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1. Inledning 
 
 
I media diskuteras betyg och vad skolor gör när elever inte når målen. Hur ska skolväsendet 
lära alla barn/ungdomar allt de behöver? Det finns många friskolor och kommunala 
profilskolor som, enligt dem själva, är lösningen på problemet. I mitt arbete har jag valt att 
fokusera på tre inriktningar, Waldorfskolan, Montessoriskolan och förhållningssättet 
Inlärningsstilar. De två första är erkända pedagogiska begrepp medan den sistnämnda är en 
nyare pedagogisk syn på lärandet och det begrepp som Rita Dunn och Barbara Prashnig 
använder sig av för att beskriva skillnaden mellan olika elevers sätt att lära. 
 
 
 

2. Bakgrund 
 
 
1842 kom Sveriges folkskolestadga och 1994 kom den senaste läroplanen LPO-94, reviderad 
1998. I denna text visas tydligt att vår syn på kunskap har förändrats betydligt. I folkskolan 
stod läraren för kunskapen som han under hårt drill ande i vissa ämnen gav eleven. Idag har 
läraren mer rollen av en handledare som ska hjälpa eleven att hitta kunskap. Det är viktigt för 
eleven att förutom ämneskunskaper också kunna lära in och lära om. (Hartman 1995, 
Dahlgren 1996) 
 
Någon har sagt att vad vi människor på 2000-talet får in som information på en dag är lika 
mycket som 1800-tals människan fick til l sig under ett helt l iv. I det perspektivet förstår man 
vikten av att kunna lära om och lära in nytt. Världen omkring oss är i ständig förändring och 
det kräver naturligtvis stor anpassning från oss.  
 
LPO-94 talar om elevers lärande och inte om deras inlärning. Detta språkbruk visar på att 
kunskap inte bara finns i ord, termer och formler utan elevens kunskap kan visas under 
särskilda omständigheter och i vissa situationer. LPO-94 säger också att kunskap kan vara 
kroppslig och/eller situationsbunden och inte enbart tankemässig. Sådan kunskap är personlig 
och kallas tyst kunskap eftersom den oftast inte är uttalad i ord. 
 
LPO –94 tar upp en viktig beståndsdel av lärarens vardag och mot bakgrund av LPO -94 
kände jag att mitt intresse för förhållningssättet inlärningsstilar är något som ligger i tiden och 
att friskolors nytänkande även avspeglas i den kommunala skolan. 
 
 Varje dag pratas det om utbildningsväsendet i media. Statistik visar på hur många procent 
som inte uppnår målen i grundskolan. Genom tiderna har de ledande inom området förklarat 
elevers misslyckade skolgång med olika modeller. Enligt John Steinberg, Fil. Dr. pedagogik, 
har förklaringarna till varför elever slås ut i skolan låtit så här från olika forskare: på 50-talet 
berodde allt på intell igensen (IQ testning, men idag har forskare inom området visat att ett IQ 
test bara mäter 15 % av våra förmågor) det vill säga att hade man för låg intell igens enligt 
testet så klarade man inte av skolan och slogs ut. På 60-talet var psykologin det område där 
barns svårigheter kom från och skolorna satsade på kuratorer och skolpsykologer. Skolorna 
ansåg att de svaga barnen led av olika slags psykologiska problem och sjukdomar som skulle 
behandlas med samtal och mår man psykiskt dåligt så klarade man inte av skolan utan slogs 
ut. På 70-talet handlade allt om det sociala arvet, dvs. föräldrarna och nu på 2000-talet sätter 
vi diagnoser på barnen, såsom DAMP, ADHD m.fl. (konferensmaterial Örnsköldsvik 1999) 
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Men det handlar också om Gardners åtta intelligenser, inlärningsstilar och social kompetens, 
EQ. I skolorna kämpar många lärare mot utbrändhet och skoltrötta, negativa elever. Enligt B. 
Prashnigs bok, Kraften i mångfalden, håller den traditionella undervisningen inte intresset 
uppe och gamla trosföreställningar såsom att eleven lär sig bäst om den; sitter rakt upp vid en 
bänk eller ett bord, sitter i en fullkomligt tyst omgivning, har det väl upplyst, sitter still , inte 
äter under inlärning och tar in svår information tidigt på dagen, lever kvar i skolan. I 
litteraturstudien kommer information om hur de olika begreppen Waldorf, Montessori och 
inlärningsstilar har försökt att lösa denna problematik med elevers utslagning ifrån skolan. 
 
Första gången jag kom i kontakt med detta förhållningssättet inlärningsstilar var under min 
fyraveckorspraktik på en mellanstadieskola. Min handledare rekommenderade boken Hur du 
är avgör hur du lär av Barbara Prashnig. En mycket intressant bok om hur elever lär och vad 
man som lärare kan göra för att underlätta elevernas inlärning. I min handledares klassrum 
fanns gott om spel i matematik, So och svenska. Eleverna hade varsin kooshboll, se bilaga 1, 
att pilla med vid läsning och när de kände behov. De gjorde egna experiment i No. Kort sagt, 
den här läraren fick med hela elevens kropp vid inlärningen.  
 
Detta klassrum väckte tankar och intresse hos mig om skolan och elevers inlärningssituation 
idag. Jag läste en del litteratur på området och åkte sedan på en konferens där den ledande 
forskaren på området, Dr Rita Dunn USA, för första gången föreläste i Sverige. Dessa dagar 
var mycket intressanta, både att lyssna på de oli ka föreläsarna men framförallt att prata med 
andra lärare som hade börjat att introducera och jobba med inlärningsstilar i sina klasser. Efter 
litteraturstudier och konferens har jag också prövat en del av begreppet inlärningsstilar i mitt 
eget klassrum. 
 
Jag valde detta ämne som examensarbete dels för att dela med mig av mina egna erfarenheter 
men också för att ytterligare ha en chans att fördjupa mig i ämnet och få svar på några av 
mina frågor. 
 
Att jag valde att ställa begreppet inlärningsstilar mot Waldorf och Montessori var för att det 
jag visste om dem verkade passa in i sammanhanget och att de två är erkända inarbetade 
skolor med annorlunda sätt att undervisa. Dessutom var jag nyfiken på dessa två skolor och 
ville lära mig mer. 
 
 
 

3. Syfte 
 
 
Syftet med detta arbete är att se på den lärande eleven ur perspektiven Waldorf, Montessori 
och inlärningsstilar. Jämförelsepunkterna är hur man inom de olika pedagogiska riktningarna 
anser att eleven lär sig bäst och vad man anser om elevens inlärningsmil jö. Texten kommer 
för övrigt att beskriva de tre sätten att arbeta med betoning på inlärningsstilar. 
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4. Problemformulering 
 
 
♦ Finns det några likheter mellan Waldorf, Montessori och inlärningsstilar?  
 
♦ Hur ser de olika pedagogiska riktningarna på eleven, dess lärande och miljön? 
 
♦ Vilken inlärningspreferens är dominerande hos tonåringar och skilj er sig 

inlärningspreferensen åt mellan år 7 och år 9? 
 
 
 

5. Metod 
 
 
5.1 Litteraturdelen 
 
 
Jag har läst mycket litteratur och sammanställt informationen på så vis att de tre metoderna 
Waldorf, Montessori och inlärningsstilar presenteras var för sig, först med en presentation av 
grundaren dvs. var/vem metoden härstammar från och sedan en sammanställning av 
pedagogiken och dess syn på eleven, lärandet och miljön. I litteraturdiskussionen tittar jag på 
likheter, skillnader, lärarens roll och vad mina åsikter är efter litteraturgenomgången. 
 
 
5.2 Praktisk del 
 
 
5.2.1 Min egen erfarenhet 
 
Jag har gjort studiebesök på en Montessoriförskola som jag redogör för och dessutom berättar 
jag om hur jag tillämpade förhållningssättet inlärningsstilar i min första klass. 
 
5.2.2 Undersökning 
 
Sjuorna på min arbetsplats upplevs som stökiga okoncentrerade och jobbiga att undervisa. Då 
jag förut använt mig av förhållningssättet inlärningsstilar i en stökig klass och fått goda 
resultat tänkte jag att det säkert skulle gå bra här också. För att visa de andra och mig själv att 
dessa stökiga klasser hade en majoritet av kinestetiskt/taktila barn som skulle bli hjälpta av 
inlärningsstilar vill e jag gå ut i klasserna och fråga eleverna hur de själva anser att de bäst lär 
in.  
 
