 

E 27 år 1-5 år 

F 11 år 1-3 år 

G 11 år Förskoleklass 

 

Vi anser att den urvalsgrupp vi valt ut, väl representerar pedagoger som är verksamma i 

förskolevärlden.   

3.3 Etiska överväganden 
I en forskningsstudie finns det många etiska överväganden att ta hänsyn till, och vi har i vårt 

arbete eftersträvat att utgå från de forskningsetiska regler som har getts ut av Vetenskapsrådet. 

I Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundläggande huvudkrav:  

 

• Informationskravet: Forskaren ska informera respondenten om forskningens syfte 

och om vilken roll han/hon har i projektet. Respondenten ska också få vetskap om att 

det är frivilligt att delta, och att det bara är att säga till om han/hon vill avbryta sin 

medverkan. 

• Samtyckeskravet: Respondenten måste ge sitt samtycke till att vilja deltaga i 

forskningsprojektet.  

• Konfidentialitetskravet: I en undersökning ska man avrapportera enskilda människor 

så att ingen annan kan identifiera vem det är 
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• Nyttjandekravet: Om det förekommer uppgifter om enskilda personer får dessa 

endast användas i det avsedda forskningssammanhanget och inte lämnas ut för 

kommersiellt bruk eller för användning i andra vetenskapliga projekt 

 

När vi träffade våra respondenter för en intervju, så presenterade vi vårt syfte med vår 

undersökning och att vi skrev om inlärningsstilar. Respondenterna blev informerade om 

att vårt forskningsprojekt skulle läggas ut på Internet när det var färdigt. Vidare gavs 

information om att inga personuppgifter kommer att förekomma i arbetet, utan att 

respondenten kommer att förbli helt anonym. Vi berättade också att respondenten har rätt 

att avbryta sin medverkan när helst den önskar, samt att han/hon har rätt att ta del av vår 

undersökning. För att det inte skulle uppstå några missförstånd om detta, bad vi 

respondenten att skriva på ett avtal (Bilaga A). 

3.4 Genomförande 

Inför vår undersökning ringde vi runt till våra respondenter och bokade tid för intervju. Vid 

denna första kontakt fick respondenterna endast reda på vilka vi var, samt att vi skulle göra ett 

forskningsprojekt. Respondenterna fick också reda på att vi beräknade att det skulle ta ca 40 

minuter. Denscombe (2000) påpekar att en forskare bör försöka hitta en lämplig mötesplats 

där man kan genomföra intervjun ostört och som erbjuder avskildhet. Alla våra intervjuer 

förlades på respondenternas arbetsplats, och respondenterna avgjorde sedan vilken plats som 

var mest lämplig för intervjun. Alla utvalda platser fungerade väldigt bra för våra intervjuer. 

 

När vi inledde intervjun gavs information om arbetet, och vi visade också fram avtalet som 

finns nämnt i föregående stycke, samt bad våra respondenter att skriva på om de godkände 

avtalet. I avtalet fanns också en fråga där respondenten skulle kryssa för om han/hon 

godkände att intervjun spelades in på band. 

 

Alla våra respondenter godkände att vi använde bandspelare och därför lät vi en sådan stå 

framme så att vi kunde spela in intervjun. Det finns både fördelar och nackdelar med att 

använda en bandspelare. Fördelarna är att man kan lyssna till tonfall och ordval så många 

gånger man vill och att man kan skriva ut materialet för att på så sätt få en överskådligare 

version att arbeta med. Det är också en fördel att man kan vara mer koncentrerad på det som 

sägs i intervjun. Till nackdelarna hör att det är ett tidskrävande jobb att lyssna igenom banden, 

och att skriva ut dem. Det finns också en risk att man trots alla ansträngningar går miste om 
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en del av innehållet (Trost, 2005). I våra intervjuer har vi valt att vara två stycken personer 

som har varit ute på intervjun. Den ena av oss har intervjuat, medan den andre har antecknat 

vad som sades. Antecknandet gjordes som en säkerhetsåtgärd, ifall någonting på bandspelaren 

inte skulle fungera eller vara ohörbart. Bell (2000) menar att det är bra om man bara använder 

sig av en intervjuare genomgående i undersökningen för att på så sätt minska den skevhet som 

annars kan uppträda i resultatet, detta eftersom intervjuare på ett omedvetet sätt kan påverka 

respondenten. Vi har också valt att endast intervjua en person åt gången. Under den första 

intervjun var det endast intervjuaren som hade tillgång till frågorna, men i den andra intervjun 

bad respondenten att få ha frågorna framför sig, och eftersom vi upplevde det som positivt så 

fortsatte vi med det i övriga intervjuer. Frågorna gicks igenom en efter en, och när intervjun 

var avslutad tackade vi för respondentens medverkan. 

 

Då intervjuerna spelades in på band, valde vi att direkt efter varje intervjutillfälle transkribera 

intervjuerna i sin helhet. Resultaten har sedan analyserats och delats upp i olika områden, 

vilka redovisas i resultatdelen. 
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4 Resultat 
Utifrån vår problemformulering har vi här valt att presentera svaren från intervjuerna, 

(intervjufrågor se bilaga B) under fem olika rubriker. Dessa rubriker är: Vad kan pedagoger 

om barns inlärningsstilar, arbetssätt för att delge ny information, inlärningsstilar i 

förskolan/förskoleklassen, barns inlärningsstil samt behov av utbildning. 

4.1 Vad kan pedagoger om barns inlärningsstilar? 

Här har vi valt att presentera de svar som respondenterna gav angående barns inlärningsstilar. 

Respondenterna har i huvudsak svarat på vad som allmänt krävs för ett barns inlärning. Bland 

svaren har man kunnat urskilja fem huvudområden inom vilka de flesta svaren gavs.  

4.1.1 Grundläggande behov 

Bland våra intervjusvar kan man se att ett par respondenter anser att det först och främst är de 

grundläggande behoven som mat och sömn som behövs för ett barns inlärning. De anser att 

om inte dessa behov är tillgodosedda kan det inte heller ske en inlärning hos barnet. Hos den 

ena respondenten har det förekommit diskussioner i arbetslaget om varför vissa barn inte ”tar 

in” och då har man kommit fram till att deras barn varit uppe till elva på kvällarna och inte ätit 

någon middag hemma, utan mest fått godis. 

