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1. Bakgrund 
I kursen Specialpedagogik med estetisk inriktning under våren 2007 vid Linköpings 

universitet väcktes min nyfikenhet över att använda lärstilar i undervisningen. Jag fann denna 

metod mycket intressant och har tidigare under min lärarutbildning undrat över hur man 

praktiskt ska kunna möta en klass med 25 elever, som lär på olika sätt. I mitt kommande 

yrkesutövande som lärare går det att utläsa ur Lpo-94 att skolan ska möta varje individ på dess 

nivå, samt skapa goda lärandemiljöer. Jag började under denna kurs att även fundera på om 

inlärningsstilar kunde vara ett sätt för läraren att skapa lust och motivation hos eleverna och 

samtidigt ett sätt att individualisera undervisningen. Jag har själv upplevt att barn behöver få 

röra på sig, använda alla sina sinnen, samt få möjlighet att variera sina arbetsuppgifter.    

 

Jag själv har gått i skolan under 80- talet och har aldrig i min undervisning fått uppleva att en 

lärare arbetar med inlärningsstilar och barns olika preferenser. Därför föddes iden att jag i mitt 

examensarbete ville ta reda på hur man som pedagog kan främja elevers olika inlärningsstilar 

i de tidigare åren. Vad jag framför allt har fäst mig vid i litteraturen är Dunn och Dunns 

”Learning styles Model” dvs. (LS) lärstilsmodellen (Bilaga 1). Denna modell (Dunn & 

Treffinger, 1995) är indelad i fem huvudgrupper; miljömässiga, emotionella, sociologiska, 

fysiologiska, samt psykologiska faktorer. Denna modell är en av de mest utvecklade 

modellerna inom lärstilar. Jag har valt att ha denna modell som utgångspunkt i mina intervjuer 

och observationer av pedagoger samt i mitt frågeformulär av eleverna.  

 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) går det att utläsa att undervisningen i 

skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar. Denna utgångspunkt medför att 

undervisningen i skolan aldrig skall utformas lika för alla. I skolans uppdrag ingår det 

dessutom att främja lärande, både där individen stimuleras, samt hämtar kunskaper. 

 

Skolan skall i sitt uppdrag sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, samt 

utvecklar sitt eget sätt att lära. Detta ska utgöra grunden för undervisningen. Det är lärarens 

uppgift att sedan sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika 

former. Eleverna har nämligen rätt till att få uppleva olika uttryck för kunskaper som t.ex. 

pröva och utveckla, eller uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande, 

skapande i bild är t.ex. inslag som ska finnas i skolans verksamhet (Lpo-94).    
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Under riktlinjer i Lpo-94 betonas avslutningsvis att alla som arbetar i skolan skall hjälpa till 

att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och dess inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska miljön   

 
1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur man som pedagog praktiskt kan planera och 

arbeta för elevers olika inlärningsstilar i grundskolans tidigare år. Jag vill även undersöka om 

eleverna själva är medvetna om vilken inlärningsstil de har och om pedagogerna anser att 

elever använder sig av olika inlärningsstilar. 

 

Mina frågeställningar:  

• Hur arbetar en pedagog med att lägga upp sin undervisning för att möta elevers olika 

inlärningsstilar?  

• Vilka inlärningsstilar förekommer i undervisningen, enligt pedagogerna?  

• Vilka inlärningsstilar anser eleverna själva att de har i förhållande till Dunn & Dunns 

sinnespreferenser 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången har jag valt att först spegla Piaget och Vygotskys syn på lärande och 

utveckling. Efter detta kommer jag att gå över till att belysa tre olika perspektiv på 

inlärningsstilar. Här har jag valt att se Gardners nio intelligenser, Dunn & Dunns 21 element 

och till sist Prashnigs tankar kring våra arbetsstilar. Avslutningsvis kommer jag att behandla 

miljöns betydelse för lärande och därtill knyta an till vad styrdokumenten betonar. 

 

2.1 Olika sätt att se på lärande 
Jag kommer inledningsvis att presentera Piaget och Vygotskys teorier om lärande och 

utveckling. Dessa teorier belyser variationen i undervisningen. 

 

2.1.1 Piaget & Vygotsky 
Piaget var en schweizisk forskare och psykolog som var som mest verksam på 1920- talet. 

Han väckte stor uppmärksamhet genom sina teoretiska utgångspunkter om att levande 

varelser inte registrerar utan konstruerar verkligheten som de uppfattar den. Inom den 

kognitiva utvecklingen ansåg Piaget att människor lär sig hur världen är beskaffad genom att 

agera i sin omvärld. Människan växer och därmed mognar inför nya uppgifter i så kallade 

scheman. Varje stadium följs av ett nytt tanke- handlingsmönster, där nya strukturer och 

kunskaper bildas utifrån erfarenhet och ålder, de tidigare tanke- handlingsmönstren (Piaget I 

Egidius, 2003).    

 

Samspelet med omvärlden regleras enligt Piaget av två verksamma processer, assimilation 

och ackommodation. Assimilation innebär att vi tar in information om hur vi anser att vår 

omvärld fungerar och är organiserad, medan ackommodation innebär en grundläggande 

förändring i vårt sätt att se på verkligheten (Säljö, 2000). Piaget betonar i detta sammanhang 

att barn behöver få vara aktiva och tillåtas att få göra egna fysiska och intellektuella 

erfarenheter för att kunna öka och utveckla sin förmåga (Säljö, 2000). 

 

Vygotsky var forskare i psykologi i Sovjetunionen och var verksam i början av 1900-talet. 

Hans syn på barns utveckling, både skiljer sig och har likheter med Piagets syn. Piaget anser, 

att det är utifrån den enskilda människan som utvecklingen sker, medan Vygotsky anser att 

utvecklingen sker i ett dialektiskt samspel med miljön (Vygotsky I Hermansen, 2000 & 

Egidius, 2003).  
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Vygotsky representerar därmed det sociokulturella perspektivet som bygger samspelet med 

andra människor genom kommunikation dvs. våra redskap och i detta fall språket. Här anser 

Piaget att människan utvecklas i sina kognitiva strukturer oberoende av språket (Säljö, 2000).  

 

Angående skola och undervisning anser Vygotsky att detta bör ske utifrån elevernas intresse 

och gärna genom leken. Innehållet i undervisningen bör organiseras så att det blir spännande 

och lustfyllt. Belöningar och bestraffningar ogillas, och Vygotsky betonar hellre läraren som 

en god pedagog som både ser till att skaffa sig psykologisk kunskap, samt ser till den sociala 

miljön. Barnets kreativitet och den estetiska pedagogiken har stor betydelse i Vygotskys 

undervisning (Vygotsky I Lindqvist, 1999). Eleven använder sig av den proximala 

utvecklingszonen dvs. avståndet mellan vad en individ kan prestera utan hjälp av någon 

annan, och vad eleven är kapabel att klara av med hjälp av någon annan (Säljö, 2000). 

Vygotskys pedagogik har fått stor betydelse i 2000-talets skola och passar i den miljön vi 

lever i nu.  Det dialektiska samspelet mellan både delaktighet i kollektivet och individens eget 

självstyre har lett till att läraren blir en handledare och kan lägga upp aktiviteter utifrån ett 

uppgiftsbaserat lärande (Vygotsky I Egidius, 2003). 
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2.2 Teorier om inlärningsstilar 
Jag kommer nu att gå över till att beskriva tre olika perspektiv angående inlärningsstilar. 

Inlärningsstilar i denna mening avser att barn lär sig på olika sätt och använder sig av sin 

inlärningstil vid svårt och nytt material. 

 

2.2.1 Gardner – De nio intelligenserna 
Howard Gardner gjorde karriär vid Harvards universitet och som professor i medicin, 

neurologi, samt pedagogisk- och kognitions- forskning. Han är mest känd för sina teorier om 

de multipla intelligenserna där han genom sin forskning i neurologi och kunskap i medicin 

kom fram till en uppfattning om vad begåvning och kompetens innebär. Han visade genom 

sina studier att intelligens är mycket mer än ett traditionellt begrepp och menade att 

människan lär sig på ett unikt sätt. Alla människor har enligt Gardner olika intelligenser, men 

alla är inte lika väl utvecklade (Gardner I Egidius, 2003). Enligt Gardner kan ett IQ test endast 

bestämma en människas logiska och matematiska kompetens dvs. de förmågor som återfinns i 

vänster hjärnhalva. Gardner ansåg att detta resultat bara speglade vissa människor och 

hävdade istället att intelligens är något som sitter både i vänster och höger hjärnhalva. 

Gardner utgick i sina studier från såväl unga som äldre personer. Hans forskning visar att 

intelligens uttrycks i olika former och att såväl användandet av vänster som höger hjärnhalva 

visar samma typ av intelligens (Gardner, 1994). 

 

Enligt Piaget består intelligens av en biologisk och en logisk del. Han anser att varje beteende 

som människan utför antingen en yttre handling eller en inre i form av en tanke, så har 

människan till avsikt att återskapa en jämvikt mellan henne och sin omgivning. Intelligensen 

omfattar och förfogar över alla olika slags omvägar och genvägar i tanke och handling och 

som jag tidigare nämnt jämvikten genom assimilation och ackommodation. Vygotskys syn på 

människans intelligens innefattar två typer av psykologiska processer som han benämner 

högre respektive lägre eller naturliga psykologiska processer. De högre psykologiska 

processerna betraktar han som konstgjorda och räknar dit kulturella och kognitiva processer 

som t.ex. berättande, skrivande, men även traditionella kognitiva processer som selektiv 

uppmärksamhet, logiskt minne och begreppsbildning. Till de lägre formerna hör t.ex. enklare 

form av minne och spontanare forma av uppmärksamhet (Bråten, 1998)   
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Sammanfattningsvis kan man säga att Piaget och Vygotsky syn på intelligens är en del av 

människan och som utgångspunkt för hennes handlande och utveckling, varför det är något 

naturligt och självklart hos alla. Detta innebär att man inte sätter någon stämpel på vissa 

personer utan att detta är en naturlig term som förekommer i samband med personers 

utveckling och handlande (Gardner, 1998).  

 

Intelligens enligt Gardner identifieras istället som förmågan till att lösa problem eller skapa 

produkter som värdesätts inom en eller flera kulturer.  En mänsklig intellektuell kompetens 

innefattar en uppsättning problemlösningsverktyg som gör att människan kan lösa reella 

problem och tackla verkliga svårigheter (Gardner, 1998). Enligt Gardner fanns det från början 

sju intelligenser som numera har utökats till nio olika starka intelligenser och som man som 

pedagog behöver ha beakta när man ska försöka att finna en elevs inlärningsstil (Cfl:s 2007*).  

 

Jag kommer kort att redogöra för dessa och hur man som elev och pedagog bör/kan tänka 

omkring dessa.   

 

• Lingvistisk intelligens  

Om du som person föredrar lingvistisk intelligens är du bra på att läsa, skriva och 

argumentera och har ett bra språköra och ett gott ordförråd. Som person kan du stärka den 

lingvistiska intelligensen genom att t.ex. hålla tal, undervisa andra, göra tankekartor eller 

skriva dagbok.    

 

• Logisk-matematisk intelligens 

En person med logisk-matematisk intelligens tänker ofta logiskt och abstrakt och analyserar 

och prövar olika hypoteser. Som person kan du stärka den logisk-matematiska intelligensen 

genom att t.ex. fundera över och lösa olika problem, analysera dem och arbeta logiskt. 

 

• Kinestetisk intelligens 

Kinestetisk intelligens innebär att du som person gärna arbetar med dina händer och vill vara 

en del av skapandet. Att prova sig fram är ett sätt vid inlärning. Som person kan du stärka din 

kinestetiska intelligens genom att t.ex. göra praktiska experiment, repetera i rörelse samt delta 

i rollspel och ta korta små raster. 
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• Visuell- spatial intelligens 

En person med visuell- spatial intelligens kan lätt föreställa sig abstrakta saker i sin 

omgivning och har en känsla för färg och form. Du har lätt för att läsa kartor och diagram och 

har ett gott lokalsinne. Som person kan du stärka din visuella- spatiala intelligens genom att 

t.ex. rita bilder, göra tankekartor, göra ritningar eller bygga modeller. 

 

• Musikalisk intelligens 

En person med musikalisk intelligens har känsla för klanger, rytmer och melodier. Som 

person kan du stärka din musikaliska intelligens genom att t.ex. studera till musik, läsa högt 

till musik samt tänka i bilder till musik.  

 

• Intuitiv intelligens  

Intuitiv intelligens innebär att du som personen trivs med att arbeta ensam, är medveten om 

dina starka och svaga sidor hos dig själv och njuter av ditt eget sällskap. Som person kan du 

stärka din intuitiva intelligens genom att t.ex. ha ett förtroligt samtal med någon annan, skriva 

loggbok eller lära dig mer om ditt eget lärande.  

