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BAKGRUND

Första gången jag hörde talas om inlärningsstilar var under mitt andra år på
lärarutbildningen. Två av mina klasskamrater hade en utbildning om
inlärningsstilar för föräldrar vars barn gick i samma skola som deras. Under en
tvärgruppsredovisning berättade de om detta och min nyfikenhet väcktes. Allt det
de berättade om lät vettigt i mina öron. Jag bestämde mig för att det var något som
jag skulle vilja fördjupa min kunskap om och skriva om i mitt examensarbete.

Lite senare under utbildningen fick jag höra att det var en skola som arbetade med
inlärningsstilar. Jag sökte därför min slutpraktik dit eftersom det skulle kunna ge
mig en möjlighet att med egna ögon få se och uppleva hur man i en skola arbetar
med detta. Min tid på den skolan har varit väldigt betydelsefullt både för mitt
examensarbete och för mig som lärare. Jag har nog fått en djupare kunskap om
detta sätt att se på inlärning än vad jag skulle ha fått om jag bara studerat
litteraturen. Inlärningsstilar är så mycket mer än vad man kan läsa sig till, man
måste nästan se det för att verkligen kunna förstå det.

Skolan har en lång tradition i att mäta elevernas resultat. Det har varit målet som
har varit viktigt och inte vägen dit. Man har ibland även varit dålig på att möta
elevernas olikheter. Det har många gånger setts som ett problem i stället för en
tillgång. Det finns dock många som har haft en annan syn på elevers olikheter och
hur man skall ta tillvara dem, t.ex. företrädare för Montessoripedagogiken,
Waldorfpedagogiken, Regio Emilia, inlärningsstilar m.m. Det dessa pedagogiker
eller metoder har gemensamt är att de vill ge barnen möjlighet till en annan form av
undervisning. Hur de sedan går tillväga skiljer dem åt.

Det som anses vara speciellt med inlärningsstilar, som jag uppfattade det då, är att
man får vara som man är. Det finns inget fel i hur du lär dig det viktiga är att du lär
dig och att du gör det på det sätt som känns bäst för dig.  Som lärare blir det inte
längre gruppen som helhet som blir det viktiga, utan varje elev och dess personliga
inlärning står i fokus. Men det som ändå är det som väckt starkast känslor och det
som känns så unikt av det jag sett av inlärningsstilar är den glädje barnen har när de
arbetar. Det ser verkligen ut som de tycker att det är roligt. Även lärarna under min
praktik påpekade ofta det. Detta gjorde mig mer säker än någonsin att valet av
examensarbete var rätt.
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SYFTE OCH SPECIFICERADE FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med mitt examensarbete är att fördjupa mina kunskaper och att försöka ge en
bild av inlärningsstilar. För att kunna göra en bedömning av metoden har jag valt
att ställa frågor till lärarna som arbetar mer eller mindre med inspirerande av detta
synsätt och att studera litteratur i ämnet.

Mina övergripande frågor är:
1.Vad är det som är så speciellt med denna metod?
2. Hur påverkas arbetet i skolan av att man arbetar med inlärningsstilar?
3. Om det finns någon skillnad i hur mycket man arbetar med inlärningsstilar på de
olika stadierna 1–3 och 4-6 vad är då orsaken till den?

Frågorna 1 och 2 hoppas jag får svar på genom att dels studera litteraturen dels
analysera lärarnas intervjusvar. Fråga 3 tror jag mig få svaren på i intervjuerna.
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LITTERATURGENOMGÅNG

Inledning

Under många år så har det forskats om inlärning. I undervisningen har man följt
ideèr från flera olika pedagogiker och prövat olika metoder. I min
litteraturgenomgång så ska jag presentera andra sätt att se på inlärning och hur
företrädarna för inlärningsstilar ser på inlärning idag. Jag har inledningsvis i denna
litteraturgenomgång valt att skriva om de främsta och mest betydande pedagogiska
riktningarna och dess förespråkare. För att det ska bli så enkelt som möjligt så
redogör jag för varje riktning för sig. Jag börjar med den äldsta och går därefter
framåt. I avsnittet om inlärningsstilar så kommer jag först berätta lite allmänt om
metoden för att senare gå in på djupet i själva modellen.

Andra sätt att se på inlärning

Behaviorismen

Behaviorismen grundades av den amerikanske psykologen John Watson 1913
( Imsen, 1992). Det är filosofiska traditioner hämtade hos Aristoteles, Locke och
Hume som ligger till grund för behaviorismen. Vetenskap är enligt dem det som
man kan observera, räkna och mäta. Man kan inte, menar behavioristerna,
observera andras tankar därför kan man inte heller använda tänkandet som ett
vetenskapligt begrepp. Enligt behavioristerna är människan vid födseln en tom
tavla. Bara ett fåtal reflexer är medfödda, i övrigt är allt som en människa har
tillägnat sig i form av kunskaper och erfarenheter inlärt. Behaviorismen hade sin
genomslagskraft i början och mitten av 1900- talet.

Skinner är den person inom behaviorismen som är mest känd för oss.  Han brukar
kallas en ”radikal behaviorist”. Med det menar man att han lade huvudvikten i sin
forskning på sambandet mellan stimuli (påverkan) och respons (beteende) och i
synnerhet betydelsen av förstärkning. Han fick en stor betydelse inom det
pedagogiska fältet. Skinner ansåg, att all utveckling beror på dels medfödda
skillnader och dels skillnader i inlärningsprocesserna. Inlärningsprocessen beror på
vilket sätt som omgivningen tillrättalägger dem. De medfödda skillnaderna har
betydelse för hur fort man lär sig något. Våra handlingar i ett samspel med
omgivningen är orsaken till att vi utvecklar oss, får erfarenheter, lär oss språket.
Skinner ansåg inte att utveckling beror på mognad, tillväxt eller dylikt.



4

Utveckling beror enligt Skinner på förstärkning. Omgivningen förstärker det
beteende som man önskar få fram. Att lära sig ett nytt beteende sker på samma sätt.
Man inväntar det nya beteendet och förstärker det ”Genom en riktig påverkan och
stimulering kan med andra ord vem som helst lära sig vad som helst” (Imsen,1992,
sid 31).

Säljö ( 2000) lyfter fram att Skinner forskade i undervisningsmetoder i syfte att
effektivisera dem. Han tyckte att den traditionella undervisningen var dålig och
saknade viktiga komponenter. Undervisningen, menade han, måste ha ett mål.
Målet skall kunna uttryckas i en form som kan iakttas och mätas. Det tänkta målet
skall sedan delas upp i del frekvenser som skall läras in bit för bit.  När barnet lärt
sig en bit tar man nästa. När de behärskar alla bitar sätts de ihop till en helhet, målet
är därmed nått. Ansvaret hos individen ligger i att tillvarata kunskapen. Utifrån
detta skapades många undervisnings - och läromedelspaket i syfte att förbättra
undervisningen. Barnet blir med detta synsätt objektet i undervisningen ( Jerlang,
1999). Han eller hon kan inte själv styra över målet eller metoden. Misslyckas
barnet vid inlärning beror det på fel i själva inlärningen eller fel på elevens
inlärningsförmåga. Undervisningen skall enligt det behavioristiska sättet att se vara
individualiserad. Man skall anpassa hastigheten i inlärningen och nivån till den
enskilda individen.