 

B: Att dom inte är trötta . Att de har fått mat så att de inte är hungriga. Det är nog det primära 

först och främst för att de över huvud taget ska kunna ta till sig någonting 

 

F: Som vi har det just nu med våra små barn här nere är det mycket de grundläggande behoven. 

Vi ser ju de barnen som är uppe länge på kvällarna och kanske äter mycket godis, alltså inte äter 

så mycket mat, de är långt efter. Just nu ser vi det tydligt. [---] 

 

Två andra respondenter menar att inlärning hos ett barn mycket beror på hur ett barn har det 

hemma. Den ena anser att det påverkar om ett barn har varit i bråk med föräldrarna. Den 

andra respondenten påpekar att det behövs en tillåtande miljö där hemma. Föräldrarna bör låta 

barnen prova själva och inte hjälpa barnen för mycket.  
 

A: Det beror mycket på hur, alltså hur barnet har det hemma, om, alltså jag känner att när barn 

ska lära sig har de liksom en kod de ska knäcka. De kommer på att det är roligt, om föräldrarna 

är liksom tillåta barnet att prova allt själv, så kommer barnet på att gör jag detta fler gånger så 
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blir jag bättre på det. Och så tror jag att barn kommer på att jag lär mig på detta viset Så tror jag. 

[---] 

 

G: [---]Kommer ett barn hit här och till exempel har kivat med sin mamma på morgonen, då är 

det nästan kört, det är det som de har i huvudet, tills man har fått rett upp det (Ohörbart). Och 

ibland har man till och med fått ringa till föräldrar, för att de ska få veta att det är ok. [---] 

4.1.2 Miljön 

När det gäller miljön kan man urskilja två olika kategorier. Det finns respondenter som i ordet 

miljö menar hur det ser ut på avdelningen samt utemiljön. De menar att det måste vara en 

tillåtande miljö där barnen kan få utforska miljön under ansvar från en vuxen.  
 

E: [---] Där kan man kanske tänka sig om det är en tillåtande miljö där barnen kan gå och 

plocka saker, men ändå under, vad ska man säga, ett visst ansvar från den vuxne. För det kan ju 

inte bara vara fritt i heller, utan man får kanske tänka när man har i miljön vad man vill barnen 

ska lära sig, just i den miljön man befinner sig. Om det är ataljén, då bör det vara färg och 

penslar och så. Så att det inte är kanske byggstenar eller något annat som man kanske inte vill 

eller man ska introducera sen så att man har ett syfte med miljön. [---] 

 

F: Alltså där ska finnas saker. Det ska inte vara. Alltså när ett barn kommer in i ett rum så ska 

det vara wow! Här kan man göra det och sätta igång fantasin lite. Och kanske vilja känna på 

någonting. Kanske någon musik eller någonting. Inte bara ett tomt rum med vita väggar. Varken 

för mycket saker eller för lite. Det är viktigt. Hur man inreder. Och utemiljön är också 

jätteviktig. Jag är mycket för ute.  

 

En del respondenter lägger i ordet miljö att vissa barn behöver lugn och ro, medan andra barn 

vill ha en del ljud och stoj omkring sig. 

 

B: Sen är det då också beroende på om vissa barn behöver ju lugn och ro för att kunna lära sig 

någonting. Andra spelar det liksom ingen roll det kan vara kaos i det hela. Vissa barn kanske tror 

man inte att de är med för de sitter kanske och tittar på annat, men tar in det ändå. [---] 

 

C: Vissa barn måste ha lugn och ro omkring sig. En del kan ju läsa läxor och säger att de måste 

ha radion igång. [---] Men jag tror ändå att är det lugnt och harmonisk så har man lättare att lära 

sig än om det är kaotiskt omkring en, det tror jag mycket. 
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4.1.3 Sinnena 

Bland de respondenter som svarar att sinnena har betydelse för ett barns inlärningsstil anger 

en av respondenterna att frågan var svår. Respondent B anser att synen är viktig för många, 

och respondent C tar kortfattat upp alla sinnena som betydelsefulla. 
 

B: [---] Många barn kanske behöver ha bilder för att se, för att ta till det genom synen   

 

C: [---] Alltså alla sinnen, både känsel och (ohörbart) hörsel, lukt, syn och smak. Jag tror att 

man kan använda alla sinnen. Att det underlättar. 

 

D: Ja, det är klart att alla sinnena de är för inlärningen tycker jag. Om man som. Det är svårt att 

svara på den, tycker jag faktiskt lite. 

4.1.4 Motivation 

Det är bara två respondenter som tar upp motivation som en faktor för barns inlärning. Båda 

betonar vikten av att utgå från barnets motivation. De menar att det inte går att tvinga någon 

till att göra olika aktiviteter, utan barnen måste själva känna att de vill vara med. I svaren 

speglas även pedagogens roll för att få barnen motiverade. 

 

D: [---] Om man har ett barn som är väldigt, vad ska man säga, inte negativ, men har en egen 

vilja och inte vill, då är det inte så lätt att motivera dem till att: - Nu ska du göra detta. Jag tycker 

att man ska försöka få upp varje barns egen motivation till vad de tycker är roligt.[---] 

 

E: [---] Om ett barn går in i ateljén t.ex. och man ska måla och man kanske inte vill måla, då 

tycker jag inte att man kan tvinga barnet till att måla. Då kanske barnet vill gå ut och leka eller 

något sådant. Då påverkar ju humöret för så är det för en själv. [---] 

4.1.5 Interaktion med andra 

När det gäller interaktion med andra så kan man bland respondenterna dela upp deras svar i 

två olika kategorier. Några respondenter menar att interaktionen med andra barn har stor 

betydelse och att barnen lär genom att umgås och prata med andra barn.  
 

C: [---]  Att om man sitter och pratar om en sak med någon annan att: – Aha, är det så, tänker du 

så, jaja det kanske inte var så dumt, att man får det. Om pedagogen står och säger på ett sätt. Så 

kan ju två personer sitta och prata eller två barn sitta och prata om det: – Hon sa så, jag förstår 
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jag inte riktigt vad hon menade, så då kan barnet kanske, kompisen säga: - Jag tror det var det 

var på så sätt istället. Då kan det gå upp (ohörbart). 

 

E: […] att barn påverkar varandra och att vi vuxna kanske inte har så stor del i det som barnen 

har med varandra, det tror jag nog är en faktor. Att man ser t.ex. om man är. Som jag ser nu med 

de yngre barnen när de är tillsammans. Att börjar ett barn ta för sig så börjar nästa också. Men 

om jag visar så är det inte lika kul, utan det är mer barnen som påverkar varandra. [---] 

 

I den andra kategorin svar menar två respondenter att pedagogerna har väldigt stor betydelse. 

