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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Under min tid på lärarutbildningen har jag besökt ett flertal skolor, både

grundskolor och gymnasium. Överallt har jag funnit tavlor föreställande de sju

intelligenserna. De sju intelligenser som finns beskrivna på dessa tavlor är den

logisk-matematiska, den lingvistiska, den musikaliska, den kroppsligt-

kinestetiska, den visuellt-spatiala, den intrapersonella och den interpersonella.

Man kan på tavlorna se och läsa om vilken intelligens man passar bäst in på och

hur man då lär sig bäst. Jag försökte pricka in mig själv och det var inte särskilt

svårt, eftersom jag har god självkännedom, men jag fann också att jag passade in

på flera tavlor. Jag började fundera varför tavlorna sitter på så många skolor och

om man kan integrera dessa i undervisningen. Hur är det med våra elever, kan

de pricka in sig på dessa tavlor och passar även de in på flera intelligenser?

Parallellt med denna ”vernissage”, gick jag och tänkte på hur skolorna ser ut,

rent utseendemässigt. Hur stimulerande är arbetsmiljön för våra elever? Jag fann

att de flesta skolor är trista. Långa, skåpbeklädda korridorer med dörrar in till

klassrum utan gardiner, blommor och tavlor. Gamla läroböcker används och i

brist på pengar till nya läroböcker kopierar man kopiösa mängder tråkiga

stenciler. Flertalet lärare undervisar på detta traditionella sätt och jag fick en

känsla av att eleverna tycker skolan är tråkig. Där det är finast och mysigast är

ofta på lärarrummen! Hänger miljön på något vis ihop med de sju

intelligenserna? Eftersom multipla intelligenser bygger på varje elevs

förutsättningar och hur eleven lär sig bäst, krävs många gånger en förändring av

miljön runt omkring eleven. Kan man klara detta med befintlig budget och finns

orken i skolorna idag?

I läroplanen, Lpo94, står det följande om undervisning: ”Undervisningen skall

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… Därför kan undervisningen
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aldrig göras lika för alla” (sid 6). Vidare: ”Skolan skall främja elevernas

harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och

balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer” (sid 8).

Detta måste innebära att undervisningen ska vara varierande och att man ska

använda sig av olika inlärningsstilar. Jag frågar mig nu utifrån Lpo94, hur det

kommer sig att det verkar vara så få lärare som arbetar aktivt med elevers olika

inlärningsstilar.

De sju intelligenserna ”upptäcktes” av amerikanen Howard Gardner, professor i

pedagogik vid Harvard University i USA. Han menar med sin forskning att man

genom att stimulera alla dessa intelligenser från en individuell utgångspunkt,

genom att arbeta med projekt och andra former av självbedömning, ger elever

bättre möjligheter att utvecklas efter deras potential. (Gardner, 1998).

Gardners forskning skapade en stor pedagogisk debatt och en del forskare har

höjt kritiska röster mot hans teorier. Bland annat stör sig dessa forskare på just

benämningen ”intelligenser”. Men det finns också forskare som håller med

honom och som har skapat egna teorier som i mångt och mycket bygger på

Gardners.

Jag undersöker i mitt arbete vad Gardners sju intelligenser går ut på och hur han

och andra (Thomas Armstrong och David Lazear) tänker sig dessa metoder i

klassrummet. Jag tar reda på vad andra forskare har skrivit i ämnet ”olika

inlärningsstilar”, jag tittar närmare på makarna Rita och Ken Dunn samt Barbara

Prashnig.
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2. Syfte

Syftet med detta arbete är att ta reda på om arbete utifrån de sju intelligenserna

förekommer i skolan och hur det arbetet i så fall kan ta sig uttryck. Om denna

typ av arbete inte förekommer ska jag undersöka varför.

2.1 Frågeställning

Jag ska i mitt arbete titta närmare på följande:

• Definitioner av de sju intelligenserna och olika forskares bearbetning av dem.

• Några lärares syn på arbete med elevers olika inlärningsstilar.

• Några elevers upplevelse av arbetssättet.
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Bakgrund till teorin om de multipla intelligenserna

1979 fick Harvarduniversitetets pedagogiska institution i uppdrag av den

Holländska Bernard van Leer-stiftelsen att undersöka hur långt forskningen om

mänsklig skaparkraft och dess praktiska förverkligande hade kommit. Van Leer-

stiftelsen är en internationell, icke-vinst-drivande institution vars syfte är att

bistå barn och ungdomar med särskilda behov. Ett antal forskare vid Harvard tog

sig an projektet som fick gå under namnet Harvard Project Zero, eller Project on

Human Potential. Bland andra forskare fanns Howard Gardner, professor i

pedagogik. Forskarna representerade många olika fält och intresseområden.

Gardner hade specialstuderat symboltänkandets utveckling hos normalbegåvade

barn och underbarn. Det första större arbete som publicerades i projektets regi

var Gardners De sju intelligenserna (Frames of Mind, 1983). Det är en analys av

mänsklig intellektuell kapacitet som inte bara bygger på psykologisk forskning,

utan även på biologiska rön om utveckling och tillämpning av kunskap i olika

kulturer.

Gardners teori väckte stor uppmärksamhet. Flera organisationer som Rockefeller

Foundation, Lilly Endowment, Spencer Foundation och MacArthur Foundation

finansierade forskningen runt den. Gardner fick erkännande för sin modell och

MI (multipla intelligenser) blev ett hett ämne i medier och i skolor. Eftersom

MI-teorin inte är ett fastställt program, är det svårt att veta hur spridd den är. Det

är svårt att mäta hur långt genomförandet kommit och Gardner själv säger att

han inte vill vara någon ”åsiktspolis” som personligen övervakar spridningen av

MI-teorin. (Armstrong, 1998)



8

3.2 Idén om de sju intelligenserna

Howard Gardner kritiserar befintliga intelligenstester. Han menar att man på de

flesta håll fäster stor vikt vid sammanlagda testpoäng. Poängtalet visar en hel

del om hur bra man är på att tillägna sig kunskapsstoff som våra skolor

förmedlar, men det säger inte mycket om hur bra man kommer att klara sig

senare i livet. Ibland utförs dessa test enbart med papper och penna, ibland

bygger det på muntliga frågor. Men i stora drag går intelligenstestning till på

samma sätt överallt, cirka en timmas utfrågning som ger en enda slutpoäng.

Många verkar, enligt Gardner, missnöjda med detta, men så länge det inte finns

mer finstämda instrument för att utforska intelligens och utvärdera individers

kapacitet, så kommer denna typ av intelligenstester att finnas kvar. (Gardner,

1998).

Det finns ett starkt intresse för att skapa nya program för att utveckla den

mänskliga intelligensen i en hel kultur, menar Gardner. Intressanta experiment,

bland annat genom den så kallade Suzukimetoden, visar att barn kan uppnå

häpnadsväckande resultat. Gemensamt för lyckade och misslyckade experiment

är att bakgrunden inte är en vedertagen, allmän syn på intelligensteori. Det finns

ingen övergripande syn på intelligens som innefattar mänsklig förmåga. Syftet

med De sju intelligenserna var att lägga fram en sådan teori.