Kognitivismen

Kognitivismen var stark inom den amerikanska beteendevetenskapen
(Säljö, 2000). Det som fick störst inflytande var synen på eleven som en aktiv
varelse som på egen hand måste erövra kunskapen för att kunna ta den till sig.
Tidigare inom behaviorismen hade man sett barnet som ett objekt som passivt tog
den information som gavs. Piaget som tillhörde den kognitivistiska inriktningen har
haft ett oerhört inflytande på undervisningen. Mycket av det vi idag tycker är
självklart när det gäller barns inlärning och utveckling, formulerades av Piaget eller
av andra som influerats av honom.

Jerlang (1999)och Säljö (2000) lyfter i sina beskrivningar fram att utveckling enligt
Piaget består av aktivt handlande. Människan föds social i frågan om att imitera
och härma andra människor, men de har inte förmågan att leva sig in i andra utan
det måste utvecklas. Det är handlingen som utvecklar oss genom att det ger oss
erfarenheter, nya insikter och förståelse. Människans utveckling består av fyra
drivkrafter som är; mognad, handling, socialt samspel och självreglering.
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*Mognaden är inte något som människan har automatiskt utan som hon förvärvar
genom erfarenheter.
*Handlingen är förutsättningen för utveckling. Den består av konkret handling dvs.
det vi gör handgripligen och den inre handlingen det vi tänker.
*Socialt samspel - erfarenheter som vi gör tillsammans med andra.
*Självregleringen är vår drivkraft. Det är den som får oss att fortsätta utvecklas. Vi
strävar hela tiden mot ett bättre sätt att nå insikt och det är genom detta som man
utvecklas.

Piagets utvecklingsteori är en stadieteori, om barns utveckling från det
sensomotoriska perioden, via de preoperationella stadiet och det konkret
operationella till de formella operationernas stadium. Alla stadier är beroende av
varandra man kan därför inte hoppa över ett stadium, men man kan ta sig igenom
olika snabbt. Hur barnet tar sig igenom ett stadium beror på ärftliga -och
miljömässiga faktorer. Under ett stadiums förlopp skaffar sig barnet nya
erfarenheter genom olika handlingar. Det nya kopplas till det gamla vilket leder till
utveckling. Stadierna skiljer sig sinsemellan åt genom erfarenheter och därmed
ålder. Om ett barn inte kan nå det mål som läraren satt så förklaras det med att
barnet ännu inte nått det nödvändiga utvecklingsstadiet. Barnet är egocentriskt och
måste själv få möjlighet att på egen hand få en förståelse. De lär sig genom att
utöva en aktivitet själv och inte tillsammans med andra. Piaget menar att mänsklig
intelligens når ett stadium där den är fullt utvecklat.

Piaget skiljer mellan två sammanhängande inlärningsprocesser. Den första är vad
han kallar operativ inlärning -praktisk intelligens. Det är när vi experimenterar,
undersöker material eller situationer. Det andra är figurativ inlärning - symbolisk
intelligens. De nya erfarenheter barnet gör när de undersöker och experimenterar
kopplas till gamla erfarenheter vilket leder till nya insikter. Barnet måste vara
motiverat att anpassa sig till det nya för att inlärning skall ske. De båda
inlärningsprocesserna bygger på varandra på så vis att den ena inte klarar sig utan
den andra.

Imsen (1992) framhåller att inlärning som kräver förståelse betecknas av Piaget och
efterföljande kognitivister som utveckling. Barnets förståelse utvecklas genom
erövring med hjälp av barnets handlingar och erfarenheter. Därför menar
kognitivisterna att undervisningen bör bygga på barnens nyfikenhet och intresse.
Skolan skall anpassas till barnet och den skall erbjuda möjlighet till att barnet av
egen kraft och erfarenheter ska få erövra kunskapen.
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Det bör inte ske genom att imitera, härma eller upprepa vad andra gjort, utan
inlärningen förutsätter aktivitet från barnets sida. Undervisningen skall vara
laborativ, och klassrummet skall vara en verkstad full av material och saker som
eleverna kan arbeta med. Arbetsuppgifterna skall ligga på gränsen till vad barnet
klarar av. Det är inte vad eleverna kommer fram till som är det viktiga utan hur de
kommer fram till det, tanken bakom svaret. Utveckling sker från det yttre (
handling) till det inre ( tanke). En vuxen kan därför inte enligt ett kognitivistiskt
synsätt förmedla kunskap direkt till barnet, utan varje barn måste göra om
kunskapen till något eget för att en utveckling skall kunna ske. Det är genom aktivt
handlande man når vägen till kunskap lättast.

Det sociokulturella synsättet på lärande

Vygotsky är den främste företrädaren för sociokulturella inriktningen. Han
utformade sina ideèr om mänsklig utveckling och lärande under 1920 och 1930
talet. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt
centrala. ”Ordet och handen är intimt förknippade med varandra och utgör
varandras förutsättningar i vardaglig verksamhet” (Säljö, 2000,  sid 92).

Vygotsky menade att en individs utveckling äger rum på två nivåer. Den första
nivån är en biologisk mognad, där vi lär oss kontrollera vår kropp och dess
funktioner. Den andra nivån är ett växelspel mellan biologiska förutsättningar och
barnens behov av kontakt med andra. Han menar att det är genom kommunikation
som människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter.

Kunskapen konstrueras enligt Vygotsky av individen (Säljö, 2000). Den skapas
genom aktivitet och är därmed ingen avbildning av verkligheten. De skillnader som
finns runt omkring oss som; livsmiljö, kultur mm färgar vårt tänkande och vår
föreställningsvärld. För ett barn i ett I -land kan det t.ex. vara viktigt att lära sig
ekvationer och andra matematiska former, men för barn som är fattiga och lever i
ett U- land blir denna kunskap långt ifrån viktig. För dem är konsten att lära sig om
hur man gör lerkärl eller hur man plöjer en åker centrala eftersom det handlar om
deras överlevnad.

En central huvudpunkt hos Vygotsky är att intellektuell utveckling och allt
tänkande har sin utgångspunkt i en social aktivitet.  Utvecklingen sträcker sig från
ett tillstånd där barnet gör saker tillsammans med andra till ett tillstånd där barnet
kan göra saker ensam. Samspelet i undervisningen är därför centralt för Vygotsky.
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Vygotsky talar om den ”approximala utvecklingszonen” eller möjlighetszonen som
man också kan kalla den. Möjlighetszonen är skillnaden mellan vad barnet klarar
tillsammans med andra och vad den klarar på egen hand. Meningen är att man skall
höja barnens utvecklingspotential genom att ta reda på vad hon/han klarar av på
egen nivå och vad den kan klara av tillsammans med andra. Barnet skall jobba
aktivt tillsammans med andra, för att sedan klara uppgiften på egen hand.
Möjlighetszonen är inte något som eleven själv har utan något som hon/han delar
med sin lärare.

Människor utvecklas tillsammans med andra människor. Språket utgör länken
mellan barnet och omgivningen. Även Imsen (1992) påpekar att språket, enligt
Vygotsky, är även byggstenar för tänkandet. Hon lyfter fram att Vygotsky delar
upp språket i två delar; ett yttre språk som man kommunicerar med och ett inre
språk som utgör ett underlag för tanken. Språket bestämmer därmed hur man tänker
och hur man skall uppfatta världen. Att utveckla språket blir därmed att utveckla
tanken.