 

• Natur intelligens 

En person med natur intelligens har god insikt om djur och natur och förstår sammanhang i 

vår natur. Du tillbringar gärna tid i naturen och studerar djur som fågelarter. Som person kan 

du stärka din natur intelligens genom t.ex. att göra exkursioner, studera samband i naturen 

samt integrera naturämnen för att få en vidare överblick och helhetssyn.  

 

• Existentiell intelligens 

Existentiell intelligens innebär att du som person funderar över livets frågor och diskuterar 

gärna religiösa och filosofiska frågor med andra människor. Som person kan du stärka din 

existentiella intelligens genom att t.ex. jämföra olika filosofiska teorier, studera olika 

religioner samt skriva ner dina tankar och funderingar. 
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• Social intelligens  

Om du som person föredrar social intelligens så trivs du med att arbeta med andra människor. 

Du kan vägleda, trösta och stötta och är känslig för ansiktsuttryck och röstlägen. Som person 

kan du stärka din sociala intelligens genom att t.ex. lösa problem med andra, arbeta i team 

samt att få diskutera och argumentera med andra (Cfl:s 2007*, Steinberg, 1994, Campbell, 

1997). 

 
Lena Boström (2004) betonar i sin avhandling: Lärande som metod att man inte ska se 

Gardners idéer med multipla intelligenser och inlärningsstilar som samma sak. Boström 

menar att man ska kunna dra paralleller mellan multipla intelligenser och lärstilstänkande. 

Hon menar att den stora skillnaden är utgångspunkten för lärandet. Inlärningsstilar handlar i 

grunden om ett didaktiskt instrument medan multipla intelligenser handlar om ett sätt att se på 

begåvningsprofiler. Inlärningsstilar enligt Boström är ej vetenskapligt belagt eftersom man 

inte har prövat dessa teorier genom praktisk tillämpning. 
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2.2.2 Dunns inlärningsfaktorer 
Rita och Ken Dunn är forskare på St Johns University. De påstår liksom Treffinger (Dunn & 

Treffinger, 1995) att vi endast behöver en enda perceptuell förmåga för att kunna lära oss de 

flesta saker lätt och bra. För att vi ska kunna utveckla denna förmåga bör vi se till en 

människas begåvning. Begåvning är något som finns inom en person och som utgör en 

kombination av kreativitet, förmåga och motivation, vid en viss tid och som under de rätta 

förhållandena kan utvecklas.  Begåvning handlar om en förmåga till kreativa prestationer och 

går inte att koppla till betyg eller poäng. Genom denna definition går det ställa frågan; hur är 

ditt barn begåvat? Förmågan till kreativa handlingar finns nämligen hos alla människor och 

det gäller bara att finna och stimulera de rätta faktorerna.  
 

För att kunna möta ett barn i dess begåvning och utnyttja barnets fulla potential, måste man 

som pedagog ta reda på barnets förmågor, unika egenskaper och intressen. Vägen dit går 

genom att finna barnets individuella inlärningsstil. Alla har en egen inlärningstil som innebär 

att du som person uppvisar speciella starka sidor hos dig själv, som är unika för just dig. 

Inlärningstil i denna mening betyder att vi har olika behov av att lära oss saker på olika sätt. 

När information är lättförståelig behöver vi inte använda oss av vår lärstil, men vid svår 

information kan vi däremot inte vara utan den (Dunn & Treffinger, 1995). Prashnig tolkar 

Dunn & Dunns inlärningstil som ”på vilket sätt vi människor börjar koncentrera oss på, 

absorbera, bearbeta och bibehålla svår information” (Prashnig, 1996, s.31). 

 

Boström (2004) påpekar att den allmänna kritiken gällande inlärningsstilar är att den riktar in 

sig på många olika teorier och att dessa är utformade på olika sätt. Makarna Dunns modell 

handlar om hur individer bearbetar och tar till sig och behåller ny och svår kunskap. Kritiken 

mot detta och frågan som Boström ställer är hur ska eleverna kunna fördjupa de nyförvärvade 

kunskaperna så att de blir färdigheter? Om eleven behöver djupare förståelse så krävs även 

andra pedagogiska metoder och teorier. Vidare anser Boström att pedagogernas kritik mot 

inlärningsstilar grundar sig i att lärarrollen ständigt förändras och att pedagogen måste bli den 

personen som är mest flexibel. Lärarna måste bredda sin repertoar av metoder för att kunna 

tillgodose alla individer i ett klassrum. Pedagogernas misstro är även att många pedagogiska 

inriktningar har passerat genom klassrummen och som erfaren pedagog granskar man kritiskt 

nya metoder. Boström anser att det är viktigt att poängtera att lärstilar bör betraktas i ett 

sammanhang tillsammans med andra metoder. Den ska vara en guide.  Lärstilsteorin utgår 
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från att alla lär sig saker, men den tar inte hänsyn till politiska, kulturella, ekonomiska eller 

lokala omständigheter. Detta gör att lärstilsteorin bör betraktas som en modell eller ett 

komplement till en pedagogisk metod.  

 

Forskning enligt makarna Dunn har visat att en människa är beroende av fler faktorer än de 

biologiska som är av intresse när vi ska lära oss, som känslomässiga, sociologiska, 

fysiologiska och psykologiska faktorer, allt som kontrollerar hur vi koncentrerar oss, minns 

och behandlar svår information (Dunn & Treffinger, 1995). Dunn & Dunns modell utgår från 

dessa faktorer och delar in dessa faktorer i 21 element som har stor betydelse för en elevs 

inlärning (Boström & Wallenberg, 1997). 

 

De 21 elementen är: 

 

 
 
 

• Miljömässiga 

• Emotionella 

• Sociologiska  

• Fysiologiska 

• Psykologiska 

 

 

 

 

 

                                        (Bild hämtat från Internet **) 
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• Miljömässiga faktorer 

 

 

 

I vår inlärning påverkas vi av yttre faktorer som ljud, ljus, temperatur och inredning i ett rum. 

Hur starkt ljus vill du ha när du ska läsa? Räcker det med takbelysning eller vill du ha punkt 

belysning? Vill du ha musik på eller vill du ha det tyst omkring dig? Vilken temperatur vill du 

ha i rummet?, vill du sitta på en stol eller ligga i en soffa när du ska göra dina läxor? Alla 

dessa faktorer spelar in, vid koncentration av svåra uppgifter (Dunn & Treffinger, 1995). Det 

har visat sig att rika miljöer stimulerare vår hjärna, därför bör vi ha i åtanke som pedagog att 

inreda miljön i ett klassrum, så att den blir flexibel och en bra arbetsplats för många olika 

inlärningssätt. Detta kommer i så fall att leda till att eleverna ökar sin motivation och 

arbetsinsatsen blir intensivare (Boström, 1998).    

 

• Emotionella faktorer 

 

 

 

I vår inlärning påverkas vi också av emotionella faktorer som motivation, uthållighet, ansvar 

och struktur. Motivation innebär en egen drivkraft när man drivs framåt av att man tycker 

något är roligt. Motivation skapas när eleven får vara delaktig i upplägget av sin utbildning 

och har tydliga mål. Uthållighet hänger nära samman med om du är analytisk eller holistisk. 

Analytiska människor driver ofta sig själva framåt, medan holistiska (globala) människor 

behöver yttre påverkan. Pedagogen kan i detta fall vara ett stöd som ger respons, lotsar eleven 

framåt och erbjuder varierade uppgifter. Att ta ansvar för sina uppgifter bör tränas genom att 

pedagogen påminner och hjälper eleven genom ledning och stöttning. Man kan tillsammans 

komma överens om hur mycket en elev ska klara av i ett arbete. Struktur betyder att eleven 

känner sig trygg med vad den ska göra. En del människor vill ha tydlig struktur, medan andra 

själva vill bestämma hur de ska gå tillväga med olika uppgifter (Dunn & Treffinger, 1995 & 

Cfl:s 2007***)   
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• Sociologiska faktorer 

 

 

 

De sociologiska faktorerna och som påverkar oss i vår inlärning är hur du vill arbeta när du 

studerar vill du arbeta ensam, i par, i en grupp, i ett lagarbete, med stöd av en vuxen eller i 

omväxlande konstellationer? En del elever trivs med att sitta ensamma, andra vill arbeta med 

en kompis eller med flera stycken samtidigt. En del vill ta hjälp av en handledare som styr och 

säger vad som ska göras. Några behöver också skifta arbetssätt, medan andra vill ha fasta 

strukturer (Dunn & Treffinger, 1995 & Cfl:s 2007***). I vårt dagliga liv omges vi av sociala 

relationer och om vi tränas i att arbeta i olika grupperingar kommer detta leda till att vi 

breddar vår sociala kompetens och ökar förståelsen av att vi är olika som människor 

(Boström, 1998).    

 

• Fysiologiska faktorer 

 

 

 

Våra fysiologiska faktorer som påverkar oss i vår inlärning är våra sinnespreferenser, vårt 

näringsintag, tid på dagen när vi känner oss pigga för inlärning och möjligheten till rörlighet.  

Våra sinnespreferenser består av hur vi helst tar in svår information och som jag även kommer 

att ingående beskriva under nästa kapitel. Är du en auditiv person som gärna vill lyssna och 

diskutera med andra eller en visuell människa som vill se, läsa och titta på bilder osv. Är du 

en person som är taktil och gillar du att plocka med saker eller kinestetisk där du får använda 

hela din kropp. Vissa personer behöver även tugga på något under tiden när de studerar andra 

vill bara koncentrera sig på uppgiften. När på dagen finner du det bästa lästiden och behöver 

du ut och springa och ta en paus ifrån ditt arbete? (Dunn & Treffinger, 1995 och Cfl:s 

2007***) 
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• Psykologiska faktorer 

 

 

 

Avslutningsvis spelar också de psykologiska faktorerna roll i din inlärning som, analytisk, 

holistisk, hemisfärisk, impulsiv eller eftertänksam. För den analytiska personen dominerar 

vänster hjärnhalva de föredrar att information ges steg för steg. För en holistisk människa 

dominerar istället den högra hjärnhalvan vilket innebär att informationen tas emot utifrån 

olika infallsvinklar. En del använder sig av båda hjärnhalvorna och är på så sätt hemisfäriska. 

När du ska studera är du impulsiv med att få sätta igång eller är du eftertänksam och behöver 

lugn och ro och tid till att få fundera (Cfl:s 2007***). Som pedagog bör du i din undervisning 

tänka på att ge tid till dina elever, så att alla för möjlighet att tänka igenom uppgiften innan du 

ber om det rätta svaret (Boström, 1998).  

 

Människa har perceptuella förmågor man använder sig av vid inlärning. En del barn har bara 

en perceptuell förmåga som de använder sig av och klarar sig bra på det, medan andra barn 

har flera förmågor. Genom forskning har man kunnat se att det går att utveckla dessa 

perceptuella förmågor som visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. Barn utvecklar ofta det 

visuella sinnet vid 7-8 års ålder och omkring tre år senare det auditiva. De flesta elever i 

grundskolan är dock kinestetiska under hela sin skolgång (Dunn & Treffinger, 1995). 

 
Visuell 

Den visuella eleven vill lära sig genom att se. Eleven uppfattar ofta genomgångar snabbt och 

vill arbeta i ett högt tempo. Utåt sett betraktas ofta den visuella eleven som arbetsam och 

välorganiserad. Metoder som passar i undervisningen är att skriva, läsa, titta på tankekartor, 

göra diagram, skriva anteckningar och att använda sig av olika sorters färgpennor. Som lärare 

till en visuell elev bör du tänka på att hålla avstånd, sitta mitt emot eleven när du pratar, låta 

eleven få läsa själv och visa fakta på tavlan (Boström & Wallenberg, 1997).     
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Auditiv 

De auditiva eleverna är däremot goda lyssnare. De är ofta duktiga talare, gillar att diskutera 

och föredrar muntliga genomgångar och föreläsningar.  Metoder som passar i undervisningen 

är att få arbeta i par eller i grupp. Detta leder till djupare samtal där eleven får möjlighet att 

prata om sina idéer och få lära sig ny kunskap genom sina vänner (Boström, 1998).  Som 

lärare bör du tänka på att variera ditt språk med många olika facktermer. Även musik 

rekommenderas vid inlärningen (Boström & Wallenberg, 1997).  

 

 

Taktil 

Den taktila eleven tycker om att få praktiskt arbeta med händerna. När händerna är igång i 

arbete minns eleven bäst vad den lär sig. Metoder som passar i undervisningen är när eleven 

får tillverka sitt egna taktila material som t.ex. ”memoryspel” eller använda datorn. Som 

lärare bör du tänka på att ha mycket plockmaterial tillhands i undervisningen och något taktilt 

material som eleven kan sitta och plocka med under tiden som läraren undervisar (Boström, 

1998) 

 

 

 

Kinestetisk 

Den kinestetiska eleven lär sig avslutningsvis genom att få använda sin kropp. Att få uppleva, 

röra på sig, använda sin intuition, samt att få känna. Metoder som passar i undervisningen i 

mötet med kinestetiska elever är t.ex. rollspel, dramatisering och experiment (Boström, 1998). 