Den ena respondenten påpekar vikten av att hon som pedagog ger mycket beröm och att detta 

stimulerar barnen. Den andra respondenten som jobbar med barn i åldern 1-3 år menar att de 

vuxna är viktigare än kompisar i den åldern, och att hon som vuxen skapar trygghet för 

barnet.  
 

A. Berömmer jag barn väldigt mycket känner jag att: - Oh dem, att man ser de där stjärnorna 

som tänds i ögonen. [---] Men jag som pedagog ger jag dem beröm, det tror jag stimulerar 

 

F: [---] Sen är det klart att alltså de vuxna de har omkring sig också. Jämnåriga är inte heller så 

noga i den åldern. Utan det är de vuxna de har omkring sig. Att de är trygga med dem. 

4.2 Arbetssätt för att delge ny information 

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna arbetar för att delge ny information till sin 

barngrupp. Utifrån respondenternas svar har vi kunnat urskilja tre olika kategorier om hur de 

arbetar. Dessa är att de för samtal, arbetar med konkret material, och att de anser att tydlighet 

och lekfullhet är viktigt för att nå fram till ett barn. 

4.2.1 Samtal 

Fyra respondenter menar att de i huvudsak för samtal med barnen. För två av respondenterna 

är åldern avgörande för hur information ges och att det är till de större barnen i deras 

barngrupp som de använder samtal. Den ena av dessa två respondenter vill använda samtalen 

till att hon ställer frågor till barnen, för att sedan tillsammans med dem ta reda på olika saker. 

Den tredje respondenten vill försöka sätta in informationen i ett sammanhang, och genom att 

hon också ställer frågor till barnen vill hon väcka deras nyfikenhet och att de får chans att 

själva fundera vidare på vad de ska ha informationen till. Den fjärde respondenten som ofta 

använder sig av samtal menar att det är viktigt att man pratar mycket med barnen, eftersom 
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barn idag håller på att tappa ordförrådet, och därför arbetar hon mycket med samtal och att 

barnen ska lära sig att lyssna på vad hon säger 
 

A: [---] Är det större barn så ställer jag frågor: - Hur tror ni detta är, så barnen själva liksom, så 

vet jag vad barnen vet och så letar vi reda på saker och ting, så vi tillsammans, ja forskar fram 

hur ska vi göra detta, hur ska vi lösa detta 

 

C: Ja, jag försöker väl och tänka efter om de kan sätta in det i ett annat sammanhang. Vi har till 

exempel pratat om längd nu. Hur långa barnen är. Då har vi då mätt dem och sett hur långa de är 

och frågat dem om man har någon användning av det här med hur lång man är och det var ju lite 

svårt att tänka. Men som när vi ska gå och köpa kläder kan man bara ta då någon tröja eller ett 

par byxor där? Då är det bra att veta hur lång man är. Jag försöker väl få in det på en nivå så att 

de förstår varför det är bra att veta saker och ting ju. [---] 

 

F: Det beror ju också på vad det är för information, men till de större barnen så säger vi nog lite 

när vi sitter ner tillsammans och äter frukt nu. Vissa barn behöver att man säger en gång till bara 

just riktat mot dem kanske med ögonkontakt, andra tar in det bara man sagt det så till alla.  

 

G: Jag berättar för dem. Vi har precis börjat med någonting som heter sagor om matte, eller 

mattesagor. […] vi har gått in på begrepp, och då körde vi en saga, och sen frågade jag, om 

varför vi gjorde det. Ja så att de skulle kunna lära sig att räkna till hundra, var det någon som sa 

Då fick jag förklara att det är inte riktigt så utan, det handlar om att man måste lära sig att lyssna. 

[---] Och det måste man ju göra dem uppmärksamma på, att ord är viktiga, vi brukar samla ord. 

För man säger ju att svenska barnbörjar tappa ordförrådet. Och det stämmer. [---] 

4.2.2 Konkret material 

Några respondenter arbetar på ett eller annat sätt med konkret material. En menar att det 

framförallt är för de mindre barnen som de använder bilder. Någon respondent arbetar mycket 

med Trulledockan (arbetsmaterial för språklig medvetenhet), och det är dockan som pratar 

med barnen. Respondenten menar att trots att barnen i hennes grupp är 6 år tycker hon att 

barnen tar till sig på ett annat vis när hon använder dockan. En annan av respondenterna som 

också samtalar mycket med barnen använder sig även av konkret material då hon säger att 

barnen har mätt varandra. Den fjärde respondenten ger även hon ett exempel på hur hon utgår 

från konkret material. Utifrån hennes svar kan man också se att hon för in samtal med 

utgångspunkt från det material hon har framför sig, så att hon får barnen att reflektera vidare. 
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B: Om jag säger som vi jobbar med Trulle i språklig medvetenhet. Då har jag alltså 

Trulledockan och han pratar med dem. Dom vet att det är jag som pratar och vissa vill ju 

framhålla att det inte är Trulle som pratar, det är fröken, men dom tar till sig det på ett annat vis 

och de kommer ihåg det på ett annat vis när Trulle pratar med dem. De tittar på honom och 

svarar på det viset. Det är väl vad jag kan säga. 

 

E: [---] Ofta har jag det kanske förberett på ett bord till exempel om jag är i ateljén och vi ska 

arbeta med lera. Då finns leran på bordet när barnet kommer dit och det jag vill att de ska 

använda om man ska lära sig en ny teknik eller använda något nytt material i leran eller man ska 

bara arbeta med leran. Så ligger det framme och barnen samlas kring lerklumpen och börjar man 

då prata om en ska ha lerklumpen eller man ska dela den och hur stor bit man ska ha. Så man gör 

dem ganska mycket delaktiga i det, så man inte ger dem var sin klump, utan de får själv 

bestämma lite om de vill ha mycket lera eller lite eller någon vill kanske inte alls vara med som 

går direkt. Jaha, nu var de här med lera, det vill jag inte vara. [---] 

4.2.3 Tydligt och lekfullt 

En respondent angav i sitt svar att hon försöker vara tydlig mot barnen när hon ger ny 

information, och att det inte bara går att stå rätt upp och ner och prata. Hon vill också att det 

ska vara roligt, och eftersträvar att barnen ska lära sig på ett lekfullt sätt. Ytterligare en 

respondent menar att det hon gör med barnen ska vara lustfyllt och påpekar också att det är 

viktigt att man har klart för sig vilket syfte man har med aktiviteten. 