Lärande enligt inlärningsstilar

Inlärningsstilar handlar om varje barns möjlighet till inlärning, och om att vi trots
våra olikheter har samma värde. Det finns en rad författare som har behandlat
ämnet inlärningsstilar. Jag har valt att följa några av dem. De författare som jag
främst tänker att utgå från är Ken och Rita Dunn. De har utvecklat som ett resultat
av sin forskning en modell ”The Dunn and Dunn Learning styles model”. Det finns
även andra modeller att följa inom inlärningsstilar t.ex VAK modellen som John
Grinder och  Richard Bandler utformat. Man anser dock att Dunn och Dunns
modell är den mest omfattande och bäst utforskade så därför har jag valt att
fördjupa mig i den. De andra författarna jag kommer att presentera tankar från är
dels Lena Boström som i en av sina böcker behandlar Dunn och Dunns modell.
Hon arbetar även praktiskt med inlärningsstilar i sin undervisning. Hans
Wallenberg jobbar också med inlärningsstilar i sin undervisning. Barbara Prashing
arbetar personligen mycket med Dunn och Dunn.

Dunn och Dunns forskning om inlärningsstilar började i slutat av 1960- talet
( Dunn och Dunn, 1992) I forskningen försökte man identifiera på vilket sätt
eleverna föredrog att arbeta. Resultatet av forskningen visade att vi alla har ett
individuellt sätt att lära. Hur man gör det är ens inlärningsstil. Enligt Dunn och
Dunn är alltså inlärningsstil det sätt vilket vi människor börjar koncentrera oss på,
bearbetar och tar till oss ny och svår information.
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60% av inlärningsstilen påstår Dunn och Dunn beror på arv och att resten utvecklas
genom erfarenhet. De biologiska elementen: miljömässiga, psykologiska och
fysiologiska blir relativt stabila livet ut. Hur vårt stildrag eller inlärningsstil sedan
ser ut menar Boström och Wallenberg (1997) beror på hur de biologiska och de
inlärda beteenden samverkar. Det är inte säkert menar Boström (1998) att man i en
familj har samma stildrag. Det är tvärtom ovanligt att det är så. ” Vad som är rätt
för en person är nödvändigtvis inte rätt för en annan”( Boström, 1998, sid 35)

 I och med fokusering på inlärningsstilar får eleverna ett större ansvar för det egna
lärandet. De måste ”lära sig att lära”(Boström, 1998, sid 11). Varje barn måste
känna till sitt eget sätt att lära så att hon/han kan utnyttja inlärningssituationen på
bästa möjliga sätt. Ju mer medveten man är om sitt eget lärande, desto bättre
möjligheter har man att kunna utnyttja hjärnans alla förmågor.

När informationen är lättförstålig behövs ingen hänsyn till inlärningsstilar. De skall
bara tillämpas när man skall gå igenom något som är nytt och svårt. Att lära sig i
enlighet med sin inlärningsstil är inte heller något revolutionerande på så vis att den
fungerar för alla. Mickel Grinder, en forskare som Boström och Wallenberg (1997)
nämner i sin bok, skriver att i en klass på 30 elever så klarar 22 elever sig bra
oberoende av vilken undervisningsstil läraren använder. 2-3 elever kan aldrig nå
målen beroende på andra faktorer än deras inlärningsstilar. De kan vara störda av
sociala och psykologiska faktorer, droger m.m. Mitt emellan dessa grupper finns
”översättarna”. Det är just dessa barn som har möjlighet att komma längre med
hjälp av inlärningsstilar än vad de annars skulle ha gjort. ”Översättarna” har endast
ett sinne som de kan ta in information från. All information som kommer in måste
översättas till deras huvudsinne. Om en lärare hela tiden sänder instruktioner på en
för dem inte fungerande kanal kommer dessa barn få svårt att lära sig. Detta medför
att de kan bli besvärliga, oroliga, passiva och ta upp mycket av lärarens tid. Enlig
Grinder så handlar bättre undervisning om multisensoriskt inlärning d.v.s. en
undervisning byggd på flera sinnen.

Förespråkarna för inlärningsstilar är mycket kritiska till den traditionella
utbildningen. Våra hjärnor är lika unika som våra fingeravtryck anser Boström
därför kan man inte utgå från en utbildning som är byggd på att passa alla. Trots det
menar hon är det just så många av våra utbildningssystem fungerar- en metod för
alla. Prashing (1995) framhåller att skolan inte längre når fram till lika många barn.
En orsak till det menar hon är att undervisningen man hade förr fortfarande lever
kvar i ett samhälle som är influerat av invandrarkulturer, IT, högutbildade föräldrar
m.m.
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En annan orsak till skolans problem anser hon är att skolorna koncentrerar sig på
elevernas svagheter och inte deras styrkor. Genom att koncentrera sig på
svagheterna så skapar man en negativ bild av skolan och undervisningen. Denna
bild påstår hon blir större ju högre upp i åldrarna man kommer. Skolan ska vara
lustfylld menar Prashing. Fokus ska ligga i att plocka fram elevernas styrka och
inte deras svagheter. Enligt henne så kan man genom att bygga undervisningen på
elevernas styrkor istället skapa en positiv bild för lärandet. Prashing anser att de
elever som misslyckas i skolan är barn som inte har fått lära sig på det sätt som de
behöver. Hon framhåller att om skolor arbetade med inlärningsstilar så skulle fler
barn ha större chans att klara sin utbildning. ”Om människor tilläts lära och arbeta
via sina egna stilar och finna lämpliga miljöer för sina  aktiviteter, finns det ingen
gräns för vad en människa kan åstadkomma” (Prashing, 1995, sid 75).

Dunn & Dunns modell för inlärningsstilar

Dunn och Dunn – modellen utvecklades till en början som en hjälp för
”pedagogiskt missgynnade barn. Den innehåller över 20 olika element eller stildrag
som alla har betydelse för en individs inlärningsstil. Dunn och Dunn har sedan
delat in dessa element i fem olika fält. De miljömässiga, emotionella, sociologiska,
fysiologiska och psykologiska faktorerna. Varje fält har betydelse för en persons
inlärningsstil. Jämför man med VAK- modellen som jag tidigare nämnde behandlar
den bara sinnenas betydelse för hur människor bearbetar och lagrar information.
Medan Dunn och Dunn behandlar alla fem fält och är som jag nämnde tidigare den
mest utforskade, så därför har jag valt att följa i min presentation.

Den första indelningen Ken och Rita Dunn gör, innan de kommer in på de olika
elementen, är indelningen mellan analytiska och globala tänkare. Skillnaderna
mellan dessa grupper är att de har olika sätt att lära sig ny information.
De behöver olika sorters miljöer för att lära sig.
Det sätt som man behandlar informationen på tycks förändras allteftersom barnen
blir äldre. Ju äldre de blir och ju längre barnen stannar kvar i skolan desto mer
analytiska blir vissa barn ( Dunn & Dunn, 1992)

Boström och Wallenberg (1997) gör en beskrivning av de analytiska och globala
tänkarna. De analytiska eleverna har en dominant vänsterhjärnhalva. Vilket gör att
de vill lära sig bit för bit för att sedan se helheten. Många av de analytiska barnen
tycker om den traditionella undervisningen, mycket därför att de är duktiga på att
sitta stilla och lyssna. De analytiska barnen jobbar bäst när de har tyst omkring sig,
de vill ha skarp belysning och de sitter gärna vid bord och stol.



10

När de löser uppgifter vill de helst göra det själva. De vill alltid avsluta den uppgift
de håller på med innan de börjar med nästa. Under den tiden de jobbar så gör de det
koncentrerat och tycker att det är störande med småätande. Analytikerna minns bäst
detaljer och skriftligt språk. De vill läsa om det först och sedan uppleva det.