Som lärare är det bra att använda sig av teater i undervisningen, visa genom praktiska 

övningar och att erbjuda många olika sorters övningar där eleven får möjlighet att arbeta på 

beting och på så sätt känner valfrihet (Boström & Wallenberg, 1997). 

(Bilder från Internet **** & *****) 
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Varje person som ska lära sig svår information måste först kunna koncentrera sig på 

uppgiften, absorbera den och sedan bevara den i minnet dvs. behandla informationen. (Dunn 

& Treffinger, 1995). En del människor lär sig saker utantill och har hög motivation, dessa 

kallas för analytiska. Holistiska människor är minst lika intelligenta, men om information 

varken är intressant eller relevant för dem själva så lär de sig det inte. Holistiker kan inte 

koncentrera sig, bearbeta svår information eller komma ihåg den, om de inte är, eller blir 

intresserade av ämnet (Dunn, 2001). En holistisk person föredrar ljud omkring sig vid 

inlärning, dämpad belysning, informell sittplats som soffa, fåtölj och arbetar gärna med flera 

saker samtidigt. En analytisk person föredrar istället tystnad vid inlärning, starkt ljus, formell 

sittplats och en uppgift i taget och efter en viss struktur (Dunn & Treffinger, 1995). 

 

Avslutningsvis angående lärstilar så anser Jönsson i Pedagogiska magasinet (nr3, s. 24-26, 

2006 ) att grundtanken i inlärningsstilar är bra, men är rädd att det gemensamma i lärandet 

försvinner. För att eleverna ska förstå helheten bör de växla mellan helheten, klassen och det 

individuella. Jönsson anser att lärandet sker i kommunikativa sammanhang och delar 

Vygotskys tankar om interaktion mellan människor. Han anser att pedagogen måste ge 

eleverna tid att tänka och reflektera. Det räcker inte att t.ex. bara vara aktiva och laborera med 

material utan de måste även kunna få reflektera över vad de gör och vad de tänker. Boström i 

Pedagogiska magasinet (nr3 s.16, 2006) anser å andra sidan att detta kan man göra genom att 

använda sig av inlärningsstilar och genom att vägleda eleverna i det individuella lärandet och 

få dem att reflektera över både hur de lär sig, och hur de tagit till sig kunskapen på bästa sätt. 

 

Även Kroksmark i Pedagogiska magasinet (nr3 s.40-45, 2006) påpekar att Dunn & Dunns 

inlärningsmodell är i behov av vidareutveckling. Han anser att den förenklar verkligheten och 

att eleverna på så sätt delas in i fem kategorier och tjugoen faktorer. Kroksmark menar att 

verkligheten är mer komplex än så. Även om makarna Dunn försöker att beskriva sin modell 

på ett överskådligt sätt så leder det inte till att den passar in i den komplexa organisation som 

skolan är. Modellens sammansatta beskrivningar kan omöjligt överföras på undervisningen i 

skolan. Författaren ifrågasätter hur en ensam lärare med 25-30 elever skall kunna genomföra 

sitt arbete med hjälp av lärstilar och hur en ensam lärare ska hinna analysera elevernas  

inlärningsstilar och individualisera för varje elev.  
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2.2.3 Arbetsstil 
Barbara Prashnig (1996) har studerat hur inlärningsstilar påverkar människor, både elever och 

personer ute i arbetslivet i sitt hemland Nya Zeeland. Hon har genom dessa studier funnit att 

de personliga förutsättningarna måste tillgodoses för att en människa ska kunna ta till sig en 

optimal inlärning. Prashnig har tillsammans med Ken Dunn utvecklat en arbetsstilmodell mot 

arbetslivet, men använder dock både inlärningstil och arbetsstil som begrepp (Prashnig, 

1998). ”Med ordet arbetsstil anses på vilket sätt människor ute i arbetslivet vanligen 

absorberar och bibehåller svår information, tänker eller koncentrerar sig, utanför sitt dagliga 

arbete i allmänhet och effektivt löser problem” (Prashnig 1996, s.31).   

 
Prashnig betonar att elever lär sig genom sina sinnen som syn, hörsel, känsel och beröring. 

Hon anser att många pedagoger inte är medvetna om att inlärning genom hörseln är det minst 

omtyckta när det gäller att komma ihåg svår och komplex information. Hon håller med Dunn 

& Treffinger att de flesta skolbarn är kinestetiska eller taktila och behöver antingen röra på sig 

eller plocka med saker vid svår information. 

 

I skolan ges en alltför traditionell undervisning där ordning, disciplin samt en tyst och 

stillasittande undervisning betonas. Stoffet presenteras analytiskt och logiskt där de holistiska 

eleverna kommer i kläm. Detta leder till att många elever får negativa uppfattningar om 

skolan som i sin tur ger sämre resultat och missgynnar eleven i sin rätt till individanpassad 

undervisning. Prashnig menar att det inte är vad som ska läras ut som är viktigt utan hur man 

gör det (Prashnig, 1996). Synen på skola och undervisning håller allt mer på att förändras, 

dock är det fortfarande många lärare som undervisar som genom sin egen lärstil. En flexibel 

och varierad undervisning gynnar alla elever, men kräver en hel del av läraren (Prashnig, 

1998).      
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2.3 Miljöns betydelse för lärande 
Skantze (1989) har i sin avhandling forskat om hur barn och ungdomar använder sig av den 

fysiska miljön i sin utveckling och i detta fall gällande skolhuset, dess inredning, utrustning 

och dess utsmyckning. Hennes studie visar att barn använder alla sina sinnen, hela sin kropp 

när de undersöker och skapar mening i den fysiska miljön. En utvecklande miljö i denna 

mening avser en miljö som ger inspiration till kunskapande och som inbjuder och lockar 

eleverna till att undersöka och utforska. Tydlighet och variation i den fysiska miljön är av stor 

vikt. En otydlig fysisk miljö präglas av likriktning, anonymitet och ogenomtänkta val, enligt 

Skantze. 

     

En god yttre miljö kan innebära att du lyckas med dina studier, medan en bristfällig utformad 

miljö kan försvåra inlärningsprocessen. När du möblerar ett klassrum bör du tänka på att 

skapa olika områden så att alla elever får möjlighet att arbeta utifrån sin inlärningstil. Om du 

inte har så stora medel för att förändra ett rum kan du dock ändra ett rums karaktär genom 

ytterst små medel som t.ex. att bara bryta mot traditionella regler. Varför inte pröva att sitta på 

golvet istället för i bänkarna? (Gudmundsson, 1997). 

 

Ett rum för alla elever bör delas in i formell och informell möblering. Låt eleverna vara 

delaktiga när klassrummet ska inredas. På så sätt känner sig eleverna mer hemma och 

presterar bättre. Försök även att se till att det finns plats för både de som behöver lugn och ro 

och till dem som vill diskutera i grupp. Pröva gärna olika sorters belysning och  

experimentera med färger som påverkar våra sinnen och vårt humör. Tänk även på att 

ljudnivån hålls inom en rimlig nivå (Gudmundsson, 1997). Servais (1995) är beteendevetare 

och anser att just ljudmiljön i skolan är viktig, eftersom detta är en plats som elever och 

pedagoger ska kunna koncentrera sig i och kommunicera på. Ljud i skolmiljön upplevs oftast 

som störande. En bullrig miljö för eleverna leder till sämre läs- och skrivförmåga och ökar 

stressen och risken för hörselskador. För barn i skolan är det viktigt att de uppfattar det som 

sägs av både lärare och andra elever, så att de inte bara hör ljud som ett bakgrundsljud. 

 

Dagens traditionella klassrumsmiljö upplevs ofta som tråkig av elever. Många vill istället 

gärna ha en miljö som liknar ett vardagsrum som t.ex. med soffa, stor mjuk matta, lampor, 

kuddar och bilder på väggarna. Vad är det som säger att ett klassrum måste vara fyrkantigt 

med stolar och bord? (Gudmundsson, 1997).  
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3. Metod och genomförande 

Jag har valt att använda mig av triangulering i min studie. En triangulering innebär enligt 

Patel & Davidsson (2003) att forskaren använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder. 

Jag har valt att använda mig av observation, intervju och frågeformulär. Detta för att ge en så 

fyllig bild som möjligt av det studerade ämnet. Trost (2005) menar att om man är intresserad 

av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig. Denscombe (2000) håller med 

om detta och framhåller att det är kombinationen av de två olika metoderna som gör att man 

kan gå ner mer på djupet i samma ämne, vilket också sannolikt leder till att kvalitén ökar i 

undersökningen. 

 

Observationerna och intervjuerna är mer inriktade på att svara på min frågeställning; hur 

arbetar en pedagog med att lägga upp sin undervisning för att möta elevers olika 

inlärningsstilar och vilka inlärningsstilar förekommer enligt pedagogerna i undervisningen? 

Medan frågeformuläret riktar sig mot eleverna och min frågeställning; vilka inlärningsstilar 

anser eleverna själva att de har i förhållande till Dunn & Dunns sinnespreferenser?  

 

Jag informerade pedagogerna på ett arbetslagsmöte där jag noggrant förklarade mitt syfte med 

studien, hur Dunn & Dunns modell är uppbyggd, samt vilka frågor (Bilaga 4) som skulle vara 

aktuella vid en intervju. Jag förklarade även att jag ville observera lärarens undervisning och 

klassrum och att detta då borde ske före den aktuella intervjun. I samband med detta delade 

jag ut ett följebrev (Bilaga 2) med information om vem jag är, mitt syfte och belyste de etiska 

aspekterna angående studien, vilket jag kommer att fördjupa mig i, längre fram. Alla 

pedagoger gav sitt medgivande på arbetslagsmötet, men jag betonade dock att de fick tänka 

igenom mitt erbjudande och återkomma senare. Patel & Davidsson (2003) betonar just att det 

är viktigt att vara ute i god tid och att informera om de forskningsetiska principerna så att 

deltagarna kan få tid till att fundera. Pedagogerna i denna studie fick flera veckor på sig att 

fundera och kunde under min verksamhetsförlagda utbildning ställa frågor angående 

följebrevet. 
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Observationerna har jag valt att genomföra i pedagogens klassrum, före den aktuella intervjun 

pga. att  jag ville ha en objektiv syn och inte gå in med några föreställningar om hur det skulle 

se ut i klassrummet eller hur pedagogens undervisning är uppbyggd. Jag ville se först under 

observationen och höra sedan under intervjun för att kunna bättre förstå läraren i hans/hennes 

resonemang. Lektionerna har valts ut av pedagogen, när det har passat i tid och på grund av 

detta har inte alla elever närvarat vid lektionstillfället utan arbetat i halvklass.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning tog jag kontakt med rektor på skolan som gav sitt 

medgivande att fråga eleverna i klassrummet, gällande frågeformuläret. Eftersom ingen elev 

utpekas eller behöver känna sig mer utsatt än någon annan i studien, och frågeformuläret 

varken är av privat eller av etisk känslig natur, så har endast medgivande av rektor, samt 

mentor varit aktuellt. 

 

3.1 Observation  
Data har samlats in genom en kvalitativ undersökning där jag först har observerat tre 

pedagoger, samt intervjuat för att kunna se om pedagogens uppfattning av att lägga upp sin 

undervisning i förhållande till genomförandet stämmer överens med verkligheten. I 

klassrummet har jag valt att göra en strukturerad observation vilket innebär att man i förväg 

har bestämt ett antal skeenden som ska observeras och utarbetat ett observationsschema (Patel 

& Davidsson, 2003). I mitt observationsschema av pedagogerna (Bilaga 3) har jag valt att 

utforma frågorna utifrån Dunn & Dunns modell och de fem elementen dvs. miljömässiga, 

emotionella, sociologiska, fysiologiska, samt psykologiska faktorer.  

 

Under mina observationer har jag framförallt fäst min uppmärksamhet på miljön, med 

bakgrund av att Dunn & Dunns inlärningsmodell sätter stor uppmärksamhet vid de 

miljömässiga elementen. Jag observerade dessutom hur läraren motiverar sina elever, hur 

eleverna arbetar, vilka uppgifter de ägnar sig åt, vilka hjälpmedel som finns att stimulera 

eleverna med, samt hur läraren presenterar vad eleverna ska arbeta med. Mina observationer 

genomfördes under en lektion med eget arbete, en matematiklektion, samt en engelsklektion 

på vardera en timme. Tiderna hade pedagogerna själva valt ut för att de skulle passa in i deras 

scheman.  
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I klassrummet valde jag ett deltagande förhållningssätt där jag har suttit vid en bänk och fört 

mina anteckningar. Pedagogerna har i samband med detta även förklarat mitt syfte med 

observationen dvs. varför jag har varit där. Eleverna har sett mig som lärare ute på skolgården 

och har därför uppfattat min roll som känd vilket Patel & Davidsson (2003) anser både kan 

vara en fördel och en nackdel. Fördelen är att eleverna ser mig som en i gruppen och 

nackdelen är att eleverna kan störas i sitt naturliga beteende. Efter lektionen har jag tagit mig 

tid till att samtala med pedagogerna. Denscombe (2000) anser att när en observatör deltar 

aktivt, ställer frågor och ser vad som händer genomförs en deltagande observation.  