 

D: [---] Så gäller det att man som pedagog är väldigt tydligt och försöker få dem att lyssna på en 

och att man försöker få dem till att. Förklara det på ett sätt så att det blir roligt för barnet så att 

de tar till det på ett roligt sätt så att man inte står och som en nje, nje, nje. Då går det inte in 

alltså. [---] 

 

E: [---] Så jag försöker göra det lustfyllt och jag själv försöker också vara med och visa lite hur 

man kan göra, rulla med leran eller vad jag har för syfte. [---] 

4.3 Inlärningsstilar i förskolan/förskoleklassen 

Då vi undrar om det finns något speciellt man ska tänka på när det gäller inlärningsstilar för 

den åldersgrupp pedagogen har, framkommer det speciellt två kategorier av svar. De två 

kategorierna är delaktighet och repetition/tid. Det finns även två respondenter som inte alls 

vet hur de ska svara på frågan och en respondent som säger att det ska vara balans i den 

motoriska utvecklingen. 
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4.3.1 Delaktighet 

I denna kategori finns det ett par respondenter som anser att man bör tänka på att barnen får 

vara delaktiga och att det är viktigt att man tar tillvara barnens idéer, för ofta kan de mer än 

man tror. Den ena respondenten har själv upplevt att barnen är till stor hjälp då hon ska 

komma på hur hon ska arbeta med arbetsmaterialet Trulle. 

 
E: [---] De äldre kan vara mer delaktiga och själv forma om aktiviteten, kanske de vill, vill 

kanske inte göra just det som den vuxne säger och den kanske börja göra någonting annat. [---] 

 

G: Ja det gör det, tycker jag, därför att barn har ena idéer. De har jättemånga egna idéer. Och 

dem måste man ta tillvara på, allra först. Så kan du glömma allting du har läst i böckerna, för 

ibland vet de bättre. Man måste i alla fall ge det en chans. [---] 

4.3.2 Repetition/tid 

Det är några respondenter som påpekar att det är viktigt att man upprepar saker för barnen 

hela tiden. En respondent påpekar också vikten av att man inte har för bråttom i sina 

aktiviteter utan att man låter det ta den tid som barnen behöver.  
 

E: Ja, att man inte har för bråttom. Att man måste få låta det ta tid. Att man upprepar sina 

aktiviteter många gånger och kanske formar om kanske lite. [---] 

 

F: [---] Ja, det är ju klart de behöver ju mycket upprepningar ju när de är små. 

4.4 Inlärningsstil i barngruppen 

I detta avsnitt redovisas tre kategorier av svar. Vi har valt att presentera en kategori där 

respondenterna svarar på om de vet vilken inlärningsstil barnen i deras barngrupp har, en 

kategori där det presenteras hur respondenterna gör för att identifiera ett barns inlärningsstil 

samt en kategori där respondenterna svarar på om det finns utrymme att utgå från varje barns 

inlärningsstil i barngruppen.  

4.4.1 Barns inlärningsstil 

När det gäller vetskapen om vilken inlärningsstil ett barn i barngruppen har, är det några 

respondenter som inte vet vilken inlärningsstil barnen i gruppen har. Någon svarar att det är 

lite blandat, och en respondent anger att hon i det stora hela vet hur barnen i hennes grupp lär, 
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men att hon inte kan vara helt säker. En respondent svarar inte riktigt på frågan, utan berättar 

istället om ett läsprojekt som kommunen har haft. 

 

B: Vi har ju en talpedagog har gjort en sådan screening på alla sexåringar och hon har ju då 

kollat om det är det visuella eller det auditiva som gäller för många av barnen där. Så det har vi 

ju kollat upp, men annars har jag inte gått igenom det här med olika stilar 

 

C: Nej, det kan jag nog inte säga nu att jag vet. [---] 

 

D: Det är lite blandat. Alla barnen är olika om man säger så. [---] Jag har väl inte koncentrerat 

mig så mycket egentligen på deras inlärningsstil, hur de är. [---] 

 

E: Ja, till stor del vet jag ju det, hur de lär in. Det tycker jag att jag kan säga. Sedan kan jag inte 

vara hundra på det, för jag kan inte titta in i någon lucka och säga att - oj, det här var rätt svar 

eller inte. Men jag tror att jag har ganska bra koll på det men hundra, hundra kan jag inte vara, 

men jag bara tror. 

4.4.2 Identifiering av ett barn inlärningsstil 

Utifrån svaren på frågan hur man kommer fram till vilken inlärningsstil ett barn har, är det en 

respondent som inte ger något svar på frågan. En respondent menar att man identifierar ett 

barns inlärningsstil genom erfarenhet. 

  
B: Nä, ja, det är väl något som man har av erfarenhet. Jag kan liksom inte. Det är så länge jag 

sedan jag gick på utbildning och det var inte sådant vi tittade på då. Man har det inom sig va. 

Och man märker på barnen om de är med eller inte är med och märker man då att de inte hänger 

med på det får man ändra på sig och göra på annat vis 

 

Ett flertal respondenter menar istället att man kommer fram till barnens inlärningsstil genom 

att vara mycket tillsammans med barnen och göra saker med dem. 

 

A: Alltså man är kring barnet hela, alltså mycket, man försöker se vad de kan och hur de är 

tillsammans med sina kompisar, så kommer man på, jaha, så här lär den. [---] 

 

D: [---}] Men har man haft barnen under dessa år så ser man rätt så snabbt hur de är som person 

hur de vill vara. [---] Varje barn har sitt eget och som pedagog tror jag att man ser det, men att 

man kanske inte tänker på det så mycket men jag vet, att det barnet, vill gärna vara där och göra 
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det, och det barnet sitter gärna så, ja det är så man lär sig utan att man egentligen tänker på, att 

man tänker på att det är en inlärningsstil. [---] 

 

F: Genom att vara mycket med dem. Varje dag. Känna efter var de är. Detta jobbet, tycker jag, 

handlar mycket  om att känna efter varje barn. Var de är just nu. [---] Så det är hela tiden att man 

måste känna av och när man är mycket med barnen så lär man känna dem. Inte bara att man 

själv styr utan är med dem i vardagssituationerna så. [---] 

 

Slutligen finns det en respondent som menar att de inte går igenom varje barns inlärningsstil, 

utan hon arbetar med barnen utifrån vad de flesta behöver, och sedan får hon jobba extra med 

de barn som har bekymmer vid sidan om. 