De globala eleverna med en dominant högerhjärnhalva vill se helheten först och
sedan jobba med delarna. De måste uppleva saker innan de kan läsa om det. Många
av de globala barnen måste inspireras med bilder, filmer o.dyl. för att lockas till
lärande. De vill gärna ha förklaringar på varför de ska lära sig saker för att kunna få
ro till att koncentrera sig. Deras inre motivation är sämre än de analytiska barnen
vilket gör att de lätt blir distraherade och tappar koncentrationen. De är ofta de
globala barnen som under en genomgång sitter och vrider på sig. De behöver under
ett lektionspass ta många pauser och de vill gärna småäta medan de jobbar. De vill
ofta jobba tillsammans med andra. I deras inlärningsmiljö vill de ha en informell
miljö t.ex. soffa, fåtölj, matta m.m. De tycker om att jobba till musik i bakgrunden.
Ljuset skall helst vara dämpat annars kan en del av dessa barn bli hyperaktiva.
De flesta lågpresterande barn är globala, men så även mycket intelligenta barn.
Olikheten tycks ligga i motivationen och hur de bäst tar in information.
Det är viktigt att komma ihåg att ingen av stilarna är bättre än den andra. Det är
bara två olika metoder när det gäller alternativ i att ta till sig. Ca 30 % av barnen är
flexibla, vilket betyder att de kan tillämpa båda stilarna. Men dessa elever kräver
också att de material de skall lära sig skall vara intressanta och underhållande för
dem.

De miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska och psykologiska
faktorerna spelar en viktig roll. De har enligt Dunn och Dunn alla en betydelse för
en persons inlärningsstil. Det är även viktigt att inlärningsvillkoren stämmer
överens med elevernas inlärningsstil. Det är inte förrän då, menar de, som
motivationen kan öka, prestationen förbättras och informationen förvandlas till
kunskap. De fem fälten som lyfts fram av Dunn och Dunn beskrivs lättförståeligt i
Boströms bok ”Från undervisning till lärande” ( 1998). Därför har jag valt att
främst utgå från den.

*Miljömässiga faktorer (ljud, ljus, temperatur och studiemiljö)
Eleverna tillbringar stora delar av dagen i sitt klassrum. Därför är det enligt
Boström ( 1998) mycket viktigt att klassrummen är en behaglig och trevlig plats att
vara på. Vissa forskare menar att man kan förbättra 25 % av inlärningen genom att
inreda klassrummet omsorgsfullt. I de lägre stadierna har man uppmärksammat
detta och många har gått från traditionella till mer informella klassrum. Men i de
högre stadierna lever den traditionella formen kvar.
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Det tycks vara så att klassrummen blir mer traditionella ju högre upp i åldrarna man
kommer. Det är bra med förändringar i klassrummet. Det gör att elevernas hjärnor
håller sig alerta menar Boström.
Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte skall möblera om bara för
ommöblerandets skull. Det kan orsaka stress på eleverna, särskilt barn med Damp,
Adhd m.m. Det är viktig att barnen känner sig trygga under förändringen.

Vissa människor lär sig bättre om det är ljud runt omkring vid inlärningen medan
andra vill ha absolut tyst. Forskning visar att upp till 40 % av ungdomarna behöver
bakgrundsmusik för att prestera bättre. 20 % vill ha absolut tyst medan 40 % är
flexibla d.v.s. det beror på situationen om dem vill ha tyst eller inte. Musik är ett av
de effektivaste medlen till att förändra en människas sinnes tillstånd menar vissa
forskare. Det finns flera undersökningar som visar att musik kan påverka det
centrala nervsystemet som i sin tur styr över våra känslor, andning, hjärtslag m.m.

Ljuset i vårt klassrum kan bidra till bättre inlärningsmöjligheter. Många barn
presterar bättre i dämpad belysning särskilt de globala barnen. Starkt
fluorescerande belysning kan göra dem rastlösa och hyperaktiva. För de analytiska
barnen så är det oftast motsatsen. Även här finns det en grupp som är flexibel.
Forskning visar att ju yngre barnen är desto svagare belysning tycks de vilja ha.
Behovet av ljus ökar även för vart femte år livet igenom.

När det gäller temperatur så finns det även här tre grupper som man kan urskilja.
En grupp som vill ha varmt i rummet när de koncentrerar sig, en grupp vill ha
kyligt i rummet medan för de tredje så spelar det ingen roll. Den mest ideala
temperaturen lär ligga på 19 grader. Ett alldeles för varmt rum kan försämra
prestationen och de intellektuella färdigheterna.

Barn som för det mesta sitter vid bord och stol när de skall koncentrera sig föredrar
en så kallad formell studiemiljö. Barn som istället vill sitta/ ligga mjukt  i en soffa,
fåtölj, på en matta föredrar en informell miljö. Forskning visar att minst hälften av
alla barn presterar bättre i en informell miljö. Det är framförallt analytiska barn
som föredrar formella miljöer.
Om man sitter på en hård stol så belastas vissa kroppsdelar mer än andra vilket
leder till att man känner att man måste röra på sig hela tiden. Det kan även orsaka
stressymtom i vävnaderna med trötthet och obehag som följd.
När miljön harmoniserar med barnens inlärningsstil så förbättras inte bara
elevernas lärande menar Boström utan även oro och disciplin problem minskar.
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*Emotionella faktorer ( motivation, uthållighet, ansvarskänsla och struktur)
Känslor och attityder är enligt Boström  avgörande för inlärningen. Undervisning
med känsla väcker dessutom uppmärksamheten och ger bättre minnes behållning.
”Inlärning är alltså inte bara en intellektuell övning utan även ett känslomässigt
engagemang” (Boström ,1998, sid 113)

Motivation betyder röra sig framåt. Det är motivationen som är drivkraften bakom
vårt handlande. Den behövs för att vi skall utvecklas.
De flesta barn är motiverade att lära sig och experimentera. Barn blir motiverade
till att lära när de tycker att det de gör är roligt ( Prashing ,1996). De elever som
styrs av en stark egen motivation behöver inte yttre ledning (dvs stöd av lärare,
kompisar m.m  ) eller stimulans på samma sätt som elever med svag motivation.
Barn med svag motivation ger ofta lätt upp och de gör bara det som krävs av dem.
Dessa barn behöver kortsiktiga mål, uppmuntran och beröm. De tar därför upp
mycket av lärarens tid. För de flexibla är motivationen beroende på hur uppgiften
ser ut. En viktig faktor för den inre motivationen är självförtroende.
Självförtroendet växer när man får beröm och blir accepterad för den man är.  Eric
Jensen en forskare som Boström nämner i sin bok säger lite provocerande att 95 %
av eleverna börjar skolan med ett gott självförtroende. 5 % slutar skolan med ett
gott självförtroende.