Gardner ifrågasätter den klassiska synen på intelligens, den som betonar att

”lärda” män med kunskapstörst är de mest intelligenta, förnuftiga och tänkande

människorna. Som exempel tar han Platons filosofkungar, hebreiska profeter,

lärda medeltida munkar och vetenskapsmän i laboratorier. Dessa är alla

personer som har kunnat använda sina intellektuella gåvor och som allmänt

ansetts vara utvalda och viktiga.

Den intellektuella förmågan spelar en central roll för människan. Debatten

gäller huruvida den kan och bör uppdelas i olika beståndsdelar. Gardner hävdar

att det finns övertygande bevis för förekomsten av flera förhållandevis

självständiga mänskliga intellektuella förmågor. Han kallar dem för ”mänskliga

intelligenser” (De sju intelligenserna). De är relativt oberoende av varandra och
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de kan kombineras på en mängd funktionella sätt hos individer och inom olika

kulturer. Till skillnad från andra forskare inom ämnet har Gardner utgått från

forskningsresultat från en mängd källor som aldrig tidigare har jämförts med

varandra. Han har hämtat bevis från forskning om specifika talanger,

”underbarn”, hjärnskadade, så kallade idiots savants (exempelvis autistiska

personer som kan räkna i huvudet onormalt snabbt eller spela piano perfekt,

men som inte kan kommunicera med andra människor normalt), normala barn,

normala vuxna och människor från olika kulturer.

Howard Gardner påstår att kunskapen om MI kan påverka vår syn på

pedagogik. Han anser att det är möjligt att på ett tidigt stadium ta fram

individuella intellektuella profiler och utifrån den kunskapen ge barn och

ungdomar en högklassig utbildning och öka deras valmöjligheter. Man skulle

kunna slussa in elever i skräddarsydda utbildningsprogram, menar han. Gardner

betonar dock att teorin om de sju intelligenserna inte är ett bevisat vetenskapligt

faktum utan en idé. (Gardner, 1998).

3.3 Tidigare synsätt

”De gamla egypterna ansåg att allt liv utgick från hjärtat och att människans

omdöme satt i hennes huvud eller hennes njurar. Pytagoras och Platon menade

att intellektet styrdes från hjärnan. Aristoteles trodde livets källa fanns i hjärtat,

medan Descartes lokaliserade själen till tallkottkörteln.” (Gardner, 1998, sid 13).

Forskningen om människans intellekt har sett olika ut. Läkaren Franz Joseph

Gall utformade en lära i slutet av 1700-talet som kallas frenologi. Den bygger på

olika människors huvudform. Genom att noga undersöka skallformen skulle en

expert kunna fastslå vilka starka och svaga sidor som finns i en persons psyke

och intellekt och spåra speciella personlighetsdrag. Galls lista över krafter i

människans intellekt och psyke reviderades något av hans elev, Joseph

Spurzheim. Bland de kvarstående 27 krafter som räknades upp fanns

människokärlek, hoppfullhet, självkänsla, språklig begåvning och tonsäkerhet.

Frenologiteorin blev mycket populär i Europa och USA under 1800-talets första

år, alla kunde nu dra sina egna slutsatser om varandra, vilket var intressant. Idag
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vet vi att intellektet inte bara har att göra med hur stor hjärnan är. Skallens

storlek och form överensstämmer heller inte med den mänskliga hjärnbarkens

fysiologiskt viktigaste drag. Trots detta var Gall den förste vetenskapsman som

påpekade att specifika funktioner utgår från olika delar av hjärnan.

Det som var typiskt för 1800-talets forskare var strävan att dela upp människans

psyke i detalj och teckna intellektuella profiler. En annan nyhet var de empiriskt

grundade experiment man kunde göra i laboratorier för att visa på samband

mellan områden i hjärnan och speciella kognitiva funktioner. Försök att göra

psykologi till vetenskap började i slutet av 1800-talet. Dock fanns det i den

forskningen ingen kontakt mellan medicinsk forskning och psykologi.

Fransmannen Alfred Binet var en föregångsman när det gäller sambandet mellan

människans intellekt och hennes matematiska och språkliga begåvning. I början

av 1900-talet utformade han tillsammans med kollegan Theodore Simon det

första intelligenstestet. Syftet var att upptäcka efterblivna barn och att placera

normala barn på rätt kunskapsnivå i skolsystemet. Tilltron till intelligenstester

var stor och snart fanns det uppgifter och tester för många ändamål. Inför

skolgång, militärtjänstgöring, anställning i industrin och till och med för

lämplighet i sällskapslivet. Ända tills för ett tiotal år sedan skulle de flesta

psykologer hävda att intelligenstesterna var psykologins största framsteg.

Den moderna synen på människans intellekt fick vi av den schweiziske

forskaren Jean Piaget. Han uppmärksammade på 1920-talet de fel som barn

gjorde när de gick igenom ett intelligenstest. Piaget blev övertygad om att det

viktiga inte var att lösa uppgiften rätt utan hur barnet resonerade när det löste

den. Piaget kritiserade aldrig öppet intelligenstesterna men i sin forskning kan

man få uppfattningen av att Piaget såg brister i Binet-Simons program. Med

testerna får man en uppfattning om hur barnet kommer att klara sig i skolan men

ingen om hur barnets psyke eller intellekt fungerar. Piagets mål var att ta reda på

hur de materiella objekten i världen är beskaffade och hur de fungerar

tillsammans, liksom hur människor i världen är beskaffade, vilka motiv de har

och hur de beter sig. Han samlade all denna information till en syntes, en

sammanhängande beskrivning av den fysiska och sociala världen.
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Den nya tidens teori, som ofta kallas ”informationsbehandlingsteori” eller

”kognitiv vetenskap”, har blivit populär bland intelligensforskare. Syftet med

den är att närmare undersöka de testuppgifter som Piaget och andra

kognitionsforskare bygger sina teorier på. Man försöker att extremt detaljerat

och exakt beskriva vartenda steg som ett barn går igenom när det löser problem.

Vi har härigenom fått en mer upplysande bild av vad som händer under en

problemlösningsprocess. Nästan alla problem som används inom

informationsbehandlingspsykologin visar sig dock ligga inom den matematisk-

logiska sfären, precis som hos Piaget. Informationsbehandlingspsykologin är

ännu bara i början av sin utveckling och det som Gardner anser denna teori

saknar är kopplingen till biologin och kunskaper om det centrala nervsystemets

funktion. Man bortser från problem med många alternativa lösningar och man

befattar sig inte med den generation av nya problem som dagens människa ställs

inför. (Gardner, 1998).

Den första svenska forskare som tar upp ämnet om lärandet kontra omvärlden är

Roger Säljö. Han är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Säljö menar att man måste förstå sammanhanget för att kunna få beständiga

kunskaper. Han trycker mycket på inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv.