 

G: Alltså, det ska jag säga, att det är inte så att vi går igenom varenda barns inlärningsstil, Jag 

har sjuttonbarn och jag är mestadels själv med dem. Men det är tekniskt omöjligt, det är en 

skolfaktor. [---] Utan du kör på det stora, flesta antalet, att det här passar nog dem Och sedan får 

vi sitta med de andra som, men det är mest de som har bekymmer. 

4.4.3 Utrymme för varje barns inlärningsstil 

När det gäller frågan om respondenterna känner att det finns utrymme att utgå från varje barns 

inlärningsstil i barngruppen, svarar flertalet av de respondenter som arbetar i förskolan att det 

på ett eller annat sätt finns möjlighet till det. Som skäl till att det fungerar menar de att de kan 

dela in barnen i smågrupper eller gå ifrån med något barn om det behövs. En av de 

respondenter som hamnar i denna grupp menar först att det inte finns utrymme, men avslutar 

sedan med att om hon ser helheten tror hon att det finns utrymme för alla, men hon är inte 

säker. 
 

A: Ja alltså vi gör så, vi delar upp barnen väldigt mycket och så ser vi att nu kan dem gå ut, så 

kan vi liksom plocka ut dem som behöver lite extra stöd, så det har vi, alltså just nu har vi 15 

inskrivna, vi har många barn på tre timmar med allmän förskola, så vi, vi gör smågrupper. [---] 

 

C: Det gör det nog om man, ja, jag känner nog att man kan gå ifrån med ett barn lite då och då. 

Till exempel på förmiddagarna är vi ofta ute en- till en och en och halvtimme och skulle det då 

vara barn som har problem så kan man gå in och ta ett barn i taget. [---] 

 

E: Nej, det kan jag inte säga att det finns. Men man försöker på något sätt ändå i miljön så alla 

barn kan känna att de får göra det de vill, på sitt vis, efter sina förmågor. Men alltså så exakt har 
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jag inte tittat på barnen det kan jag inte säga att jag tittat på exakt om alla. Om jag ser helheten 

så tror jag det, men jag är inte säker om alla har det faktiskt 

 

F: Utrymme. Svår fråga. Så visst det går ju nog. Det hade ju inte skadat att vara en till vuxen. 

Jo, det känns väl som vi hinner med. alltså jag hinner inte med alla. Men vi har ju delat upp dem 

så någon hinner med alla. Man delar upp dem lite i grupper vilka som man vet behöver, ja, så 

rätt så bra tycker jag. 

 

De två respondenter som arbetar i förskoleklass menar istället att det är svårt att ge varje barn 

det utrymme individen behöver. De anser att de har alldeles för många barn och att barnen 

står på så olika nivåer, vilket försvårar när de t.ex. ska ha samlingar. 
 

B: Alla står ju på så olika nivåer. Det är inte alltid. Som när vi håller på med samlingar och 

sådant jag kan ju inte ha olika. Det är för många olika. Barn är på så många olika vis nu för 

tiden. Ja, jag vet inte hur jag svara på det. 

 

G: Nä, det finns det inte, ärligt så finns det inte det. De är för många och man känner ibland att 

man har väldigt mycket krav på sig . Även om vi har det ganska fritt, i förhållande till de andra 

skolorna.  

 

En av de ovanstående respondenterna som tycker att det inte finns utrymme till varje barns 

inlärningsstil, ger en förklaring till hur hon vill förändra skolan så att hon som pedagog ska få 

större möjlighet att hinna med varje barn. 
 

G: Jag skulle alltid vilja ha tolv barn t.ex. [---] Jag skulle vilja ha flexibel start på morgonen att 

man kanske kunde få börja mellan åtta och tio. Och jag kan kanske jobba till tre istället för till 

ett med barnen. [---] Det är kanon med de skolor som har flexibla skoltider. Jag tror det under 

lättar lite, för vissa barn som kommer på morgonen är jättetrötta, de kanske lägger sig i tid, men 

de är trötta i sin natur, och då kan jag känna att det hade varit rätt smart att ha det här. Då hade vi 

haft lite tid med dem som kommer på morgonen. 

4.5 Behov av utbildning 

På frågan om pedagogerna vill lära sig mer om inlärningsstilar är samtliga positiva till det, 

även om någon säger att man kanske hade prioriterat andra saker först, och någon menar att 

man kommer in i perioder då man inte orkar. En respondent påpekar att man kanske inte 

tänker så mycket på det här med inlärningsstilar hos barn, och en annan inser att hon inte kan 
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tillräckligt inom området. Ett par respondenter närmar sig pensioneringen och anser därför att 

det kanske är bättre att satsa på de yngre. 
 

D: Ja, det skulle nog varit rätt intressant faktiskt . Det tycker jag nog. För att det är nog lite som 

jag sa innan att man kanske inte tänker på det så mycket som pedagog när man jobbar alltså just 

i denna ålder. Så därför hade det varit intressant att få läsa lite mer om det och lära sig för man 

hade kanske blivit mer uppmärksam på varje barn och hittat kanske det hade kanske blivit 

lugnare i barngruppen vi hade kanske inte haft de här som studsat runt och hela den här biten, Ja, 

lite mer kött på benen hade nog inte skadat. [---] 

 

E: Ja, absolut. [---] Jag tycker att man måste hela tiden vara uppdaterad och man blir ju 

överraskad ibland [---] Så visst, jag vill lära mig mycket mer om det, för jag tror jag kan bara så 

här lite om jag någonsin kan så mycket, men jag vill gärna det faktiskt. 

 

Analys 

Utifrån de svar som kommit fram under intervjuerna märks det att respondenterna inte kan 

sätta ord på vad som menas med inlärningsstil. Detta visar att de inte utgår från någon teori 

om inlärningsstilar, utan de diskuterar vad som är betydelsefullt i en inlärningssituation för ett 

barn. Här nämner de att det viktigaste för barn är miljön både hemma och i verksamheten, och 

att man ger dem tid till att få upprepa sina aktiviteter för att få den bästa inlärningen.  

 

Några respondenter menar att de använder sig av antingen samtal, konkreta material eller att 

det ska vara lekfullt när de delger ny information. Andra menar att de använder en 

kombination av dessa arbetssätt. Utifrån deras svar kan man se att de flesta inte använder sig 

av ett varierat arbetssätt för att tillmötesgå varje barns inlärningsstil. Istället arbetar de utifrån 

vad som passar gruppen som helhet.  