Jag försökte på egen hand formulera ett formulär med frågor om elevens inlärning och 
inlärningsmiljö eftersom det enligt Patel, Davidsson (1994) är det minst arbetskrävande sättet 
vid intervjuer, både vad gäller förarbete och sammanställning. Efter många mindre lyckade 
utkast hittade jag en enkät i lärarhandledningen till läromedlet Ess i svenska för år 9, se bilaga 
2. 
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Denna enkät passade mitt syfte, att få reda på elevernas inlärningspreferens. Enkäten har inga 
specifika frågor om elevens inlärning utan frågar efter elevens reaktion i olika sammanhang. 
Eftersom eleverna inte ser på frågorna att det handlar om inlärning så tror jag att de svarade 
mer sanningsenligt och inte som de tror att det ska vara, vilket elever annars gärna gör i 
utfrågningssammanhang i skolan. Min skola är fyrparallellig och jag valde att göra enkäten i 
år 7 och år 9 eftersom ett av syftena var att se om inlärningspreferenserna skiljer sig åt mellan 
13-åringar och 15-åringar. 
 
När jag gick ut i klasserna med min enkät valde jag att inte presentera den som 
inlärningsenkät utan sa bara att jag ville ha deras hjälp til l mitt examensarbete. Vidare bad jag 
dem att svara så sanningsenligt som möjligt och talade också om att enkäten var anonym. De 
fick också veta att det var enbart jag som skulle se deras enkäter och att jag endast skulle 
använda en sammanställning av dem i mitt arbete. Efter detta fick de 10 minuter på sig att 
besvara enkätens fram och baksida.  
 
Jag har presenterat de sammanställda resultaten i stapeldiagram då ett av syftena var att kunna 
jämföra de olika klasserna. Detta går lätt med denna typ av diagram då jag anser att man 
tydligt och lätt kan avläsa staplarna och jämföra resultaten. 
 
Vid sammanställningen tittade jag enbart på baksidan av enkäten där varje elev själv hade 
räknat ner och sammanställt sina svarsalternativ och därefter satt ett kryss i a-, b- eller c-rutan. 
En del elever hade flera kryss då de hade lika många svar dvs. två eller tre lika starka 
inlärningspreferenser. Jag satte elevernas kryss i tre staplar och hade eleven fler än ett kryss så 
satte jag kryss i fler staplar (i de alternativ a, b, c som eleven kryssat i). Staplarna är därför 
större än elevantalet men jag anser att detta tillvägagångssätt var det mest rättvisa och 
sanningsenliga. Dessutom är tillvägagångssättet lika för alla åtta klasser vilket medför att de 
är jämförbara. Genomsnittsantalet elever i varje klass är 28 stycken. 
 
 
 

6. Litteraturstudie 
 
 
6.1 Waldorf 
 
 
Rudolf Steiner föddes 1861 i en by vid dåvarande gränsen mellan Ungern och Österrike. Hans 
far arbetade vid järnvägen och Rudolf visade stort intresse för det tekniska och mekaniska 
redan som liten. När han var sju år visade sig en död släkting för honom och då vaknade hans 
intresse för det andliga. Han såg en koppling mellan det jordiska och det sinnliga/andliga. 
Under hela sin uppväxt läste han och utbildade sig samtidigt som han byggde broar med sitt 
inre. Han fann strategier för hur människan kan/kunde utveckla sitt inre, det sinnliga, och 
utveckla det genom praktiska göromål. Rudolf Steiner började så småningom resa runt och 
hålla föredrag om antroposofi och grundsynen på människan. Han sa också att alla skulle få 
samma utbildning, en skola för alla. År 1919 slog han sig ihop med chefen för en 
cigarettfabrik i Stuttgart. Fabriken hette Waldorf-Astoria och därav namnet Waldorfskolan. 
(Carlgren 1977) 
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6.1.1 Waldorfpedagogiken och den lärande eleven och dess miljö 
 

Klassrummen är målade i en för åldern passande färg och väggarna är fria från bilder då 
eleverna ska skapa sina egna bilder och uppfattningar om världen. (Ritter 1997)  
 
Steiners pedagogik utgår från att människan har en rytm, liksom det i naturen finns ebb och 
flod. Elevens rytm, säger Steiner, talar om när hon bäst lär in, all tså när eleven är som mest 
koncentrerad, men också när det behövs vila. Waldorfpedagogiken jämför detta med 
inandning/utandning. Eleven andas in är lika med att denne är koncentrerad och lär sig, eleven 
andas ut vilket betyder att denne behöver vila och paus.  
 
Kursplanen för Waldorfskolorna är mycket mer detaljerad än den för den kommunala skolan. 
I schemat som är uppbyggt från kursplanen ingår dagsrytmen. På morgonen samlas alla elever 
runt en berättelse eller sång för att samla tankarna innan kunskapsämnena startar, efter det 
kommer språkinlärning och senare på dagen när koncentrationen, enligt Steiner, sjunker har 
eleverna laborationer och slöjd. All ra sist på dagen ligger gymnastik eller eurytmi, som är en 
slags själslig gymnastik, där eleverna tränar balans och skärper koncentrationen. (Kursplanen 
för Waldorfskolan 1997) 
 
Läraren är viktig i Waldorfskolan och all undervisning sker muntligt. Eleverna antecknar och 
gör egna läroböcker. Waldorfeleverna gör många studiebesök och pedagogerna menar att 
eleverna på så sätt kan dra paralleller och lättare relatera till verkligheten utanför skolan. 
(Ritter 1997) 
 
Enligt Steiner är Waldorfskolan en konkurrensfri zon där den sociala kompetensen tränas 
genom åldersblandning. Waldorfpedagogerna säger sig se till hela människan och inte bara till 
intellektet. (Svedberg/Zaar 1993) 
 
 
 
6.2 Montessori 
 
 
Montessorimetoden är skapad av Maria Montessori, den första kvinnliga läkaren i Italien. 
Efter sin examen 1896 fick hon anställning vid universitetets psykiatriska klinik och i hennes 
arbetsuppgift låg att besöka barn på Roms mentalsjukhus. Hon kände ett stort behov av att 
hjälpa dessa underutvecklade barn och hon var övertygad om att det skulle gå med speciell 
undervisning. I två år arbetade hon med dessa barn och ett flertal av barnen blomstrade upp så 
att de senare klarade inträdesproven till vanliga skolan. När hon såg de enorma framsteg som 
dessa barn gjorde blev hon övertygad om att ”normala” barn, det vill säga barn som är 
psykiskt friska och bor hemma hos sina föräldrar, skulle kunna gå ännu längre i utveckling 
och intell igens om de också undervisades på detta sätt. 1907 tog Maria Montessori sin examen 
som pedagog och fick ledarskap över ett daghem i Roms slumkvarter, Casa dei Bambini, och 
här ligger Montessorimetodens rötter. (Montessori 1998) 
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6.2.1 Montessoripedagogiken och den lärande eleven och dess mil jö 
 
Maria Montessoris övertygelse var att alla barn lär sig själva bara möjl igheten finns. I denna 
trossats finns grunden i Montessoriskolan. 
 