Lärandet kan inte studeras som något enskilt utan måste ses i samspel med andra

faktorer. Klassiska inlärningssvårigheter kan ha att göra med svårigheten att

känna igen sammanhanget och förstå vitsen med det nya. Om man inte kan

använda sina nya kunskaper eller hitta dem i sin omgivning på ett naturligt sätt,

blir det svårt att införliva dem till något eget. Bara för att man kunde en sak i

klassrummet är det inte säkert att man kan utnyttja exakt samma kunskap i ett

annat sammanhang. Genom information, färdigheter och förståelse blir det

lättare att kunna avgöra hur detta ska utnyttjas beroende på i vilken situation

man befinner sig. Det gäller som lärare att veta vad eleverna intresserar sig för

och koppla undervisningen utifrån det. Säljö menar att lärande inte enbart sker

hos individen själv utan i samspel med andra. (Säljö, 2000)
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3.4 Vad är en intelligens?

Enligt Gardner kommer det aldrig att finnas en enda obestridlig, allmänt

accepterad lista över mänskliga intelligenser. Men det finns ett behov av en

bättre beskrivning av människans intellektuella kapacitet än den vi har idag. En

sådan beskrivning kan hjälpa forskare och specialister att kommunicera bättre

med varandra och utbyta erfarenheter om den fascinerande företeelse som vi

kallar intellektet. Gardner ställer sig två frågor; vilka krav bör man ställa på en

intelligens? Och vilka allmänna förutsättningar ska en samling intellektuella

färdigheter uppfylla för att kvalificera sig som en intelligens?

Enligt Gardners måste mänsklig intelligens innefatta en uppsättning av

problemlösningsverktyg som gör att individer kan lösa reella problem och tackla

verkliga svårigheter. Dessa verktyg ska kunna hjälpa individen att skapa

fungerande produkter när de behövs, och de måste även ge honom/henne

möjlighet att upptäcka eller generera nya problem, vilket i sin tur leder till ny

kunskap. (Gardner, 1998). Gardner ställde, som försök till teoribildning, upp

vissa grundläggande kriterier som varje intelligens måste uppfylla för att bli

betraktad som en fullvärdig, självständig intelligens och inte bara en talang,

skicklighet eller förmåga. De kriterier han använde innefattar följande åtta

faktorer, bland annat sammanfattade av Armstrong, (1998). Rubrikerna är

Gardners egna.

”Möjlig att isolera genom hjärnskada.”

Om en viss förmåga kan förstöras, eller överleva helt isolerat, vid en hjärnskada

är den förhållandevis oberoende av andra mänskliga talanger. Denna hjärnskada

kan till exempel ha uppkommit genom en trafikolycka eller sjukdom. Man kan

då till exempel ha fått stor del av sin lingvistiska intelligens skadad och kan ha

stora svårigheter att tala, skriva och läsa. Men man kan ändå ha kvar förmågan

att sjunga, göra beräkningar, dansa eller fundera över känslor. Gardner

argumenterar för att det finns sju relativt självständiga hjärnsystem.
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”Förekomsten av idiots savants, underbarn och andra unika individer.”

Gardner anser att vi hos vissa människor kan iaktta en enstaka intelligens som

fungerar på en hög nivå. Idiots savants är människor som visar en överlägsen

förmåga i en del av en intelligens medan andra intelligenser fungerar på låg

nivå. Dessa personer tycks förekomma inom alla sju intelligenserna. I filmen

”Rain Man” är huvudpersonen en logisk-matematisk idiot savant. Han gör

snabba uträkningar i huvudet och han utför andra förbryllande matematiska

prestationer men han har dålig kontakt med människor, dåligt fungerande språk

och saknar insikt i sin egen tillvaro.

”En karakteristisk utvecklingshistoria och en ’högsta nivå’ med definierbara

expertprestationer.”

Gardner föreslår att intelligenser väcks och utvecklas av att personen deltar i

någon sorts kulturellt uppskattad aktivitet och att individens utveckling vid en

sådan aktivitet följer ett bestämt utvecklingsmönster. Det betyder att varje

aktivitet har en bestämd tidpunkt i barnets utveckling (exempelvis potträning).

Den når sedan ett maximum vid en bestämd tidpunkt i livet och avtar antingen

snabbt eller gradvis efter hur man utvecklas och åldras. Gardner menar att man

lättast kan se hur intelligenserna arbetar vid sin höjdpunkt genom att studera

intelligensernas ”högsta nivå” hos verkligt speciella personer.

”En utvecklingshistoria och evolutionär rimlighet.”

Gardner drar slutsatsen att varje intelligens har sina rötter långt tillbaka i

människans evolution så en intelligens måste ha en utvecklingshistoria som går

att spåra. Till exempel kan spatial intelligens studeras i grottmålningarna i

Lascaux och även i vissa insekters sätt att orientera sig i rymden när de letar

efter blommor.

”Stöd från psykometrisk forskning.”

De flesta teorier om intelligens använder standardiserade mätningar av mänsklig

förmåga för att styrka sin giltighet. På samma sätt gör man inlärningsteorier.

Gardner är visserligen inte en vän av standardiserade tester men han menar ändå

att man kan söka stöd för teorin om de multipla intelligenserna i sådana prov.
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Dock påpekar han att dessa prov bedömer multipla intelligenser ur ett

sammanhang. (Armstrong, 1998).

 ”Stöd från psykologiska undersökningar.”

Gardner hävdar att vi kan studera vissa psykologiska undersökningar och där

finna intelligenser som arbetar oberoende av varandra. Det finns undersökningar

där försökspersonen behärskar en viss färdighet, till exempel läsning, men inte

lyckas överföra denna färdighet till ett annat område, exempelvis matematik.

Där ser vi att lingvistisk förmåga inte har direkt samband med logisk-

matematisk intelligens.

”En identifierbar primär komponent eller uppsättning av komponenter.”

Precis på samma sätt som ett dataprogram behöver en uppsättning procedurer

för att fungera, behöver varje intelligens en uppsättning primära komponenter

för att intelligensens typiska aktiviteter ska kunna utföras.

”Möjlighet att koda i symbolsystem.”

Enligt Gardner är människans förmåga att använda symboler en av de bästa

indikatorerna på intelligent beteende. Ordet ”katt” som det står här på pappret är

helt enkelt ett antal tecken skrivna på ett särskilt sätt. Men troligen frammanar

det för läsaren en hel mängd associationer, bilder och minnen. Var och en av de

sju intelligenserna uppfyller villkoret att ha ett symbolsystem.

Gardner använder alltså dessa kriterier för att utvärdera potentiella intelligenser.

Ibland kallar han dem för kännetecken, för att ytterligare förtydliga att det rör

sig om ett slags provisorium, alltså en inte vetenskapligt bevisad forskning.

Dessa åtta kriterier, eller kännetecken, är de önskvärda, allmängiltiga och

meningsfulla egenskaper som Gardner använt för att kunna ringa in

intelligenserna. (Gardner, 1998).