 

Majoriteten av respondenterna nämner att det är genom att vara mycket med barnet och 

genom sin egen erfarenhet de kommer fram till viken inlärningsstil ett barn har, men samtidigt 

säger respondenterna att de inte kan uttala sig om vilken inlärningsstil varje enskilt barn har. 

De flesta av förskolans pedagoger anser i motsats till förskoleklassens pedagoger, att det finns 

utrymme att utgå från varje barns inlärningsstil. Av svaren att döma arbetar de inte aktivt med 

barns inlärningsstilar, trots att flertalet av respondenterna vet hur man tar reda på det och att 

många av förskolans pedagoger menar att det finns utrymme för att utgå från varje barns 

inlärningsstil. 

 32



5 Diskussion  
I diskussionen kommer vi att koppla samman litteraturen, resultatet och våra egna slutsatser 

kring pedagogers medvetenhet om barns inlärningsstilar i förskolan och förskoleklassen och 

hur pedagogerna i så fall anpassar sin verksamhet utifrån detta. 

5.1 Pedagogers medvetenhet om barns olika inlärningsstilar 

Genom vår undersökning kan man se att respondenterna inte har en medveten kunskap om 

vad inlärningsstilar är och hur man på bästa sätt anpassar sin verksamhet utifrån varje enskilt 

barn. Detta uppfattar vi som om att de inte har någon teori som de kan förankra sina tankar på. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att en pedagog bör ha både en teoretisk och 

erfarenhetsmässig kompetens för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för att ge barnen 

en gynnsam utveckling. Däremot upplever vi att det till en viss del finns en omedveten 

kunskap hos våra respondenter, i och med att de har en uppfattning om hur inlärning går till 

hos barn i åldern 1-6 år.  

 

Ett flertal av respondenterna tog upp de grundläggande behoven och även hemmiljön som en 

viktig orsak till hur pass mottagliga barnen var för inlärning. I teorin om olika inlärningsstilar 

som presenteras i litteraturdelen förekom det inget som angav dessa faktorer. Dunn och Dunn 

(1995) har förvisso ett element som innebär att ett barn behöver något att tugga på under tiden 

den arbetar med någon aktivitet, men det anser vi inte har en direkt koppling till de 

grundläggande behoven som innebär att man inte ska vara hungrig inför en 

inlärningssituation. Saar (2006) anser precis som respondenterna att de bakomliggande 

faktorerna väger tungt. Han menar att man måste ta i beaktning av vad barnen har med sig i 

ryggsäcken när de kommer till förskolan eller förskoleklassen. Vi inser att detta är väldigt 

viktigt och inte bör förringas, men hade nog förutsatt att när man pratar om ett barns 

inlärningsstil är dessa faktorer redan tillgodosedda. Detta kanske även de som forskat om 

inlärningsstilar har med i beräkningarna, eftersom de inte har nämnt någonting om detta. 

 

Många av respondenterna ansåg att miljön var en viktig faktor för inlärning. Här menar 

respondenterna att miljön är hur det ser ut i lokalerna, att det finns spännande och utmanande 

material för barnen att upptäcka, men även att miljön bör vara lugn och att det inte 

förekommer för mycket stoj och stim. Enligt Dunn och Dunns (1995) teori om miljömässiga 

faktorer, betonar de att ljud, ljus, temperatur och möbler har betydelse för ett barns inlärning. 
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Däremot tar Dunn och Dunn (1995) inte upp något om vilka föremål som finns inom 

lokalerna. För att skapa en god inlärningsmiljö anser vi att materialen borde vara nog så 

viktiga, men istället borde man kanske fokusera på hur föremålen är placerade för att gynna 

ett barns inlärningsstil. Ett rum kan upplevas stökigt, vilket kan försvåra för vissa barn, 

samtidigt som ett rum med för lite saker upplevs som tråkigt och understimulerande för andra.  

När respondenterna pratar om stoj och stim tar de upp att vissa barn påverkas negativt om det 

är för mycket rörelse och ljud omkring dem, medan andra barn inte verkar bry sig 

överhuvudtaget. Att ljudet kan vara en faktor för inlärning är något som Dunn och Dunn 

(1995) har som ett av sina element, men de menar att ett barn lär sig bäst om de har musik i 

bakgrunden. Det kanske är så att man måste kunna särskilja på att kunna blockera bort ljud 

eller att bli stimulerad av ljud.  

 

Vissa respondenter menar att barn har stor nytta av varandra, medan några respondenter 

menar att det är de vuxna i barnets omgivning som är mest betydelsefulla och att de vuxna 

kan hjälpa till att motivera barnen. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) gäller 

det som pedagog att utgå från barnets erfarenhetsvärld och väcka intresse hos barnen för att 

man ska få ett lärande hos dessa. Vi anser att det är bra om man i förskolans verksamhet kan 

få en bra balans mellan interaktionen med de vuxna och med andra barn. Man får däremot inte 

förringa att vissa barn ibland vill vara själva. Gardner (1986) tar i sin interpersonella 

intelligens upp att en del barn föredrar att umgås med andra, och i den intrapersonella 

intelligensen arbetar barnet helst själv. Även Dunn och Dunn (1995) menar under de 

sociologiska faktorerna att barn tycker om att arbeta tillsammans med andra eller för sig själv. 

 

Det som förvånade oss i vår undersökning var att när vi försökte ta reda på vad 

respondenterna hade för åsikt om sinnena som betydelse för ett barns inlärningsstil, verkade 

det som om de hade väldigt lite kunskap om detta. Alla de tre teorier vi har tagit upp i 

litteraturdelen har nämnt att man kan ta in kunskap genom olika sinnen, och därför verkar de 

ha en väldigt stor betydelse. När vi själva tänkte på inlärningsstilar hos barn, var sinnenas 

betydelse det första vi kom att tänka på, och därför förvånade det oss att våra respondenter 

inte kunde redogöra för detta. Någon respondent tog upp att det gjordes en screening på alla 

sexåringar för att se om de var auditiva eller visuella. Däremot sa hon själv att hon inte 

använde sig av resultaten ifrån denna screening. Istället verkar det vara mer som en 

förberedelse inför skolstarten. Vi tyckte att det var anmärkningsvärt att man gjorde en sådan 

här undersökning på barnen och sedan inte arbetade utifrån resultatet. Varför undersökte man 
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bara om de var auditiva och visuella och inte om barnen var kinestetiska och taktila?  Boström 

och Wallenberg (1997) menar att det finns 15 % av barnen som är kinestetiska/taktila och att 

30 % har en blandning av de olika inlärningskanalerna. Detta innebär att man missar en stor 

del av barnen när man gör en sådan här screening. Kan man kanske göra likvärdiga tester i 

förskolan där man kan se alla de olika inlärningskanalerna? För inte kan det väl vara så att 

inlärningsstilar är ett fenomen som helt plötsligt infinner sig i skolans värld, barnen i 

förskolan/förskoleklassen borde ju ha dessa inlärningsstilar redan tidigare och framför allt 

som Boström (1998) menar att inlärningsstilar är en blandning av våra biologiska faktorer och 

inlärda beteenden.  