Ett klassrum i en Montessoriskola är gjord för eleven och allt är anpassat för dem och deras 
användning. En Montessoripedagog observerar barnen på avstånd, då eleven rör, luktar, 
smakar, känner, tittar på och undersöker i en mil jö anpassad för dem. Enligt M. Montessori 
utvecklas så alla barnets sinnen. En Montessorielev tar ansvar för sin egen inlärning och går, 
enligt pedagogiken, på så vis framåt i sin utveckling då hjärnan letar nya utmaningar. 
Klasserna i en Montessoriskola är åldersintegrerade och detta gör, enligt 
Montessoripedagogiken, att eleverna tränas i att ta hand om andra och att visa hänsyn. 
Montessoripedagogerna säger också att skolan blir mer lik samhället om åldrar blandas. 
När en elev ska lära in nytt material, sätter sig Montessoripedagogen ner och visar enskil t hur 
materialet ska användas. Ibland sker undervisning i grupp men mycket sällan i helklass.  
(www.montesori.edu -99) 
 
Kunskaperna som en Montessorielev har eller ska lära sig bygger hela tiden på redan 
förvärvad kunskap och på så vis, säger M. Montessori, får eleven en helhet i sitt lärande.  
Ett Montessoriklassrum är en konkurrensfri zon och här finns ingen tävlingsmentalitet, utan 
eleverna arbetar för sin egen skull och visar sina kamrater hänsyn. Här råder frihet under 
ansvar. (Polk 1976) 
 
Montessoriskolan säger sig utveckla barnets kreativitet, självdisciplin, initiativförmåga, 
självförtroende och dess oberoende, dessutom stimuleras elevens själ, känslor, fysik och 
intellekt. En Montessoriskola är en del av världen och samhället. Pedagogerna konkretiserar 
detta genom studiebesök och återkommande exkursioner. (www.montesori.edu –99) 
 
”All onödig hjälp är ett hinder i barns utveckling” 
”Om materialet går före barnet, bränn materialet” (Maria Montessori) 
 
 
6.3 Inlärningsstilar 
 
 
Inlärningsstilar är ett program som kommer från professor Rita Dunn vid St. Johǹ s 
universitet i New York. Hon har til lsammans med sin make utarbetat och förbättrat 
förhållningssättet med början på 1970-talet. En annan viktig person i sammanhanget är 
Barbara Prashnig, verksam på Nya Zeeland, som har utvecklat metoden ytterligare. Dunns 
böcker handlar om barnet från spädbarnsåldern till högstadiet och Prashnigs böcker börjar vid 
10-års ålder och sträcker sig upp genom arbetslivet. Hon säger bland annat att lärstilen är en 
livsstil. Dunn och Prashnig skilj er sig inte mycket från varandra och för att få en helhetsbild 
av begreppet inlärningsstilar så har jag valt att slå ihop dem. Annars anser jag att det blir 
mycket upprepningar och samma resonemang flera gånger. Jag kommer också att nämna 
några andra författare och det gör jag för att de har varit viktiga i utvecklingen av 
inlärningsstilar, dvs. deras synpunkter på inlärning har infogats i begreppet eller använts som 
byggstenar för inlärningsteorin. 
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6.3.1 Andra forskare och pedagoger inom inlärningsstilar 
 
Howard Gardner är intelli gensforskare och hans teori är att människans intelligens är ett 
relativt begrepp och att intelligensen varierar beroende på vilken del av världen man kommer 
ifrån och vilken kultur man til lhör. Han menar med det att människan behöver olika 
intelli gens för att klara sin överlevnad i till exempel Kenya och New York. Många är de som 
utvecklat pedagogiska idéer om inlärning och de flesta har tagit intryck från Gardner och hans 
uppdelning av människans intellekt i sju olika intelligenser. Dessa sju intelli genserna hos 
människan är enligt Gardner: 
 
♦ logisk-matematisk. De som har stark preferens på det här området är duktiga på att 

resonera, kalkylera, analysera och att skapa mönster och tänka logiskt. 
 
♦ spatial-tid och rum. Att tänka i bilder är enkelt för dessa människor, liksom att se saker i 

relation till andra. De är ofta duktiga på att sy och skulptera. 
 
♦ musikalisk-rytmisk. De har förmågan att sjunga. De har musiköra och kan skapa rytmer 

och musik. 
 
♦ intrapersonell-reflekterande. De här individerna har förmågan att komma åt sina innersta 

känslor. De har ofta starka åsikter och föredrar ensamheten. 
 
♦ interpersonell-social. Känslomässig integration och socialt ansvar ser man hos dem i den 

här gruppen. De kan hantera konflikter och kommer överens med många olika personer. 
 
♦ kroppslig-kinestetisk. Kunskapen att ha kontroll över kroppsrörelserna. Här finns de som 

är mycket aktiva och som tycker om att göra saker med kroppen. 
 
♦ verbal-lingvistisk. Människor som hör hit har lätt för att stava, läsa och skriva. De har 

stort ordförråd.  
 
H. Gardner grundade också begreppet EQ, Emotional Intell igence, och i detta ingår följande 
punkter: 
♦ självkännedom. Att känna igen sina känslor och registrera men inte reagera. 
 
♦ medvetande. Att välja sin känslor och att kunna lugna ner sig 
 
♦ känslomässig impuls. Konsten att kontrollera och tygla impulserna. 
 
♦ kontroll. Du styr dina känslor. 
 
♦ empati. Att kunna registrera vad andra känner. Känna medkänsla för andra och att se saker 

ur andras perspektiv. 
 
♦ kommunikation. Vikten av att vara en god lyssnare och att kunna prata om känslor. 
 
♦ konfliktlösning. Om man är i kontakt med punkterna ovan så går konflikten att hantera 

och ingen behöver bli sårad eller skadad. (Jensen 1995) 
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Gardners begrepp EQ är aktuellt och flera böcker har skrivits om ämnet bl.a. av Daniel 
Goleman som i sin bok, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, säger att 
barn idag är känslomässigt handikappade. På en del skolor runt om i Sverige har man tagit 
fasta på detta och infört EQ som ämne på schemat. ”Analfabeterna år 2000 kommer inte att 
vara de som inte kan läsa och skriva, utan de som inte kan lära, lära nytt och lära om.”  
(Alvin Toff ler s. 18 Kraften i mångfalden) 
 
6.3.2 Inlärningsstilar och den lärande eleven och dess milj ö 
 
Pedagogerna inom inlärningsstilar anser att de utgår från den enskilda individen i 
undervisningen och att de ser det unika i varje barn. Detta gör de genom att ta reda på elevens 
inlärningspreferenser. Enligt Rita Dunn så är alla barn begåvade på sitt sätt. Preferenserna en 
elev har/kan ha är enligt detta förhållningssätt många och de kan blandas nästan hur som helst 
(se bilaga 3 konferensmaterial 1999). En elev kan vara en blandning av de olika fälten som 
syns på bilaga 3. Dunn/Prashnig har grovt delat in en elevs preferenser på följande sätt:  
 
♦ Är eleven analytisk eller holistisk? En analytisk elev tycker enligt Dunn/Prashnig om när 

arbetet är klart upplagt och logiskt. Vidare vill eleven bygga sin kunskap från del till 
helhet och han/hon jobbar hårt och utan avbrott. En sådan här elev är mycket fokuserad 
och strukturerad i sitt arbete. En holistisk elev däremot måste kunna relatera uppgiften till 
den egna verkligheten och uppgiften måste betyda något på ett personligt plan. Eleven vill 
se hela uppgiften först och sedan gå in på detaljer. Han/hon vill ha en personlig relation 
till läraren och tycker om skämt och tokiga upptåg. 

 
♦ Hur ser inlärande rummet ut? R. Dunn påpekar att det ska vara varierat för att ge alla 

elever en gynnsam inlärningsmiljö. Enligt förhållningssättet inlärningsstilar kan elever ha 
följande miljöpreferenser: 

~ Belysning. Analytiska elever vill ha bra belysning, starkt ljus. Holistiska elever vil l ha 
dunklare arbetsmiljö och många av dem blir överstimulerade av ljusrörsljus. 
 
~ Ljud. Analytiska elever vill ofta ha tyst omkring sig när de ska ta in ny och svår 
information. Holistiska elever däremot vill ha ljud. En del föredrar musik medan andra vill ha 
prat och rörelse runt omkring. Klassrummet bör till fredsställa båda typer av elever. 
 
~ Temperatur. Detta är ytterligare en bit i pusslet om elevers inlärningsstil. Somliga elever vill 
ha svalt och andra vill ha kallare. Har man gjort B. Prashnigs test arbetsstilsanalysen så kan 
man sedan ge eleven råd om vad den ska tänka på i klädväg. 
 
~ Möblemang. Sittarrangemanget i klassrummet bör vara varierat. Analytiska elever sitter 
helst vid bänken på en vanlig stol, men de holistiska eleverna vill gärna sitta i en soffa eller 
ligga på golvet och plugga. 
 
♦ Hur vill eleven jobba? 
~ jobbar bäst ensam 
 
~ vill jobba i par 
 
~ lär bäst i en grupp med likasinnade 
 
~ man vill vara en del av ett lag 
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~ man jobbar bäst med en auktoritär vuxen, eller föredrar en vuxen som man kan vara kompis 
med. 
All t detta kan också variera beroende på uppgiften. 
 