 

3.2 Intervju  
Inom den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod kan man välja lågt strukturerade, 

högt strukturerade eller semistrukturerade intervjuer. De lågt strukturerade intervjuerna utgår 

från ett induktivt förhållningssätt vilket innebär teorigenererande och kännetecknas av öppna 

intervjuer med i förväg fastställda frågor, men av flexibelt slag, där flexibilitet och följsamma 

avvikelser är tillåtna. De högt strukturerade intervjuerna däremot är deduktiva i sitt slag vilket 

istället innebär att de är hypotesprövande så kallade ”standardiserade” och liknar en enkät i 

sin utformning (Trost, 2005). Semistrukturerade intervjuer innebär istället att intervjuaren har 

en lista på ämnen som ska behandlas, men är flexibel när det gäller ämnenas struktur. Svaren 

är öppna och betoningen ligger på den intervjuades synpunkter (Denscombe, 2000). 

 

Jag har i min undersökning valt att göra lågt strukturerade intervjuer med mina informanter. 

Intervjuguiden har delats ut i förväg, och pedagogerna samt jag själv som forskare, har kunnat 

förbereda mig på ämnet. Jag har valt att intervjua mina informanter i deras hemklassrum efter 

lektionstid. Patel & Davidsson (2003) anser att det underlättar om intervjuaren och 

intervjupersonen kan samtala så att denne inte känner sig hämmad. Utifrån detta var min 

bedömning att pedagogerna känner sig trygga i sina egna klassrum.  

 

Inför mina intervjuer med pedagogerna har jag tagit del av de forskningsetiska 

ställningstaganden som Patel & Davidsson (2003) betonar. Genom mitt följebrev har jag 

berättat mitt syfte, hur intervjun kommer att gå till, att informanterna kan när de vill avbryta 

sin medverkan, att deltagandet är frivilligt, samt att all information gällande studien kommer 

att betraktas som konfidentiell. Jag har även skickat med min intervjuguide och Dunn & 

Dunns modell (Bilaga 1 & 4) i följebrevet, så att informanterna har fått tid att fundera över 
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frågorna. En intervjugudie bör vara kort, ta upp stora delområden och kännas personlig (Trost, 

2005). Detta har jag haft i åtanke vid min konstruktion av intervjuguiden.  

 

Jag använde mig av mp3 spelare och bandspelare vid intervjuerna av pedagogerna för att 

ingen information skulle gå till spillo. Intervjuerna skedde en och en och frågorna gicks 

igenom vart efter de passade in i samtalet. Varje intervju tog ca 30 minuter. Fördelen med att 

använda sig av inspelning är att man kan lyssna till tonfall och ordval och ordagrant gå 

igenom vad informanten har sagt. Nackdelarna däremot är att det tar tid att lyssna på banden 

och att leta reda på alla detaljer (Trost, 2005).  

 

3.3 Frågeformulär 
Till eleverna i år 5-6 (pedagog C klass) valde jag att göra en kvantitativ studie, där jag 

sammanställde en fråga med fyra olika fasta svarsalternativ i ett frågeformulär (Bilaga 5). 

Frågeformulär i denna mening enligt Denscombe (2000) är när man har till avsikt att samla 

information som kan användas för analys. Detta passar bra när man ska fråga ett stort antal 

människor, samt när det sociala klimatet är öppet och man är ute efter standardiserad data.  

 
Under en engelsklektion, samt en svenska lektion har jag gått runt och frågat 33 elever i 

pedagog C:s: klass vad de själva anser är deras starkaste sinnespreferens vid inlärning av 

något nytt och svårt ämne i förhållande till mina fyra fasta svarsalternativ. Inget bortfall 

förekommer i klassen, utan jag har frågat 33 elever av 33 elever möjliga. Varje elev har fått 

välja på mer än ett sinne, beroende på vad de själva anser. Vid samtalen med eleverna har jag 

använt mig av mitt frågeformulär med fyra svarsalternativ (Bilaga 5) och förtydligat frågan 

med ett enkelt och vanligt språk så att eleverna ska förstå och kunna ställa frågor (Patel & 

Davidsson, 2003). Jag har valt att genomföra arbetet med frågeformuläret i klassrummet för 

att ingen elev ska behöva känna sig utpekad eller behöva lämna klassrummet för att t.ex. gå in 

med mig i ett grupprum.  
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3.4 Urval 
Jag har valt att observera samt intervjua tre pedagoger på en kommunal f-6 skola, där lärarna 

arbetar åldersintegrerat. Jag valde att begränsa mig till tre pedagoger för att mitt arbete inte 

skulle bli allt för stort, men ändå ge möjlighet att se samband mellan hur lärarna planerar inför 

barns olika inlärningsstilar inom de olika stadierna. Kriterierna för de valda pedagogerna är 

att jag ville täcka upp alla årskurser på skolan och därav är pedagogerna utvalda från 

förskoleklass till och med år 6. Under min verksamhetsförlagda del fick jag kontakt med 

dessa pedagoger. Pedagog C har dessutom varit min mentor i 5 veckor. 

 

Urval av pedagoger: 

• Pedagog A: Kvinna. Lärare i årskurs F-2, 33 års yrkeserfarenhet  

• Pedagog B: Man, Lärare i årskurs 3-4, 24 års yrkeserfarenhet 

• Pedagog C: Man, Lärare i årskurs 5-6, 15 års yrkeserfarenhet 

 

I samråd med min mentor (pedagog C), samt medgivande från rektor har jag även frågat 33 

elever i pedagog C´s klass vilka/vilken lärstil de själva anser är deras starkaste sinnepreferens 

av auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk. Jag har valt denna klass beroende på att jag anser att 

jag fått en god kontakt med dessa elever genom min verksamhetsförlagda utbildning. Tiden 

har även varit begränsad både för mig som forskare, samt för pedagogerna. 
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3.5 Databearbetning och analys 
Bearbetning av material i en kvalitativ undersökning bör enligt Trost (2005) innehålla 

insamling av data, analys samt tolkning av det man funnit intressant i analysen. Efter 

observationerna sammanställde jag rådatan i två kategorier. Den ena kategorin är hur varje 

pedagog arbetar omkring hur man motiverar sina elever, hur eleverna arbetar, vilka uppgifter 

de ägnar sig åt, vilka hjälpmedel som finns för att stimulera eleverna, samt hur läraren 

presenterar vad eleverna ska arbeta med. Den andra kategorin är att beskriva de miljömässiga 

elementen hur det ser ut i klassrummet. Jag redovisar resultaten i berättande form. 

 

Efter intervjuerna var det inte möjligt att göra någon strukturering eller organisering i 

resultatredovisningen. Jag har därför valt att transkribera intervjuerna i sin helhet och därefter 

läst om och om igen för att ta ut det viktigaste ur materialet. Kvale (1997) anser att det finns 

ett antal olika metoder att använda sig av vid intervjuanalys. En av dessa metoder är 

meningskoncentrering, vilket innebär att meningarna av intervjupersonerna uttrycks mer 

koncist och långa uttalanden pressas samman så att innebörden omformuleras i några få ord. 

Denna analysmetod har jag använt mig av vid mina intervjuer av pedagogerna. Jag har valt att 

presentera mitt resultat utifrån de frågeställningar jag ställt till pedagogerna och som utgår 

från Dunn & Dunns modell. I diskussionsdelen har jag däremot sett till likheter och skillnader 

i mina resultat och utgått från mitt syfte dvs. de tre frågeställningar som jag vill att detta 

arbete ska ge svar på.   

 

Gällande frågeformuläret (Bilaga 5) har jag även här valt att utgå från Dunn & Dunns modell 

omkring de fyra sinnespreferenserna visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. Rådatan i mitt 

frågeformulär har jag sammanställt i en berättande text i resultatet. Där jag kommer att belysa 

vilka sinnen eleverna själva anser att de använder sig av vid svårt och nytt material. I 

resultatet kommer jag även att specificera vilka sinnen som används mest, av respektive 

pojkar och flickor.   
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3.6 Forskningsetiska ställningstagande 
Informationen till informanterna gällande det etiska ställningstagandet har skett genom 

följebrevet, genom arbetslagsmötet, samt genom samtal med rektor och mentor. I Patel & 

Davidsson (2003) betonas de fyra grundläggande huvudkraven. 
 

• Informationskravet: Informanterna har fått veta syftet med studien, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när de vill har fått lov att avbryta både intervjun och 

observationen. Före deltagandet i studien har jag skriftligt och muntligt förklarat att all 

information kommer att behandlas konfidentiellt. 

    

• Samtyckeskravet: Pedagogerna har själva haft möjlighet att bestämma över sitt 

deltagande och har gett sitt medgivande både för observationerna, samt intervjuerna. 

Rektor och mentor på skolan har gett sitt medgivande till att genomföra enkäten 

gällande elever i pedagogs C: s klass. Eleverna har frivilligt deltagit i frågeformuläret. 

 

• Konfidentialitetskravet: Jag har som forskare tagit hänsyn till de medverkandes 

anonymitet. I studien används pedagogernas namn som pedagog A, B och C. Eleverna 

betraktas som en grupp och kan därför inte utpekas som individer. 

 

• Nyttjandekravet: Den information som jag har fått genom intervjuer, observationer 

samt frågeformuläret kommer endast att användas i denna studies.  
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3.7 Metoddiskussion 

Vid användning av kvalitativa studier brukar man ifrågasätta reliabiliteten, samt validiteten i 

studien. Detta innebär enligt Trost (2005) sambandet mellan om arbetet är tillräckligt stabilt 

och tillförlitligt, jämfört med det som man har haft för avsikt att mäta. Reliabiliteten och 

validiteten anser Patel & Davidsson (2003) har olika innebörd vid kvalitativa och kvantitativa 

studier. Vid kvalitativa studier betyder validiteten att hela forskningsprocessen omges och 

tyngdpunkten ligger på att upptäcka företeelser, att tolka och att förstå omvärlden. I 

kvantitativa studier istället betyder validiteten att vi studerar rätt företeelse.   

 

Jag har använt mig av flera olika mätinstrument som observation, intervju samt frågeformulär 

vilket jag anser ökar validiteten i mitt arbete och gör att jag förstår mitt ämne utifrån ett vidare 

perspektiv. Patel & Davidsson (2003) håller med om detta och menar att vid en triangulering 

får forskaren en fylligare bild av ämnet och att detta genererar i ett rikare underlag. Jag anser 

också att jag har studerat rätt företeelse genom att använda mig av Dunn & Dunns modell och 

utgått från denna både i mina intervjuer, observationer, samt i frågeformuläret med eleverna. 

 

I denna studie anser jag att intervjuerna har mest relevans för detta arbete. Att jag känt 

pedagog C samt eleverna sedan 5 veckor tillbaka kan ha både ökat, samt minskat 

tillförlitligheten. Det kan hända att pedagogerna har missuppfattat mina frågor, men jag anser 

att jag har haft fördel av att kunna läsa av kroppsspråk och mimik under intervjun, samt 

kunnat lyssna på tonfall vid inspelat material. Att jag har delat ut frågorna i förväg kan ha 

påverkat resultatet genom att informanten har kunnat läsa in sig på Dunn & Dunns modell. 

Det kan också ha känts tryggt för informanten att i förväg veta vad intervjun ska handla om.  

 

Angående observationen anser jag att lärarens sätt att lägga upp undervisningen kan skifta 

beroende på vilken lektion pedagogen har. Jag har haft fördel av att ta del av olika ämnen hos 

mina tre informanter och hoppas att det på så sätt ska spegla olika sätt att lära ut. Svaren från 

frågeformuläret speglar dock bara en klass och dess inlärningstilar och observationerna samt 

intervjuerna tre pedagogers sätt att lägga upp sin undervisning för att möta elevers olika 

inlärningsstilar. Jag anser dock att resultatet speglar den grupp av elever och pedagoger som 

jag har observerat, intervjuat och ställt frågor till.  
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4. Resultat 
 

4.1 Observationerna 
Observationerna utgår från det observationsschema (Bilaga 3) jag gjort och använt mig av vid 

mina studier av läraren och lärandemiljön i klassrummet. Syftet med observationerna är att 

försöka se hur pedagogerna arbetar med att lägga upp sin undervisning för att möta elevers 

olika inlärningsstilar. Jag kommer härmed att gå igenom dem, från pedagog A till och med C. 