5.2 Pedagogens val av metod  

För att presentera ny information till barnen framkom det i vår undersökning att många 

använder sig av samtal. Att enbart använda sig av samtal ställer vi oss frågande till, i och med 

att barnen i undersökningsgruppen är mellan 1-6 år. Detta skulle innebära att hela 

barngruppen skulle vara auditiva, men samtidigt menar respondenterna att alla barn är olika. 

En del respondenter säger att de använder sig av konkreta material, och någon påpekar att de 

använder konkreta material och med utgångspunkt från det ställer de reflekterande frågor. 

Kanske är detta sistnämnda att rekommendera eftersom det gör att fler får möjlighet att ta till 

sig informationen. För oss verkar det också bättre att man kunde variera sitt arbetssätt, och 

kanske kan man presentera en sak på många olika vis. Både Gardner (1996) och Dunn och 

Dunn (1995) påpekar att ett barn ofta inte har enbart en inlärningskanal, utan att det kan vara 

ett flertal faktorer som påverkar och att någon av inlärningskanalerna är mer dominant än de 

andra. 

 

Endast en respondent är inne på att metodvalet beror på vilket syfte man har med aktiviteten. 

Att hon nämnde detta tyckte vi var väldigt intressant, för det är ju så att vi pedagoger alltid 

ska ha ett mål och syfte med det vi gör. Utifrån mål och syfte kanske det också blir lättare att 

avgöra vilken metod man använder sig av. Det skulle vara intressant att veta hur 

respondenterna har kommit fram till att samtal är det bästa sättet att delge information för 

dessa små barn.  

5.3 Barnens inlärningsstilar  

Respondenterna nämner att de är osäkra på vilken inlärningsstil deras barn har, men kunde 

sedan i följande fråga ändå beskriva hur de kom fram till vilken inlärningsstil varje enskilt 
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barn har. De flesta ansåg att genom att vara runt barnet och genom sin egen erfarenhet kunde 

de se på barnet vilken inlärningsstil det hade. Detta tyder på att de har en viss vetskap om att 

de genom observationer av barnet i olika situationer kan få reda på inlärningsstilarna hos 

barnen. Dunn och Dunn (1995) tar upp att just observationer är bra att utgå ifrån när man ska 

komma fram till ett barns inlärningsstil, och de nämner också att man bör experimentera med 

de olika inlärningsstilarna för att sedan komma fram till vilken som är bäst för barnet. 

 

Alla förskollärare i förskolan säger på ett eller annat sätt att det finns möjligheter att utgå från 

varje barns inlärningsstil bl. a. genom att de är många pedagoger och därför kan de dela upp 

barnen i smågrupper och även gå iväg enskilt med något barn om så behövs. I intervjusvaren 

framgår det hos några respondenter att det är framförallt barn i svårigheter som man går ifrån 

med, för att arbeta extra med dem. Vi ställer oss frågande till detta. Att arbeta med 

inlärningsstilar handlar inte enbart om de barn som är i svårigheter, utan även att skapa de 

bästa förutsättningar för alla barn. Vi anser att dessa förutsättningar ska ges inom gruppen om 

möjligt.   

 

I motsats till förskolan anser pedagogerna i förskoleklassen att de inte har någon möjlighet att 

utgå från varje enskild individs inlärningsstil, detta eftersom de anser att de har många barn i 

gruppen och barn är olika. Då pedagogerna i förskolan säger att det finns utrymme för att utgå 

från varje barns inlärningsstil skulle man eventuellt kunna arbeta mer aktivt med detta, och då 

kan man vid överlämningssamtal berätta för förskoleklassens pedagoger om varje barns 

inlärningsstil. Detta borde underlätta för förskoleklassens pedagoger så att de kan arbeta 

vidare utifrån det. Vi vill ändå ställa oss frågande till om det verkligen är så att man i 

förskoleklassen inte har någon möjlighet att utgå från varje barns inlärningsstil. Är det möjligt 

att man inte prioriterar inlärningsstilar? Är det tidskrävande att göra detta, vilket gör att man 

istället väljer att anpassa sina aktiviteter för gruppen som helhet? Boström (1998) betonar 

vikten av att pedagogen förstår betydelsen av olika inlärningsstilar, för genom den vetskapen 

kan man få en effektivare undervisning, men även förstå ett barns beteende i olika situationer. 

5.4 Vidare kunskapsutveckling och forskning 

Det finns ett visst intresse hos respondenterna för att vilja lära sig mer om inlärningsstilar hos 

barn. Boström och Wallenberg (1997) anser att det är betydelsefullt att en pedagog vågar 

prova nya vägar och inte fastnar i traditionella arbetssätt. En respondent uttrycker det så här: 
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[…] man hade kanske blivit mer uppmärksam på varje barn, och hittat kanske, det hade kanske 

blivit lugnare i barngruppen, vi hade kanske inte haft de här som studsat runt och hela den här 

biten, Ja, lite mer kött på benen hade nog inte skadat. […] 

 

Vår undersökning visar att även om respondenterna inte har någon medvetenhet om 

inlärningsstilar, så är deras intentioner att skapa goda förutsättningar för inlärning hos varje 

enskild individ. Detta gör de bl.a. genom att på olika sätt skapa stimulerande miljöer, skapa 

lustfyllda situationer, motivera barnen, och utgå från barnens egna idéer. För fortsatt 

forskning hade det varit intressant att följa upp om detta är tillräckligt för att skapa optimala 

inlärningsmöjligheter för varje barn, eller hade det kunnat bli ännu bättre om man hittat den 

inlärningsstil som passar just det barnet?  Eller är det helt enkelt så att inlärningsstilar inte 

behövs i förskolan/förskoleklassen? 