3. 5 Beskrivning av de sju intelligenserna

När Gardner provat sina kriterier sammanfattar han dem i en intelligens med

specifika kännetecken. Nedan följer en beskrivning av de sju intelligenser som
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detta arbete omfattar, hämtade från två olika källor. (Armstrong, 1998 samt

Brainbooks hemsida).

Lingvistisk

Den lingvistiska (språkliga) intelligensen är förmågan att använda ord

ändamålsenligt, antingen muntligt t. ex. som berättare, talare eller politiker eller

skriftligt som poet, skådespelsförfattare, redaktör eller journalist. Denna

intelligens omfattar förmågan att behärska syntaxen eller språkets struktur,

fonologin eller språkets ljud, semantiken eller betydelsen av språket och den

pragmatiska dimensionen eller praktiska användningen av språket. Några av

dessa användningsområden är retorik, memoreringsteknik, informationsförmåga

och metaspråkförmåga (att använda språket för att analysera själva språket). Den

lingvistiske eleven tycker ofta om böcker, brainstorming, sagoberättande, skriva

dagbok, spela in på band, förlagsverksamhet m.m.

Musikalisk

Den musikaliska intelligensen är förmågan att uppfatta (t. ex. som

musikälskare), urskilja olikheter (t. ex. som musikkritiker), omforma (t. ex. som

kompositör) och uttrycka (t. ex. som utövare) olika sorters musik. I denna

intelligens ingår känsla och rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett

musikstycke. Man kan ha en ”kroppslig” förståelse för musik – total, intuitiv –

en ”formell” förståelse – analytisk, teknisk – eller bådadera. Den musikaliske

eleven tycker ofta om stämningsmusik, att sjunga, gnola eller vissla, rytmer,

musikillustrationer, körsång m. m.

Logisk-matematisk

Den logisk-matematiska intelligensen är förmågan att använda siffror

ändamålsenligt, (t.ex. som matematiker, ekonomer eller statistiker), resonera

logiskt (t.ex. som vetenskapsman, dataprogrammerare eller analytiker). Denna

intelligens omfattar känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar

och analyser (om - i så fall, orsak - verkan), funktioner och andra liknande

abstraktioner. Processer som använder logisk-matematisk intelligens är bland

andra: kategorisering, klassificering, slutledning, generalisering, beräkningar

och prövande hypoteser. Den logisk-matematiske eleven tycker ofta om att lösa



16

matematiska problem på tavlan, att klassificera och indela i kategorier, att hitta

på koder, logiska gåtor och lekar, att presentera fakta logiskt m.m.

Spatial

Den spatiala (rumsliga) intelligensen är förmågan att uppfatta den visuella-

rumsliga världen exakt (t. ex. som jägare, scout eller vägvisare) och att kunna

förändra denna värld (t. ex. som inredare, arkitekt, konstnär eller uppfinnare).

Denna intelligens omfattar känsla för färg, linje, mönster, form och förhållandet

mellan dessa element. Den innefattar förmågan att visualisera, att grafiskt

åskådliggöra visuella eller spatiala idéer och att orientera sig i tre dimensioner

(t.ex. att kunna fickparkera eller hitta i en ny miljö). Den spatiale eleven tycker

ofta om tabeller, kurvor, kartor, fotografi, video, bildmetaforer, grafiska

symboler, färgsignaler, målning, collage m.m.

Kroppslig-kinestetisk

Den kroppsligt- kinestetiska intelligensen är förmågan att skickligt använda hela

kroppen för att uttrycka tankar och känslor (t.ex. som skådespelare, mimare,

idrottsutövare eller dansare) och att skickligt använda händerna för att framställa

eller förändra föremål (t.ex. som hantverkare, skulptör, mekaniker eller kirurg). I

denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans,

fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. Den kroppsligt/kinestetiska

eleven tycker ofta om praktisk inlärning, exkursioner, lag-lekar, hantverk, slöjd,

gymnastik, kroppen som hjälpmedel m.m.

Intrapersonell

Den intrapersonella (reflekterande) intelligensen kännetecknas av

självkännedom och förmågan att handla på ett lämpligt sätt med hjälp av denna

kunskap om sig själv. I denna intelligens ingår att man har en riktig bild av sig

själv, sina starka och svaga sidor och att man är medveten om sin

sinnesstämning, sina avsikter, bevekelsegrunder, sitt temperament och sina

önskningar samt att man har förmåga till självdisciplin och självanalys. Den

intrapersonella eleven tycker ofta om självständiga studier, känsloyttringar,

individuell undervisning, fritt valt hemarbete, valmöjligheter, målplanering

m.m.
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Interpersonell

Den interpersonella (sociala) intelligensen är förmågan att uppfatta och urskilja

skillnader och förändringar i humör, avsikter och bevekelsegrunder och känslor

hos andra människor. Detta kan innebära känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen

och gester. Den innebär även förmågan att skilja mellan många olika sorters

interpersonella signaler och förmågan att i rätt ögonblick svara på dessa signaler

på något lämpligt sätt (t.ex. att påverka en grupp människor att agera på ett visst

sätt). Den interpersonelle eleven tycker ofta om samarbetsgrupper,

konfliktlösning, sällskapsspel, att undervisa klasskamrater, fester eller

sällskaplig samvaro, människoskulpturer m.m.

3.6 Varje människas intelligens

Enligt Gardner är varje människa intelligent på alla de sju sätten. Vissa

människor tycks ha extremt hög nivå inom alla eller nästan alla intelligenserna.

Andra människor tycks sakna alla utom de mest elementära delarna av

intelligenserna. De flesta av oss hamnar någonstans mitt emellan dessa två

ytterligheter. Vissa av våra intelligenser är högt utvecklade, några mera

blygsamt utvecklade och de övriga ganska underutvecklade.

De flesta människor kan utveckla varje intelligens till en fullgod nivå. Många

klagar över sina tillkortakommanden inom ett visst område och anser att

problemen är medfödda och omöjliga att göra något åt. Gardner anser att

praktiskt taget alla har möjlighet att utveckla samtliga sju intelligenser till en

någorlunda hög nivå om de får tillräckligt med uppmuntran.

Intelligenser samverkar vanligtvis på ett komplicerat sätt. Gardner påpekar att

varje intelligens i verkligheten är en konstruktion, vilket innebär att ingen

intelligens förekommer helt avskild (utom möjligtvis hos hjärnskadade personer

eller idiots savants). Intelligenserna samverkar alltid med varandra. För att

tillaga en måltid måste man kunna läsa ett recept (lingvistisk), eventuellt

beräkna receptet för ett annat antal personer (logisk-matematisk), planera en
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meny som alla i familjen gillar (interpersonell) och också ta hänsyn till sin egen

smak (intrapersonell).

Det finns många sätt att vara intelligent på inom varje intelligens. Det finns

ingen standarduppsättning av egenskaper som man måste ha för att betraktas

som intelligent inom ett visst område. Följaktligen kan en person som inte kan

läsa ändå vara högt lingvistiskt begåvad eftersom han/hon är en fantastisk

historieberättare eller har en stor muntlig vokabulär. (Armstrong, 1998).

