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Abstract
Dagens samhälle ställer höga krav på våra elever. De ska förberedas för ett samhälle där det
inte bara är faktakunskaper som är det viktiga, utan främst förmågan att inhämta och lära de
kunskaper som krävs för den specifika situationen. Detta kräver en allt högre grad av
individanpassad undervisning, där varje elevs behov tillgodoses. Samtidigt blir vi ständigt
påminda om nedskärningar i skolan som resulterar i bristande resurser och allt större klasser.
Hur ska pedagoger i dagens skola lyckas bedriva en individanpassad undervisning under
dessa förutsättningar? Med denna fråga som utgångspunkt har vi tagit del av litteratur och
forskning i ämnet individanpassad undervisning. Mycket av denna litteratur inriktar sig på
inlärningsstilar och multipla intelligenser och vi vill därför med detta examensarbete
undersöka möjligheterna med att bedriva en individanpassad undervisning utifrån just
inlärningsstilar och multipla intelligenser. I vår teoridel presenterar vi olika faktorer och
intelligenser som påverkar varje elevs inlärningsstil och i vår empiriska del redovisar vi för
vår undersökning, där vi intervjuat aktiva pedagoger på fältet om hur de arbetar med
inlärningsstilar och individanpassad undervisning. Vi hoppas att denna uppsats ökar läsarens
medvetenhet om hur viktig kunskapen om olika inlärningsstilar är. Vi hoppas också att ge
läsaren inspiration, lust och vilja att bedriva en individanpassad undervisning.
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1. INLEDNING
Dagens samhälle ställer höga krav på våra elever. De ska förberedas för ett samhälle där det
inte bara är faktakunskaper som är det viktiga utan främst förmågan att inhämta och lära de
kunskaper som krävs för den specifika situationen. Denna förmåga grundar sig i vetskapen
om hur man lär och intresset för just lärandeprocessen är stort bland både lärare och forskare i
dag. Nya upptäckter på detta område sker hela tiden. Från att ha koncentrerat sig på själva
undervisningen fokuserar man nu alltmer på själva inlärningen. Man frågar alltså inte längre
hur vi ska kunna lära ut på bästa sätt, utan hur vi ska kunna skapa en god inlärningsmiljö, där
alla elever utvecklas och där man presenterar olika redskap för att eleven ska hitta sitt eget
sätt att lära sig själv. Detta innebär till stor del att man tar reda på hur eleven lär, och utgår
sedan från detta i arbetet med eleven.

Därför är det så viktigt att alla elever får en undervisning som är anpassad för just
honom/henne. Alla elever behöver motiveras att göra sitt bästa, utmanas att nå och spränga
sina egna gränser, att bli medvetna om sig själva, sin förmåga och hur de ska göra för att nå så
långt som möjligt. Det står dessutom i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 (Fritzes, 1994) att undervisningen ska anpassas till
varje elevs förutsättningar och att skolan ska se till att varje elev hittar sitt eget sätt att lära.
Skolan har även ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför
kan undervisningen inte vara lika för alla. Läraren är alltså skyldig att bedriva en
individanpassad undervisning och utgå från elevernas olika förutsättningar.

1.1 Bakgrund
Vi är två lärarstuderande som under vår sista termin ska skriva ett examensarbete som ska
leda till fördjupad kunskap och utveckling av vår framtida lärarroll. Under vår utbildning har
vi fått en bred pedagogisk grund att stå på, men vi känner ändå att vi vill fördjupa oss
ytterligare i hur vi ska kunna möta alla elever på rätt nivå. Under våra perioder av
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har vi blivit alltmer medvetna om att alla barn verkligen
lär sig på olika sätt och olika snabbt och vi har ställt oss själva frågan: hur ska vi som
blivande pedagoger anpassa vår undervisning så att den passar alla?

Vi har därför valt att skriva om individanpassad undervisning med utgångspunkt från
inlärningsstilar och multipla intelligenser. Detta ämne ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi
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som blivande pedagoger måste kunna se alla elevers olika behov och förutsättningar och
kunna anpassa vår undervisning därefter. Med tanke på dagens nedskärningar i skolan måste
vi som pedagoger kunna hantera allt större klasser och ändå ägna tid och engagemang till
varje elev. Resurserna försvinner allt mer och vi måste vara beredda på att i vissa fall även ta
rollen som specialpedagog. Genom att vara medveten om elevers olika inlärningsstilar tror vi
att man kan arbeta på ett konkret sätt med en individanpassad undervisning.

1.2 Syfte
Med detta examensarbete vill vi undersöka på vilka sätt kunskap om elevers olika
inlärningsstilar anses hjälpa pedagoger att bedriva en individanpassad undervisning, samt ta
reda på hur erfarna pedagoger på fältet arbetar med inlärningsstilar och individanpassad
undervisning.

1.3 Uppsatsens disposition
Först kommer vi redogöra för den litteratur och forskning vi läst i en teoridel, för att ge en
bakgrund till det aktuella ämnet. I denna del kommer vi att presentera några pedagogiska
föregångare som ligger till grund för den teori och forskning vi inriktat oss på, beskriva vad
Lpo-94 tar upp om individanpassad undervisning, redogöra för Dunn & Dunns
inlärningsstilsmodell och de faktorer som anses påverka vår inlärningsstil, samt beskriva
Gardners tankar om de multipla intelligenserna. I vår empiriska del kommer vi att beskriva
hur vår undersökning gått tillväga, samt kategorisera de svar vi fick under våra intervjuer.
Slutligen kommer vi att försöka svara på vår frågeställning med hjälp av vår teoridel och
empiriska del och knyta samman detta i vår slutliga diskussion.
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2. TEORIDEL
2.1 Pedagogiska föregångare
Vi kommer här att presentera några av de personer som ligger till grund för den teori och
forskning vi tagit del av under arbetets gång. Dessa personer spelar på olika sätt in i hur vi ser
på inlärningsstilar idag.

2.1.1 Piaget och Vygotsky
Piaget var en Schweizisk psykolog som var mest aktiv i sin forskning runt 1920 talet. Han
forskade framförallt om människans intellektuella utveckling. Han gjorde många studier som
han tyckte visade att betydelsen inte bör läggas på hur eleven svarar utan snarare på hur
eleven resonerar och funderar på hur den kommit fram till svaret. Piaget ser inte människan
som en passiv varelse som mottar sinnesintryck från omvärlden, utan snarare en aktiv individ
med förmågan att skapa meningsfulla helheter av omgivningen (Säljö 2000).

Barn är varken födda med kunskap eller fått kunskap givet till dem. Varje barn måste bygga
upp sina egna former av kunskap under lång tid och varje försök till handling eller hypotes
representerar barnets senaste försök att förstå och begripa omvärlden. Piaget fäste också stor
vikt vid grundbegrepp som tid, rum, antal och orsakssammanhang. Han undvek därför att
använda sig av metoder som bygger på ren memorering eller som bara är giltiga i vissa
kulturella sammanhang (Gardner 1983).

Enligt Piaget ska barn tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand. Arbeta laborativt och
styras av sin egen nyfikenhet. Han förespråkade förståelse framför att lära utantill. Han ansåg
att vuxnas påverkan i barns aktiviteter och traditionell undervisning är störande element som
motverkar barnens spontana aktiviteter och självständiga utveckling. Det är när barn är aktiva
fysiskt och intellektuellt engagerade i sin omgivning och när de undersöker den, som de
utvecklar sin förmåga (Säljö 2000).

Vygotsky, som var verksam under början av 1900-talet, hade lite olik syn på utvecklingen
jämfört med Piaget. Piaget står för att det är inifrån den enskilda människan som utvecklingen
sker medan Vygotsky hävdar att det är i huvudsak miljöinriktat (Hermansen ,2000; Malten
2002).
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Piaget lägger stark betoning på betydelsen av barnets aktivitet i förhållande till omvärlden.
Barnet behöver vara i fysisk kontakt med objekten i sin omgivning för att utveckla sitt
tänkande. Enligt Vygotsky tolkas i stället omvärlden för barnet i gemensamma och kollektiva
verksamheter. Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på
det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar ( Säljö 2000).

Enligt Piaget så utvecklas människan oberoende av kulturella sammanhang. Piaget ses av
kritiker som eurocentrisk då han oftast utgår ifrån den västerländska kulturen. Om man ser det
från ett sociokulturellt sätt så är det uppenbart att världen fungerar olika i olika kulturella
miljöer. Därför blir resultatet naturligt att människor från olika kulturella miljöer har olika
uppfattning om omvärlden och därmed utvecklas på helt skilda grunder. En av Piagets tankar
är att det mänskliga intellektet når ett stadium då det är fullt utvecklat. I motsats till denna
tanke menar Vygotsky att människans intellekt aldrig når en ändpunkt (Säljö 2000).