♦ Vilken är elevens perceptionsförmåga? 
~ auditiv. Eleven lär sig bäst genom att lyssna. 
 
~ visuell. Eleven lär sig bäst det den ser och läser. 
 
~ taktil. Eleven lär sig genom att ta på saker, manipulera och samarbeta med objekt och andra 
elever. De behöver pill a på saker. 
 
~ kinestetisk. Eleven behöver röra sig under inlärning och de har oftast svårt att sitta på 
vanliga stolar.  
 
Eleven har ofta en stark preferens av dessa fyra ovan men kan sedan ha kombinationer av de 
övriga. De är också olika starka hos olika elever. 
 
♦ Elevens övriga behov? 
~ känner eleven behov av intag (mat, dryck) under arbetet 
 
~ måste eleven röra på sig under arbetet för att prestera bra 
 
~ en viktig aspekt på det här området är elevens biologiska klocka. När på dygnet eleven lär 
sig bäst. Tonåringar har ofta ett stort sömnbehov och få av dem har, enligt dessa pedagoger, 
hjärnan til lgänglig för inlärning tidigt på morgonen. 
 
All t ovan är beroende av om man är analytisk eller holistisk, vänster eller högerinriktad och 
impulsiv eller reflekterande till sin läggning. Man kan vara helt analytisk eller holistisk, men 
man kan också ha vilka bitar som helst från de båda hopblandade i sin inlärningsstil 
 
Enligt pedagogerna på området är det viktigt för elevens inlärning att den själv känner til l hur 
den lär sig och vilka inlärningspreferenser den har. Eleven måste ha självinsikt På så sätt, 
säger de, att eleven lär sig lära och får större tolerans mot andra och deras sätt att lära. De som 
jobbar med detta program går till och med så långt att de påstår att mobbning så gott som 
försvinner genom detta förhållningssätt. 
I Prashnigs bok, Kraften i mångfalden, finns det en lista med saker som utövarna säger kan 
hjälpa eleverna med inlärningen. Denna lista går under namnet ”Kreativ accelererad 
inlärning” , (s.148). 
Så här ser listan ut: 
” Inlärnings-/arbetsstilar 
Självkännedom 
Hjärnans funktioner (vänster-/högerhjärna, Alfa-til lstånd) 
Avslappning/visualisering 
Centreringsövningar 
Hjärngympa 
Vatten 
Riktig näring för hjärnan 
Andning 
Minnestekniker 
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Mindmapping 
Användandet av musik 
Kooshbollar 
Elevens mentala til lstånd 
Elevens fysiska tillstånd 
Hållning 
Inlärningsmiljö 
Individualiserad undervisning 
Suggestopedi *  
Visioner och syfte med inlärningen 
Målsättning 
Trivsel, nöje och motivation 
Elevens självbild 
Konst och kreativitet 
Rörelse och dans”  
Denna lista är alltså ett direkt utdrag ur boken och alla dessa hjälpmedel finns förklarade i 
Prashnigs bok Kraften i mångfalden. 
 
* Suggestopedi. En metod som grundar sig på hjärnans kapacitet att ta in viss mängd 
information på en gång och att lagra den i korttidsminnet. Vid textläsning är den optimala 
radlängden 10-12 stavelser. Texten bör all tså vara kort och samlad. För optimal läsning ska 
även nyckelorden stå i marginalen i fetstil. Detta gör att de tas in samtidigt med resten av 
texten och man får maximal input utan att behöva anstränga sig extra. Vid läsning av en text 
skriven enligt suggestopedimetoden behöver inte ögat förflytta sig utan det bli r en vilsam 
läsning. (Prashnig 1999) 

 
I alla de böcker på li tteraturlistan som har att göra med inlärningsstilar 
(Dunn/Dunn/Treff inger, Jensen, Prashnig, konferensmaterial och www.teachingK-8.com) 
finns tips och idéer som dessa författare och pedagoger har velat delge andra lärare och 
pedagoger för att underlätta undervisningen av elever med olika preferenser. Detta är ett 
utdrag av dessa tips: 
 
♦ alla slags spel är bra, eftersom hjärnan lär sig bäst vid omedveten inlärning. Vid 

användning av spel får eleven röra och pill a och kanske också röra kroppen beroende på 
spelet. Eleven får också spela ihop med andra. Mycket av spelmaterialet kan man fixa 
själv och även låta eleverna och föräldrarna hjälpa till. 

 
♦ köpa in kooshbollar för de taktila och kinestetiska eleverna. 
 
♦ träna avslappning, andning och visualiseringar för att göra hjärnan mottaglig för inlärning. 
 
♦ fokuseringsövningar för att mentalt förbereda sig innan man börjar arbeta med något svårt. 
 
♦ använd musik för att länka samman höger och vänster hjärnhalva. I Mozarteffekten av 

Don Campbell kan man läsa om musikens kraft. 
 
♦ skapa sånger, rytmer och att rappa med innehållet som man ska lära sig. 
 
♦ pauser med hjärngympa. Detta för att överbrygga gapet mellan hjärnhalvorna. Man gör 

korsvisa övningar, ex höger hand vänster fot.  
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♦ tillgång på vatten i klassrummet och till åtelse att äta ”hjärnmat” såsom frukt och 
grönsaker. 

 
♦ mind-map för globala elever med visuella taktila referenser. Bilder, färger, en personlig 

karta. 
 
♦ gör eleven intresserad genom att göra reklam för ämnet/lektionen innan du börjar. 
 
♦ lära ut anteckningsteknik. 
 
♦ ta in känslorna i klassrummet och återknyt till dig själv och eleven. 
 
♦ sätt upp ett mål med undervisningen. Eleven själv bör också ha ett mål att sträva mot. 
 
♦ bjud in gästföreläsare på ämnet för att göra det intressant och att vänja eleverna vid andra 

vägar till kunskap. 
 
Programmet inlärningsstilar menar att en hjärnvänlig lärare ska ge råd till eleverna om olika 
aktiviteter och sätt att göra uppgifterna på och på så vis ta hänsyn till varje elevs 
inlärningspreferens. 
 
 
 

7. Litteraturdiskussion 
 
 
7.1 Likheter 
 
 
Waldorf och Montessori är erkända pedagogiska skolor med en person som fortfarande står 
för begreppet, en grundare. Pedagogiken är ett paket som man antingen använder fullt ut eller 
inte alls. Alla tre skolorna sätter elevens lärande i centrum. Deras modeller är utarbetade för 
att ge eleven så mycket kunskap som möjl igt och en stabil grund att stå på inför arbetslivet. 
Montessori, Waldorf och inlärningsstilar säger sig alla stärka elevens självförtroende och 
motivation. Montessori och inlärningsstilar har en elevsyn som menar att om man ger barnet 
rätt stimulans så lär det sig att lära sig själv. Dessa två skolor ger också eleven mer frihet att 
välja ämne och arbetssätt. Jag tycker man ser att ett individualiserat arbetssätt sprider sig runt 
många av Sveriges skolor och all t längre ner i åldrarna. Med individualiserat arbetssätt menar 
jag att eleven själv ska planera sin skoldag eller ett arbetsområde. Redan i år 1-3 ska eleverna 
forska och själva ta reda på viktiga fakta om olika områden. Är det bra? Jag anser att en hel 
del av problemen med elevers svårigheter högre upp i åldrarna kan härledas till det arbetssätt 
de hade som yngre, men detta är min personliga åsikt. 
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7.2 Skil lnader 
 
 
Waldorfskolan är styrd till schema och arbetssätt. Alla Waldorfskolor i Sverige har samma 
schema och läser samma ämnen vid samma tidpunkt. De tar inte lika stor hänsyn till 
individens inlärning och olikheter. I Waldorfskolan sker all undervisning muntligt och inga 
läroböcker används utan eleverna gör sina egna böcker. Montessoriskolorna koncentrerar sig 
på de lägre åldrarna och här tas stor hänsyn till den enskilda elevens mognad och intresse. 
Waldorfs pedagogik är avsedd för barn ända upp till gymnasiet medan inlärningsstilar är 
menade att användas i alla olika lärande miljöer. Inlärningsstilar har ingen enskild grundare 
utan många pedagoger har varit med och skapat detta förhållningssätt. Det är relativt enkelt 
för den enskilda läraren att ta ut det som passar i detta förhållningssätt och använda den 
delen/delarna i sitt klassrum och i sin undervisning. Inlärningsstilar handlar lika mycket om 
eleven som om materialet och ett klassrum anpassat för denna pedagogik är fyllt av olika 
slags material, som kan hjälpa eleven i dess inlärning, medan ett Waldorfklassrum är mer 
spartanskt inrett och ett Montessoriklassrum expanderar i material utefter barnens behov. Det 
vill säga i början av terminen finns inte så mycket material att tillgå för eleven men när den 
visar vilja och ett behov av att lära mer tas fler material fram. 
 