Stor uthållighet innebär att eleverna arbetar långsiktigt och gör klart en uppgift i
taget. Barn med hög uthållighet vill göra färdigt den uppgift de har börjat med. De
tycker inte om att hålla på med många saker samtidigt. De vill känna sig färdiga
innan de kan lägga undan den. Andra har låg uthållighet vilket gör att de har många
”bollar i luften”. De gör också klart sina uppgifter men de behöver en stor
variation. Under en arbetsgång behöver de ta många pauser, vara fysiskt aktiva, de
måste även tycka att uppgiften är rolig för att vara motiverade att slut föra den. Den
tredje gruppen har dålig uthållighet vilket med för att de ofta byter uppgifter utan
att slutföra dem de håller på med. Med dessa barn så måste man jobba mycket med
deras motivation och självkänsla. Om barnet känner att uppgiften har en betydelse
och att den är rolig så leder även det till bättre uthållighet.
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Ansvar handlar om att vi behöver tänka över det vi gör. Barn i skolan behöver lära
sig ta ansvar, menar Boström. Ansvarskänslan hänger ofta ihop med motivation och
uthållighet. Barn med stark ansvarskänsla har ofta stark uthållighet och stor
motivation. De gör ofta det som förväntas av dem och de tänker noga igenom det
de skall göra. Barn med låg ansvarskänsla har svag motivation och dålig
uthållighet, vilket ofta leder till att de sällan gör det som förväntas av dem.
Intresset utan för skolan är ofta viktigare än arbetet i skolan. De barn som är
flexibla i den här punkten varierar i sin ansvarskänsla beroende på uppgiftens art.
Det finns en tydlig länk över hur känsloberoende barnet är. Ju viktigare det är för
barnet att uppgiften känns rätt, desto mer kommer barnet anstränga sig för att göra
sitt bästa. Våra hjärnor är utformade på ett sådant vis att vi först bearbetar
informationen känslomässigt sedan logiskt. Om barnet låser sig inför vissa ämnen
är det viktigt att bearbeta informationen känslomässigt så att de har möjlighet att
hantera informationen annorlunda. När lärandet uppfattas som lustfyllt sker
inlärningen snabbare och effektivare.

Vissa barn behöver tydliga regler, noggranna instruktioner och en hög grad av
struktur. Dessa barn känner sig trygga av att veta exakt vad de skall göra, hur de
sätter igång och vad som förväntas av dem. De ifrågasätter sällan arbetsmetoderna
utan gör det som är sagt. För andra är det tvärtom, de är i hög grad självstyrda. De
vill klara sina uppgifter med få instruktioner, helst inga alls. Dessa elever vill inte
att man som lärare ska instruera och bestämma hur det ska vara.
Det är viktigt för dem göra på sitt eget sätt. Ofta slår dessa barn dövörat så fort man
sätter igång med en instruktion. De flexibla elevernas behov av instruktioner och
riktlinjer varierar från gång till gång.

* Sociologiska faktorer ( ensam, par, grupp och vuxen)
Vi människor är födda till sociala individer. Vi tycker om att umgås och lösa
problem tillsammans med andra. Hur de olika gruppkonstellationerna ser ut är
beroende av hur vi söker oss till varandra. En individ kan ingå i många olika
grupper med varierad status och roll. En del gillar att arbeta par, andra i grupp och
en del ensamma. Vi presterar bäst menar Boström (1998) om vi tillåts vara i den
gruppering som vi föredrar. Statistiskt sätt så är det fler barn som vill arbeta i grupp
än ensamma. Ny forskning kring gruppens effektivitet visar att grupparbeten oftast
blir bättre om man börjar med ensamarbete, där barnet själv får tänka igenom det
som skall göras utan att påverkas av andra. Sedan går över till grupparbete där
barnen får inspireras av varandra till ett gemensamt resultat.
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Barn som inte tycker om att arbeta i grupp är ofta de som förstör för övriga grupp
medlemmar, dock inte med avsikt utan för att de inte arbetar effektivt i
gruppsammanhang.

Vissa barn tycker om att jobba och lösa problem ensamt. De får inget större utbyte
att arbeta i grupp utan tycker att det bara blir jobbigt att behöva prata och diskutera
med andra. Om dessa barn skall arbeta i grupp så ska de få möjlighet till eftertanke
själv, innan de paras ihop med andra. Oftast är de analytiska eleverna som föredrar
att arbeta ensamma.

En del barn vill jobba i par tillsammans med en vuxen eller med sin kompis. De har
ett behov av att prata om det de lär sig med någon. Ofta är det barn som är
långsamma och svaga som föredrar det här arbetssättet. De behöver knuffas på av
andra för att komma vidare.

De barn som vill jobba i grupp är ofta de som på fritiden ingår i lagsammanhang.
Dessa grupper behöver en ledare, precis som i andra sammanhang, som kan leda
gruppen målinriktat. Barn som för det mest dras till dessa former av arbeten är de
barn som ligger i riskzonen eller de som slutar i skolan i förtid.

En del barn trivs tillsammans med vuxna. De dras ofta till lärare som de accepterar
som ledare. Många barn accepterar sina föräldrar, som hjälp vid inlärningen , andra
inte

*Fysiologiska faktorer ( rörelse, tid och intag)
Rörelse är en väldigt viktig del i barns inlärning, särskilt för de barn med stort
rörelsebehov. Forskning visar att om barn får röra sig i samband med inlärning så
befäster de kunskapen bättre man syresätter även hjärnan vilket gör att man orkar
längre. Det är särskilt pojkar som har ett stort rörelsebehov. Två förklaringar ges till
det i Boströms bok (1998). Det första är att pojkar har förväntningar på sig att vara
mer aggressiva än flickor vilket gör att de hamnar i konflikt när de i klassrummet
får lov att vara passiva. Det andra är att pojkar utvecklar ett högre värde av
testosteron vilket gör att deras rörelsebehov blir större. 95 % av barn som är
hyperaktiva är pojkar. Drygt en fjärde del av eleverna, de flesta analytiker, har
behov av att sitta stilla vi inlärning. Resten är flexibla i sitt rörelsebehov.

Tid är ännu en faktor som skiljer oss människor åt. En del människor är pigga på
morgonen och trötta på kvällen medan andra är helt tvärtom. I skolan har alltid de
teoretiska timmarna i största möjliga mån läggs på morgonen. Mycket för att man
trott att eleverna är pigga och utvilade och därmed orkar mer. Men många elever är
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trötta på morgonen och är inte alls alerta för några teoretiska lektioner. Rita Dunn
hävdar att majoriteten inte föredrar morgon timmarna.
De flesta elever är inte morgonpigga. Hon menar att de bästa tiderna för teoretisk
inlärning ligger mellan 10 - 15 på dagen, då når man flest barn.

Barn som har ett stort behov av intag av mat och dryck uttrycker snarare ett behov
av munstimulans anser Boström. De behöver ha något i munnen för att kunna
koncentrera sig. Det man ska tillåta i skolan är nyttiga tilltugg som; frukt, grönsaker
m.m. Barn skall även ha möjlighet att dricka vatten under lektionstid så att deras
hjärnor orkar arbeta. Flaska eller mugg är lätt att ha med sig. Vissa barn tycker att
det är jobbigt med småätande under ett arbetspass. De vill koncentrera sig och göra
färdig det de jobbat med innan de äter och dricker. Sedan finns det även flexibla
barn som äter beroende på situationer och uppgifter.

* Psykologiska faktorerna( kinestetisk, taktil, visuell, auditiv)
Den största vikten vid inlärning har den perceptuella dominansen d.v.s. det sinne
som dominerar. Det är sinnena menar Prashing (1995) som påverkar vårt
informationshämtande, minne och inlärning mest. När man lär sig något nytt och
svårt vill man ha informationen presenterad genom det sinne som man lär sig bäst
för att lättare förstå. Man lär sig bäst när flera sinnen är involverade s.k.
multisensoriskt lärande. De flesta människor har en kanal som är lite starkare än de
andra. De föredrar att använda ett, möjligen två, sinnen vid inlärningen. Riktigt
framgångsrika människor har två eller flera starka inlärningskanaler. Varför ett
sinne blir starkare än de andra vet man inte, men man tror att det starkaste
inlärningssinnet utvecklas i spädbarnsåldern. Barn som har flera perceptuella
förmågor d.v.s. kan lära sig via flera sinnen är enlig Dunn & Dunn (1992) barn som
är studiebegåvade. Barn som bara lär sig via ett sinne klarar sig också bra i skolan,
menar de, om de får informationen presenterat genom sitt starka sinne.
Sedan finns det även barn som inte har någon speciellt stark perceptuella förmågor.
Dessa barn måste få undervisning genom mångsensoriskt lärande där man börjar
med deras bästa kanal som sedan stärks genom andra kanaler. Vare sig barn är
studiebegåvade eller inte så behöver de få informationen presenterad genom sin
starka kanal för att bäst kunna ta till sig informationen och lära sig av den.