2.1.2 Howard Gardner
Howard Gardner är mest känd för sin teori om de multipla intelligenserna. Hans arbete har
förändrat hur man tänker och arbetar inom utbildning, konst, kognitiv psykologi och i
medicin. Han gjorde karriär vid Harvard universitetet som professor i medicin, neurologi och
pedagogik- och kognitions- forskning. Gardner har använt sig av sina kunskaper i medicin
och neurologi för att komma fram till en uppfattning om vad begåvning och kompetens
innebär. Enligt Gardner är inte bildning det samma som allmänbildning eller faktakunskap.
Han menar att bildning är förmågan att se kritiskt på saker och ting, göra jämförelser, se
sammanhang och uppleva anknytningspunkter oberoende av skolans olika ämnen. Istället för
att eleverna ska lära sig en massa namn och årtal utan djupare mening föreslår han att de
under en längre tid ska fördjupa sig i olika teman, som skapar sammanhang. Han har i över 17
böcker utforskat kreativitet och intelligensbegreppet i barns lärande och visat betydelsen av
konst i utvecklandet av grundläggande tänkeprocesser. 1983 publicerade han den banbrytande
boken "Frames of Mind: The teori of multiple intelligences". Han visade att intelligens är
mycket mer än bara det traditionella intelligensbegreppet och att människan lär sig på ett
unikt sätt. Han menar att alla människor innehar alla de olika intelligenserna, men alla är inte
lika utvecklade. Varje individ har en eller några få intelligenser som är de dominerande och
utgör våra starka sidor (Egidius, 2003).
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2.1.3 Rita och Kenneth Dunn
Rita Dunn är professor vid St. Johns University i New York och Kenneth Dunn är professor
vid Queens College i New York. Paret har under många år forskat kring inlärning och
inlärningsstilar. De baserar sina inlärningsstilar på forskning om hjärnans arbetssätt, och
menar att inlärningsstilarna består av dels biologiska/genetiska drag och dels miljömässiga.
Begreppet inlärningsstilar handlar om hur olika vi är. Varje individ är unik och har sitt sätt att
lära sig på. Att utgå från en elevs inlärningsstil innebär, enligt makarna Dunn, att man
koncentrerar sig på och utgår från elevens starka sidor och kan därefter jobba med de svaga
sidorna. En individs inlärningsstil påverkas av många olika faktorer och Rita och Kenneth har
utarbetat en modell som visar vilka dessa olika faktorer är. Denna modell kallas ”The Dunn &
Dunn Learning Styles Model” (Boström, 1998).

2.2. Lpo och individanpassad undervisning
Då man läser i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet, Lpo-94 (Fritzes, 1994) kan man finna ett starkt uttalat stöd för elevernas rätt
att inhämta kunskap utifrån deras olikheter som personer och sätt att lära. Särskilt mycket vad
gäller individanpassning finner man i den del av Lpo-94 som talar om skolans värdegrund och
uppdrag. Där står bland annat följande:

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen art och därigenom kunna
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s.5)

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (s.6).

”Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov” (s.6).

Vi menar att dessa uttalanden stödjer vår tanke om att eleverna bör ges möjlighet att bli
medveten om sin egen specifika särart och stärkas i sina olika begåvningar och intelligenser.
Det är först när eleverna blir medvetna om hur de bäst lär sig som de kan utnyttja sina
resurser. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för individens fortsatta lärande, ett
livslångt lärande.
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Ett livslångt lärande kommer ur lusten att lära, alltså måste lusten att lära stimuleras och
ibland initieras av skolan. Ett av skolans uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras
att inhämta kunskaper. När eleven får möjlighet att själv inhämta sina kunskaper, på sina
villkor kommer ofta också lusten att lära och förmåga att lära. Därför är det så viktigt att
skolan strävan efter att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande
och kunskapsutveckling (Fritzes, 1994).

Lust att lära hänger även ihop med social trygghet. I Lpo-94 kan man läsa att eleven skall
mötas av respekt för både sin person och sitt arbete. Skolan skall också sträva efter att skapa
en social gemenskap som ger trygghet och därmed även vilja och lust att lära. Man kan säga
att genom social trygghet och individuella anpassningar i undervisningen, ska varje elev
stimuleras till ett livslångt lärande.

Vad beträffar mål och riktlinjer i avseende på de kunskaper som eleverna ska ta del av i
skolan, står det bland annat i Lpo-94 att:

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” (s.11)

Vidare står det att läraren skall:
•

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

•

Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

•

Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

•

Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (s.14)

Med andra ord skall läraren i så stor utsträckning som möjligt utgå från elevens
förutsättningar men också ge möjlighet till utveckling av elevens hela förmåga. En flexibel
och varierad undervisning bör alltså eftersträvas.

Om elevens ansvar och inflytande står det i Lpo-94 att läraren skall:

”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete
i skolan” (s.15).
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”Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s.16)

I praktiken innebär det att läraren i samråd med eleverna ska lägga upp sin undervisning på ett
sätt som passar eleverna. Både innehåll och metod bör diskuteras tillsammans för att eleverna
skall få inflytande över sin egens inlärningssituation. På så sätt får eleverna även ansvar över
skolsituationen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det i Lpo-94 fokuseras mycket på individen, dess rätt
att utvecklas och dess rätt att lyckas. Man finner ett starkt uttalat stöd för elevernas rätt att
inhämta kunskap utifrån deras olikheter som personer och sätt att lära. Att undervisningen
skall individanpassas går alltså inte att undgå. En individanpassad undervisning har man som
lärare skyldighet att ge och som elev rättighet att få.

2.3 Inlärningsstilar
Vi är alla sammansatta på ett helt unikt sätt. Våra specifika livserfarenheter formar våra
förnimmelser, det sätt på vilket vi lär och i praktiken vilka vi är. En del av våra neurala
ledningar, det vill säga våra nervnät i hjärnan, bestäms emellertid av medfödda faktorer. Vi
föredrar till exempel att använda en hand framför den andra, ett öga framför det andra och till
och med ett öra framför det andra. Våra neurala ledningar bestäms alltså av det sätt vi väljer
att ta emot information från våra sinnen. Dessa neurala ledningar representerar vår unika
inlärningsstil och är varken bra eller dålig. Den innebär bara att vi föredrar vissa typer av
perception framför andra (Hannaford, 1997).

Begreppet inlärningsstilar handlar till stor del om livsstilar och framför allt om hur olika vi är.
Att utgå från en elevs inlärningsstil innebär i stora drag att läraren bygger lärandet på elevens
styrkor istället för att sätta svagheterna i fokus. På så sätt skapas en positiv inställning till
skolan och till lärande och först därefter kan man successivt bearbeta svagheterna. Alla
individer har sitt individuella sätt att lära sig och inlärningsstilar är de faktorer som
tillsammans avgör hur en individ lär sig. Att olika individer lär sig på olika sätt är givetvis
inget nytt. Det som däremot förvånar är att det i de flesta klassrum världen över ges
undervisning med metoder som förutsätter att vi alla lär oss på samma sätt (Boström, 1998).
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2.3.1 Dunn & Dunn och inlärningsstilsmodellen
Inlärningsstilarna är till stor del förankrade i hjärnans arbetssätt och är ett resultat av såväl
biologiska drag som inlärda beteenden. Forskning kring detta har pågått under många år, och
förgrundsgestalterna inom inlärningsforskningen är Rita och Kenneth Dunn. De har i sin
forskning identifierat 21 olika element eller stildrag som påverkar en individs inlärningsstil.
De har sedan kategoriserat dem i fem ”fält” och sammanställt dem i figuren nedan (Boström,
1998).

Figur 1: Dunn & Dunn´s inlärningsstilsmodell

I Dunns & Dunns inlärningsstilsmodell (se figur 1) kan man utläsa att inlärningsprocessen
påverkas av följande faktorer:
•

Miljömässiga faktorer: ljud, ljus, temperatur, klassrummet

•

Emotionella faktorer: motivation, envishet, ansvar, struktur

•

Sociologiska faktorer: arbeta själv, i par, i grupp, i team, med vuxen, varierat

•

Fysiologiska faktorer: varseblivning/sinnenas betydelse, mat, tid, rörlighet

•

Psykologiska faktorer: informationsbearbetning, tankestil
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Miljömässiga faktorer
Den yttre miljön påverkar oss hela tiden! Ett vanligt klassrum anses av många forskare vara
det största hindret för effektiv inlärning. Engagerande och trevliga omgivningar aktiverar
kemiska reaktioner i vår kropp och vår möjlighet till inlärning ökas. För många elever
motverkar miljön skolans ambition att stimulera kreativitet, nytänkande och idérikedom. En
för hjärnan spännande miljö skall inspirera, imponera och väcka uppmärksamhet för lärande
samt ge en positiv och välkomnande känsla. Om klassrummet upplevs som en behaglig plats
har redan en dörr öppnats för att underlätta inlärningen (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992).

Rika miljöer stimulerar hjärnan att bilda nya nervförbindelser. Och för att elevernas hjärnor
ska fortsätta vara alerta bör man med jämna mellanrum förändra klassrummet. Men vi
behöver också trygghet och stabilitet, så ändra miljön och planera den med omsorg. Att
möblera klassrummet flexibelt är mycket viktigt. Varje individ bör få möjlighet att välja sin
bästa arbetsplats. Detta skapar större motivation och arbetsinsatserna blir effektivare
(Boström, 1998).

Musik är ett av de mest effektiva sätten att förändra en individs sinnesstämning och att elever
lär sig bäst under absolut tystnad är en vanföreställning. Det finns många undersökningar som
visar att musik påverkar det centrala nervsystemet och därmed vår andning, hjärtslag,
hjärnvågor och våra inre mentala föreställningar. Musik är ett relativt lätt sätt att påverka
inlärningen och skapar en speciell atmosfär i klassrummet (Boström, 1998).

Men det är givetvis precis lika viktigt att stimulera tystnaden eftersom det inte är alla elever
som lär sig bra under påverkan av musik. När eleverna tillåts vila i absolut tystnad skapas
möjlighet till viktiga reflektioner och i vissa fall ökar koncentrationen. Om nu vissa elever
behöver bakgrundsmusik och vissa vill ha tyst och andra är flexibla, hur löser vi det i
verklighetens klassrum? Boström (1998) menar att det går att lösa genom att inreda en tyst vrå
i ett annat rum och ha bakgrundsmusik i klassrummet. Där det råder brist på lokaler kan
freestyle lösa problemet och på så sätt störs inte de elever som vill ha tystnad. Man kan också
variera musik och tystnad under olika arbetspass under dagen.