 
7.3 Läraren 
 
 
Läraren i en Waldorfskola är den centrala punkten i klassrummet då all undervisning sker 
muntligt. Är läraren den som förmedlar all kunskap och vet allt? Har eleven något den kan 
tillföra i skolan? Finns läraren där som kunskapskälla eller sker en lärandeprocess mellan 
lärare och elev? Jag har förstått det så att eleven tar emot det läraren förmedlar och gör det till 
sin kunskap genom att skriva och skapa egna böcker. Omvärldskunskapen bildas genom en 
interaktion mellan lärare och elever och inte genom böcker, bilder eller dylikt. Inom 
Montessoripedagogiken är läraren den som sätter igång lärandeprocessen genom att 
introducera material men sedan står läraren tillbaka och eleven får själv utforska och lära. Om 
eleven får rätt service lär den sig optimalt själv, eller? Sker lärandet hos eleven i dess sfär och 
läraren servar eller har de utbyte av varandra? Läraren observerar varje barn i ett 
Montessoriklassrum och är där med stöd och hjälp om eleven behöver. Här är den enskilda 
undervisningen viktig och det sker en kontinuerlig kommunikation mellan lärare och elev. 
Hos läraren inom inlärningsstilar finns en önskan att skapa det optimala inläranderummet där 
alla elever får sin inlärningsstil t illgodosedd. Om läraren lyckas skapa detta rum kan den 
sedan stå tillbaka och se när dess elever lär sig själva och blomstrar i sin inlärningsprocess? 
Är läraren endast den som ska se till att de yttre faktorerna är de optimala eller kan den bidra 
med kunskap till eleven. Sker det någon process mellan lärare och elev här? Jag har funnit att 
en lärare med inlärningsstilar som redskap ska vara en handledare och då är det viktigt att 
läraren är utbildad och känner till de vägar eleven kan ta så att läraren kan vara ett stöd på 
vägen. I övrigt anser jag att inlärningsstilar handlar mest om materialet. 
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7.4 Inlärningsstudier under lärarutbildningen 
 
 
Under min lärarutbildning studerade jag olika pedagoger och deras sätt att se på undervisning 
och lärande. De pedagoger som togs upp var aktiva för länge sedan och har naturligtvis haft 
sitt inflytande i skolan. Tråkigt nog togs inga nyare pedagogiska synsätt upp i utbildningen. 
På utbildningen läste vi om exempelvis John Dewey och hans teori, Learning by doing, 
Jerome Bruner och hans teorier, Learning by discovery och spiralprincipen, och Skinner med 
sin beteendemodifikation, det vill säga belöning för rätt utförd uppgift eller uppträdande. 
 
Jag har funnit vissa likheter i förhållningssättet inlärningsstilar och de tre pedagogerna ovan. 
Dewey och Bruner tar upp barns inlärning och hur de lär in. Dewey skriver om att barn måste 
få göra saker för att lära och inte bara sitta stilla och matas med information. Detta att göra 
saker med kroppen passar in på Dunn/Prashnigs definition om kinestetiskt/taktila barn. 
Dewey säger också att hänsyn ska tas til l barnens önskningar och aktiviteter och där säger 
Dunn/Prashnig att eleven själv ska bestämma hur den vill arbeta och få sina önskemål 
uppfyllda. Vidare säger Dewey att alla har egenskaper som är unika vilket stämmer med den 
personliga inlärningsstilen hos Dunn/Prashnig. Bruner skriver om att uppleva och att ny 
kunskap ska byggas på gammal kunskap. Detta återfinns hos Dunn/Prashnigs definition på 
kinestetiskt/taktila barn men också där de säger att skolan ska bygga kunskap på elevens 
kunskap och dess omvärld. Bruner säger också att lärarens uppgift är att skapa goda 
inlärningsförhållanden och hos inlärningsstilar stämmer detta väl då det är läraren som ska 
skapa det perfekta inläranderummet. (Svedberg/Zaar 1993) 
 
Under min utbildning var LPO –94 en viktig del. I bakgrunden på s.5 skrev jag att LPO talar 
om att elevens kunskap kan visas i vissa situationer och att kunskap kan vara kroppslig. Detta 
dokument säger också att eleven ska ha möjl ighet att utveckla sitt eget sätt att lära och få en 
lust att lära. Eleven ska också få respekt för sitt arbete i skolan och de ska få vara med och 
planera för att på så sätt utveckla ansvar. LPO –94 säger vidare att det ska föras en diskussion 
om vad som är viktig kunskap och eleverna ska stimuleras till att bilda sig och vilja lära sig. 
Här tas också upp vikten av att blanda intellektuella studier med bild, musik, dans, drama och 
skapande för att ge eleverna möjligheter att utvecklas allsidigt. (LPO –94 Skolverket) 
 
I LPO –94 finner jag stöd för en hel del av Dunn/Prashnigs idéer om kunskap och barns 
inlärning. Exempelvis kroppslig kunskap, elevens personliga sätt att lära, elevens vilj a att lära 
och att diskutera vad som är viktig kunskap och möjligheten att använda hela kroppen på 
olika sätt vid inlärning. 
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8. Min egen erfarenhet 
 
 
8.1 Studiebesök på en Montessoriförskola 
 
 
För att få en glimt av verkligheten och för att ha något att koppla samman med litteraturen 
gjorde jag ett studiebesök på en Montessoriförskola. I en barngrupp bestående av 3-6 åringar 
såg jag Montessoris material användas. Föreståndaren sa att de anpassat en del av materialet 
till dagens barn, ex. finns det något som heter metallramar. Detta är ramar med olika figurer 
som man ritar i för att träna motoriken för skrivning. Som komplement till detta material hade 
de klippt ut olika former i linoleummattbitar, ex. glasstrut, häst, fladdermus, detta intresserade 
barnen mer än originalmaterialet. Barnen var duktiga på att plocka undan och städa efter sig 
och visade varandra hänsyn. De hade mattor som de hämtade och lekte på. Detta var deras 
arbetsyta och de andra fick gå runt för att inte störa. Bokstavsmaterialet stod framme på 
hyllorna men annars var det ganska tomt eftersom det var tidigt på terminen och många nya 
barn. Här får de lära sig läsa när de visar intresse för det genom att arbeta med 
sandpappersbokstäver och liknande material. De skalade morötter och åt. De putsade fönster 
och lekte med trolldeg och lego. När jag var där satte sig en av pedagogerna ner på golvet 
tillsammans med en pojke för att introducera ett nytt material. Det var cylindrar i olika 
storlekar som skulle plockas bort från en bricka och sedan ställas i storleksordning. Pojken 
lyssnade men sedan villa hen hellre leka bilar med dem. Pedagogen tog då genast bort 
materialet och satte undan det för att ta fram det igen vid ett senare tillfälle då pojken är 
mogen för ny kunskap. Barnen verkade trivas bra och fröknarna var trevliga och såg barnen 
som de är. Ingen blev tvingad att göra något den inte ville. 
 