Det kinestetiska sinnet är det sinne som utvecklas först. I skolan finns det elever
som behöver engagera hela kroppen vid inlärningen. De har ofta ett stort
rörelsebehov och blir intresserade när de kan göra något påtagligt och handgripligt.
De behöver uppgifter som laborationer, utflykter, studiebesök m.m. För många av
dessa barn är de inre känslorna viktiga. Inlärningssituationen måste kännas positiv
och lustfylld annars vägrar de jobba.
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Prashing (1995) påstår att ju mindre ett barn är intresserat av att lära sig desto mer
rörelse behöver de.

Det taktila sinnet är det som utvecklas efter det kinestetiska. Taktila barn utgör den
största gruppen av elever. De taktila barnen vill lära sig via händerna. De barn som
ofta sitter och pillar på något under en genomgång är de barn som är taktila.
Anledningen till detta är att de behöver stödja andra sinnen för att kunna ta in
informationen. De minns mycket bättre om de får involvera händerna i inlärningen.

Mycket av undervisningen i skolan bygger på visuell inlärning. Med detta sinne
bearbetar man informationen genom synen. Det finns två olika grupper av visuella.
De textvisuella; som kommer ihåg bäst vad de har läst. De skriver gärna
anteckningar och små lappar under en genomgång.
Bildvisuella; som föredrar bilder, diagram, tabeller, filmer o dyl. När de gör
anteckningar föredrar de tankekartor som de gör efter sin egna personlig stil. De
finns även de som gör inre bilder för att minnas bättre.

Det auditiva sinnet är det sinne som i regel utvecklas sist. Dessa barn tycker om att
lyssna. De föredrar föreläsningar och muntliga instruktioner.  De är bra på att
minnas vad som sagts.  De är även duktiga på att prata själva. De tycker om att höra
sin egen röst och de tar ett stort tal utrymme i klassrummet. Ofta är det fler flickor
än pojkar som är auditiva. Denna kanal måste oftast presenteras tillsammans med
en annan kanal för att budskapet skall gå fram. Detta sinne är också enligt Prashing
det sinne som är minst omtyckt och det är svårast att komma ihåg.
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METOD

Jag valde att göra intervjuer i min undersökning. Anledningen till det var att jag
kände att jag genom att intervjua lärarna som arbetade inspirerade av
inlärningsstilar kunde få en bättre uppfattning om metoden och hur den används i
skolans arbete.

Jag har valt att begränsa mig till att intervjua lärare på en skola som jobbar
Learning styles- profilerat. Kravet för intervjuerna var att de lärare som
intervjuades skulle ha gått Learning styles utbildningen. Jag ville ha en bredd på
arbetet därför valde jag att intervjua en lärare från varje årskurs (1-6). Det gav mig
även en möjlighet att se om det fanns någon skillnad mellan det som av tradition,
således betecknas som låg respektive och mellanstadiet, vilket var en annan av
mina frågeställningar. I resultat redovisningen har lärarna givits fingerade namn.

Min undersökning gjordes på en 1-6 skola i en medel stor stad. Skolan har under 4
år arbetat inlärningsstils profilerat, med det anser man att man på något sätt ska
arbetat med inlärningsstilar i klassen men, att man får gå fram i sin egen takt  Jag
intervjuade en lärare från varje årskurs d.v.s. 1 till och med 6.  Intervjuerna pågick
under två dagar och varje intervju tog mellan 45 minuter och 1 timme. De gjordes i
lärarnas hemklassrum. Valet av plats var inte bestämt från början, men det kändes
bra för det gav det mig en möjlighet att se hur miljön i klassrummen såg ut. Det var
dessutom enklare för de lärare som ville visa en del av de material de använde.
Intervjuerna gjordes en och en och jag förde anteckningar under intervjuernas gång.
I resultatdelen  redovisas frågorna ( se bilaga 1) i tur och ordning och svaren har
efter min analys sammanställts för att ge en helhetsbild.

Valet av metod har styrts av mitt syfte med arbete, vilket var att undersöka hur
inlärningsstilar fungerar i skolan. Jag kände att jag skulle kunna komma närmare
svaret om jag gick ut på fältet och intervjuade jämfört med att jag skulle ha gjort en
litteratur studie. Det finns inte många skolor i Sverige som jobbar med
inlärningsstilar och de skolor som har profileringen kan ha olika inriktningar
beroende på vilken forskare man valt att följa. Jag valde skolan av det skäl att jag
gjorde min slutpraktik där och på sätt hade möjlighet att få lärare att ställa upp på
att bli intervjuade.

Metodkritiska funderingar
Att jag inte använt mig av någon bandspelare har helt klart varit nackdel. Under
intervjuerna är det svårt att hinna med att skriva samtidigt som man ska föra ett bra
samtal. Detta kan ha medfört att det kan vara felkälla om inte allt har kommit med.
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INTERVJURESULTAT

Jag intervjuade som jag beskrivit i metoddelen, sex lärare från år 1-6. Jag börjar
med en presentation av varje lärare innan jag kommer in på vilka svar lärarna givit
på mina frågor.

Lena arbetar i årskurs ett. Hon började på skolan för tre år sedan, men har varit
verksam lärare i 16 år. Hon började på skolan med att arbeta i en grupp med elever
med behov av särskilt stöd. Nu har hon sedan två år tillbaka jobbat i en F-1.
Berit har jobbat som lärare i 25 år och på just denna skola sedan 1982. Hon är även
utbildad speciallärare. I dag har hon en 2:a.
Kerstin har arbetat 32 år som lärare. Hon är utbildad lågstadielärare. Även hon har
jobbat på skolan sedan 1982.
Sofia har arbetat 3 år som lärare. Hon började som vikarie på en annan skola, men
har sedan två år tillbaka arbetat på just denna skola. Hon började som resurs, men
har nu jobbat som klasslärare i ett år. Hon har idag en 4:a.
Annelie har arbetat som lärare i 26 år. Hon är utbildad lågstadielärare, men har i
dag en 5:a.
Anette har arbetat 16 år som lärare. Hon är utbildad mellanstadielärare och har bara
jobbat med de årskurserna 4-6. I dag har hon en 6:a

* Berätta om ditt första möte med ”inlärningsstilar”
Två av lärarna var på en föreläsning med Barbara Prashing tillsammans med den
dåvarande rektorn. De tog efter föreläsningen beslut om att de skulle bjuda in
Prashing till skolan så att de övriga lärarna skulle få möjlighet att lyssna till henne.
Vi det tillfället var alla lärare med förutom de två som har börjat senare på skolan.
En av dem som började senare var på en föreläsning i en annan stad och lyssnade
till Prashing och kom på så sätt i kontakt med Learning Styles. Den andre som
började senare har inte varit på någon föreläsning, men gick som resurs i en av
klasserna och på så sett kom på så sätt i kontakt med tankarna bakom Learning
Styles.