I klassrummet kan man även ordna arbetsplatser med olika sorters belysning, så som
bordslampor, golvlampor, cafélampor och spotlights. För även ljusstyrkan påverkar vår
inlärningsstil. Många elever presterar faktiskt bättre i svagare ljus än i klassrummets starka
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belysning. Ofta tenderar skolans starka fluorescerande belysning till att göra barnen rastlösa
och ge dem huvudvärk. Ju yngre barnen är, desto svagare belysning verkar de vilja ha. För att
kunna läsa och koncentrera sig behöver barnen just den ljusstyrka de själva tycker är behaglig
(Boström, 1998).

En annan sak som påverkar inlärningen är temperaturen i klassrummet. Den allmänna
temperaturen i skolan kan oftast inte varieras och eleverna får istället uppmanas till att själva
påverka behovet av värme eller kyla. De som behöver svalt kan sitta nära fönstren eller bära
svalare klädsel, medan de som vill ha varmare kan ha varmare klädsel eller sitta vid
elementen. ”Fel” temperatur kan försämra såväl prestation som exakthet och intellektuella
färdigheter (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992).

Emotionella faktorer
Lärande kräver en känslomässig motor som utgör den viktiga motivationen till lärande och
utveckling. Varje individ anses vara en från grunden en aktivt lärande varelse som lär sig
genom samspel med omgivningen, där leken som form för bearbetning och utveckling spelar
en avgörande roll under de tidiga barnaåren. Därför är det så viktigt att bibehålla denna
naturliga motivation för inlärning även när barnen blir äldre (Adler & Holmgren, 2000).

Motivation innebär engagemang och drivkraft och detta krävs för att vi ska komma framåt
och utvecklas. För att bli motiverad är det viktigt att sätta upp mål. Man skiljer på inre och
yttre motivation. De personer som besitter en inre motivation drivs av en inre kraft, har
utstakade mål och känner starkt självförtroende i sina studier. Personer med en yttre
motivation söker hela tiden efter yttre stimuli som tecken på bekräftelse och fortsatt arbete.
De ger lätt upp och kräver ständig feedback. En viktig uppgift i hemmen och skolan måste
därför vara att uppmuntra den inre motivationen (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992).

Vidare menar Dunn, Dunn och Treffinger (1992) att begrepp som självförtroende, självkänsla
och självtillit även påverkar de emotionella faktorerna. En god självkänsla innebär att vi
tycker om oss själva och att vi tål motgångar. Genom att ha en god självkänsla inser individen
att han/hon är värdefull som han/hon är och detta påverkar den inre motivationen i positiv
riktning.
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Känslor och attityder är egentligen helt avgörande för inlärningen. Hur vi uppfattar en
händelse påverkas av våra känslor och bestämmer såväl vår respons som vår förmåga att lära
oss. Om vi uppfattar en inlärningssituation som positiv stimuleras många neuroner i hjärnan.
Förmågan att etablera nätverk ökas och därmed minns vi bättre och lärandet blir mer effektivt.
Inlärningen är alltså inte bara en intellektuell övning, utan även ett känslomässigt engagemang
(Boström, 1998).

Vissa individer är väldigt duktiga på att ha många bollar i luften. De har ofta många projekt
på gång och slutför ofta bara de projekt som är roligast för dem. Dessa elever uppvisar en kort
koncentrationsförmåga och därmed låg uthållighet. Elever med stor uthållighet är de elever
som arbetar på lång sikt, stegvis och gör klart en uppgift i taget. De är duktiga på att slutföra
de projekt de startat. Det finns också de elever som har dålig uthållighet. De sätter igång med
uppgifter, men byter dem eller slutför dem inte (Boström, 1998). Hinder för koncentration och
uthållighet kan vara leda, oro eller nervositet. Medvetenhet, personligt intresse och inre
motivation leder ofta till bättre uthållighet. Med andra ord handlar det om att koncentrera sig
på rätt sak vid rätt tillfälle och att vara medveten och uppmärksam på nuet.

Boström (1998) menar också att Dunn & Dunn i sin inlärningsstilsmodell pekar på att
ansvarskänsla är något som ingår i de emotionella faktorerna. Människor med hög
ansvarskänsla gör oftast vad som förväntas av dem, tänker noga igenom arbetet och dess
konsekvenser innan de agerar. Dessa elever tenderar att vara lojala och utföra sina läxor och
arbetsuppgifter på bestämd tid. Elever som besitter en låg ansvarskänsla glömmer lätt bort
läxor, löften, tider osv. Som pedagog är det viktigt att vara flexibel i fråga om ansvar och
variera graden av ansvarskänsla beroende på uppgiftens art. Även om strikta instruktioner och
krav innebär en viss trygghetskänsla kan ett ständigt organiserande vara begränsande för
eleverna, med följden att de inte lär sig ta egna beslut. Självständighet och att kunna ta ansvar
för såväl sina beslut, sina handlingar, sina resultat och sina misstag, är viktigt för såväl
framgång i skola som i arbetsliv.

Vissa elever trivs bra med en hög grad av struktur och behöver klara regler och direktiv och
känner sig trygga med att veta exakt vad som ska göras och vad som förväntas av dem. Dessa
elever tenderar att tappa motivation om de ges för mycket frihet. För andra är det tvärtom. De
vill klara sina uppgifter med få instruktioner och riktlinjer. Dessa elever är i hög grad
självstyrda och gillar att prova sig fram med egna strategier. De tål inte att bli styrda för
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mycket och protesterar om man försöker styra dem för mycket. Det är viktigt att du som
pedagog är lyhörd för den grad av struktur som olika lever kräver, då det lätt påverkar både
motivation och självkänsla (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992).

Sociologiska faktorer
Vårt dagliga liv handlar mycket om sociala relationer av olika slag. Begreppet social
kompetens, det vill säga förmågan att samverka med individer och grupper på ett så
konstruktivt sätt som möjligt, klassas numera som en viktig egenskap, såväl i skolan som i
arbetslivet. De sociala stildragen är mer eller mindre inlärda och kan lättare bearbetas än
andra stildrag (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992). Vi presterar bäst om vi tillåts arbeta i den
gruppering vi föredrar. Det finns de elever som helst arbetar ensamt och de som helst arbetar i
par eller i grupp. En tredje sorts elever är flexibla och varierar sig beroende på uppgift och
situation. Genom att träna eleverna i att arbeta i olika grupperingar kommer de att kunna
bredda sin sociala kompetens och situationsanpassa sig. På så sätt skapas även en större
acceptans och förståelse för olikheter eleverna emellan. Med en ökad självrespekt kan de
kanske också se värdet av denna mångfald i ett större perspektiv så småningom (Boström,
1998).

Fysiologiska faktorer
I varje klass finns de elever som absolut inte kan sitta stilla och tyvärr får dessa elever allt för
ofta höra orden ”sitt still och var tyst”. Ofta är det dessa elever som har ett stort rörelsebehov i
samband med inlärning. Boström (1998) menar att om dessa elever tillåts att röra sig från det
område där det ges instruktioner ökar deras prestationer i skolan, jämfört med om de skulle
sitta stilla på samma ställe. Dessutom innebär rörelse att hjärnan förses med syre som är
oumbärligt för utvecklingen av hjärnans nervnät och därmed påverkar även syretillförseln
inlärningen (Hannaford, 1997).

Kroppen integrerar tänkande och inlärning. Genom fysiska rörelser skapas nätverk av
nervceller och komplexa mönster bildas i hjärnan. Ju fler stimuli vi tar emot via våra sinnen,
ju fler neurala nätverk byggs det upp i vår hjärna och desto effektivare blir vår inlärning och
kreativitet. Rörelse vid inlärning är alltså inte helt fel. För att kunna utföra aktiviteter som att
skriva, läsa, räkna, minnas och tänka, måste informationen korsa mellan de olika
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hjärnhalvorna. Genom att integrera hjärngymnastik i undervisningen kan man förstärka
inlärningen (Boström, 1998). Hjärngymnastiken behöver inte vara särskilt avancerad.
Rörelser som innebär korslaterala, finmotoriska rörelser aktiverar balanserade och lika
muskler på kroppens båda sidor och gör att hjärnan använder båda sidor i samklang
(Hannaford, 1997).

I skolan är det viktigt att i hög grad integrera kroppsliga aktiviteter med lärande. Det ger fler
sinnesförnimmelser, vilket håller uppmärksamheten uppe bättre, vilket i sin tur förbättrar
informationsintaget. Genom rörelseaktiviteter aktiveras hela sinnessystemet. Att införliva
kinestetiska inlärningsmetoder stärker alltså alla elevers inlärningskapacitet, medan vissa
elever alltid kräver någon form av rörelse under inlärning (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992).

Boström (1998) menar också att det är lämpligt att tillåta nyttigt tilltugg under lektionerna,
som exempelvis frukt, grönsaker och nötter. Kroppen och hjärnan behöver bränsle och
eleverna kan inte styra över när detta behövs. Vissa hjärnor klarar av att arbeta längre perioder
utan bränsle medan andra hjärnor absolut behöver få behovet av bränsle tillgodosett under
lektionen. Däremot är det inte lämpligt att tillåta sådant som innehåller socker, eftersom detta
kan ge den motsatta effekten för inlärningen. Först får men en energikick, men sedan sjunker
energinivån drastiskt till sämre värde än innan.