 

4.1.1 Pedagog A  
Innan lektionen i årskurs 2 startar kommer de tolv eleverna in en och en i klassrummet, de 

småpratar med varandra och med läraren. Läraren ber dem sedan att sätta sig ner och börjar 

lektionen med att berätta för eleverna vad som kommer att hända och barnen ställer frågor. 

Läraren förklarar att de ska göra klart sin planering och om man blir färdig med detta får man 

välja fritt. Eleverna börjar arbeta. Under tiden tar läraren in elevernas läxor. 

 

Alla elever arbetar med sina egna beting dvs. självständigt arbete antingen själva, två och två 

och hjälper en kompis där det behövs. Eleverna småpratar med varandra, utan tillsägelse från 

läraren. En del elever gör garnbollar, några räknar matte med hjälp av kulram, någon skriver 

på datorn eller spelar spel och avslutningsvis lägger en elev ord som passar till bilder. Flera 

aktiviteter sker samtidigt i klassrummet. Läraren går omkring i klassrummet, ger stöd och råd 

där hon ser att det behövs, uppmuntrar med ord och förtydligar vad de ska göra och hjälper 

dem in på rätt spår. Hon ger dem kroppskontakt genom beröring och bekräftelse med ord. Ser 

på dem och visar med sitt kroppsspråk att hon ser vad de gör. Vidare ställer hon frågor som 

”är du nöjd så, vad har du kvar att göra?”. Lektionen avslutas med att läraren vill att 

eleverna ska göra färdigt det de håller på med. 

  

Klassrumsmiljö 

Eleverna sitter vid stora bord, ca åtta stolar vid varje. På borden finns skrin där eleverna har 

pennor och saxar och på varje sittplats har eleven sitt eget underlägg. Rummet är relativt stort, 

temperaturen är behaglig och byggnaden som vi befinner oss i är av äldre modell.  

I taket hänger fem lampor i tre rader. Belysningen är dämpad, fast alla lampor är tända. 

Väggarna är ljusa med beige bård. På väggarna hänger färgglada teckningar, tyg alfabet m.m. 
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I fönstren hänger färgglada gardiner, på fönsterblecken står blommor. Bak i rummet finns en 

bokhylla som delar rummet i flera små vrår. Där finns även två extra bord för pyssel, två 

datorer och en soffa vid läsning. Hyllorna är sorterade med spel, pussel, böcker, pärmar m.m. 

allting märkt med ordbilder. I taket hänger pyssel som barnen har tillverkat. Längst fram finns 

en vit whiteboard tavla och ett litet skrivbord och på bordet står en vas med färska lila 

blommor. Runt omkring i rummet finns mycket material som eleverna får använda som 

bilder, kulram, spel, små lådor med plockmaterial och pussel. 

 

4.1.2 Pedagog B  
Läraren har tillgång till två klassrum och två grupprum. Denna matematiklektion i årskurs 4 

äger rum i lärarens hemklassrum. Lektionen börjar med att de 19 eleverna sitter vid borden 

och i soffan när läraren berättar vad som ska göras. Han går vidare med att visa en klocka som 

han ritat på tavlan och pekar på siffrorna så får eleverna räkna ut ett tal. Läraren säger ”are 

you ready?”. Han skojar med dem och använder sig av humor. Alla elever får vara med och 

hjälpa till i undervisningen och leka lärare genom att fråga sina vänner om olika tal. Under 

tiden förtydligar läraren, ger dem strategier, kommentarer som ”bra exempel, vad bra du 

tänkte”.  

 

Efter detta går läraren över till att berätta hur läxan och diagnoserna har varit och ber eleverna 

att ta fram matteboken. Eleverna sätter igång och räknar i sina matteböcker, flera elever 

räcker upp handen. Läraren går omkring i klassrummet han hjälper dem som behöver, stöttar. 

Han varierar tonläge på rösten. Eleverna får småprata, men läraren kommenterar även ”jag 

vill att du jobbar nu och inte snackar så mycket”. Han avbryter efter ett tag för att visa hur 

man räknar ett tal på tavlan, frågar om de förstår och om de upplever det svårt, sedan återgår 

eleverna till att räkna i matematikböckerna igen. Alla räknar nu i sina egna matteböcker, en 

del samtalar och hjälper varandra. Två pojkar sitter i soffan och räknar, en har lagt upp 

fötterna på bordet och har boken i knäet. Alla elever är på olika tal. En del har miniräknare, 

andra har kluddpapper till hjälp. 
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Klassrumsmiljö 

I rummet finns fyra stora runda bord med tillhörande sex stolar och i taket hänger fyra lampor 

i tre rader. Rummet upplevs litet och det finns inte så mycket utrymme att röra sig på. Utmed 

väggarna står hyllor med material och längst bak i rummet en liten soffa med bord och ett 

piano. I de fyra fönstren hänger färgglada gardiner och på fönstren sitter fastklistrade målade 

löv och svampar. På väggarna hänger planscher och kort på eleverna och ett stort 

vikingaskepp som eleverna målat själva. Längst fram i klassrummet står en liten kateder och 

på en bänk bredvid finns en dator. Personliga inslag som en halsduk, hänger på väggen, vilket 

påminner om vilket hockeylag som läraren hejar på. Temperaturen i rummet är behaglig. Runt 

om i rummet finns en del material som miniräknare, låtsas pengar, gitarr, piano, bandspelare, 

overhead apparat, klocka, kulram, spel, pennor, sudd, lim, linjaler, papper i prydliga rader, 

mattekort osv.  

 

4.1.3 Pedagog C  
Pedagog C har tillgång till två klassrum och ett grupprum. Denna observation är gjord i 

klassens hemklassrum under en lektion i engelska årskurs 5. Läraren börjar med att berätta 

vilken typ av lektion de 19 eleverna ska ha. Han höjer rösten, ställer frågor och söker dialog. 

Läraren använder ett kroppsspråk som smittar av sig, han är glad, ler och är tydlig med 

instruktioner, låter eleverna ställa frågor så att alla vet vad de ska göra.  Förtydligar med ord 

som ”det här är bara träning, det är ingen utslagning”.  Sedan börjar de lektionen med att 

eleverna sjunger en sång på engelska, de gör en ramsa om kroppen, samt leker en lek där 

eleverna ska ta sig runt i klassrummet, under instruktioner av läraren. Eleverna själva får 

komma med idéer hur leken ska gå till. 

 

Eleverna går sedan över till att arbeta i sina böcker, men först går läraren igenom texten i 

boken, förtydligar svåra ord och hjälper dem att komma igång. Han förklarar även vad de ska 

göra om de blir klara. Han uppmuntrar eleverna vid eget arbete att försöka själva, sedan få de 

hjälp. Läraren rör sig runt i klassrummet och frågar om någon behöver hjälp. Han ställer 

frågor till eleverna och vill att de förklarar hur de tänker och visar på samband i texten hur 

man kan tänka. Eleverna får arbeta med en kompis, själva, i grupp eller följa med en assistent 

in i ett annat rum om de själva anser att de behöver lugn och ro. Lektionen avslutas med att 

klockan ringer och eleverna går ut på rast. 
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Klassrumsmiljö 

I rummet finns sex stora bord med tillhörande sex stolar och på borden står träskrin med 

elevernas ritböcker. På höger sida finns två höga skåp med böcker, pärmar och ett fåtal spel. 

Längst fram i klassrummet finns en stor vit whiteboard tavla, delvis täckt med viktiga lappar 

och meddelanden och en liten bänk som används både till kateder och till lådförvaring av 

elevernas eget material. Längst bak i klassrummet står två datorer på var sitt skrivbord. I 

fönstren hänger randiga gardiner, det står krukväxter på fönsterbläcket och på fönstren sitter 

bilder gjorda av barnen. På de vita kvadratiska väggarna i rummet hänger ett fåtal teckningar 

och en karta. I taket finns nio lampor i fyra rader med två olika sorters styrka och i fem 

fönster hänger punktbelysning så kallade skomakarlampor. Temperaturen i rummet är 

behaglig.  

 

4.2 Intervjuer med pedagoger 
Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på hur arbetar en pedagog med att lägga upp sin 

undervisning för att möta elevers olika inlärningsstilar, samt vilka inlärningsstilar som 

förekommer i undervisningen, enligt pedagogerna. Jag har valt att skriva resultat i en 

berättande text och utgå från mina frågeställningar i intervjuguiden och kommer därtill citera 

pedagogerna. Citaten kan till viss del vara omgjorda från talspråk till skriftspråk för att man 

inte ska kunna identifiera pedagogernas identitet gällande uttal osv. (Trost, 2005).   
 

4.2.1 Lärarens beskrivning av inlärningsstil 
Pedagog A anser att inlärningstil är för henne kopplat till Howard Gardner och från början 

hans sju intelligenser och vad det får för effekter på undervisningen. Pedagog B anser att 

inlärningstil är elevens individuella behov för en optimal inlärning och pedagog C menar att 

inlärningsstil är det som passar för den enskilda eleven. 

 

4.2.2 ���vilket sätt kan du som pedagog planera din undervisning för att 
möta elevers olika inlärningsstilar? 
När pedagog A planerar sin undervisning så vill hon få med olika varianter dvs. olika 

inlärningsstilar, men hon behöver inte få med dem alla vid varje tillfälle, utan detta kan växla. 

När hon går igenom en bokstav så använder hon flera sinnen, mer än bara det auditiva och 

visuella. Att känna på, att smaka på, att hoppa omkring på eller att plocka med. Hon anser att 
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man som lärare alltid vill göra mera, men man har alltid ont om tid. Dessutom använder 

pedagog A mycket spel;  

 

”Jag använder mycket spel, båda att plocka och känna med. Det blir abstrakt 

tänkande, lite smartness. Hur ska jag vinna det här spelet? Spelen gör att man 

lurar på kunskap, de märker inte att de lär sig samtidigt. Spelen är riktade, jag 

har en tanke med dem”. 

 

Pedagog B betonar utvecklingssamtalets betydelse och hur han kan lägga upp undervisningen 

utifrån detta. Pedagog B berättar;   

 

”Det börjar redan under utvecklingssamtalet att man frågar, hur vill du lära 

dig, hur gör du när du pluggar hemma, vad känns bäst för dig? T.ex. hur vill du 

sitta, vill du ha mörkt eller ljust, ligga, vill du ha musik.”  

 

Pedagog B anser att han som lärare har vissa ramar att röra sig inom, men sedan inom 

ramarna försöker han att variera sig t.ex. spelar läraren ofta gitarr, musik eller spel i 

undervisningen. Pedagog B menar att det inte går att tänka på lärstilar varje lektion, men han 

försöker dock att variera sig i den mån det går. Pedagog B betonar också vikten av att man ska 

ha kul i skolan.  

 

”Jag gör för det mesta något som eleverna tycker är roligt, som t.ex. lära sig 

multiplikationstabellen på matematiken, genom att använda kortlek. Mitt mål är 

att de ska lära sig tabellen, men eleverna har bara roligt.” 

  

Pedagog B har mycket material som han kan ta fram om det behövs, men först anser han att 

han måste ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt och vad eleven har för 

intressen. Han förklarar detta som att det är ju ingen ide att sitta och träna det som eleverna 

redan kan. Pedagog B anser också att han satsar mycket på de duktiga eleverna, så även de 

ska finna motivation till att vilja studera vidare.  

 

Även pedagog C betonar variationen i undervisningen och försöker att använda sig av detta i 

den mån det går;  
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”Man försöker att få med det mesta, men sedan är det svårt att få in det varje 

lektion. Det är jättesvårt, och det lär man sig väl aldrig känns det som, men man 

vill det egentligen mer än vad man lyckats med.”  

 

Även pedagog C framhåller att man på en hel dag får in, titta, prata, känna och röra på sig, 

men inte just vid varje lektion. Han planerar olika beroende på ämnet t.ex. i engelska kan det 

vara lättare för där ingår det moment som t.ex. att lyssna, titta, leka. Däremot historia då 

pratar han själv mer.  

 

4.2.3 Hur kan du som pedagog anpassa din lärandemiljö efter dessa 
element så att det stimulerar till barns lärande? 
  

Miljö: ljud, ljus, temperatur och möbler 

Pedagog A har planerat sitt klassrum så att eleverna ska få arbetsro, men att de dock har 

möjlighet till att hjälpa varandra. Det här är en balansgång, anser hon. 

 

”Det kan ibland bli knackigt när de hjälper varandra för mycket. Det kan bli lite 

surrigt i mellanåt, men det är viktigt med samarbete, en grundprincip i 

åldersblandat arbetssätt. För de äldre är det naturligt att hjälpa de yngre, - det 

där kan jag, för jag har gjort det förut. Då befäster de också sina egna 

kunskaper. Du kan egentligen inte, förrän du visar någon annan riktigt 

ordentligt. Sedan belastar det inte heller mig lika hårt”.  