5.5 Metoddiskussion 
Vi upplevde att respondenterna hade svårt för att svara på ett par av våra frågor. Detta kan 

kanske förklaras med att de inte hade någon egentlig medvetenhet vad inlärningsstilar är för 

något, men kan kanske också förklaras av att vi själva upplevde att ett par av våra frågor 

kanske skulle ha varit formulerade på ett annorlunda vis. Vi skulle ha gjort en pilotstudie, för 

då hade det kanske skett en omformulering av någon fråga, för att det skulle bli mer tydligt 

vad vi var ute efter.  

 

När det gäller våra intervjuer så tyckte vi att det var en fördel att respondenterna fick tillgång 

till frågorna samtidigt som vi själva läste upp dem, för då kunde de titta ner på 

frågeställningarna då de tappade bort dem. Två respondenter hade inte frågorna framför sig, 

och dessa svamlade desto mer utanför området, och en av dessa två påpekade själv: ”att nu 

svamlar jag igen, hur var frågan igen.” 

 

Vi upplevde att det var en svår konst att intervjua, både att man skulle komma in med rätt 

följdfrågor och att leda in respondenterna på rätt spår igen, då de p.g.a. av okunskap inom 

området gärna svamlade runt. Att vi använde oss av bandspelare var både positivt och 

negativt. Det positiva var att vi fick med alla kommentarer, för vi hade aldrig hunnit med att 

skriva ner allting för hand. Det negativa var att svaren kanske kan ha påverkats av att 

respondenterna inte var bekväma med bandinspelningen. Detta märktes på ett par 

respondenter som blev mer avslappnade efter att bandspelaren stängts av. 
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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att belysa vilken medvetenhet pedagoger i 

förskolan/förskoleklassen har om inlärningsstilar och hur de i så fall använder sig av detta i 

arbetet med barnen. Litteraturdelen tar upp tre olika teorier om inlärningsstilar, och hur man 

utifrån dessa kan optimera ett barn inlärning. Gardner (1996) har utvecklat en teori som 

handlar om de multipla intelligenserna, som utgår från att varje människa har någon form av 

intelligens, och genom att arbeta utifrån dessa intelligenser kan man utveckla ett barns fulla 

potential. Dunn och Dunn (1995) menar istället att det finns fem olika faktorer innehållande 

en rad olika element som påverkar hur ett barn lär in på bästa sätt. Bandlers och Grinders teori 

utgår i huvudsak från att varje människa är antingen auditiv, visuell eller kinestetisk-taktil, 

och genom att anpassa undervisningen utifrån dessa faktorer kan man optimera inlärningen 

hos ett barn (Boström & Wallenberg, 1997). I litteraturdelen har det också tagits upp vilken 

betydelse inlärningsstilar har för ett barn, hur man identifierar ett barns inlärningsstil, 

pedagogens roll och förskolans syn på barn. Litteraturen visar också på kritik mot 

inlärningsstilar där Saar (2006) menar att det är fel att tro att man genom att trycka på rätt 

knapp, d.v.s. hitta rätt inlärningsstil, ska få barnet att helt plötsligt lära sig mer effektivt. 

 

 En kvalitativ undersökning har genomförts via intervjuer med sju stycken pedagoger i 

förskolan och förskoleklassen. Intervjuer valdes eftersom man genom dessa kan få fram mer 

djupgående insikter om vilken medvetenhet pedagogerna har om barns olika inlärningsstilar 

och hur de använder sig av detta i sitt arbete. Det framkommer att många använder sig av 

samtal eller konkret material när de ska delge ny information, och några respondenter påpekar 

att information måste ges på ett lekfullt. Bland intervjusvaren kan man utläsa att många 

respondenter vet hur man tar reda på ett barns inlärningsstil, men att de inte är medvetna om 

vilken inlärningsstil varje barn i deras grupp har. Flertalet respondenter i förskolan säger 

också att det finns utrymme att utgå ifrån varje barns inlärningsstil, medan respondenter i 

förskoleklassen säger sig sakna denna möjlighet.  

 

I diskussionsdelen reflekteras och problematiseras det över vad som har framkommit både i 

litteraturdelen och genom intervjuerna. Slutsatsen av undersökningen blir att pedagoger inte 

har någon större medvetenhet om inlärningsstilar, utan de talar istället övergripande om barns 

inlärning. Pedagogerna arbetar inte heller aktivt med barns inlärningsstilar, vilket gör att de 

inte anpassar sin verksamhet efter barnets inlärningsstil.  
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Bilagor 
 
Bilaga A: Avtal 

Bilaga B: Intervjufrågor 

 



Bilaga A 
 
 

Avtal 
 

Härmed godkänner jag att jag deltager i ett forskningsprojekt som 
Ann-Louise Persson och Marie Jonasson från Lärarhögskolan i 
Kristianstad skriver om inlärningsstilar. Jag har fått information om 
vad undersökningen går ut på och att den kommer att läggas ut på 
Internet vid forskningsprojektets avslutande. Alla personuppgifter och 
platser kommer att vara anonyma i arbetet. Jag är medveten om att jag 
när som helst har rätt att avbryta min medverkan i projektet. Jag har 
också rätt att ta del av intervjumaterialet om jag så önskar. 
 
Jag godkänner att intervjun bandas:     Ja_____    Nej_____ 
 
 
Datum  ________________________ 
 
Underskrift  ____________________ 
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Bilaga B 
 
 
  Intervjufrågor 

1. Vilka faktorer anser du påverkar ett barns inlärningsstil?  

Följdfråga: Vilken roll tror du t.ex. att våra sinnen, känslor, motivation, 

självförtroende, miljö, interaktion med andra har för ett barns inlärningsstil?  

2. Vet du vilken inlärningsstil barnen i din grupp har? 

3. Hur kommer du fram till vilken inlärningsstil ett barn har? 

4. Hur arbetar du när du delger ny information till barnen? 

5. Finns det något speciellt att tänka på, för den ålder dina barn i verksamheten är, när 

det gäller inlärningsstilar? 

6. Finns det utrymme för att utgå från varje barns inlärningsstil i din barngrupp idag? 

Följdfråga: Om inte, vad skulle du vilja förändra? 

7. Känner du att det här med inlärningsstilar är något som du skulle vilja lära dig mer 

om? Följdfråga: Varför, varför inte? 
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