Tillgång till vatten är däremot jätteviktigt eftersom rikligt med vatten upprätthåller den
elektrolytiska balansen i nervcellerna i hjärnan, som då fungerar mer effektivt (Hannaford,
1997).

Att kunna styra över vilken tid på dygnet vi vill lära oss saker är i princip omöjligt. Skolorna
börjar oftast klockan åtta och pågår till eftermiddagen och det är inte så mycket tid att välja
på. För visst är det så att vissa personer lär sig bäst på morgonen, medan andra tänker bäst på
natten. Tyvärr kan vi inte styra så mycket över detta, men vi kan däremot vara lyhörda mot
våra elever och uppmuntra dem att läsa sina läxor under den tid som passar dem. (Boström,
1998)

Allt som vi upplever via våra sinnen registreras i hjärnan. Det är via våra sinnen som vi får
hjälp att omvandla elektrisk och kemisk information till konkreta meddelanden i
nervsystemet. Själva perceptionen består av tre delar:
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1. Signaler, retningar sänds till sinnesorganet.
2. Den direkta upplevelsen när stimulering sker.
3. Tolkning av sinnesintrycket.

Det är långt ifrån alla retningar som leder till medvetna upplevelser för hjärnan filtrerar bort
det som inte är väsentligt och tur är det, för annars skulle vi bli överstimulerade. (Adler &
Holmgren, 2000)

Den perceptuella dominansen, det vill säga det sinne som dominerar, är av största vikt vid
inlärningen. När vi lär oss nya och svåra saker vill vi helst få informationen presenterad på
vårt representativa system. Vi lär oss dock bäst när flera sinnen är involverade. Detta kallas
multisensoriskt lärande. Kan vi stimulera barn till att använda olika sinnen hjälper vi dem till
större flexibilitet i vårt samhälle (Boström, 1998).

Små barn lär sig först via det kinestetiska sinnet. De inhämtar information och skaffar sig
grundläggande färdigheter när hela kroppen är involverad, huden är ju ett enda stort
känselorgan. Därefter utvecklas det taktila sinnet, det vill säga de lär sig genom att ta i och
fingra med saker. Det visuella sinnet utvecklas starkt som inlärningssinne under förskoleåren
och det innebär att man lär sig genom att se och betrakta bilder, ord, symboler och dylikt.
Gradvis utvecklas förmågan att minnas vad man ser eller läser under en lektion. Sist utvecklas
det auditiva sinnet, det vill säga hörförståelsen. Först i 11-13-årsåldern kan flertalet barn
hyfsat väl minnas komplicerade saker de hört under en lektion (Dunn, Dunn & Treffinger,
1992).

De fyra sinnesmodaliteterna som har störst betydelse för inlärningen är alltså:
•

Det kinestetiska sinnet

•

Det taktila sinnet

•

Det visuella sinnet

•

Det auditiva sinnet

Det kinestetiska sinnet kan delas in i yttre och inre faktorer. Yttre faktorer har vi redan varit
inne på tidigare då vi berättade att vissa elever tänker bättre när de rör på sig. Uppgifterna blir
roligare och minnet förbättras och får att nå bäst studieresultat behöver dessa elever vara
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aktiva i projekt, utföra fysiska aktiviteter och delta i verkliga situationer. Inre faktorer är att
det ska ”kännas rätt”. Vissa elever är starkt känslomässiga i sitt sätt att ta emot information
och de fattar sällan beslut genom rationellt tänkande, utan oftast på känslomässiga grunder.
För att hålla prestationen högt och entusiasmen i topp är det extra viktigt att dessa elever trivs
med arbetssättet. För kinestetiska elever är all sorts praktiskt arbete positivt. Lek, spel och
experiment är starka ankare för deras inlärning och som pedagog bör du se till undervisningen
innehåller projektarbeten och tematiska arbeten (Boström, 1998).

Taktila elever tycker om praktiskt arbete med händerna. De vill också använda händerna när
de koncentrerar sig eller arbetar aktivt och de minns bättre när händerna är involverade i
inlärningsprocessen. Genom att låta de taktila eleverna göra sina egna redskap för inlärning,
så som ”inlärningskort”, ”hålsvarare” och ”memoryspel” stimuleras deras sinnesmodalitet och
de lär sig bättre. Datorn är också ett utmärkt hjälpmedel för taktila elever. I klassrummet bör
det finnas plockmaterial, som exempelvis små virkade bollar och så vidare, som de taktila
eleverna kan fingra på under olika aktiviteter (Boström, 1998).

De visuella eleverna kommer bäst ihåg via iakttagelser. Textvisuella personer minns bäst det
de läst medan bildvisuella personer föredrar bilder, diagram, filmer, kartor och dylikt.
Visuella personer lär sig inte bra av muntliga instruktioner. Däremot är de väldigt duktiga på
att minnas det som skrivs på tavlan. De vill gärna se hur saker och ting fungerar och får
mycket användbar information genom observationer. Som pedagog är det viktigt att du låter
de visuella eleverna anteckna och rita minneskartor under lektionerna samt ge dem visuella
minnesbilder när du berättar något (Boström, 1998).

De auditiva eleverna är goda lyssnare och föredrar muntliga instruktioner och njuter av rena
föreläsningar. Många är även duktiga på att prata och diskutera och de hörs oftast mest i
klassrummet. Auditiva personer tycker inte om att arbeta med ”papper och penna uppgifter”,
de vill hellre prata om och diskutera ämnet i fråga. Musik, rytmer och toner stimulerar dem i
klassrummet. Som pedagog bör du låta dessa elever arbeta i par eller grupp för att underlätta
inlärningen, eftersom de då kan prata och dela sina idéer och kunskaper med de andra
(Boström, 1998).
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Dunn, Dunn och Treffinger (1997) menar också att de flesta av oss inte bara har en
sinnesmodalitet som dominerar. De flesta av oss har tre eller fyra kanaler som fungerar, men
en eller två av dessa är starkare och präglar våra personligheter. Lär vi oss endast på ett sätt
bildas endast ett elektrokemiskt spår i hjärnan. Om vi däremot lär på flera olika sätt, utvecklas
hela hjärnan och integrerar många olika nervcellers förbindelser. Så även om det är viktigt att
känna till vilka kanaler som är starka hos olika elever är det lika viktigt att alla kanaler
stimuleras, så att bästa möjliga studieresultat kan uppnås.

Psykologiska faktorer
För att lära oss nytt och svårt material måste vi först behandla informationen i våra hjärnor.
Vissa personer vill informationen presenterad stegvis, detta kallas sekventiellt eller analytiskt
lärande. Sekventiellt lärande kan liknas vid ett pussel där alla bitar måste vara på rätt plats för
att hela bilden ska kunna tydas. Dessa personer vill gärna ha informationen organiserad, gärna
specificerad och de lär sig bra av översikter och fakta. De föredrar att göra en sak i taget.
Andra trivs bättre med att få helheten presenterad först och därefter detaljerna, detta kallas
holistiskt eller globalt lärande. Dessa personer vill helst bli känslomässigt fångade av ett ämne
och tycker om att lyssna till berättelser och anekdoter. De vill ha pusslets ramar först och
sedan de olika bitarna och de trivs med att arbeta med många olika saker samtidigt. Eftersom
en klass ofta består av både sekventiellt och holistiskt lärande individer kan det vara svårt att
anpassa sin undervisning efter detta. Därför är det viktigt att variera ditt sätt som pedagog,
både när det gäller att ge instruktioner och direkt undervisning (Dunn, Dunn & Treffinger,
1992).

Boström (1998) menar att tankestilen kan vara antingen impulsiv eller reflekterande. Elever
med impulsiv tankestil är snabba på att svara och tänker ”snabbt”. Elever som har en
reflekterande tankestil behöver ofta mer tid för att svara och jämför olika alternativ innan
svaret ges. Som pedagog är det lätt att låta de impulsiva eleverna dominera, vilket givetvis
hämmar de reflekterande eleverna. För att låta båda ytterlighetsgrupperna delta på bästa sätt i
undervisningen måste vi medvetet skapa variation i tempot och vänta ut svaren ibland.
Formulera frågor som kräver eftertanke eller be att få skriftliga svar. Detta gynnar de
reflekterande eleverna och de impulsiva tänkarna får lugna sig och tänka lite mer innan de
svarar.
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2.4. Multipla intelligenser
Människan har levt större delen av sin historia utan att egentligen ha en vetenskaplig
definition av ordet intelligens. Det talades om ordet intelligens och förknippade ofta det med
andra ord som ”trögtänkt” ”förnuftig” ”begåvad” eller ”klok”. För ungefär hundra år sedan
började forskare intressera sig för ordet intelligens och ville definiera det rent tekniskt. De
uppfann olika tester för att kunna mäta fenomenet för att kunna avgöra var elever befanns sig.
Dessa tester blev populära och började användas flitigt i USA. Man ansåg att ordet intelligens
kunde mätas objektivt och reduceras till ett tal det vill säga det vi idag kallar ”IQ” (Gardner,
1983).

Howard Gardner skrev boken ”De sju intelligenserna” i början av 1980 talet. I sin bok
ifrågasätter Gardner dåvarande dagens uppfattning om intelligens och IQ testens trovärdighet.
Han menade att man vid ett IQ test avlägsnas från den naturliga inlärningsmiljön och får svara
på frågor som inte är speciellt meningsfulla i själva sammanhanget. Gardner menade att
intelligens mer hade att göra med förmågan att lösa olika problem och skapa ett naturligt
sammanhang. Howard Gardner är också grundaren till det vi idag kallar för multipla
intelligenser.