 

I klassrummet har pedagogen tänkt att det ska finnas möjligheter att sitta på olika ställen vid 

olika aktiviteter dvs. en medelväg som passar de flesta. Det ska finnas möjlighet till att ta tag i 

många olika sorters arbeten självständigt. Materialet ska vara tydligt uppmärkt, synligt, det 

ska inspirera till att vilja användas. Temperaturen i rummet är en medelväg som ska passa 

alla. Ljus får man hjälp med om man som elev har något speciellt synproblem. Då anser 

pedagog A att man får tillgodose sådant, när behovet finns. 

 

Pedagog B anser att det är viktigt att eleverna och läraren tillsammans har gjort fint i 

klassrummet. I början av terminen kan det vara lite tomt, men sedan fyller läraren på med 

teckningar osv. för att det ska bli trevligt. 
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” För mig är det viktigt att ha lite mysigt. Jag brukar hänga upp saker i taket 

och på väggarna, så att det inte ska bli så tomt och tråkigt”. 

 

Pedagog B förklarar att han har två klassrum att vara i och ett grupprum, så även om det är 

lite trångt i klassrummet så har eleverna möjlighet att vara på flera ställen samtidigt. Oftast 

vill eleverna vara inne i klassrummet t.ex. om pedagogen spelar musik på bilden då kommer 

eleverna för att de tycker att det är mysigt. Pedagog B anser vidare att samarbete med en god 

kollega skapar en bra miljö för eleverna, det är inte bara möbler och sådant som är viktigt.  

 

Pedagog C förklarar att skolan gick över till att använda bord istället för bänkar. Pedagogen 

undervisade med eleverna i bänkar första åren och gillade inte det. Eleverna plockade så 

mycket med olika saker dvs. med fel saker. Det var enligt pedagog C ett störande moment. 

Han anser också att det finns en pedagogisk tanke i att eleverna sitter vid bord; 

 

”Sedan är det pedagogiskt, det är lättare att samarbeta kring bord och så det är 

många som behöver den där lilla bensträckaren att gå och hämta ett nytt 

arbete.” 

 

När vi talar om ljus och ljud anser pedagog C att det inte är så lätt att tillgodose 33 elever i 

samtidigt. Han menar att det finns två klassrum och ett grupprum som eleverna kan använda 

sig av, men att det ändå är svårt att få till så att det passar alla. Han tänker på det, och har det 

någonstans i bakhuvudet och kommer någon och frågar så brukar han försöka att åtgärda det. 

Pedagog C hoppas att det ska komma upp sådant på utvecklingssamtalet så att han kan möta 

elevens behov. 

 

Att ha soffa i klassrummet enligt pedagog C har både nackdelar och fördelar, beroende på 

vem man pratar med;  
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”Pratar man med dom som städar och de personer som tittar på arbetsmiljön, 

så får vi inte ha det, det är en massa textilier och damm, det är inte alls bra. 

Pratar man med hörselpedagoger, så dämpar det ljudet. Jag tycker det är jätte 

mysigt, när eleverna får sitta och läsa i soffan. Jag vill gärna när jag lästränar 

sitta med någon i soffan, jag tycker det är jätte positivt! Under perioder när vi 

har haft riktiga lössinvationer så är det inte så bra med soffor och kuddar och 

sånt”. 

 

Själv anser pedagog C att han har svårt att se det där med inredning och möbler. Han låter 

andra sköta det, som kan det bättre. 

 

Emotionella: motivation, uthållighet, ansvar, anpassning och struktur 

Pedagog A anser att elevernas motivation och uthållighet är mycket individuellt, men att hon 

har möjlighet att påverka detta. Om någon t.ex. behöver ut och springa ett varv runt huset 

under en lektion så är detta helt okej. Att arbeta med planeringsbok är ett sätt att motivera 

eleverna och att få dem mer uthålliga. Där kan läraren tillsammans med eleverna anpassa 

arbete efter elevens behov och lägga upp en bra struktur. Man kan säga att alla bitarna enligt 

pedagog A går i varandra i eget arbete;   

 

”I planeringsboken har jag överblick vad som förväntas av mig under veckan. 

Är det så att man betar av jobbiga bitar tidigt i veckan, så blir veckan roligare 

och roligare. Ett sätt som många använder i början är att plocka russinen ur 

kakan. Göra de roliga bitarna först. Då sitter de torsdag, fredag med väldigt 

tråkiga bitar, i deras ögon tråkiga bitar. Då får man ta ett snack med dom om 

att de kanske kunde fördela de här tråkiga arbetsuppgifterna lite mer över 

veckan, så att de inte samlar på sig allt det tråkigt till slutet. Det är ett sätt att 

lära dom att hantera ett arbete där de också får välja hur de ska lägga upp 

arbete helt själv”. 

  

När eleverna är färdiga med sitt schema får de välja själva vad de vill arbeta med, under 

förutsättning att de inte stör någon annan. Då kan de spela spel hela fredagen och detta blir en 

morot enligt pedagog A.  
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Även Pedagog B anser att motivation och elevens behov är individuellt och att läraren kan 

motivera eleverna på många olika sätt. Ett sätt kan vara att läraren ger konkreta exempel eller 

tar fram material som eleven är intresserad av. Lärare B har material liggande om t.ex. bilar 

om eleven är väldigt intresserad av det. 

 

”Om jag ger uppgifter som eleverna tycker är stimulerande, så ökar 

motivationen. Alla dessa emotionella faktorer går i varandra. Jag försöker alltid 

att se vad eleven är just nu.” 

 

Pedagog C tar också upp planeringsboken som ett bra exempel vid emotionella faktorer. Han 

anser att eleverna är olika och i planeringsboken får eleverna olika uppgifter som de arbetar 

med och som passar till vad de klarar av. 

 

”Är man inte så uthållig så kan man jobba med en sak och sedan gå över till 

något annat. Man planera själv hur man vill lägga upp sitt arbete. En morot blir 

att få kryssa och se vad man har gjort och att få göra något kul när man är 

färdig med sitt schema”. 

 

Pedagog C återkommer återigen till utvecklingssamtalets betydelse. Där kan läraren, eleven 

och föräldrarna tillsammans diskutera hur mycket eleven orkar med och vad som krävs av 

eleven, samt av läraren.  

 

Sociologiska: enskilt, i par, grupp, med ledare 

Pedagog A anser att variationen sker automatiskt i och med att de arbetar åldersblandat och 

genom planeringsboken. I arbetet med planeringsboken får eleverna gärna hjälpa varandra, 

arbeta i grupp eller enskilt bara de gör det som förväntas av dem. Det finns tillfällen i pedagog 

A´s undervisning när hon har lektioner med hela gruppen t.ex. en bokstavsgenomgång med 

ettorna och en matematik timme med tvåorna. Pedagog B anser att för honom ser varje lektion 

olika ut. Han har ett nära samarbete med en kollega och hennes klass och kan därför utnyttja 

två klassrum och två grupprum. På så sätt kan eleverna få arbeta med sina kompisar och sitta 

på många olika platser, ibland i helklass, i grupp, enskilt eller i par.   

 

Pedagog C arbetar gärna med att eleverna fritt får välja att sitta i flera klassrum, men betonar 

också att ibland behöver man som lärare gå in och styra och hjälpa eleven;  
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”Om det inte är så att de har varit väldigt röriga ett par veckor, så finns det ju 

möjlighet eftersom vi har grupprum och två klassrum, skrubben osv. Den 

möjligheten finns ju. Sen känner man eleverna, en del tar chansen att sätta sig 

på ställen som inte passar så bra och det där pratar vi om på 

utvecklingssamtalet och där är vi överens föräldrar, elever och jag. Passar det 

inte att sitta i grupprummet på grund av att eleven inte får något gjort, då får 

jag som lärare gå in och styra lite”. 

 

Pedagog C anser att han kan variera sina lektioner i stor utsträckning när det gäller att 

eleverna får arbeta i grupp, par, enskilt osv.  

 

Fysiologiska: auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk 

Pedagog A anser att hon använder sig av alla de olika sinnespreferenserna i sin undervisning 

varje dag. Hon skulle dock vilja att eleverna i hennes undervisning fick röra på sig mer. 

 

”Jag skulle vilja ha en hoppmatta med en tallinje, hoppa 2 plus 2, med 

matematik eller kunna stava ord med bokstäver. Det finns på idéstadiet”. 

 

Det auditiva i undervisningen enligt pedagog A finns hela tiden och nästan för mycket, även 

det visuella som bilder i klassrummet. Det taktila får eleverna genom allt plock som t.ex. spel, 

pussel osv. däremot att röra på sig blir alldeles för lite.  

 

Pedagog B planerar sin undervisning i det auditiva genom att ha muntliga genomgångar, spela 

in fakta på band, diskutera och samtala. Det visuella anser han går genom synen som att titta 

på bilder, göra tankekarta, se på film eller rita bilder. Det taktila planerar han in genom att ta 

hjälp av hjälpmedel som pengar, miniräknare och att få skriva, plocka eller laborera.  

Det kinestetiska får eleverna genom att få röra på sig, uppleva, skapa och dramatisera. 

Pedagog B anser att han får med det mesta i undervisningen;  

 

”Alla dessa finns, absolut. Återigen tror jag på variation, som vi tidigare 

pratade om. För mig får eleverna räkna matte i soffan och lägga upp fötterna på 

bordet, jag klarar det, det är inga bekymmer för mig. Jag använder mig av alla 

sinnen, men kanske inte varje lektion”. 
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Pedagog B tar även upp att han har läst utomhuspedagogik och brinner för det. Detta är något 

som eleverna tycker om och som han skulle vilja använda sig av mer i sin undervisning. Det 

kinestetiska är det som pedagogen använder minst och som kräver mest planering. 

 

Pedagog C anser att det visuella och auditiva är det som är lättast att få med i undervisningen, 

medan det taktila och det kinestetiska är svårare, men precis lika viktigt. Det är ett område 

som pedagogen själv skulle vilja utveckla sig inom. Pedagogen använder dock t.ex. spel i sin 

undervisning; �

 

”Hjälpmedel, de älskar spel, det är väldigt populärt om man har en sån lektion 

eller såna inslag.  Det är inte riktigt skola för eleverna.  Jag skulle även vilja 

utnyttja daton mer, med spel, men det är rätt så dyrt”.  

 

Pedagog C framhåller därtill att när eleverna blir äldre så ska de lära sig att tänka allt mer 

abstrakt och då måste man se var eleven befinner sig.  

 

”Jag kan inte använda taktila saker, eller jag vill inte använda sånt material på 

en elev som har kommit ifrån det och själv inte vill. Jag plockar inte fram sånt 

material om det inte behövs, men det finns att ta fram. Sedan beror det på vad 

man jobbar med. Jobbar man med 30 åriga kriget, så vet jag inte hur vi ska få in 

taktila?, Ja det går ju, men jag är inte så bra på det. Ämnet avgör lite för mig”. 

 

Psykologiska: analytisk eller holistisk 

Pedagog A har som en ambition i sin undervisning att presentera helhet först, innan hon går 

ner i delarna. 

 

”Jag har själv ett holistiskt sätt, jag vill ha grepp om hela världen innan jag 

tittar på en världsdel i taget. Presentera hela alfabetet och tar inte fram en 

bokstav i taget, utan de vet hur långt alfabetet är vilka bokstäver som finns med, 

men sen arbetar vi med en i taget. Så de har överblicken.  Det är samma synsätt 

som med planeringsboken. Hela veckan ska vara synlig, sedan arbetar man med 

en uppgift i taget. Då vet man att nu är jag här, den här biten håller jag på med, 

det här har jag gjort och jag ska dit. Man har sin överblick”. 
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Pedagog B förklarar att han varvar det analysiska och det holistiska i sin undervisning. 

Det analytiska anser han är när han går igenom något steg för steg, ger struktur, visar detaljer, 

hur något är logiskt och att miljön i klassrummet är tyst och lugn. Det holistiska är för 

pedagog B när eleverna får ha musik på under lektionen, de kan få ta en paus, äta en frukt, 

röra på sig och att de blir känslomässigt berörda av undervisningen. Han tar även upp att 

utifrån ett holistiskt tänkande så bör möbleringen vara mera informell och flera projekt kan 

pågå samtidigt i klassrummet. Pedagog B förklarar;  

 

”Jag gör något av detta varje lektion. Först förklarar jag vad som ska hända 

och sedan brukar vi hitta på något kul. Det beror på vilken lektion det är och det 

är inte varje gång. Men jag upplever att barnen gillar detta och lär sig mer än 

när man bara står och pratar om ett innehåll” 

 

Pedagog C anser att efter ett tag har man en ganska stor ryggsäck med sig som man bara kan 

plocka ur och som han använder sig av vid varje lektion. Han planerar inte ordagrant vad han 

ska göra, men ser till att både vara analytisk och holistisk. Han tänker kanske inte så mycket 

på hur han ska planera inför detta, men ser till både förklara vad eleverna ska göra, samt att 

eleverna får röra på sig och ha kul i undervisningen.  