 
8.2 Inlärningsstilar 
 
 
När jag fick min första tjänst som klasslärare i en 4-6:a hamnade jag i en situation som var ny. 
Denna klass var nämligen fruktansvärt stökig och oregerlig pga. lärarbyten och outbildad 
personal. Eftersom jag precis hade läst böcker om inlärningsstilar och tyckte det verkade 
spännande beslöt jag mig för att försöka mig på några av Dunn och Prashnigs tips. Eleverna 
var inte kompisar och de flesta var elaka mot varandra. För att skapa en vikänsla tog jag och 
köpte muggar och kanna och varje morgon gjordes gurkvatten och citronvatten i ordning av 
eleverna för att ha i klassrummet. Vidare fick de också äta frukt och grönsaker när de ville vid 
eget arbete. Detta för att stilla dem och öka deras koncentration och vilja att arbeta. Eleverna 
trivdes och drack och åt flitigt till att börja med men sedan märktes det att endast de som 
behövde äta vid inlärning fortsatte hela terminen med sitt intag. Eftersom detta var en 
åldersblandad klass med mycket problem med samarbete och gemenskap tyckte jag det var 
svårt att ha dem sittande på rad i klassrummet. Jag lät därför eleverna sitta var de ville 
(förutsatt att de inte störde andra och att det fanns plats). De satt exempelvis i soffan i 
biblioteket, på en bänk i korridoren, i grupprum med andra likasinnade osv. På det här sättet 
valde de sina arbetskamrater och kunde jobba bättre och lära mer trots stökigheten i klassen.  
Jag lät dem även lyssna på musik under arbetet och de som inte ville ha ljud omkring sig fick 
sitta i grupprummet eller biblioteket. En av pojkarna i klassen, som hade 
koncentrationsproblem och var mycket stökig blev mycket lugnare och jobbade hårdare och 
mer koncentrerat om han fick ha freestyle på sig. Jag tyckte att dessa ändringar gjorde att  
klassen blev lite lugnare och de flesta jobbade bättre. Det finns alltid några som försöker dra 
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fördel av situationen men som pedagog är man uppmärksam och kontrollerande. Jag hade 
inga problem med detta sättet att arbeta och föräldrar och barn var positiva. Klassen blev så 
småningom så pass lugn att man kunde ha undervisning utan irritationsmoment och hade jag 
fortsatt med dem så är jag säker på att det hade blivit en mönsterklass av dem med hög 
inlärningskapacitet. Det var intressant att se förändringen hos eleverna. Eftersom denna klass 
var min första och de var väldigt jobbiga så insåg jag att en termin på denna skola fick räcka 
om jag skulle vil ja fortsätta min yrkesbana som lärare. Jag är fortfarande intresserad av 
inlärningsstilar men jobbar nu på en högstadieskola som ämneslärare och här är det svårare att 
ta in nya grepp eftersom man har 60 min och sedan byter klass och sal. Men jag kommer alltid 
att vara öppen för nya idéer och begrepp eftersom jag anser att lärare ska förnya sig. 
 
 
8.3 Inlärningsstilar och läromedlet Ess i svenska 
 
 
I läromedlet till  svenska för år 7-9 som heter Ess i Svenska har inlärningsstilar slagit igenom 
och i kapitlet Läsa tar läromedelsförfattarna upp resonemanget kring hur elever bäst lär in. 
Detta kapitel går in på höger respektive vänster hjärnhalva. Författarna beskriver också vad en 
elev kan ha för inlärningspreferenser det vill säga; auditiv, visuell och kinestetisk/taktil. Vid 
dessa underrubriker står vad eleven bör tänka på vid läxläsning och under lektioner för att lära 
in maximalt. Även studiemiljön, som är en av grundstenarna i inlärningspedagogiken, nämns 
här och kapitlet tar upp faktorer som: mat och dryck, rörelse, möblemang, belysning och så 
vidare. I nians lärarhandledning finns en enkät för eleverna som talar om vilken 
inlärningspreferens de har. Denna enkät har jag använt i min undersökning. (se bilaga 2). 
Enkäten ställer frågor om vardagliga saker och hur man reagerar vid olika till fällen. Eleven 
tittar sedan efter om den har flest a, b eller c svar och får så fram om den är visuell, auditiv 
eller kinestetisk/taktil. Detta är en mycket förenklad enkät och man bör nog inte bygga upp en 
elevs inlärning runt denna men den ger en fingervisning om hur eleven lär bäst. 
 
Jag har använt mig av detta kapitel när vi i sjuan jobbar med studieteknik. I kapitlet finns 
många bra och användbara tips til l eleverna vid exempelvis läxläsning och anteckningsteknik. 
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9. Resultat av undersökning 
 
 
Jag har genomfört undersökningen i fyra sjuor och fyra nior enligt beskrivning i metoddelen 
på sidan 6-7. I år 7 gjorde jag undersökningen för att bevisa att inlärningsstilar kan hjälpa 
stökiga klasser. I år 9 gjorde jag undersökningen för att ha något att jämföra 7:ornas 
svarsresultat med då ett av syftena var att se om inlärningspreferenserna skilj er sig åt mellan 
13- och 15-åringar. Därför kommenteras inte niornas svarsenkäter under resultatdiskussion. 
Staplarna i diagrammet är döpta till 1, 2 och 3 och de svarar för svarsalternativen a, b och c i 
bilaga 2, det vill säga att de står i ordningen visuell preferens, auditiv preferens och 
kinestetisk/taktil preferens. När en elev har svarat färdigt på enkäten och den eleven har flest 
a-kryss står alltså den eleven med i stapel 1. Hade eleven däremot haft mest b-kryss hade den 
stått med i stapel 2 och så vidare. Varje tabell är en klass och elevernas svarsalternativ står i 
staplarna: 1 (a enligt svarsalternativen på bilaga 2), stapeln visar visuell preferens, 2 (b enligt 
svarsalternativen på bilaga 2), stapeln visar auditiv preferens, 3 (c enligt svarsalternativen på 
bilaga 2), stapeln visar kinestetisk/taktil preferens. Observera att flera elever har lika stark 
preferens på två eller flera av alternativen vilket medför att de står representerade i fler 
staplar. Genomsnittsantalet elever per klass är 28 stycken. 
 
Stapel 1 visar antal elever med visuell preferens, det vill säga de med flest a-svar på 
enkäten/bilaga 2. 
 
Stapel 2 visar antal elever med auditiv preferens. De elever som hade flest b-svar på enkäten. 
 
Stapel 3 visar antal elever med kinestetisk/taktil preferens, alltså de med flest c-svar på 
enkäten. 
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10. Resultatdiskussion 
7A 
 
Majoriteten av eleverna i denna klass lär sig bäst genom att lyssna in kunskap = auditiva. 
Denna klass har, bland sjuorna, lägsta antalet visuella elever dvs. elever som lär in bäst genom 
att se och läsa. I den här klassen finns den högsta stapeln för elever med inlärningsstilen 
kinestetiskt/taktil . 
 
7B 
 
Majoriteten av eleverna är även här övervägande auditiva men de har också högsta andelen 
elever med visuell preferens. I den här klassen finns många elever med goda förutsättningar 
för inlärning eftersom mycket av skolans undervisning går ut på att läsa och lyssna. Lärare 
som undervisar denna klass anser dem duktiga och kompetenta men det finns också några få 
elever som går på specialundervisning. 
 
7C 
 
Den här klassen har den jämnaste profilen och är antagligen relativt svår att klara rent 
kunskapsmässigt pga. spridningen i elevernas preferenser. Majoriteten är dock auditiv precis 
som i de andra klasserna. Lärare som har denna klass tycker att det är svårt att lägga 
undervisningen på rätt nivå. De duktiga eleverna ifrågasätter läraren och materialet och de 
svaga hänger inte med och leker bort tiden med annat. 
 
7D 
 
Detta är den stökigaste klassen och därför är deras svarsresultat mycket förvånande, eftersom 
de har nästan lägst antal kinestetiskt/taktila elever. Det var på den här klassen jag hade tänkt 
bevisa min hypotes, men det föll platt. Andra skäl till att denna klass är stökig finns säkert och 
ett är deras studiemotivation, andra orsaker kan vara pubertet, fel lärare med mera. 
 
Resonemang 
 
Enligt sjuornas enkätsvar så går det alltså inte att förklara klassernas stökighet genom 
Dunn/Prashnigs inlärningsstilar. Kanske skulle dessa elever ändå vara hjälpta av att få 
använda kroppen mer vid inlärning med hjälp av spel, lekar, pjäser och något att pilla på vid 
läsning, men det går inte att genom enkäterna bevisa att det skulle hjälpa. Min hypotes kan 
inte bevisas. 
 
Niornas enkätprofiler finns endast med som jämförelse. Det jag kan utläsa ur dem är att 
klasserna har en något mer jämn fördelning av inlärningspreferenser och att även här ligger 
majoriteten av eleverna på auditiv preferens. 
 