2.4.1 Vad är intelligens?
För att vi ska kunna gå vidare i Gardners teori om de multipla intelligenserna och kunna
beskriva de olika närmare redogör vi vad Gardner anser att intelligens är. Och hans definition
på intelligens lyder: en intelligens är en förmåga att lösa problem eller skapa produkter som
värdesätts inom en eller flera kulturella miljöer (Gardner, 1996). Vi kommer att utgå från
denna definition av intelligens i fortsättningen

2.4.2 De nio intelligenserna
Enligt Gardner finns det åtminstone nio olika intelligensformer. Varav de två sista har
tillkommit på senare tid. De nio olika intelligenserna är: Verbal-lingvistisk, logiskmatematisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-spatial, musikalisk-interpersonell, intrapersonell
natur och existentiell. De första åtta är de som är mest utbredda och använda i pedagogiska
sammanhang. I förhållande till Dunns & Dunns inlärningsstilar innebär Gardners olika
intelligenser olika starka sidor hos varje individ, alltså ännu några faktorer som bör tas i
beaktande när det gäller att hitta varje elevs inlärningsstil (Campbell, 1997). Alla individer
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innehar de olika intelligenserna, men oftast är det bara en, eller ett fåtal som dominerar hos
varje individ. Här nedan följer en kort presentation av vardera intelligensen (Gardner, 1996).

Verbal-lingvistisk intelligens
Detta är den vanligaste mänskliga begåvningen och ger förmågan att tänka med ord samt att
använda språket för att uttrycka och uppfatta komplexa sammanhang. Denna intelligens visar
sig ofta hos poeter, romanförfattare, journalister och skickliga talare. För att stimulera denna
intelligensen kan man som pedagog låta eleverna göra egna korsord för att de ska få
ordkunskap inom något ämne. Man kan också låta elever diskutera olika ämne ifrån olika
insynsvinklar. Om eleverna får göra egna pratshower om något från kursen och en av dem får
agera som en ung expert inom området, stimuleras också denna intelligens.

Logisk-matematisk intelligens
Förmågan att göra beräkningar, reflektera över logiska påståenden och hypoteser samt att
kunna utföra komplexa matematiska problem lösningar. Det ger möjlighet till abstrakt
tänkande samt induktivt/deduktivt tänkande. Man finner ofta denna intelligens dominerande
hos matematiker, vetenskapsmän och detektiver. Som pedagog är det viktigt att låta dessa
elever förklara till hur de kom fram till svaret, vid en matematisk uppgift. Det är också viktigt
att låta elever med denna intelligens, få jobba två och två för att hitta på problem med
anknytning till lektionsinnehållet. Eleverna kan också få använda olika hjälpmedel för att
stärka sitt logiska tänkande, exempelvis med hjälp av flödesschema och mindmaps.

Kroppslig-kinestetisk intelligens
Förmågan att handskas med föremål och förmågan att använda olika fysiska färdigheter till
lösningar eller produkter. Denna intelligens omfattar också en känsla för timing, en fulländad
samverkan mellan kropp och själ och en förmåga att samordna och automatisera
rörelsemönster. Denna intelligens är ofta välutvecklad hos idrottsmän, dansare, kirurger, och
hantverkare. Man kan som pedagog stimulera denna intelligens genom att låta eleverna göra
rollspel av olika processer. Man kan starta ”skattjakter” som ett sätt för eleverna att samla
information om vissa ämnen. Eleverna kan också få göra exkursioner för att kunna bedriva
sina studier från klassrummet ut i samhället/naturen.
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Visuell-spatial intelligens
Ger förmågan att tänka i bilder, att tänka spatialt, att manipulera symboler, att vara grafisk
och konstnärligt begåvad samt att ha livlig fantasi. Sinne för färg form och mönster. Högt
utvecklad visuell-spatial intelligens har ofta sjömän, piloter, skulptörer och arkitekter.
Exempel på metoder som man kan använda sig av som pedagog är: Eleverna får med hjälp av
bild och form visa vad de lärt sig, exempelvis med hjälp av en tabell, ett djur, eller en
mindmap. Eleverna får arbeta i grupp för att göra en videoinspelning eller utföra ett
fotografiskt projekt. För att visa att de har förstått ett ämne kan de under sina redovisningar
använda sig av bilder, eller andra saker som innehåller färg och form.

Musikalisk intelligens
Är förmågan att urskilja tonhöjd, rytm, klangfärg och ton, att minnas och själv skapa
melodier, att musikaliskt uttrycka känslor. Denna intelligens gör att man kan känna igen,
reproducera och reflektera över musik med hjälp av känslor. Troligtvis finns det ett
sammanhang mellan den musikaliska och den matematiska intelligensen som inte har med
känslor att göra. Det kan bero på att det finns två olika sorters förståelse för musiken, holistisk
och analytisk, vilket det också finns i matematiken. Kompositörer, dirigenter, musiker,
sångare, och lyhörda lyssnare brukar visa prov på denna intelligens. För att stimulera elever
med denna intelligens kan man som pedagog exempelvis tillåta att det spelas bakgrundsmusik
under vissa tillfällen under dagen när eleven behöver avkoppling eller när den behöver
koncentrera sig extra mycket på sin uppgift, samt att eleven få välja bakgrundsmusik till sina
muntliga redovisningar. Eleverna kan även få välja olika sånger till olika tillfällen och sen
förklara vad texten har för samband med lektionen.

Interpersonell intelligens
Innebär en förmåga att förstå sig själv, sina tankar och känslor samt hur man ska kunna
använda denna kunskap till att planera och inrikta sitt liv. Denna intelligens innebär inte bara
att känna och först sig själv utan också att förstå människans villkor. Psykologer, terapeuter
och andliga ledare innehar ofta denna intelligens. Exempel på metoder man kan använda sig
av som pedagog är: Eleverna får reflektera över något för att sedan och sedan diskutera sina
tankar och idéer med någon annan elev. Eleven intervjuar en person med en speciell

23

begåvning för att lära sig om deras special område, samtidigt som den tränar sig på att
intervjua.

Natur intelligens
Denna intelligens innebär att ha förmågan att känna igen och klassificera växter och djur.
Personer med stark naturintelligens trivs med att vara ute i naturen och har ofta goda
kunskaper om arterna namn. De anpassar sig lätt till sin omgivning. Yrkesföreträdarna för
denna intelligens blir ofta bönder, fiskare, kustbevakare mm.

Existentiell intelligens
Innebär att man har övernaturliga förmågor. Man funderar över meningen med livet,
meningen med döden, oändligheten och det lilla.

Dessa nio intelligenser passar bra in på Gardners definition av vad som är en intelligens. Det
är många som tror att det finns fler intelligenser än de nio som vi räknat upp. Det finns det
kanske. För 20 år sedan fanns det sju och idag finns det nio, hur många det kommer att finnas
i framtiden är det ingen som vet idag. Kanske blir det fler efterhand vi blir mer accepterande
och tillåtande i vår kultur. Eftersom alla människor har alla intelligenser, är det viktigt att alla
elever kommer i kontakt med alla sidor hos sig själv. På så sätt kan de utveckla sina starka
intelligenser, men också samtidigt få chans att utveckla sina svagare intelligenser.
( Armstrong 1998; Maltén 2002; Campell, 1997)

2.5 Problemprecisering
Utifrån den teori och forskning vi tagit del av och beskrivit ovan är vår frågeställning:
•

Kan kunskap om elevers olika inlärningsstilar hjälpa pedagoger att bedriva en
individanpassad undervisning?

Denna frågeställning kommer vi att utgå ifrån i vår empiriska del och avslutande diskussion.
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3. EMPIRISK DEL
3.1 Teoretisk utgångspunkt
I vår empiriska del har vi främst utgått från den teori vi tillgodosett oss genom att läsa böcker
av Dunn & Dunn, Boström och Gardner, eftersom det är främst inlärningsstilar och multipla
intelligenser som vi koncentrerat oss på.

3.2 Metodbeskrivning
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer för att få veta
pedagogernas erfarenheter av och syn på olika inlärningsstilar. Vid en kvalitativ intervju ges
den intervjuade personen möjlighet att ge ett så uttömmande svar som möjligt. Den kvalitativa
forskningsintervjun försöker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur den
intervjuades värld (Trost, 1997). För oss var intervjuformen värdefull av ytterligare en aspekt,
då vi genom denna metod fick en nära kontakt med pedagogerna och kunde lyssna till deras
tankar och värderingar.

Vi hade bestämt ett antal frågeområden (se bilaga 1) som vi ville ha svar på och beroende på
vilka svar vi fick så anpassade vi följdfrågorna utifrån dessa. Frågorna var av så kallad
halvstrukturerad art. Vi valde också medvetet att inte ställa några ”varför”-frågor. ”Varför”frågor kan få respondenterna ifrågasatta eller tillrättavisade vilket inte var vår avsikt på något
sätt (Trost, 1997). Vi använde oss av en teknik som kallas ”tratt-teknik”, som innebär att man
börjar med stora öppna frågor som går över mot mer specifika under intervjun (Patel &
Davidsson, 1998).