3.7 Kritik av teorin

Många människor undrar, när de ser ovanstående typer av intelligens (särskilt

musikalisk, spatial och kroppsligt-kinestetisk) varför Howard Gardner

framhärdar i att kalla dem intelligenser och inte talanger eller begåvningar.

Gardner insåg att vi ofta gör uttalanden som: ”Han är inte särskilt intelligent,

men han har en fantastisk musikalisk talang.” Gardner använde alltså mycket

medvetet ordet intelligens vid benämningen av varje kategori. Han sa vid en

intervju: ”Jag är med beräkning en aning provokativ. Om jag hade sagt att det

finns sju olika typer av förmåga skulle människor gäspa och säga, ’ja, ja’. Men

genom att kalla dem intelligenser påpekar jag att vi har haft en benägenhet att

framhäva en viss typ och kalla den intelligens och att det faktiskt finns många

olika sorter. Några av dem har vi över huvud taget aldrig tänkt på som en

intelligens”. (Armstrong, 1998, sid 13)

Det finns forskare som menar att Gardner utelämnat den kanske viktigaste av

alla intelligenser, förmågan att skapa nya idéer. Detta skriver Gordon Dryden i

förordet till Barbara Prashnigs bok, Våra arbetsstilar (1996). Dryden säger att

Gardners argument dock har en övergripande logik och att teorin är mycket

tydlig vid en direkt observation.

Det är svårt att hitta forskare som tar avstånd från Gardners teori helt och hållet.

Det finns dock flera som utarbetat egna system för arbete med olika

inlärningsstilar, system som i mångt och mycket bygger vidare på Gardners

teorier. Ett exempel är Rita Dunn, som är expert på ämnet. Hon fördömer,
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liksom Gardner, intelligenstester av traditionellt snitt. Enligt Dunn mäter ett

intelligenskvottest bara omkring tio till femton procent av alla kända aspekter av

den intellektuella förmågan. Att betrakta begåvning som något som kan mätas i

intelligenskvottestpoäng innebär att man förbiser eller ignorerar ett antal

talanger som de flesta av oss skulle se som förmågor. (Dunn & Dunn, 1995)

3.8 Tillämpning

Thomas Armstrong

Två forskare som anammat Howard Gardners arbete om multipla intelligenser

fullt ut är David Lazear och Thomas Armstrong. Den senare skriver till och med

i sin bok, Barns olika intelligenser (1998), att ”det var som specialist på

inlärningsproblem under slutet av 70- och början av 80-talet som jag började

känna ett behov av att avlägsna mig från specialundervisningens koncentration

på ’brister och fel’ hos eleven. Jag ville tvinga fram en ny modell baserad på

dessa ”handikappade” barns många resurser som jag vid min undervisning

tydligt såg att de hade. Jag behövde inte hitta på en ny modell. Howard Gardner

hade redan utarbetat den åt mig.” (Armstrong, 1998, sid 9).

Armstrong ger konkreta exempel på utveckling av kursplaner,

undervisningsmetoder, arbetsledning i klassrummet, utvärdering och

specialundervisning utifrån Gardners sju intelligenser. Boken presenterar sin

egen bearbetning av Gardners modell för lärare. Armstrong ger exempel på

olika metoder (olika lektioner) som passar olika intelligenser. Han visar också

exempel på klassrumsstationer, där varje station stimulerar en speciell

intelligens. Dessa stationer ger eleverna tillfälle till aktiv inlärning. Stationerna

fungerar som oaser i öknen för många elever som törstar efter något annat än

torra arbetsblad och individuellt arbete i skolbänken. Om arbetet i klassrummet

ska handla om ”sommaren” kan ett par stationer se ut så här:

Lingvistisk station:

Skriv en dikt om vad ni tänker göra i sommar. Om ni gör detta i grupp välj först

en sekreterare som tecknar ner hela dikten. Varje person hittar på en rad i

dikten. Välj sedan någon som läser upp dikten för klassen.
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Kroppslig-kinestetisk station:

Gör en lerskulptur av sommaren. Om det är en gruppaktivitet kan ni skapa en

lerskulptur tillsammans eller snabbt göra en kort improvisation av gruppens

favoritsysselsättning på sommaren.

Armstrong har även disciplinmetoder för varje intelligens. En variant på logisk-

matematisk disciplinmetod kan vara att låta eleven göra en tabell där han/hon

för in negativt och/eller positivt beteende. En spatial disciplinmetod kan vara att

visa eleven diabilder eller filmer som handlar om problemet eller som visar

korrekt uppförande. Liknande konkreta förslag finns på bland annat

utvärderingsinstrument i Armstrongs bok. Bland annat säger Armstrong att

läraren kan föra dagbok med en avdelning för varje elev och där anteckna varje

barns viktiga teoretiska och icke-teoretiska prestationer, samverkan med andra

elever, användning av studiematerial och andra väsentliga upplysningar. Man

kan också använda en pärm för varje elev där man samlar exempel på

elevarbeten. Att spela in på band är en annan vettig typ av utvärdering enligt

Armstrong. Man spelar in eleven när denne läser högt till exempel. Eleven kan

också skriva dagbok om sitt eget arbete. Läraren observerar eleven i dennes

arbete, det är enligt Gardner den viktigaste metoden för utvärdering och det

bästa sättet att bedöma elevens multipla intelligenser. (Armstrong, 1998)

David Lazear

David Lazear är en annan forskare som gett ut böcker med konkreta

undervisningsmetoder efter Gardners teori om de multipla intelligenserna. I sin

bok Sju sätt att lära (1996), skriver han för elever och deras föräldrar. Han

hjälper förutom föräldrar även pedagoger hur de ska få elever att bli medvetna

om och lära dem att hantera mångfalden i sin egen och andras former av

intelligenser. Hur man tillämpar och bedömer varje intelligens användbarhet.

Liksom flera andra efterföljare till Gardner betonar han just mångfalden. Lazear

tar som exempel upp flera kända personers ”oförmåga” i skolan och jämför med

hur de senare i livet blev experter och kändisar inom ett eller flera områden

trots att skolan dömt ut dem som ”hopplösa” fall. Lazear poängterar hur viktigt

det är att likformigheten i skolan skrotas till förmån för mångfalden. Han menar
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att man kan göra detta genom att integrera de olika intelligenserna och

färdigheterna i redan existerande läroplaner.

Boken Åtta sätt att undervisa, (1998), är ett komplement till Sju sätt att lära.