När jag jämför år 7 och år 9 är skill naderna marginella. Jag trodde att sjuorna skulle ha högre 
andel kinestetiskt/taktila elever och när eleverna vuxit ti ll sig i nian så skulle betydligt färre 
elever ha preferensen kinestetisk/taktil. Inte heller här höll alltså min hypotes. 
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11. Diskussion 
 
11.1 Metoddiskussion 
 
 
När jag hade formulerat mina frågeställningar i syfte och problemformulering bestämde jag 
att det bästa sättet att reda ut mina frågor var att arbeta efter två metoder, litteraturstudier och 
en praktisk del.  
 
Mina litteraturstudier tog väldigt lång tid och det var knepigt att sammanställa all i nformation 
jag hade på ett begripligt sätt för mig och andra läsare. Böckerna jag använde hittade jag på 
Linköpings Stadsbibliotek och jag hade också en hel del hemma i bokhyllan. En del av 
böckerna var gamla och det var svårt att hitta nyare upplagor. Detta upplevde jag som en 
nackdel i mitt arbete. I övrigt har jag haft stor behållning av mina studier för egen del och jag 
har lärt mig mycket om dessa tre skolor. 
 
Den praktiska delen i mitt arbete var lättare att utföra. Det var också den roligaste biten 
eftersom jag fick vara ute bland elever och vara i verkligheten. Jag tyckte det var lätt att 
genomföra enkäten då jag väl hittat en enkät som passade mina behov. Mina egna erfarenheter 
passade bra in här och det var roligt att få använda dessa erfarenheter på det här sättet. Det var 
också nyttigt för mig att gå igenom den delen av min lärarkarriär igen och tänka på vad som 
var bra och dåligt under min termin på skolan. 
 
 
11.2 Resultatdiskussion 
 
 
Mina två första frågor i detta arbete var om det fanns några likheter mellan Waldorf, 
Montessori och inlärningsstilar och hur de ser på eleven och dess inlärning och miljö. Det jag 
fann var att de tre skolorna Waldorf, Montessori och inlärningsstilar har en del gemensamt. 
De säger alla att det viktigaste är elevens möjl ighet till maximal inlärning genom deras 
pedagogik och att de sätter elevens inlärning främst. Jag har också funnit en del likheter i 
metod (eget ansvar för sin inlärning, lärandet i centrum och ett stärkt självförtroende), 
material (ett friare sätt med olika material och eget ställningstagande till informationen) och 
klassrumstänkande (lär sig visa hänsyn för varandra och se olikheter och inte svagheter). De 
skillnader som finns ligger främst i lärarens roll och schema/ämnesläsning. Jag hade räknat 
med att finna mer konkreta likheter i till exempel klassrummets utformning och 
undervisningssätt. Överlag trodde jag det skulle vara mer likheter än skill nader mellan 
Waldorf och Montessori och mer skill nader än likheter mellan de två och inlärningsstilar. Jag 
fann all tså inte det jag räknat med och arbetet blev inte alls som jag tänkt mig utan jag fick 
lära mig nya saker och tänka om.  
 
Som nämnts ovan sätter alla tre skolorna elevens inlärning främst och de gör de genom att; i 
Waldorfskolan utgå mycket från elevens rytm och när på dagen eleven lär sig bäst, eleverna 
hos Waldorf tillverkar också mycket med händerna i exempelvis slöjd, i Montessoriskolan 
utgå från elevens hjärna och dess vilj a till nya utmaningar. Klassrummet är dessutom helt 
gjort för eleverna och deras inlärning, med tillgängliga material, eleverna får dessutom 
mycket personlig tid med Montessoripedagogen. I inlärningsstilar utgår all undervisning från 
den enskilda elevens inlärningspreferens och material och studiesätt anpassas efter detta, vilka 
delar en elev har i sin inlärningspreferens ses på bilaga 3. När det gäller skolornas syn på 
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inlärning fick jag mina kunskaper bekräftade men jag lärde mig också mycket nytt om 
Waldorf och Montessori. När det gäller miljön fick jag mina förutfattade meningar bekräftade 
om Waldorf. Exempelvis att väggarna målas i speciell färg beroende på elevens ålder och att 
inga läroböcker eller planscher finns i klassrummet för att eleverna inte ska influeras av 
andras tänkande. Hos de andra två skolorna fann jag inget udda utan jag anser att deras miljö 
är vettig och lik den i de kommunala skolorna, förutom ett rikare utbud av material. 
 
Min sista fråga handlade om inlärningspreferenser hos tonåringar och om 
inlärningspreferensen skilj er sig åt mellan elever i år 7 och elever i år 9. Det jag kom fram till  
med hjälp av min enkät, utförd i åtta klasser, var att elever bäst lär in genom att lyssna och att 
vi som lärare bör tänka på det vid undervisning. Det jag kommer att tänka på när jag ser mitt 
undersökningsresultat är att det kan tyckas underligt att eleverna vill lyssna in kunskap då  
majoriteten av dem sitter i andra tankar eller sover under lektionstid. Detta lämnar oss lärare i 
en omöjl ig sits, att lära ut muntligt till elever som inte lyssnar. Vad gäller skillnader i 
preferenser så trodde jag att mina enkätresultat skulle visa på en skill nad i 
inlärningspreferenser mellan år 7 och år 9 eftersom det i Dunn/Prashnigs böcker verkar vara 
så att det är mer kinestetiskt/taktila elever neråt i åldrarna och att äldre elever är mer visuella 
eller auditiva överlag. Mitt resultat kan dock inte bevisa detta utan det var lite eller ingen 
skillnad i inlärningspreferens mellan år 9 och år 7. När man ser till min undersökning så känns 
det snopet då alla mina hypoteser visade sig oriktiga och jag inte kunde bevisa eller hitta 
belägg för dem genom min enkät.  
 
 
11.3 Mina egna åsikter 
 
 
Efter att ha läst om Waldorfpedagogiken, Montessoripedagogiken och förhållningssättet 
inlärningsstilar har jag bildat mig en egen uppfattning om vad jag tycker. Detta är alltså mina 
egna högst personliga åsikter. 
 
11.3.1 Waldorf 
 
Jag önskar att jag hade fått möjligheten att besöka en Waldorfskola men efter två bokade och 
inställda tider så gav jag upp eftersom arbetet skulle skrivas. Just detta gör att jag inte har 
något större förtroende för denna skola och hur ordningen på denna skola sköts. Pedagogiken 
verkar enligt mig dra alla elever över en kam och bestämma mycket över elevens skoldag. Det 
jag har hört är att elever från Waldorf har svårt att anpassa sig till den kommunala skolan på 
grund av arbetssätt och rutiner. Även fast jag läst flera böcker om ämnet och gjort en 
sammanställning är mycket av deras pedagogik obegriplig för mig och jag skulle fortfarande 
vilja gå på studiebesök för att se med egna ögon det böckerna har försökt förmedla till mi g. 
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11.3.2 Montessori 
 
Jag skulle ärligt kunna tänka mig att ha mitt barn på en Montessoriförskola. De har allt en 
vanlig förskola har men lägger större vikt vid att barnen ska hjälpa till med hushållsgöromål. 
Det viktigaste är dock enligt mig att om barnen visar vilj a att lära sig så ställer förskolläraren 
upp och visar och förklarar enskilt för just det barnet. För barn som är tidiga i sin utveckling 
ser jag enbart positivt på denna skolform. Barnet får också egen personlig tid med läraren och 
lär sig också att visa andra hänsyn. Jag fann det svårt att hitta något om de högre stadierna i 
skolan och är därför också tveksam till att det fungerar med äldre barn/elever. I Östgöta 
Correspondenten har det på senare tid funnits en del insändare som varit mycket negativa. 
Dessa människor har egen erfarenhet genom att deras barn gått på en Montessoriförskola.  
 