3.2.1 Urval
Vid val av målgrupp valde vi att intervjua verksamma pedagoger på fältet. Vi valde att
använda oss av strategiskt urval för att få ett så brett underlag för vår undersökning som
möjligt. Detta innebär i denna undersökning att respondenterna är jämnt fördelade mellan
kategorierna kön, ålder och utbildning (Trost 1997). Vår målgrupp är också jämnt fördelad
över två olika medelstora skolor i södra Sverige. Vi valde att koncentrera våra intervjuer till
dessa två skolor för att vi hade goda kontakter där och vi visste att båda skolorna har rena
årskursklasser och jobbar aktivt med att bedriva en individanpassad undervisning.
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Vi intervjuade tolv olika pedagoger med olika bakgrund, allt från folkskollärare till
specialpedagog. Målgruppen illustreras i figuren nedan.

Specialpedagog

Specialpedagog

Pedagog
åk f-2

Pedagog
åk 3-5

Pedagog
åk 6-9

Pedagog
åk 6

Pedagog
åk 3-5

Målgrupp

Pedagog
åk f-1

Pedagog
åk 5

Pedagog
åk 4

Pedagog
åk 3

Pedagog
åk 2

Figur 3: Översikt målgrupp

3.2.2 Genomförande
Vi började med att göra en pilotstudie för att se om våra intervjufrågor kunde genera några
användbara svar för vår kommande undersökning. Vi fann att intervjufrågorna gav mycket
intressanta svar och efter några små justeringar kunde vi sedan gå vidare med våra intervjuer.

Vi kontaktade de utvalda respondenterna på respektive skola för att presentera oss och vårt
projekt och informerade respondenterna om att vi önskade intervjua dem angående
individanpassad undervisning och inlärningsstilar. Vi var noga med att informera om
intervjuns syfte och att respondenterna när som helst kunde välja att hoppa av, utan några som
helst skyldigheter. Efter det att respondenterna gett sitt samtycke att bli intervjuade valde vi
också att ge dem våra intervjufrågor i förväg, för att de skulle hinna tänka igenom dem innan
intervjutillfället.
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Intervjuerna genomfördes på de tillfrågades arbetsplatser. Dels av praktiska skäl och dels för
att respondenten skulle känna sig lugn och trygg i situationen. Detta är en förutsättning för att
den intervjuade ska känna förtroende för de som intervjuar och kunna ge trovärdiga svar
(Trost, 1997).

Vid intervjun använde vi oss av en minidisc och spelade in samtliga intervjuer. Genom att
göra såhär kunde vi under intervjun koncentrera oss på intervjusvaren och därmed kunna
ställa bra följdfrågor och registrera respondentens yttre sätt att förhålla sig till
intervjufrågorna. Vi antecknade dock stödord under intervjun för att minnas detaljer och
kunna återkoppla till tidigare svar under intervjun.

3.2.3 Bearbetning
Efter intervjuerna transkriberade vi inspelningarna till papper. Strukturering och organisering
av resultatredovisningen var inte möjlig att göra före intervjuerna. Först efter vi insamlat den
information vi sökte kunde vi bestämma hur kategoriseringen och sammanställningen skulle
göras. Den fick sedan ligga till grund för våra slutsatser av resultatet.

3.3 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns inom all forskning ett grundläggande individskydd som
innebär att individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller
kränkning. Dessutom finns det enligt nämnda källa fyra forskningsetiska krav:
1. Informationskravet. Forskaren informerar berörda personer om forskningens syfte.
2. Samtyckeskravet. Det ska vara frivilligt att delta i forskningsprojekt. Samtycke från
vårdnadshavaren krävs om deltagaren är under 15 år. Deltagarna ska vara medvetna om
att de när som helst, och utan skyldigheter, kan hoppa av forskningsprojektet.
3. Konfidentialitetskravet. De personer som berörs av forskningen ska ges största möjliga
konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.
4. Nyttjandekravet. De insamlade uppgifterna får endast användas för forskningsändamål.

Med detta i åtanke var vi noga med att pedagogerna som deltog i undersökningen verkligen
blev informerade om studiens syfte. Respondenterna fick också veta att det var frivilligt att
delta och att deras identitet och svar skulle behandlas konfidentiellt. De tillfrågades i god tid
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och fick information om att vi skulle banda intervjun. De intervjuade blev även upplysta om
att deras medverkan var mycket betydelsefull för vår studie.

3.4 Resultatredovisning
Vi har valt att sammanställa undersökningsresultaten med direktcitat. Syftet med vår
undersökning är att kunskaper om inlärningsstilar kan vara nyckeln till en mer
individanpassad undervisning, samt att finna likheter och skillnader mellan olika pedagogers
tankar, uppfattning och erfarenheter.

Det är viktigt att den intervjuade inte på något sätt kan komma att identifieras via sina
uttalanden/citat. Vi har därför valt att vid utskriften av deras svar på frågorna skriva citaten
genom att plocka bort specifika uttryck för personen, avbrutna meningar och utfyllnadsuttryck
(Trost, 1997). Vi har alltså skrivit i skriftspråk istället för talspråk.

Här följer en kategorisering av vad de intervjuade svarat på våra frågor. För att underlätta för
vår analys och diskussion samt följa övrigt upplägg i arbetet, har vi i vår kategorisering av
fråga ett helt och hållet utgått från de olika faktorer som Dunn & Dunn anser påverkar
inlärningsstilarna i vår kategorisering. Alla citat är hämtade direkt ur intervjumaterialet.

Fråga 1
Hur bedriver du konkret din undervisning för att den ska passa alla?
Miljömässiga faktorer
”Vi försöker att arbeta i olika grupper i olika ämnen beroende på hur eleverna lär sig bäst.
Några är i biblioteket medan andra sitter i myshörnan eller musikrummet.”

”Vi har tillsammans inrett klassrummet för att göra det lite mysigare, så att varje eleverna kan
sitta och jobba där de trivs bäst.”

”Under vissa lektioner är det tyst arbete som gäller och under andra lektioner spelar jag musik
för att stimulera eleverna på olika sätt.”

Emotionella faktorer
”Variation är det viktigaste för att skapa lust och motivation hos eleverna.”
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”Det är viktigt med både långsiktiga och kortsiktiga mål. Jag tror att det är först och främst de
kortsiktiga som håller motivationen uppe. Att lyckas ger tillfredsställelse och motivation för
kommande arbeten.”

”Det gäller att hålla elevernas intresse vid liv. Detta tror jag man gör lättast genom att variera
undervisningen.”

”Jag vill hjälpa eleverna att lära sig hur de bäst kan hjälpa sig själva i sin inlärning, genom att
göra eleverna medvetna om sina resurser, sina starka och svaga sidor för att därmed stärka
deras självkänsla.”

”Barn nu för tiden är så vana vid att det händer saker hela tiden. Därför måste vi som
pedagoger hela tiden hitta på nya saker för att barnen inte ska bli uttråkade.”

”Att låta eleverna planera sin egen tid gör att eleverna själva kan välja i vilken miljö och med
vilka kompisar de arbetar och lär sig bäst.”

Sociologiska faktorer
”I matte, svenska och engelska arbetar barnen i olika grupper. De är indelade efter vilken grad
av eget ansvar de kan ta, hur långt de kommit, samt i vilken miljö de arbetar bäst.”

”Att eleverna befinner sig på olika nivåer, ger en effekt av att eleverna upptäcker varandras
olikheter, som de använder som en positiv resurs vid samarbete.”

”Jag försöker variera undervisningen så att eleverna inte alltid arbetar själva.”

Fysiologiska faktorer
”Vi försöker variera undervisningen så mycket som möjligt eftersom alla lär sig på olika sätt”

”Jag försöker få in så många sinnen och stimulera så många intelligenser som möjligt i alla
ämnesområden jag planerar.”

29

”Under lektioner med fritt arbete kan eleverna använda aktivitetslådan om de känner att de
behöver röra lite på sig. Där finns till exempel uppgifter som innebär att de ska hoppa tio
gånger, eller springa ett varv runt skolan.”

”Jag har valt att ta hänsyn till inlärningssinnena, syn, hörsel, känsel och rörelse. När jag
planerar min undervisning försöker jag alltid utgå från sinnena och tänka ut fyra alternativa
sätt att arbeta med uppgiften på.”

”Några elever brukar få speciella uppdrag att lösa, till exempel att hämta saker eller att lämna
meddelanden till andra, så att de får röra lite på benen.”

”När jag berättar om saker använder jag även bilder för att de visuellt starka eleverna också
ska få sina behov tillgodosedda.”

Psykologiska faktorer
”När jag står vid tavlan och presenterar ett nytt arbetsområde försöker jag att förklara så att
alla förstår. Både från helhet till delar och från delar till helhet.”