*Vad var det som gjorde att ni på skolan bestämde er för att utgå från
”inlärningsstilar”?
I beslutet om profilering så skilde sig inte svaret åt mellan de olika lärarna eftersom
att det var rektorn som bestämde detta. De flesta var positiva till beslutet men några
kände dock att beslutet hade tagits över huvudet på dem. Det har dock alltid funnits
skillnader i hur mycket man engagerat sig.
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Lärare på lågstadiet (1-3) erkänner att de inte var lika engagerade vid starten av
detta arbete som lärarna på de högre stadierna var. Mycket därför att de kände att
de redan jobbade som Learning Styles förespråkar.

*Vilka är de största skillnaderna när du jämför detta sätt att undervisa med hur du
gjorde innan?
Hälften tyckte att det var en stor skillnad i undervisningen medan den andra hälften
inte tyckte att det var det. Annelie ( år 5) tillhörde dem som tyckte att det var
skillnader. Hon menar att den största skillnaden är att man har fått en förståelse för
hur fler barn fungerar.  Sofia (år 4 ) instämmer med Annelie hon förklarar att  ” det
är okej att `ha myror i baken` och `vara pillrig i fingrarna` för man vet att dessa
barn har ett behov att vara på det viset medan de lär sig” Berit (år 2) som inte
tyckte att det var några skillnader menar att ”eftersom man har en utbildning som
lågstadielärare så har det som inlärningsstilarna förespråkar som lek, plock sång
m.m alltid funnits i undervisningen.”

* Vilka är de likheter ser du mellan detta sätt att undervisa och hur du gjorde
innan?
I den frågan så var de flesta överens i frågan om att det finns likheter men vilka
likheter skilde sig åt. Lärarna på lågstadiet (1-3) arbetar som de gjort tidigare och
såg därför många likheter i arbetssättet. Av lärarna på mellanstadiet (4-6) såg två av
lärarna likheter men inte när det gäller arbetssättet. Sofia (år 4) menar att det finns
likheter på så vis att ”vi fortfarande strävar efter att göra skolan så rolig som
möjlig”. Och Annelie ( år5 ) menar att ”det är ingen ny pedagogik, man ska
fortsätta med det som har fungerat med men, man ska veta varför man gör det”. Det
var endast en lärare som inte såg några likheter alls.

*Hur vill du beskriva din roll som lärare nu jämfört med hur den var när du inte
hade börjat med inlärningsstilar?
4 av lärarna svarade att lärarrollen var annorlunda nu jämfört med innan medan två
inte tyckte det. Av dem som tyckte att lärarrollen var ändrad var det en från år 1-3
och tre från år 4-6. De var alla överens om att deras roll som lärare hade övergått
till att var mer en handledare. Sofia ( år 4 ) menar att ”man ger barnen ett upplägg
på vad de ska göra men de får själva bestämma på vilket sätt de vill lära sig”.  En
av dem som sa att det inte var någon skillnad tyckte ändå att det skett en utveckling
hos henne, men menar att en utveckling skulle ha skett oavsett inlärningsstilar eller
inte.
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*Hur vill du beskriva elevernas roll nu jämfört med hur den var när du inte hade
börjat medinlärningsstilar?
En från år 1-3 och tre från år 4-6 tyckte att elevernas roll förändrats. Ökat
ansvarstagandet var det som dessa lärare tyckte var den främsta förändringen. Även
de som inte tyckte att elevrollen ändrats tyckte att det var viktigt och försökte jobba
med ansvar med  sina elever. Att eleverna har blivit mer medvetna om sin egen
inlärning var också något som flera av lärarna såg som en förändring.

*Vilka skillnader och likheter kan du se resultatmässigt om du jämför med vad
eleverna åstadkom tidigare och vad de åstadkommer nu?
I den här frågan var alla överens om att det inte gick att uttala sig eftersom inga
undersökningar om resultat har gjorts. Men det som flera av lärarna dock påpekade
var glädjen i skolan.  Både Anette och Annelie säger i sina intervjuer att de inte tror
att barnen har lärt sig mindre, men att de antagligen har haft det roligare.

* Om du skulle rekommendera en kollega att grunda sin undervisning på
inlärningsstilar vilket argument skulle du lyfta fram?
Alla lärare hade någonting positivt att säga om Learning styles. Tre lärare såg det
positiva ur ett elevperspektiv. Två av dem tyckte att synen på barnen var det som
de skulle rekommendera till andra. En tyckte att kunskapen om det egna lärandet
var viktigaste argumentet. De övriga tre lärarna såg det positiva ur ett
lärarperspektiv. Två tyckte att det positiva låg i att det var mycket roligare att
arbeta. En såg det positiva i att man fick ideèr till material.

* Finns det något i detta sätt att arbeta som du skulle vilja varna henne eller
honom för?
Tre av lärarna vilka alla tre jobbade som 1-3 lärare kände inte att det fanns något
som de ville varna för. De övriga tre lärarna hade något att varna för. En menade att
det kan bli rörigt om inte lärarrollen är tydlig eftersom man tillåter många olika
miljöer och ljud. De andra två menade att man inte fick ta på sig för mycket utan att
man skulle försöka koncentrera sig på ett ämne i taget.
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DISKUSSION

Fler och fler barn klarar inte av den utbildning som vi idag har i Sverige berättas
det i olika larmrapporter. I en artikel av Johansson i Dagens Nyheter den 8 februari
2000 redovisas en undersökning från Skolverket som visar att hela 22,7 % av
eleverna, våren 1999, inte nådde målen. Det tragiska med detta är att siffrorna inte
sjunker utan istället ökar för varje år. Detta har gjort att många skolor har börjat
öppna ögonen för nya metoder eftersom de gamla inte tycks fungera.
Inlärningsstilar är en av de metoderna som idag är aktuella. Många lärare går på
fortbildningar och runt om i landet ges föreläsningar om denna metod. I min
frågeställning så pratade jag om vad det är som är så speciellt med denna metod.
Det jag fått fram genom litteraturläsning och vad de intervjuade lärarna anser är:

• Att den bygger på våra olikheter.
• Att man utgår från elevernas styrkor och inte deras svagheter.
• Att alla barn har möjlighet att lära på det sätt som de själva känner att de lär

sig bäst på.
• Att undervisningen är varierande och rolig eftersom man använder mycket

rörelse och plockmaterial.
• Att barnen har möjlighet att själv bestämma studiemiljö.
• Att barnen får lära sig ta ansvar över det egna lärandet.
• Att det ger en utmaning både för lärare och elever.

Det man ska veta är att Learning Styles inte är någon ny ”metod” även fast
förespråkarna gärna vill påstå det. Mycket av det de beskriver kan man hitta i
tidigare pedagogiker eller metoder. Skinner tyckte bl.a. att man skulle anpassa
hastigheten i inlärningen och nivån till den enskilde individen. Inlärningsstilar
bygger mycket på detta, att kunna individualisera för att nå så långt som möjligt för
varje elev. Prashing menar, att inlärning måste stämma överens med elevernas
inlärningsvillkor för att de ska kunna ta till sig informationen och förvandla den till
kunskap. Både Vygotsky och Piaget talar även om det aktiva handlandet och hur
viktigt det är för att barnen skall kunna befästa den kunskap de har. I
inlärningsstilar så talar man istället om sinnena där det kinestetiska, taktila,
visuella, auditiva får ett stort utrymme. Man menar att det är sinnena som påverkar
inlärningen mest och att det därför är viktigt att eleverna får lära sig via det sinne
som är starkast. Vygosky påstår att utvecklingen sträcker sig från ett tillstånd där
barnet gör saker tillsammans med andra till ett tillstånd där barnet gör saker ensam.
Piaget talar om det omvända han menar att barnet är egocentriskt och måste själv få
möjlighet att på egen hand få förförståelse.
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De lär sig genom att utöva en aktivitet själv och inte tillsammans med andra.
Inlärningsstilar står lite mellan dessa pedagoger. De svaga eleverna kan behöva
någon eller några som får dem att komma igång medan de starka vill klara sig själv.
Forskning av Dunn och Dunn visar dock att grupparbete oftast blir bättre om
eleverna till en början får sitta själva och tänka igenom det som skall göras och att
man sedan övergår till grupparbete, där barnen får inspireras av varandra till ett
gemensamt resultat.