11.3.3 Inlärningsstilar 
 
All t jag läst verkar bra, men hur ska jag som lärare göra rum i min undervisning och mitt 
klassrum för att tillfredsställa dessa krav? En del av tipsen verkar rent överflödiga och är 
sådant som alla pedagoger gör i sin yrkesutövning, som ex. mål att sträva mot. Detta ingår i 
varje samtal med eleven runt deras inlärning och kamp för bättre betyg. Som lärare är jag 
väldigt personlig och bjuder gärna på mig själv. Detta gör att jag passar vissa elevers inlärning 
mycket bra men passar sämre för andra. Ibland tycker jag att inlärningsstilar som 
förhållningssätt pratar mot sig själv, eftersom de säger, att vissa elever föredrar en typ av 
lärare, så går det inte att som lärare vara alla till lags. Mycket, av det som programmet om 
inlärningsstilar förespråkar för bättre inlärning, kostar pengar så är det svårt att i dagens 
kommunala skolor försöka sig på även små förändringar på grund av ekonomin. Jag tycker 
det är intressant att läsa om olika tips och idéer men vet inte hur jag ska ställa mig till 
programmet som helhet. Det jag själv har prövat står under punkt 8. 
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12. Avslutning 
 
 
Efter att jag har fördjupat mig i de här tre olika modellerna för lärande ser jag att vägarna till 
elevers lärande är många. Det finns mycket intressant i alla olika pedagogiska modeller men 
som jag skrev under rubriken ”mina egna åsikter” är det mycket jag är kritisk till . Jag kommer 
alltid att lyssna på andras tips och idéer och läsa böcker om olika pedagogiska grepp eftersom 
jag anser att det är vår skyldighet som lärare att hela tiden utveckla oss. Vi utbildar framtiden 
och då kan inte vi vara bakåtsträvare. Efter min undersökning och många diskussioner med 
mina kollegor tror jag inte lika fullt och fast på Dunn/Prashnigs tips och trix men det har varit 
intressant att undersöka mina trossatser, fastän de inte fungerade. På lärarutbildningen tycker 
inte jag att man fick ta del av så många olika sätt att lära ut, eller så var jag helt enkelt inte 
mogen för att ta in dem. När jag började detta arbete blev jag motarbetad från flera håll men 
jag tycker fortfarande att Dunn/Prashnigs teorier är intressanta. Jag kan hålla med om att den 
hänvisning till forskning som de har i sina böcker inte är väl understödd eftersom den har 
utförts på deras hemmaplan. På så vis förstår jag dem som fnyser åt metoden, men samtidigt 
finns mycket intressant att hämta i böckerna. Jag har även kommit i kontakt med ett 
sommarläger för ungdomar mellan 14 och 16 år som byggt upp sin verksamhet kring 
inlärningsstilar och ungdomars förmåga till inlärning. Detta läger är välbesökt och TV var där 
i somras och gjorde ett reportage. Hur de profilerar sig visas i bilaga 4. 
 
Skulle jag idag börja om med mitt examensarbete skulle jag vinkla det på ett helt annat sätt. 
Det intressantaste vore då att titta på lärarens roll i olika pedagogiska inriktningar såsom 
frågeställningarna i min litteraturdiskussion. Jag skulle också vilja rikta in mig mer på elevens 
syn på skolan och sin inlärning. I övrigt tycker jag att jag fått svar på mina frågor och att jag 
nått mitt syfte om att se på den lärande eleven och dess miljö. 
 
Jag tror att vi i framtiden kommer få mer specialiserade skolor och profilskolor. Med alla de 
friskolor som dyker upp måste även den kommunala skolan hänga med i utvecklingen. Min 
förhoppning är att det kommer ut något bra av konkurrensen, men att den kommunala skolan 
stannar för den behövs! 
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Kooshboll. En boll gjord av gummitrådar som eleverna kan pill a med under inlärning. 
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I nlär ni ngs s t i lar  
 
Vilken är din dominerande inlärningsstil? Kryssa för det svar som du tycker passar bäst in på 
dig. Känns mer än ett svar rätt får du kryssa för flera. Det är viktigt att du svarar ärligt, för 
svaren visar hur du bäst tar emot och bearbetar information. 
 
1. Vad påverkar dig mest hos andra människor?  
 a) deras utseende  
 b) vad de säger  
 c) hur de får dig att må, hur du känner dig  
 
2. När du vill visa din uppskattning för någon, hur gör du då?  
 a) ler  
 b) säger det  
 c) kramar honom/henne  
 
3. Hur visar du att du är arg? 
 a) lider i tysthet  
 b) säger ilskna saker  
 c) rusar omkring och för oväsen och kastar saker  
 
4. Vad uppskattar du mest på en vacker plats?  
 a) det du ser  
 b) ljuden du hör  
 c) dofterna och känslan som fyller dig  
 
5. Vad gör dig mest irriterad?  
 a) fula saker  
 b) oljud  
 c) att ha det obekvämt  
 
6. Vad minns du tydligast? 
 a) vackra saker du sett  
 b) saker som folk sagt och sånt du hört  
 c) kroppsliga saker, något du gjort, dofter, smaker och känslor du "sparat"  
 
7. Hur reagerar du när någon berättar något glädjande?  
 a) ler  
 b) utropar något  
 c) genom fysisk rörelse, hoppar och skuttar t.ex.  
 
8. Vad påverkar dig mest hos nära vänner?  
 a) deras ansiktsuttryck  
 b) vad de säger  
 c) vad de gör  
 
9. Vad gör du när du ska göra något för andra, t ex din familj?  
 a) pyntar och gör det fint och mysigt (även dig själv)  
 b) säger vänliga saker  
 c) kramas  

Bilaga 2 
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Räkna samman dina a-, b- c- svar: 
 
a =  b =  c =  
 
Ju fler a-svar du har, desto mer visuell är du, ju fler b-svar desto mer auditiv och ju fler c-svar 
desto mer kinestetisk. Visuell har med synen att göra, auditiv med hörseln och kinestetiskt 
med rörelser. Vanligen använder man sig av alla tre inlärningsstilarna, men det kan också 
hända att den ena är helt dominerande. 
 

Bilaga 2 
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KOMPUS  NO 1 

 
TRÄNINGSLÄGRET  

DÄR DU BLIR KOMPETENT BLAND KOMPISAR!
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Genom Mental Träning och 
avslappning får du lära dig 
hur du kan förbättra ditt 
självförtroende, öka din 
motivation och 
initiativförmåga, lära dig 
sätta mål, bli medveten om 
dina attityders inverkan och 
öka din koncentrations-
förmåga. 
 
 
 
 
 
 
Du får lära dig hitta din egen 
inlärnings, och arbetsstil. Du 
får tillgång till olika tekniker 
och metoder som ger dig 
kunskap om hur du bäst 
utnyttjar din hjärnas kapacitet 
och ökar din kreativitet. 
 
 
 
 
 
 
Genom spel, lekar 
diskussioner och övningar 
får du träna din sociala 
förmåga. Du får också träna 
din ledarförmåga och att tala 
inför en grupp. 
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DU BYGGER DITT KOMPETENSPUSSEL! 
 

 
 
 
 
FILOSOFI 
 
Vi utgår från varje enskild individ och arbetar utifrån att den unika människan har ansvar för 
sin ständigt pågående utveckling, med inre motivation och glädje som drivkraft. 
 
 
 
 
MÅL 
 
Vårt mål är att varje KOMPUS deltagare ska må bättre, fungera bättre och studera bättre. 
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HUR ÄR KOMPUS UPPLAGT? 
 
Kompus pågår under nio dygn under sommaren. Du til lhör en grupp på 10-12 tjejer och killar 
mellan 14- 16 år. Du har en egen gruppledare. 
 
 

HUR SER EN DAG PÅ KOMPUS UT? 
 
Du deltar i teoripass, diskussioner och praktiska övningar blandat med fysiska aktiviteter . 
Hela din dag ar fylld av upplevelser, utmaningar och äventyr för att utveckla dina olika 
förmågor från det du vaknar tills du går och lägger dig. 
 
 
VAR FINNS KOMPUS? 

 
Kompus äger rum på Stensunds folkhögskola i Trosa, en underbar miljö med närhet til l både 
skogen och havet. 
 
 
VEM  ARRANGERAR KOMPUS? 
 
Kompus arrangeras av utbildningsföretaget KOMPUS UTBILDNING 
 
 
VAR FÅR DU INFORMATION OM  KOMPUS? 
 
Ring eller faxa til l Helene Nordgren, Pi Andersson, Carina Juserius eller Kerstin Amnell på 
KOMPUS! 
 
 
 
 
 
 

KOMPUS UTBILDNING  

Brunkebergsåsen 13 192 66 SOLLENTUNA 

Tel/fax 08-7540607  

E-post: kompus@swipnet.se  

Hemsida: www.kompus.nu 
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