”Man märker ganska snabbt vilka som pratar först och tänker sen. Ibland måste jag hejda
dessa eleverna så att de andra får chansen att tänka efter och säga sitt.”
Analys
8 av 12 respondenter påpekade att de tillsammans med eleverna hade inrett klassrummet på
ett sätt som stimulerar alla elever och gör att alla trivs. De andra 4 respondenterna menade att
tid, pengar och utrymme hindrade dem från att ändra på klassrummets inredning. Alla
respondenterna påpekade hur viktig motivationen var för elevernas inlärningssituation. De
menade att genom att höja elevernas självförtroende, ge eleverna möjlighet att påverka
skolarbetet samt variera arbetssätten kunde de höja alla elevers motivation. Motivation och
variation var nyckelord för samtliga respondenter. 3 av respondenterna kopplade egen
planering till individanpassad undervisning. De menade att tack vare att eleverna fick planera
sin egen tid blev undervisningen anpassad till varje elev. De gav dock inte eleverna
valmöjligheter när det gällde vilka uppgifter som skulle göras. 2 respondenter använder sig av
nivågruppering i de olika grundämnena. Detta gör de för att eleverna ska få arbeta med
kompisar som ligger på samma nivå, arbetar på samma sätt eller klarar av att ta lika mycket
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ansvar. Alla respondenterna ansåg att det var viktigt att variera grupperingarna i klassen under
olika arbetstillfällen, så att alla elevers behov blev tillgodosedda. Detta innebär att de växlar
mellan att arbeta själv, i par, i grupp eller i team. Hälften av respondenterna sade att de på
något sätt tog hänsyn till inlärningssinnena syn, hörsel, känsel och rörelse när de planerade sin
undervisning. Andra hälften nämnde att de försökte variera sin undervisning på olika sätt med
olika uppgifter så att den skulle passa alla. Även här var alltså variation ett nyckelord. Rörelse
var det 8 pedagoger som nämnde, då de svarade på frågan hur de individanpassade sin
undervisning. De menade att elever med stort rörelsebehov märks tydligt i ett klassrum och
får därför sina behov tillgodosedda för att inte störa de andra. De psykologiska faktorerna så
som informationsbearbetning och tankestil nämndes bara av 2 respondenter. Den ena sade att
han alltid försökte förklara så att alla förstod och gick därför både från helhet till delar och
från delar till helhet. Den andra sade att hon försökte hejda de elever som pratade rätt ut, så att
alla skulle få chansen att tänka efter.

Fråga 2
Hur vet du vilken sorts undervisning som passar i din klass?
”Det gäller att prova sig fram och framför allt att våga prova sig fram. Olika saker fungerar
olika bra, i olika klasser.”

”Med tiden har jag lärt mig vad som fungerar bra och dåligt. Men det är viktigt att hela tiden
prova nya saker med nya klasser för alla är ju olika.”

”Det märker man. Det gäller att utvärdera dina lektioner, dig själv och dina elever hela tiden.
Våga vara kritisk mot dig själv.”

”Eleverna är en enorm resurs. De vet vad de tycker fungerar bra eller dåligt. Genom att ha en
öppen dialog med dina elever kan du lätt ta reda på hur du ska göra för att individanpassa din
undervisning.”

”Eleverna få utvärdera sig själva, mig och sina kompisar.”

”Personlig relation till eleverna är viktigt. Det är viktigt att se och bekräfta varje elev, varje
dag i skolan. Om man känner varje elev är det lättare att lägga märke till när något är fel.”
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” Specialpedagoger har mycket kunskap om hur olika barn lär sig bäst och när jag upptäcker
en elev som har olika svårigheter hjälper specialpedagogen mig genom att testa eleven på
olika sätt. Då får jag ju reda på vad som brister och hur jag kan hjälpa eleven.”

”Diagnostiska prov i olika ämnen visar vad barnen har lärt sig. Om jag till exempel arbetar
praktiskt med barnen i området vikt och volym kan jag ju se på diagnostiska proven om det
fungerat eller inte.”

Analys
Alla respondenterna menade att deras egen erfarenhet var det bästa verktyget för att veta vad
som fungerar i en klass. De menade att man lär av sina misstag. De påpekade också hur
viktigt det är att utvärdera sina lektioner och att samtala och utvärdera med sina elever. Alla
respondenterna berättade också att de ofta tog hjälp av specialpedagogen på skolan för att
testa de svaga eleverna och på så sätt få reda på hur de skulle anpassa sin undervisning för att
den skulle passa just denna elev bättre. De menade att specialpedagogerna ofta har utbildning
som mer är inriktad på individanpassad undervisning och i vissa fall helt på inlärningsstilar. 5
respondenter sade att de ofta går till specialpedagogerna för att få tips till övrig undervisning
också. Endast en respondent nämnde att han aldrig testade eleverna på diagnostiska prov eller
dylikt.

Fråga 3
Om jag säger inlärningsstilar – vad tänker du då?
”Hur olika elever lär sig bäst.”

”Alla elever lär sig på olika sätt. Vissa är auditivt starka medan andra är visuellt starka. Därför
ger jag till exempel alltid instruktioner på många olika sätt. Jag skriver på tavlan och berättar
samtidigt.”

”Vissa vill lyssna på musik, vissa vill ha det tyst, vissa vill jobba i grupp och vissa vill jobba
enskilt. Alla har vi våra favoriter!”
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”Man kan kategorisera elever i olika grupper beroende på hur de lär sig. Jag vet att det finns
fina ord på varje kategori, men de minns jag inte.”

”Ja, vissa trivs ju med att stå på huvudet och andra vill ligga under bänken. Det gäller bara att
hålla det där inom rimliga gränser.”

”Elevens starkaste sida speglar ofta den inlärningsstil som passar eleven bäst.”

Analys
Alla respondenterna sade att inlärningsstilar innebär ”hur olika elever lär sig bäst”. 7
respondenter ansåg att inlärningsstilar innebär vilket inlärningssinne som är elevens starka
sida. Det vill säga syn, hörsel, känsel eller rörelse. Medan 2 stycken menade att
inlärningsstilar enbart innebar hur man ville ha miljön runt omkring sig under
inlärningssituationerna. 3 respondenter menade att de visste att det fanns olika inlärningsstilar,
men kunde inte namnge några. Vi upplevde det dock som att alla respondenterna vi
intervjuade använde sig av olika inlärningsstilar, men att alla inte var medvetna om det.
Respondenterna kunde inte sätta namn på de olika inlärningsstilarna, men var ändå fullt
medvetna om många av de faktorer som Dunn & Dunn nämner i sin inlärningsstilsmodell.

Fråga 4
Har du kunskap om olika inlärningsstilar?
Om ja – hur använder du dem? Om nej – tycker du att du behöver mer kunskap om
inlärningsstilar för att kunna bedriva en individanpassad undervisning?
”Jag försöker hela tiden att planera min undervisning utifrån hur de olika eleverna lär sig
bäst.”

”Jag använder mig nog av mina kunskaper omedvetet. Det ligger någonstans i bakhuvudet
hela tiden när jag undervisar.”

”Jag har nog tillräckliga kunskaper för att bedriva en individanpassad undervisning efter de
förutsättningar vi har här. Det enda som hämmar oss att utveckla vårt arbetssätt är brist på
lokaler, pengar och resurser.”
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”Jag tror aldrig man kan tillräckligt mycket. Som verksam pedagog gäller det att hela tiden
hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen.”

” Jag vet att vi läste Gardners bok om de sju intelligenserna på högskolan, men jag måste
erkänna att jag tyvärr har glömt en del av det och skulle behöva lite fortbildning för att
ytterligare utveckla min undervisning på bästa sätt.”

Analys
Vi hade medvetet valt skolor som arbetar aktivt med individanpassad undervisning och alla
respondenterna menade att de bedriver en individanpassad undervisning i sitt klassrum. Dock
var det inte alla som sade att de utgick från inlärningsstilar i sin individualisering. Alla var
trots allt nöjda med sin undervisning. Några respondenter nämnde dock att de önskade mer
kunskap om just inlärningsstilar. De menade att kunskaper om inlärningsstilar kunde hjälpa
dem att komma ytterligare ett steg på vägen mot en individanpassad undervisning. De som
inte ansåg sig ha kunskaper om olika inlärningsstilar menade att det som hindrade dem var
brist på fortbildning och nya idéer och främst brist på olika resurser. Ingen respondent sade
sig sakna motivation för att fortbilda sig.
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4. DISKUSSION
När vi började söka litteratur om individanpassad undervisning upptäckte vi att det som vi
frågade efter i stor utsträckning togs upp i litteratur som behandlade inlärningsstilar och
multipla intelligenser. Övrig litteratur om individanpassad undervisning, som inte fokuserade
på inlärningsstilar och multipla intelligenser, tog i väldigt stor utsträckning upp samma, eller
liknande saker i alla fall. Av den anledningen bestämde vi oss för att fokusera på
inlärningsstilar och multipla intelligenser och därav främst böcker av Gardner, Dunn & Dunn
och Boström.

För det första var vi intresserade av att sätta oss in i vad inlärningsstilar och multipla
intelligenser innebar. Vi ville också undersöka om kunskaper om inlärningsstilar och multipla
intelligenser kunde hjälpa oss som pedagoger att bedriva en individanpassad undervisning. I
vår empiriska del var vi intresserade av att undersöka hur pedagoger på fältet arbetar med
individanpassad undervisning, inlärningsstilar och multipla intelligenser. Därför kom vår
frågeställning att bli:
•

Kan kunskap om elevers olika inlärningsstilar hjälpa pedagoger att bedriva en
individanpassad undervisning?

När vi gav oss ut för att intervjua kändes det bra att vi verkligen hade satt oss in i ämnet och
läst litteratur inom området inlärningsstilar och multipla intelligenser. Många av de begrepp
som framkom i intervjuerna hade varit okända för oss om vi inte hade varit tillräckligt
förberedda. Vi trodde vi visste mycket innan vi startade upp detta projekt, men det har
verkligen gett oss oerhört mycket att ta del av Howard Gardners, Lena Boströms och makarna
Dunns böcker.

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer, som vi bandade, för att
få veta respondenternas erfarenheter av individanpassad undervisning, samt deras syn på
inlärningsstilar. Den kvalitativa intervjun gör att respondenten får möjlighet att ge ett så
uttömmande svar som möjligt. Eftersom vi gjorde en pilotundersökning först kunde vi vara
förberedda på vilka svar som skulle komma och vilka sorters följdfrågor vi skulle komma att
behöva ställa för att få den sortens svar vi sökte. Vi anser att vi lyckades bra med våra
intervjuer och våra frågor och följdfrågor gav intressanta och givande svar, som blev mycket
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användbara i vår kategorisering och analys av svaren. Vi fann att respondenternas svar på
många sätt stämde väl överens med den teori vi hade läst.