I min frågeställning ville jag även få reda på om det fanns någon skillnad i hur
mycket man arbetar med inlärningsstilar på de olika åren 1–3 och 4-6. Bland de
lärare jag intervjuat om det fanns en skillnad, och vilken orsaken till den då är.
Undersökningen visade att det var fler lärare vid åren 4-6 som jobbade mer aktivt
med inlärningsstilar än vad lärarna på de lägre stadierna gjorde. Om man tolkar de
svar jag har fått av de intervjuade så kan jag utläsa två faktorer som kan ha lett till
detta.

• Den första faktorn är att de som jobbar med de mindre årskurserna
automatiskt arbetar mycket med rörelse, bilder, ramsor, plockmaterial i deras
undervisning. Det har medfört att de tycker att de redan jobbar så som
inlärningsstilarna föreskriver och därför inte har lagt ner något eget arbete på
att läsa vidare i ämnet.  För lärarna i årskurs 4-6 var inlärningsstilar i stället
något revolutionerande. Det var väldigt olikt det arbetssätt som det tidigare
jobbat med. Detta har gjort att det väcktes en nyfikenhet kring detta synsätt
på inlärning och en vilja att forska vidare. Det har i sin tur lett till att en
djupare förståelse och kunskap om metoden. För dem har det blivit naturligt
att jobba med detta. Skillnaden i resultatet tror jag därför beror på att lärarna
på 4-6 har haft viljan att lära sig mer om inlärningsstilar medan de lärare som
på 1-3 helt har saknat den

•  Den andra faktorn som kan spela in är att alla inte var överens när beslutet
om profilering gjordes. Många kände att beslutet togs ”överhuvudet” p.g.a
att den dåvarande rektorn var väldigt pådrivande. Detta har medfört att de
som inte var för profileringen inte har satt sig in i ämnet tillräckligt för att
vilja jobba aktivt med det i klassen.

Det finns en del punkter i metoden som jag tycker kan diskuteras. Det första är att
inlärningsstilar kan uppfattas som en ”låt gå”- metod. Barnen får stort ansvar att
själva bestämma över det egna lärandet. De ska ha möjlighet att jobba till musik,
sitta bekvämt i t.ex. en soffa, få äta och dricka när de känner för det m.m. Fungerar
det här verkligheten utan att vissa barn kommer i kläm? Jag tror att det gör det om
det är så att läraren vet vad han eller hon vill och är väldigt tydlig i sin lärarroll.
Han/hon måste vara säker på det den gör och veta varför den gör det. Det får inte
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bli så att en elevs behov får gå ut över någon annans behov.  Problemet blir för de
barn med ett handikapp t.ex Damp, ADHD som behöver strama tyglar och kan bli
oroliga om det känns rörigt omkring dem. Jag tror själv att man som lärare får se
upp så att man inte ändrar om för mycket i deras vardag, utan att man håller sig till
det som för dem känns tryggt och bra.

Det andra som jag tycker kan diskuteras är hur barnen klarar sig när de kommer
upp på en 7-9 skola. Under deras första skoltid har de gått i skola som har en stor
variation i undervisningen. De är vana med att ha tillgång till plockmaterial och få
sitta bekvämt m.m. De kommer sedan till en miljö som är tvärt i mot deras vanliga
vardag. Jag tror att det till en början blir svårt för dessa barn att komma tillrätta och
vänja sig vid hur undervisningen bedrivs. Det gör nog att dessa barn kan uppfattas
som mer stökiga och krävande än barn som har gått i en skola som liknar den de
börjar i. Men jag tror att de kan vänja sig vid den nya miljön och kan hitta sin roll i
den, utan att några större konflikter uppstår. Det jag tror att dessa barn har med sig
som kanske inte andra barn har; är kunskapen om det egna lärandet. De vet hur de
lär sig bäst och varför. Den kunskapen kan hjälpa dem både i och utanför skolan.

Inlärningsstilar skall som sagts inte ses som en revolutionerande metod som hjälper
alla, vilket även Mikael Grinder betonade i (Boström och Wallenbergs bok 1997) .
I en klass på 30 elever så klarar sig 20 elever bra oavsett vilken undervisnings
metod läraren använder. 2-3 når aldrig upp till målen p.g.a andra skäl än
undervisningen. De barn som kommer längre p.g.a inlärningsstilar är enligt
författaren ca 4-5 stycken. Hur man ställer sig till detta resultat är nog en fråga hur
vida man tror på metoden eller inte. För mig är inte siffrorna och resultaten det
viktiga utan metoden som helhet. Av det jag har läst och det jag har upplevt under
min praktiktid så är jag positivt inställd till inlärningsstilar. Jag tycker att metoden
lyfter fram många delar som är viktiga för både lärare och elever. Det finns brister i
denna metod såsom de finns i de flesta metoder och pedagogiker, men jag tycker att
det positiva överväger det negativa. Det skulle vara intressant att i en fortsättning
gå ännu djupare in i tankarna bakom inlärningsstilar och även jämföra med andra
sätt att se på inlärning. För att därigenom kunna välja det sätt som jag mest tror på
och som passar mig bäst i min lärarroll. Det är viktigt att man som lärare tror på det
man gör annars kan aldrig barnen göra det.
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Jag tänkte avsluta mitt arbete med några citat.

”Inlärningsstilar handlar om att bygga på sina styrkor och hantera sina svagheter.”
Lena Boström. Från undervisning till lärande

”Alla individer har sin egen inlärningsstil och sina starka sidor. De är lika
personliga som vars och ens namnteckning. Ingen inlärningsstil är bättre eller
sämre än någon annans.”
Ken och Rita Dunn Alla barn är begåvade på sitt sätt

”Om barnet inte lär sig på det sätt som lärarna undervisar måste lärarna undervisa
på ett sätt, så att barnet lär sig.”
Ken och Rita Dunn Alla barn är begåvade på sitt sätt
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Bilaga 1

Hur länge har du arbetat som lärare?
På vilket eller vilka stadier?

* Berätta om ditt första möte med Learning styles?

* Vad var det som gjorde att ni på skolan bestämde er för att utgå från ”Learning
Styles” i er undervisning?

* Vilka är de största skillnaderna när du jämför detta sätt att undervisa med hur du
gjorde tidigare?

* Vilka likheter ser du?

* Hur vill du beskriva din roll som lärare nu jämfört med hur den var när du inte
hade börjat med ”Learning Styles”? (Skillnader och likheter?)

* Hur vill du beskriva elevernas roll nu jämfört med hur den var när du inte hade
börjat med ”Learning Styles”? (Skillnader och likheter?)

* Vilka skillnader och likheter kan du se resultatmässigt när du jämför mellan vad
eleverna åstadkom tidigare och vad de åstadkommer nu?

* Om du skulle rekommendera en kollega att grunda sin undervisning på ”Learning
Styles” vilket argument skulle du först lyfta fram?

* Finns något i detta sätt att arbeta som du skulle varna henne eller honom för?
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