 

4.2.4�Vilket sätt föredrar du själv när du undervisar för dina elever? 
Pedagog A anser att hon undervisar på olika sätt beroende på vilket stoff hon ska arbeta med. 

 

”När jag berättar biblisk historia är det väldigt auditivt, då berättar jag bara 

och berättar så levandegörande som möjligt så att de skapar sina egna bilder. 

När vi håller på med andra ämnen, så kan det vara på andra sätt. Då är det rätt 

så mycket visuellt, tittar på bilder, titta på filmer, men även taktilt som spel och 

plock.  Det beror på vad som lämpar sig, t.ex. jobbar vi med vatten så handlar 

det mer om experiment lusta”. 

 

Pedagog B och pedagog C föredrar det auditiva, att berätta för eleverna och båda pedagogerna 

anser att historia är det ämne som lämpar sig bäst för berättande. De har sett att eleverna gillar 

när de berättar. Pedagog B menar:    
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”Jag har sett att eleverna gillar när jag berättar. De brukar t.o.m. skriva på 

utvärderingen inför utvecklingssamtalet att de gillar när jag berättar. Jag är 

väldigt intresserad av historia och har läst mycket historia. Eleverna gillar 

kungaberättelser och läskiga historier”. 

 

Pedagog C påpekar att han kan ha påverkat att eleverna är väldigt auditiva i hans klass och 

anser att om man har en styrka i ett sätt att vara mot eleverna så ska man utnyttja detta.  

 

”Jag tycker det är kul att prata, det ger mig ganska mycket. Har jag någon 

styrka som jag själv upplever och som många av eleverna påpekar så är det just 

när jag berättar. Brinner man för någonting, så är det klart att det smittar av 

sig”. 

  

Pedagog C anser vidare att eleverna älskar att dramatisera och detta kan vara ett sätt att få 

eleverna intresserade och inte tappa intresset.  

 

”Det är deras vardag nu, det är det som fångar. Du kan vara jätte duktig, jätte 

bra, men kommer du in i ett klassrum där och inte har den förmågan att fånga 

eleverna så tappar eleverna intresset direkt och det är rätt så skrämmande. Jag 

har väl fått träna på att bli duktig på att berätta. De första åren när jag hade 

mina historia lektioner så hade jag dem för mig själv, innan jag gick för att 

undervisa. Det går ju heller inte bara att inte gå in och ställa sig bara rakt upp 

och ner. Du måste röra på dig, använda händerna och rösten man ska inte 

håller tillbaka med blod, äckligheter, det fångar intresset. 

 

4.2.5 Har du funnit om det finns något sätt som eleverna föredrar?�
Pedagog A anser att det är självklart att elever vill lära sig på olika sätt; 

 

”Det är helt klart att barn föredrar olika sätt när de lär sig saker eller tar till 

sig det på olika sätt. Vad jag har märkt är väl att de allra, allra flesta är hjälpta 

av konkret material att plocka med och gärna visuellt att rita sig fram när det 

gäller matematiska problem. Snarare är rent auditivt” 
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Pedagog B anser att det auditiva när eleverna lyssnar och att det taktila när de rör på sig, är de 

två starkaste sinnena som han upplever med sina elever. Pedagog C håller med om detta och 

betonar också att hans elever föredrar att lyssna och röra på sig. Alla pedagogerna anser att 

elever har olika inlärningsstilar och att detta kan visa sig beroende på ämnet. 

 

4.2.6 Vad anser du finns för fördelar respektive nackdelar med Dunn & 
Dunns modell? 
Pedagog A anser att det negativa med Dunn & Dunns modell är att den är omständig och att 

det finns för många variabler att ta hänsyn till i undervisningen. Hur ska man kunna ha koll på 

allt det här för varje elev? Då är modellen ohanterlig. Hon anser att när det gäller en speciell 

elev, som har väldigt speciella behov, så kan det vara bra att kika igenom en sådan modell för 

att hitta en ingång för just den eleven. Pedagog A anser att modellen är bra att ha som ett 

underlag i vissa speciella situationer. 

 

Pedagog B framhåller att modellen i sig låter jättebra, men han anser dock att det finns 

begränsningar som sätter stopp för att kunna använda sig av Dunn & Dunns modell rakt av 

som t.ex. lärartäthet och vuxentäthet. Dessutom skulle det kosta en del pengar om man skulle 

arbeta fullt ut med denna modell. Då skulle man behöva göra om klassrummen, köpa in mera 

material, anställa fler personal och de pengarna finns inte i dagsläget.  

 

Pedagog C håller med om att modellen i sig är bra, men att som pedagog anser han att man 

inte ska stirra sig blind på en enda sak.  Han tror att om man bara skulle se till modellen hela 

tiden, så skulle lektionerna bli stela och relationen mellan elev och lärare skulle ske onaturligt. 

Att ha den som en modell är inget fel, men man får heller inte bli för fyrkantig.   
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4.3 Frågeformulär 
Syftet med att dela ut frågeformuläret till 33 elever, 13 flickor och 20 pojkar i år 5-6 har varit 

att försöka se; vilka inlärningsstilar anser eleverna själva att de har i förhållande till Dunn & 

Dunns sinnespreferenser? Ingen elev har i samband med frågeformuläret uppgett att de inte 

använder sig av något sinne. Däremot har flera elever haft svårt att välja vilket eller vilka 

sinnen, som de anser är starkast hos dem själva. Flera elever har påpekat och att de använder 

olika sinnen vid olika inlärning. Här är dock det resultat som jag har fått vid min fråga (Bilaga 

5). 

 

Tio elever i klassen har uppgett att de har ett sinne som är deras starkaste sinnespreferens och 

som de använder sig av när de ska lära sig något nytt och svårt. Av dessa tio elever har fyra 

ansett att det auditiva är det sinne som de använder sig av mest, fyra andra elever upplever att 

de visuella dominerar, en elev använder sig av det kinestetiska och en annan elev det taktila.     

 

Tjugoen elever i klassen har uppgett att de har två sinnen som är deras starkaste 

sinnespreferens och som de använder sig av när de ska lära sig något nytt och svårt. Av dessa 

tjugoen elever är det högsta resultatet av kombinationen av två sinnen och som sju elever har 

uppgett, det kinestetiska sinnet tillsammans med det auditiva. Fem elever anser det taktila 

tillsammans med det kinestetiska och fem andra elever det auditiva med det visuella. Av de 

sista fyra eleverna uppger en det taktila med det visuella, en kinestetisk och visuell, en taktil 

med det auditiva, samt en elev taktila sinnet med kombination av det visuella.   

 

Till sist har två elever uppgett att de har tre sinnen som är deras starkaste sinnespreferens och 

som de använder sig av när de ska lära sig något nytt och svårt. Båda dessa elever anser att 

kinestetisk, auditiv och visuella är den bästa kombinationen för dem.  

 

Tretton av de tjugo pojkarna nämner att de prefererar det kinestetiska sinnet i tio fall i 

kombination med andra sinnen. Av de tretton flickorna prefererar åtta det auditiva sinnet och 

fem av dem i kombination av det visuella.  
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5. Diskussion 

I min diskussion har jag valt att använda mig av de av de tre frågeställningar som jag vill att 

min studie ska ge svar på. 

 

5.1 Hur arbetar en pedagog med att lägga upp sin undervisning 

för att möta elevers olika inlärningsstilar?  
Det finns inga generella regler som pedagogerna använder sig av när de ska planera inför att 

möta elevers olika inlärnigsstilar. De krav som ställs på dem, finns nedskrivna i 

styrdokumenten. I Lpo-94 går det att utläsa att undervisningen i skolan ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och utformas olika för alla. Skolans läroplan bygger på Vygotskys tankar 

där han anser att undervisning ska utgå från elevernas intresse och gärna ske genom leken. 

Innehållet i undervisningen bör organiseras så att det blir spännande och lustfyllt (Lindqvist, 

1999). Jag har utifrån mina observationer, samt intervjuer uppmärksammat att pedagog B och 

C anpassar sin undervisning till varje elevs förutsättningar och utformar undervisningen olika, 

men att detta inte gäller vid varje lektion och i varje arbetsmoment. Däremot gör pedagog A 

detta i större utsträckning, genom att både ha planerat sin miljö i klassrummet, samt arbetet 

med eleverna. Detta leder till att i pedagog A´s klassrum får eleverna möjlighet att i större 

utsträckning arbeta utifrån alla sinnespreferenser, under i stort sett varje lektion. Här kan man 

se att lärarens kunskap omkring hur en pedagog kan lägga upp sin undervisning för att möta 

elevers olika lärstilar har med både pedagogens personlighet, kunskap och intresse att göra. 

Pedagogerna förhåller sig till läroplanen och anpassar sin undervisning till elevers olika 

lärstilar i den mån det behövs. 

 

Dunn & Treffinger (1995) menar att en elevs inlärning påverkas av fem olika faktorer dvs. de 

21 elementen (Bilaga 1) som har betydelse för en elev vid svår och ny information (Boström 

& Wallenberg, 1997). Gardner (Cfl:s 2007* ) betonar att vi har nio olika intelligenser som vi 

använder oss av. I mina studier har jag sett att pedagogernas klassrum, samt undervisningen 

till viss del är anpassad både till Gardners tankar omkring de nio intelligenser, samt Dunn & 

Dunns 21 element. Anpassningen till dessa faktorer sker i större och mindre omfattning 

beroende på vilken pedagog som avses, och i vilken situation. Jag har i denna diskussion valt 

att diskutera Dunn & Dunns modell eftersom jag haft som avsikt att studera denna modell mer 

ingående. 



 45 

De miljömässiga faktorerna kring ljus, ljud och temperatur har i stort sett, sett likadana ut i 

alla klassrum. Däremot har klassrummens utformning sett olika ut beroende på vad 

pedagogen har för tankar omkring sin klassrumsmiljö. Antingen har man sett till att ha ett 

stort klassrum där alla elever får utrymme för sin inlärningsstil, eller så har man flera 

klassrum att utnyttja. Dock har ingen pedagog inrett miljön så att det liknar ett vardagsrum 

med t.ex. med soffa, stor mjuk matta, lampor, kuddar och som Gudmundsson (1997) påpekar 

att elever helst av allt önskar sig. Soffa och bord har funnits i stort sett i varje klassrum, men 

miljön omkring dessa har inte varit som i ett vardagsrum. Detta anser jag kan bero på att 

skolans lokaler är begränsade och att lärartätheten, samt inredningen kostar skolorna mycket 

pengar. Om skolan skulle välja att arbeta utifrån Dunn & Dunns modell, så skulle skolans 

lokaler behöva omstruktureras och personalen skulle behöva utbildas, och i nuläget skulle 

detta ej vara aktuellt. Teori och praktik går inte alltid hand i hand. Det är upp till skolans 

personal och rektor hur skolan vill lägga upp sin undervisning. Pedagog B betonar samverkan 

med kollegors betydelse för en god miljö som en viktig del i skolan undervisning och som i 

sin tur påverkar eleverna. Eftersom jag varit en del av detta arbetslag under min 

verksamhetsförlagda del, så har jag upplevt att arbetsmiljön mellan kollegor är glädjefylld och 

god. På skolan värnar man om varandra och gör trevliga saker både för sin egen och för 

eleverna skull. Det spelar ingen roll om klassrummen är nya och utrustade, om inte lärarna 

och eleverna trivs och mår bra. 

 

De emotionella faktorerna, samt de sociologiska faktorerna i Dunn & Dunns modell kan vara 

lättare att uppnå, något som även pedagogerna har påpekat. De emotionella faktorerna anser 

pedagog A och C att de kan möta eleven med genom att arbeta med planeringsboken. Där får 

eleverna möjlighet att arbeta utefter sin förmåga och motiveras genom uppgifter som anpassas 

efter varje elevs nivå. Sporren blir även att få göra något kul när arbetet är färdigt. Pedagog B 

anser däremot att han motiverar eleverna på olika sätt i olika ämnen och ser vad eleven 

befinner sig. De sociologiska faktorerna som att arbeta i par, enskilt och i grupp sker varje 

lektion i alla tre pedagogernas undervisning. Deras sätt att undervisa och planera gör att 

eleverna hela tiden får möjlighet att arbeta i olika konstellationer. Egidius (2003) anser att 

detta är en del av det sociokulturella perspektivet när eleverna både är delaktiga i kollektivet 

samt i sitt eget självstyre. Läraren har på så sätt blivit en handledare som lägger upp 

aktiviteter utifrån ett uppgiftsbaserat lärande. Under mina studier har jag sett att samtliga tre 

pedagoger använder sig av många olika sätt för att motivera sina elever, framförallt så ger de 

sina elever uppmuntran och beröm.   
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De fysiologiska faktorerna som auditiv, visuell, taktil och kinestetisk ser pedagogerna till att 

försöka planera in varje lektion, så att alla elever får mötas i sitt behov under en hel dag. 