Att boken heter ”åtta sätt” och inte sju, beror på att han i denna tagit med

Gardners upptäckt av den åttonde intelligensen, natur-intelligensen. I Åtta sätt

att undervisa säger Lazear att det krävs en revolution för att ändra på

undervisningstraditionen. I väntan på den revolutionen ger han läsaren mycket

konkreta tips på hur lektioner kan se ut när man tar hänsyn till alla elevers olika

intelligenser. Varje kapitel beskriver en av intelligenserna och olika

undervisningsmetoder till den. Kapitel ett handlar till exempel om verbal-

lingvistisk intelligens. Lazear beskriver först vad som kännetecknas av

intelligensen, vad man kan använda för verktyg. Sedan gör han en modell av en

lektion innan han ”genomför” lektionen. Efter detta beskriver han i detalj

lektionens beståndsdelar, han har till och med delat upp och specificerat delarna

på olika åldrar (12-14 år samt 15-17 år). Till sist finns en beskrivning på hur

utvärdering kan se ut och en sida för reflektion från läraren.

Lazear avslutar varje kapitel med idéer för lektionsplanering utifrån den

aktuella intelligensen i varje skolämne. Exempel på idéer ur den verbal-

lingvistiska intelligensens undervisning är att i historia kan eleverna skriva

limerickar om viktiga historiska händelser, i matematiken kan eleven få förklara

hur man löser ett problem för kamrater som samtidigt följer dennes anvisningar.

I svenska kan eleven skriva en fortsättning på en berättelse eller en teaterpjäs

och i vetenskap och hälsa kan eleven få skriva en dagbok om ”en röd

blodkropps liv”.

I epilogen skriver Lazear så här:

”Det gamla kinesiska ordspråket som ställer frågan vilket som är bäst, att ge en

man en fisk att äta eller att lära honom att fiska, kan tillämpas på dagens

undervisning och särskilt när det handlar om att undervisa för, med och om

multipla intelligenser. En av skolans viktigaste uppgift bör vara att utveckla

elevens intellektuella kapacitet så långt som möjligt.” (Lazear, 1998, sid 147).
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Boken Åtta sätt att undervisa har David Lazear tillägnat alla barn i våra

skolor som har ”andra” sätt att lära sig och komma ihåg än de som vårt

nuvarande undervisningssystem använder. ”Jag vill påstå att alla barn är

’begåvade’ om vi lärare bara finner nyckeln till deras inlärningspotential”

(Lazear, 1998, sid. 12)

3.9 Andra utgångspunkter

Barbara Prashnig

Barbara Prashnig började arbeta som lärare och lärarutbildare och har undervisat

bland annat i lingvistik vid Aucklands Universitet. Hon har studerat

inlärningsstilar för professorerna Rita och Ken Dunn i New York och

tillsammans med den senare har hon utvecklat ett unikt verktyg för att få fram

människors arbetsstilar. I sin bok Våra arbetsstilar (1996) för hon fram sin

grundidé, nämligen mångfalden. Hennes tes bygger på att eleven inser sin

inlärningsstil, inte endast på att läraren vet elevernas stilar.

Precis som Gardner anser hon att det är personer med i huvudsak kinestetisk

inlärning som förlorar mest på dagens skolsystem. De stämplas som

”hyperaktiva” och sägs ha ”inlärningssvårigheter”. Om elever inte förstår sig

själva som inlärare försvagas deras självkänsla och motivation dramatiskt och

till sist är de helt och hållet förlorade i fråga om livslångt lärande. (Prashnig,

1996). Enligt Prashnig har forskningen under de senaste 25 åren visat att

människor kan lära sig vilket ämne som helst framgångsrikt när

instruktionsmetoderna som används stämmer överens med deras individuella

förkunskaper och erfarenheter. Vi behöver vetenskapliga bevis för att, inte bara

hjälpa individen att komma tillrätta med sina starka och svaga sidor, utan även

för att tydliggöra för ledare, chefer, utbildare, lärare och föräldrar att det inte

finns ett ”bästa sätt”, ingen enskild stil som garanterar framgångsrik inlärning,

informationshämtande, problemlösning och väl genomförda uppgifter. Därför

har Barbara Prashnig utformat sin Arbetsstilsanalys. Den innehåller praktiska

råd och tillämpningar om hur man hanterar mångfalden i olika inlärnings- och

arbetssituationer.
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Hon förespråkar flexibilitet i undervisningen. Rörlighet, variation, informella

möbleringsarrangemang, dämpad belysning, taktila/kinestetiska

inlärningsredskap, svåra ämnen sen förmiddag eller eftermiddag och icke-

auktoritära lärare är några av alla saker som elever med så kallade

”inlärningssvårigheter” kan ha behov av.  Musik är också en viktig faktor,

endast en minoritet kräver absolut tystnad. Om lärare envisas med att undervisa

på traditionellt sätt, minskar mångfalden och många elever går miste om

chansen att lära för livet.

Rita & Ken Dunn

Makarna Rita och Ken Dunn är två av världens främsta experter på

inlärningsstilar. I deras bok Alla barn är begåvade – på sitt sätt (1995), tar de

upp frågan hur man kan upptäcka barnets olika förmågor. Boken är skriven för

både föräldrar och lärare. Utifrån en uppsättning frågor kan man få fram en

inlärningsprofil för barn i skolåldern som både kan vara till hjälp i skolan och i

hemmet. Dunn & Dunn menar att det är omöjligt att ge olika barn samma

behandling och tro att alla ska nå toppen av sin förmåga. Begåvning är enligt

Dunn & Dunn inte något medfött utan varje individ har medfödda talanger som

vid rätt uppmuntran kan utvecklas till förmågor och till, i sista hand, begåvning.

Frågorna som man, enligt makarna Dunn, bör ta i beaktning är vilken

inlärningsmiljö som är bäst för barnet, vilken barnets unika inlärningsstil är, hur

barnet tar emot och bearbetar information och slutligen vilka inlärningsstilar

som skolan tillgodoser och vilka den inte tar hänsyn till. Genom att söka efter

barnets förmågor, unika egenskaper och intressen, kan man upptäcka dess

potential. Prashnig nämner i sin bok Våra arbetsstilar att enligt Rita och Ken

Dunn ”är inlärningsstil det sätt på vilket vi människor börjar att koncentrera oss

på, absorbera, bearbeta och bibehålla ny och svår information” (sid 31). Allt

som kontrollerar hur vi koncentrerar oss på, behandlar och minns ny och svår

information bidrar till ens inlärningsstil. Det är en blandning av känslomässiga,

sociala, miljömässiga och psykologiska egenskaper.
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”Elever misslyckas inte på grund av läroplanen. Elever kan lära sig praktiskt

taget vilket ämne som helst när de undervisas med metoder och tekniker som

överensstämmer med deras inlärningsstilar” (Prashnig, 1996, sid 90). Detta är ett

citat från Rita Dunn. Hur tar man då reda på barns olika inlärningsstilar?

Makarna Dunn har utarbetat en modell som kallas The Dunn & Dunn Learning

Styles Model. I den förespråkar de arbetsmiljön som väldigt viktig. Eleven får

svara på frågor om i vilken miljö de lär sig bäst och sedan görs en

inlärningsprofil. I boken Alla barn är begåvade – på sitt sätt finns ett

frågeformulär med. Eleven ska svara på frågor om ljus, ljud, gruppstorlek etc.