Under intervjuerna framkom det tydligt att respondenterna ansåg att motivation till stor del
var det som påverkade elevernas inlärning mest. Respondenterna menar att eleverna behöver
se nytta och mening med undervisningen för att bli motiverade. Även självförtroende och
självkänsla påverkar elevens motivation. Boström (1997) säger att motivationen föds ur
självkänsla. Genom att utgå från en elevs inlärningsstil bygger man lärandet på elevens
styrkor. Detta ökar elevens självförtroende och därmed även motivationen. Några av
respondenterna sade att de grupperar eleverna efter hur mycket ansvar de klarar av att ta.
Genom att ge eleverna lagom mycket eget ansvar kan de känna att de klarar av uppgiften och
på så sätt öka självförtroende och motivationen (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). För att bli
motiverad till inlärning måste det vara kul och intressant att lära sig och sammanfattningsvis
kan man säga att respondenterna menade att nyckeln till elevernas motivation ligger i ett
lustfyllt lärande.

En annan viktig aspekt som framkom under intervjuerna var hur viktigt det är att variera sin
undervisning så att den passar alla. Respondenterna varierar sin undervisning på många olika
sätt. Först och främst varierar de på så sätt att gruppkonstellationerna är olika från ämne till
ämne och uppgift till uppgift. Genom att arbeta i grupp kan eleverna ta tillvara på varandras
olikheter och starka sidor och lära av varandra. Detta stämmer väl överens med Vygotskys
tankar om att en människas utveckling främjas av miljön och interaktionen med andra
individer (Maltén, 2002). Sociala aktiviteter främjar dessutom, enligt Gardners teori, den
interpersonella intelligensen (Campbell, 1997).

Några av respondenterna varierar också sin undervisning genom att växla mellan arbetssätt
som främjar såväl sekventiell och holistisk informationsbearbetning. Någon respondent menar
att han alltid ger instruktioner på två sätt, från helhet till delar samt från delar till helhet. Detta
stämmer väl överens med Boströms (1998) beskrivning av hur globalt och analytisk
informationsbearbetning fungerar. En av respondenterna säger att hon använder bilder när hon
talar och ger instruktioner för att förstärka det hon säger. På detta sätt kan man enligt Boström
(1998) nå elever med en analytisk inlärningsstil.
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Under intervjuerna framkom det även att respondenterna varierar sin undervisning genom att
utgå från de olika inlärningssinnena syn, hörsel, känsel och rörelse i sin planering. Detta
stämmer väl överens med Dunn och Dunns inlärningsstilsmodell (Boström, 1998) som menar
att de fyra sinnesmodaliteterna som har störst betydelse för inlärningen är det kinestetiska
sinnet, det taktila sinnet, det visuella sinnet och det auditiva sinnet. Detta kan jämföras med de
multipla intelligenserna där Gardners visuell-spatiala intelligens kan jämföras med den
visuella sinnesmodaliteten, den musikaliska intelligensen kan jämföras med det auditiva
sinnet och den kroppslig-kinestetiska intelligensen kan jämföras med den kinestetiska och den
taktila sinnesmodaliteten.

Många av respondenterna påpekade också under intervjuerna hur viktig klassrumsmiljön är
för inlärningen. De försökte att möblera och ljussätta klassrummen så att olika valmöjligheter
finns. Detta stämmer väl överens med Boström (1997), som menar att ljuset har stor betydelse
för inlärningen och det måste finnas möjligheter till att välja vilket sort ljus eleven vill ha
under inlärningssituationer. Boström (1997) menar också att möbleringen i ett klassrum bör
tillmötesgå alla elevers behov. Vissa elever vill sitta i en formell miljö, vid en bänk, medan
andra lär sig bättre i en informell miljö, som t.ex. i en myshörna med soffa. Dessa
valmöjligheter bör därför finnas i ett klassrum. Respondenterna påpekade också att genom att
låta eleverna vara med om att göra det lite mysigare i klassrummet, kan varje elev hitta en vrå
som de trivs i och lär sig bäst i. Boströms (1998) nämner att man med små medel och fantasi
kan skapa ett klassrum som tillgodoser alla inlärningsstilar.

Viktigt att tänka på är dock att inlärningsstilarna inte får inkräkta på varandra. Elever som
kräver mycket rörelse bör till exempel inte ha sin vrå nära de elever som kräver tystnad och
lugn. Detta märkte vi att respondenterna även hade i åtanke, då några av dem menade att de
ofta ger elever med stort rörelsebehov uppgifter som kräver att de förflyttar sig från
klassrummet och löser uppgifterna på andra ställen. Gardner (1996) menar att det finns en
kroppslig-kinestetisk intelligens och Dunn och Dunn (1992) säger att det finns en kinestetisk
inlärningsstil, och för att nå dessa stilar gäller det att man använder kroppen i olika
sammanhang. Rörelse är inte bara bra för att tillgodose olika elevers behov av att röra sig,
rörelse är också ett sätt att lära sig. Enligt Piaget ska barn tillåtas vara aktiva och upptäcka
saker på egen hand. Det är när barn är aktiva och fysiskt engagerade i sin omgivning som de
utvecklas (Säljö, 2000).
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Även musik påverkar elevers inlärning och flera av respondenterna berättade att de använde
musik i sin undervisning. Någon har bakgrundsmusik under lektionspassen och någon annan
använder musik för att markera början och slut på olika aktiviteter. Detta stämmer väl överens
med Boström (1997) som menar att musik kan användas både som avslappning och
energikick. Gardners (1996) musikaliska intelligensen kommer in då respondenterna använder
musik, sånger och rytmer i sin undervisning.

Att döma av respondenternas svar på intervjufrågorna, drar vi slutsatsen av att de i sin
undervisning tar olika inlärningsstilar och intelligenser i beaktning. Detta gör de dock de
flesta omedvetet, utan att nämna just begreppen inlärningsstilar och multipla intelligenser. Det
som förvånade oss var att respondenterna var så omedvetna om att de använde sig av
inlärningsstilar och multipla intelligenser. De svar vi fick gick ofta att koppla till
inlärningsstilar eller multipla intelligenser, men respondenterna var noga med att betona att de
absolut inte var särskilt insatta i dessa begrepp. Med vår kunskap i ämnet såg vi, trots
respondenternas nekande svar till om de kände till inlärningsstilar, mönster och stilar som
påvisade att de trots allt använde sig av inlärningsstilar.

Hur kan det komma sig att verksamma pedagoger inte är väl förtrogna med dessa begrepp,
men ändå omedvetet använder sig av dem? Är det så att de egentligen innehar kunskap om
dessa begrepp, men kan inte sätta namn på dem? Eller kan det vara så att dessa begrepp bara
är fina namn på självklara saker? Efter det att vi läst litteratur om inlärningsstilar och multipla
intelligenser, samt kategoriserat och analyserat våra intervjuer, ställer vi oss något kritiska till
det faktum att inlärningsstilar och multipla intelligenser i vardagligt tal anses vara ”nya”
begrepp och en ”ny” syn på faktorer som påverkar inlärningen. Våra intervjuer visar tydligt
att respondenterna redan innehar kunskap om dessa begrepp, men kan inte sätta namn på det.
Vi uppfattar det som om Dunn och Dunn, Boström och Gardner egentligen bara har
kategoriserat och namngivit självklara faktorer som redan är kända hos pedagoger.

Utifrån detta kan vi delvis svara på vår frågeställning. Vi anser att kunskap om olika faktorer
som påverkar elevers inlärning är kunskap en pedagog bör ha. Denna kunskap kan styrka och
fördjupa pedagogens medvetenhet om hur olika elevers inlärning fungerar och därmed kan
pedagogen tydligare se vilken sorts undervisning som passar de olika individerna i en klass.
Detta kan hjälpa pedagogen att bedriva en individanpassad undervisning. Just begreppen
inlärningsstilar och multipla intelligenser är dock inte nödvändig kunskap för att
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individanpassa undervisningen, men vi anser däremot att denna kunskap kan hjälpa
pedagogen ytterligare mot en individanpassad undervisning. Genom att inneha denna sortens
kunskap kan pedagogen ta tillvara på elevernas egna intressen och låta dem bli medvetna om
sin egen inlärningsstil, samt lära dem att utgå från sina egna förutsättningar och förmågor.
Pedagogen har även möjlighet att ge dem bästa tänkbara förutsättningar till att prestera bra i
skolan genom att stärka deras självförtroende och motivera dem. Vi tycker att vi har blivit
stärkta i vår tro att det faktiskt går att bedriva en individanpassad undervisning, trots
nedskärningar och bristande resurser.

Det har varit en intressant resa att skriva detta examensarbete och vi är mycket nöjda med
resultatet. Dels blev själva uppsatsen intressant och dels tycker vi att vi har utvecklats som
pedagoger genom att ha satt oss in i begreppen inlärningsstilar och multipla intelligenser. Vi
ser fram emot att få börja arbeta och bedriva en individanpassad undervisning!
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Bilaga A

Intervjufrågor
1. Hur bedriver du konkret din undervisning för att den ska passa alla?

2. Hur vet du vilken sorts undervisning som passar i din klass?

3. Om jag säger inlärningsstilar – vad tänker du då?

4. Hur du kunskap om olika inlärningsstilar?
Om ja – hur använder du dem?
Om nej – tycker du att du behöver mer kunskap om inlärningsstilar för att kunna
bedriva en individanpassad undervisning?
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