Pedagog A har en tanke bakom vilka sinnespreferenser hon ska använda sig av i olika 

tillfällen medan pedagog B och C varvar vartefter det passar. Det kinestetiska sinnet anser alla 

tre pedagoger är svårast att få med i undervisningen. Dunn & Treffinger (1995), samt 

Prashnig (1996) anser att de flesta skolbarn är kinestetiska eller taktila och behöver antingen 

röra på sig eller plocka med saker vid svår information. Mina studier av elevernas lärstilar 

visar att pojkarna i år 5-6 i hög grad prefererar till det kinestetiska sinnet, vilket leder till att 

deras inlärningstil kommer i skymundan i undervisningen. Alla pedagogerna har dock tillgång 

till t.ex. taktila material i klassrummen, men antalet skiftar i hög utsträckning mellan år 1 och 

6. Kan detta bero på att eleverna skall kunna gå från ett mer konkret tänkande till ett abstrakt? 

Piaget (i Säljö, 2000) betonar att barn utvecklas genom olika stadier och att varje stadium 

följs av ett nytt tanke- handlingsmönster, där nya strukturer och kunskaper bildas utifrån 

erfarenhet och ålder och tidigare tanke- handlingsmönster (Egidius, 2003). Här kan man enligt 

min mening ställa frågan, är det så att en del elever växer ifrån konkret material medan andra 

elever är taktila, samt kinestetiska hela livet?   

 

De psykologiska faktorerna dvs. om läraren undervisar analytiskt eller holistiskt har visat sig 

variera. Pedagog A anser att det holistiska kommer före det analytiska, hon vill att eleverna 

ska ha helheten först, sedan delarna. Pedagog B och C undervisar både analytiskt och 

holistiskt om vartannat och har ingen speciell tanke omkring detta, utan använder sig av dessa 

former när de anser att det passar i undervisningen. Holistisk person enligt Dunn & Treffinger 

(1995) vill ha ljud omkring sig vid inlärning, dämpad belysning, informell sittplats och flera 

saker att arbeta med samtidigt, samt tar gärna paus. Analytisk person vill däremot ha tystnad 

vid inlärning, starkt ljus, formell sittplats en uppgift i taget och efter en viss struktur.  Jag har i 

denna studie uppmärksammat att alla tre pedagogerna använder sig av både analytiskt, samt 

holistiskt inlärningssätt. Genom att alla pedagogerna anser att variationen i undervisningen är 

viktig, så får eleverna båda delarna.  
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5.2 Vilka inlärningsstilar förekommer i undervisningen enligt 

pedagogerna?  
Alla tre pedagogerna anser att olika inlärningsstilar förekommer hos eleverna i skolan och 

lärarna försöker att tillgodose dessa i den mån det går. Dunn & Treffinger (1995) anser att alla 

elever har en egen inlärningstil, vilket innebär att en person uppvisar speciella starka sidor hos 

sig själv som är unika för just den personen. Inlärningstil i denna mening betyder att vi har 

olika behov av att lära oss saker på olika sätt, och att det är speciellt vid svår information som 

vi behöver använda oss av vår egen inlärningsstil.  

 

Inlärningsstil enligt pedagog B innebär att elevens individuella behov tillgodoses för en 

optimal inlärning. Pedagog C betonar också individens behov och anser att inlärningsstil är 

det som passar för den enskilda eleven. Denna definition stämmer till viss del överens med 

vad Dunn & Treffinger anser. Pedagog A läser litteratur omkring elevers inlärning och 

kopplar istället inlärningsstilar till Gardners nio intelligenser. Ingen av pedagogerna betonar 

att inlärningstil är något som en elev behöver använda sig av vid svår information. 

Pedagogerna utgår istället ifrån att variera sin undervisning så att eleven får använda sin 

inlärningsstil under en hel dag. Jag kan förstå hur pedagogerna tänker omkring detta och jag 

ser att Dunn & Dunns modell skulle kräva att fler pedagoger fanns i klassrummet för att 

eleverna hela tiden skulle få möjlighet att använda sig av sin egen inlärningsstil vid svår 

information. Modellen blir på så sätt väldigt omfattande, något som jag kommer att diskutera i 

mina avslutande reflektioner.  

 

Pedagog A anser att det taktila tillsammans med det auditiva är sinnen som hon upplever att 

hennes elever använder mest i undervisningen.  Pedagog B och C anser att det auditiva när 

eleverna lyssnar tillsammans med det taktila när de rör på sig, är de två starkaste sinnena som 

de upplever med sina elever. Alla pedagogerna anser att elever använder sig av olika 

inlärningsstilar och att de kan variera beroende av ämnet.  

 

När pedagogerna talar om elevers inlärningsstilar återvänder alla tre till Dunn & Dunns fyra 

sinnespreferenser auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Pedagogerna har i detta avseende 

lättare att se elevernas inlärningstil genom dessa fyra sinnespreferenser istället för hela Dunn 

& Dunns modell med de 21 elementen eller Gardners nio intelligenser.  
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5.3 Vilka lärstilar anser eleverna själva att de har i förhållande till 

Dunn & Dunns sinnespreferenser? 
Frågeformuläret i år 5-6 har visat att eleverna i denna klass använder sig av allt från ett sinne 

upp till tre sinnen, och sinnena skiftar i stor omfattning. Detta stämmer överens med vad 

Dunn & Treffinger (1995) betonar. De anser att barn har antingen bara en perceptuell förmåga 

som de föredrar och klarar sig bra på (det), medan andra barn föredrar och använder sig av 

flera förmågor.  

 

Resultatet visar dock att de allra flesta pojkar och flickor i denna klass föredrar en kinestetisk 

och en auditiv inlärningsstil, vilket även pedagog B och C anser. Här kan man ställa frågan 

om pedagog B och C har påverkat eleverna genom att själva preferera det auditiva. Båda 

pedagogerna tycker själva bäst om att undervisa auditivt och kan ha påverkat elevernas val av 

inlärningsstil. Eleverna har nämligen tidigare haft pedagog B, som sin lärare och har nu 

pedagog C. Prashnig (1996) anser att det minst omtyckta inlärningsättat är det auditiva när det 

gäller att komma ihåg svår och komplex information. Men mina studier visa däremot att 

eleverna i pedagog C´s klass vill lära sig svår information genom det auditiva sinnet.  

 

Den inlärningsstil som flest elever prefererade i mitt frågeformulär var den kinestetiska. Här 

kan man enligt mig se att framförallt pojkarna inte får sitt behov tillgodosett, eftersom 

pedagogerna själva anser att det kinestetiska är svårt att planera in i undervisningen.  

Flickorna däremot i denna undersökning använder hellre det visuella sinnet i kombination 

med det auditiva. Dunn & Treffinger (1995) tillsammans med Prashnig (1996) betonar att 

eleverna i grundskolan ofta är kinestetiska och taktila. Detta stämmer inte riktigt överens med 

mina resultat från år 5-6. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om jag hade frågat 

eleverna i pedagog A´s klass dvs. en f-2:a. Mina resultat av elevernas inlärningsstilar speglar 

endast den klass som jag har valt att undersöka. Det jag däremot har blivit övertygad om 

gällande frågeformuläret är att elever oftast vet vilken sinnespreferens de har, men att detta 

skiftar både i ålder och i vilken klass man frågar.  
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5.4 Avslutande reflektioner 
Denna studie har gett mig många nya tankar och insikter i, hur viktigt det är som pedagog att 

tillgodose eleverna i deras inlärningsstilar, men också hur svårt det kan vara att planera inför 

dessa. Alla pedagoger i denna studie har goda tankar omkring inlärningsstilar och skulle i 

större utsträckning önska att de hann planera inför detta.  

 

Denna studie har visat att elever använder sig av inlärningsstilar i undervisningen och att 

eleverna själva är medvetna om vilka sinnespreferenser som är deras starkaste. Pedagogerna 

planerar inför elevers olika inlärningsstilar i den mån de själva anser att det behövs, och då 

både genom att anpassa sin miljö, metoder och innehåll i undervisningen.  

 

Alla pedagogerna tillgodoser elevernas inlärningsstilar under en hel dag, men inte under varje 

lektion eller varje arbetsmoment. Det ser olika ut hos de olika pedagogerna, men ingen av 

dem tillgodoser elevernas inlärningsstilar enligt Dunn & Dunns modell. Detta anser jag beror 

på att modellen är alldeles för omfattande för att fungera i en klass med många elever och en 

ensam pedagog? Jag håller med pedagogerna om att modellen i sig är bra, men att det är för 

många variabler att hålla reda på för varje individ.  

 

Pedagogerna i denna studie har på sin skola en utvecklande miljö som i sin helhet ger 

inspiration till kunskapande och som inbjuder och lockar eleverna till att undersöka och 

utforska (Skantze, 1989), trots att de inte använder sig av Dunn & Dunns modell. Varje skola 

kan alltid utvecklas, men då måste man som pedagog och rektor vara medveten och överens 

om vad det är man vill utveckla och varför.  

 

6. Förslag på fortsatt forskning 
Mitt förslag till fortsatt forskning och som jag själv skulle vilja ha mer kunskap om är; hur 

kan man som pedagog gå tillväga för att ta reda vad en elev har för inlärningsstil. 

Inlärningsstilar i denna studie har omfattat många olika begrepp och det vore intressant som 

nybliven lärare att få enkla redskap att använda sig av i kartläggning av elevernas olika 

inlärningsstilar för att sedan kunna anpassa undervisningen efter resultatet.  

 

 



 50 

Litteraturlista 
Boström, Lena (1998) Från undervisning, till lärande. Falun: Brain Books 

 

Boström, Lena (2004) Lärande och metod - lärstilsanpassad undervisning jämfört med 

traditionell undervisning i svensk grammatik. Jönköpings University Press Dissertation. 

Jönköping 

 

Boström, Lena (2006). Ögat, örat eller handen? Ur pedagogiska magasinet nr3 s.16  

 

Boström, Lena & Wallenberg, Hans (1997) Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i 

klassrummet. Falun: Brain books AB  

 

Bråten, Ivar (1998)  Vygotskij och pedagogiken. Lund:  Studentlitteratur. 

 

Campbell, Bruce (1997) Multipla intelligenser, en metodhandbok. Falun: Brain Books AB   

 

Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dunn, Rita (2001) Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil. Finland: Brain 

Books AB 

 

Dunn, Rita, Dunn, Ken & Treffinger, Donald (1995) Alla barn är begåvade – på sitt sätt. 

Malmö: Brain Books    

 

Egidius, Henry (2003) Pedagogik för 2000-talet. Falun: ScandBook AB  

 

Gardner, Howard (1994) De sju intelligenserna. Malmö: Brain Books AB 

 

Gardner, Howard (1996) De sju intelligenserna. Andra upplagan. Falun: Brain Books AB 

 

Gardner, Howard (1998) De sju intelligenserna. Tredje upplagan. Falun: Brain Books AB 

 



 51 

Gudmundsson, Christer (1997) Lärorummet. Falun: Brain Books   

 

Hermansen, Mads (2000) Lärandets universum. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindqvist, Gunilla (1999) Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet. Lpo 94. (1994) 

utbildningsdepartementet 

 

Krokmarks, Tomas (2006) Dags att lägga Ikea-pedagogiken på hyllan. Pedagogiska 

magasinet nr3 s.40-45  

 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur  

 

Prashnig, Barbara (1996) Våra arbetsstilar- hur du är avgör hur du lär. Malmö: Brain Books  

 

Prashnig, Barbara (1998) Kraften i mångfalden. Talinn. Estland   

 

Servais, Sven, Göran (1995) Arbetsmiljökvalitet i skolan. Diskussion och fakta om skolans 

miljö och utveckling. Solna: Publikationsservice  

 

Skantze, Ann (1989) Vad betyder skolhuset. Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv 

studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter. Edsbruk & Stockholm: 

Akademitryck  

 

Steinberg, John M (1994) Den nya inlärningen. Falköping 

 

Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma  

 

Thors, Christina 2006. Modefluga eller halmstrå. Ur pedagogiska magasinet nr 3. 25-26 



 52 

Trots, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Internet 

* http://larstilar.cfl.se/?sid=1304 (2007-11-06) 

 

** http://www.geocities.com/educationplace/element.html (2007-11-05) 

 

*** http://larstilar.cfl.se//default.asp?sid=1334 (2007-11-07) 

 

****http://larstilar.cfl.se/?sid=1306 (2007-11-05) 

 

***** http://office.microsoft.com/sv-

se/clipart/results.aspx?qu=glad&sc=20&Origin=EC102223291053#156 (2007-11-05) 

 

******http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm (2007-10-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 53 

Bilaga1: Dunn och Dunns lärstilsmodell 
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Bilaga 2: Följebrev 
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Bilaga 3: Observationsschema 
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Bilaga 4: Intervjuguide; pedagoger 
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Bilaga 5: Frågeformulär; elever 
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