Dunn & Dunn talar även om den analytiske och den globale eleven. Den starkt

analytiske eleven vill ha tyst och lugnt runt omkring sig, upplyst och han sitter

gärna vid ett vanligt bord. Den starkt analytiske eleven behöver inte äta eller

tugga på något medan han arbetar och han fullföljer alltid en uppgift. Detaljerna

är viktiga. Den globale eleven trivs bäst med ljud omkring sig, musik eller prat.

Han vill ha dämpad belysning och sitter eller sprider gärna ut sig i soffor eller

fåtöljer. Han vill gärna tugga på något och tar ofta pauser för att röra på sig. Det

är helheten som är det viktiga. Dunn & Dunn poängterar att den ena stilen inte

är bättre än den andra. Båda måste respekteras och uppmuntras.

3.10 Litteratursammanfattning

Gardner har alltså utarbetat en teori som inte är vetenskapligt bevisad eller

erkänd. Gardner anser att klassiska intelligenstest inte talar om hur man lär utan

hur man passar in i skolsystemet. Det är alltså inte säkert att man kan

tillgodogöra sig kunskaperna utanför klassrummet. Han har därför utarbetat sina

sju intelligenser som beskriver varje del av hjärnan (enligt Gardner finns sju

olika, relativt självständiga hjärnsystem) och delarnas funktioner. Gardner säger

att varje människa är intelligent på alla sju sätt men i olika grad.

Både Thomas Armstrong och David Lazear utgår helt från Howard Gardners

forskning om våra olika intelligenser. Båda har skrivit praktiska tips till lärare

och föräldrar om hur vi ska applicera dessa intelligenser på vår undervisning.

Eftersom både Armstrong och Lazear till hundra procent utgår från Gardners
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forskning blir deras verk lika i mångt och mycket. De ger läsaren konkreta

lektionsupplägg där varje intelligens finns beskriven. Båda förespråkar

mångfalden, liksom Prashnig gör, och att vi måste förändra det traditionella

undervisningssystemet där alla intelligenser inte är representerade.

Det finns mycket i både Prashnig och Dunn & Dunn som påminner om

varandra. De utgår från att vi alla har olika sätt att lära oss på, att miljö och

intresse har stor betydelse för hur vi tar in ny information. Skolan måste bli

bättre på att undervisa efter alla elevers olika och unika behov. Inget sätt är

bättre än det andra, allas egenskaper ska stöttas och uppmuntras.
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4. Metod

Mitt arbete är uppdelat i en teoretisk och en empirisk studie. I litteraturdelen har

jag varit mest intresserad av vad Howard Gardners teori om de sju

intelligenserna går ut på men jag har även tagit del av andra forskares arbeten

om olika inlärningsstilar. Jag har försökt beskriva de sju olika intelligenserna

och även bakgrunden till den forskningen. Litteraturgenomgången ska ge mig en

bakgrund till vilken forskning som finns på området och hur man kan använda

sig av den i klassrummet. I den empiriska delen har jag, för att få reda på lärares

syn på olika inlärningsstilar, gjort intervjuer med lärare, verksamma i skolan

idag. Jag har även gjort en observation hos en lärare som arbetar aktivt med

inlärningsstilar.

För att få reda på elevers syn på och upplevelse av arbete kring olika

inlärningsstilar, tog jag chansen vid den observation jag gjorde och ställde

frågor till eleverna där. Jag tillbringade en hel förmiddag i ett klassrum och fick

se två klasser i aktion. En åttondeklass och en niondeklass. Båda klasserna

arbetade på samma sätt. Jag ställde frågor till några elever i varje klass. Jag fick

följa dessa elever i deras arbete med svenska. Båda passen var relativt långa, 60-

80 minuter. Jag började med att sitta och iaktta men senare gick jag runt bland

eleverna och tittade och frågade hur de upplevde det hela.

4.1 Metodbeskrivning

Jag valde att intervjua/besöka personer som är utbildade lärare, verksamma i

skolan idag. Jag försökte få spridning i ålder, antal år i yrket, undervisningsämne

samt lika många män som kvinnor. Eftersom jag ska arbeta med årskurs 7-9

tillfrågade jag endast personer som arbetar inom det åldersintervallet. Resultatet

blev att jag gjorde fem intervjuer med fyra kvinnor och en man samt en

observation hos en manlig lärare. Spridningen på lärarnas ålder varierar mellan

27 och 50+. Antal år i yrket varierar mellan ett halvår till över 20. Jag
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intervjuade/besökte en språklärare, en SO/svensklärare, en hemkunskapslärare,

en bildlärare och två slöjdlärare.

Intervjuerna skedde helt på de intervjuades villkor. Jag fick kontakt med de fyra

första lärarna på en högstadieskola. Jag frågade om de kunde tänka sig att hjälpa

mig med arbetet och de var mycket positiva till det. De två andra lärarna fick jag

kontakt med via min praktikskola. Jag delade ut mina intervjufrågor i förväg till

samtliga (utom till den lärare jag gjorde min observation hos) så de kunde

fundera innan intervjun. Detta visade sig vara ett smart drag eftersom det var

väldigt svårt att hitta tider för intervjuerna strax före jul. Jag fick ta de tider som

erbjöds. De två första lärarna intervjuade jag tillsammans på grund av

tidsbristen. Dessa två har arbetat tillsammans i ett temaarbete med eleverna. Den

tredje, som arbetat med samma tema, fick jag en halvtimma med och där var det

verkligen ett plus att hon redan i förväg visste frågorna och hade förberett

svaren. Den fjärde läraren intervjuade jag i hennes hem och den femte en timma

på skolan där hon arbetar. Observationen hos läraren som genomgående arbetar

med elevers olika inlärningsstilar gjorde jag under en förmiddag. Jag

observerade, frågade och antecknade.

Samtliga fem intervjuer spelades in på band sedan jag fått godkännande från de

intervjuade. Sedan transkriberade jag materialet och använde mig av metoden

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att man formulerar

intervjupersonernas uttalanden mer koncist. Långa uttalanden koncentreras till

kortare meningar som beskriver själva andemeningen i uttalandet.(Kvale, 1997).

Jag använde mina frågor under intervjuerna som en intervjuguide (Kvale, 1997),

för att inte tappa tråden, men gav de intervjuade frihet att bara prata på. Det var

alltså inte fråga om någon standardiserad intervju. Jag inledde alla intervjuer

med att berätta om min bakgrund och varför jag valt att arbeta med detta ämne.

Min observation inleddes med en förfrågan till läraren. Han var mycket villig att

visa upp sitt klassrum och jag var välkommen när jag ville. Jag bokade en

förmiddag hos honom och fick följa två klasser när de arbetade med svenska.

Jag spelade som sagt inte in något på band, men jag antecknade flitigt och när
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frågor dök upp, frågade jag läraren. Jag gick även runt till eleverna och ställde

en del frågor om hur de trivdes med situationen.

Observationen gjorde jag mest för att få konkreta tips på hur man kan planera

och genomföra arbetet med olika inlärningsstilar. Intervjuerna gjorde jag för att

få reda på hur lärare tänker kring detta, om intresse finns och vad som möjligen

hindrar dem från att börja arbeta med olika inlärningsstilar.
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5. Resultat

Jag avser att först redogöra för resultaten jag fick fram ur intervjuerna och sedan

för mina observationer i klassrummet. Tre av de lärare jag intervjuade har

arbetat med elevers olika inlärningsstilar, en har aldrig gjort det och den femte

har gjort det men gör det inte längre. Utifrån denna kunskap såg mina frågor lite

annorlunda ut beroende på vem jag intervjuade. Jag har därför försökt saxa in

svaren där jag funnit gemensamma beröringspunkter. Jag börjar med att

beskriva ett temaarbete med de tre först intervjuade lärarna, sedan kommer

gemensamma reflektioner från samtliga lärare och sist redovisar jag min

klassrumsobservation.

5.1 Intervjuer

Tre lärares arbete kring elevers olika inlärningsstilar

På en högstadieskola har tre lärare under ett temaarbete, hösten 2002, gjort

tester på elever i år 7 om deras olika inlärningsstilar. Målet var att få eleverna

mer medvetna om sin studieteknik, hur de lär sig bäst.

”Detta ska ligga till grund för hur eleverna ska tänka för att underlätta för sig själva i

arbetet. Sedan vill vi att kollegor som undervisar dessa elever intresserar sig för det, så att

de kan ge eleverna möjligheter att kunna arbeta på olika sätt.”

”Tanken var också att få in det här i elevernas digitala portfolios som vi håller på att starta

upp. Det kan ju vara roligt att se vad jag gjorde i årskurs sju.”

Idén till hela temat fick dessa lärare av en kollega som varit på utbildning och

lärt sig mycket om olika inlärningsstilar.

”När vi satte igång med det här fick jag läsa en del litteratur som hon hade.”

En av dessa tre lärare gick en kurs med Brain Books en gång och blev väldigt

inspirerad av det. Arbetet pågick i tre dagar, från måndag till onsdag. Eleverna
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fick svara på olika frågor om studiemiljön. De fick testa olika typer av

intelligenser genom olika små uppgifter och sedan beskriva vilken uppgift de

tyckt varit den lättaste respektive den svåraste. Eleverna fick dessutom välja två

av fem olika figurer (en fyrkant, en cirkel, en krumelur, en trekant och en

rektangel) som föll dem bäst i smaken. Utifrån svaren på frågorna fick eleverna

titta på tavlor som hänger utanför biblioteket på skolan, föreställande de sju

olika intelligenserna. De skulle försöka pricka in sig på den intelligens som

passade bäst in på dem själva, men det var inte lätt att bara välja en.

”Eleverna fick gå och läsa på tavlorna och sedan fick de då skriva på ett papper vilken

intelligens de trodde att de var och på vilket sätt de lär på.”

”De kunde skriva upp flera stycken, det var svårt att bara begränsa sig till en.”

Efter detta fick de skapa ett eget rum i kartong och inreda det med de saker de

ansåg sig behöva. Eleverna hade tillgång till alla typer av materiel (tyg, trä,

plast). Rummen skulle vara skalenligt beräknade och detaljerat inredda med

möbler, gardiner och tapeter. Alla elever gjorde varsitt rum och de jobbade var

och en för sig. Tanken var att de skulle koppla ihop sina tidigare resultat av

frågorna och uppgifterna med vad som krävdes i rummen.

”De fick fundera kring vad det är som jag behöver ha för att jag ska kunna jobba bra.”

”Det gick bra, men jag märkte i min grupp att ibland hade de inte riktigt kopplat ihop det de

satt i rummet med det som de egentligen behövde ha.”

 ”Det märktes på redovisningen sedan. När de fick frågan varför de satt en sådan där så

visste de inte riktigt det.”

Eftersom alla jobbade individuellt, behövde de olika lång tid på sig. Tidsramen

var tre dagar och själva rumsbygget fick ta en och en halv dag, inklusive

redovisningen.

”Någon tog väldigt lång tid på sig, men vi tycker det är viktigt också att man får sitta ner

och fundera, att man får tid till det.”
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”Jag tänkte i mitt stilla sinne att det var massor av tid till bygget, men det blev väldigt

stressigt på slutet, det tog tid alltihop.”

Efter rumsbygget skulle varje elev redovisa hur de gjort. Detta skedde i

helklass. Eleverna fick individuellt planera sin redovisning. De skulle visa sitt

rum, berätta vad de hade i det och varför samt förklara hur innehållet i rummet

hängde ihop med vilken intelligens de passade in på.

”De skulle planera sin redovisning, prata lite om det, presentera sitt bygge och sina tankar.

Vad har jag för intelligens, vad har jag för behov och hur har jag löst det i mitt rum?”

I slutet gjordes en utvärdering av temat där eleverna fick skriva om de nått sitt

mål eller inte.

”De var ganska nöjda, alla hade inte nått målet, men det var inte många som inte alls var

nöjda. Det var däremot två elever som inte deltog alls, en slags demonstration.”

Dessa två elever skrev ingen utvärdering. De ignorerade hela projektet och

producerade ingenting. Lärarna gjorde sedan en sammanställning av varje elevs

svar. Eleverna fick titta på det för att kolla om det stämde. Lärarna frågade

sedan om flera lärare fick titta på resultaten. Eleverna gick med på detta och

resultaten lämnades vidare till alla undervisande lärare.

En av de stora kvarstående frågorna efter arbetets avslut verkar vara den om

rummen.

”Frågan är bara vad vi gör av alla rum. De är ju för stora att ta med sig hem!”

” Det som vi delat med oss åt alla som undervisar, kan vara till hjälp som undervisande

lärare. Sedan vet jag inte hur mycket tid man har att titta på det här, det beror väl på vad

man har för ämne också.”

Hur ser då arbetet ut efteråt? Om man ska göra fler tester på eleverna har

lärarna inte funderat på. De har ändå tänkt sig en fortsättning i och med en
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fortsatt medvetenhet hos sig själva och hos eleverna. Inga fler projekt kanske,

men ständiga påminnelser till elever om deras individuella inlärningsstilar.

”Nej, vi har inte tänkt på om vi borde göra fler tester. Men det är ju intressant, därför att i

den här åldern är man ju under utveckling. Man kanske inte bara är visuell till exempel,

utan det kanske finns andra intressanta sätt att lära sig på. Man kan ju vara audiovisuell

samtidigt. Så det som de sagt nu behöver inte stämma om ett år.”

”Vi kan påminna eleverna om vilka olika inlärningsstilar de har så att de kanske jobbar ihop

med andra som har liknande.”

”Jag ska visa att jag tänker på att förklara mig på olika sätt som lärare. Mycket handlar om

att visa rent praktiskt och jag jobbar mycket visuellt.”

Det verkade som om dessa tre lärare var nykomlingar på området och därför

kan uppföljningen kännas en aning vag. En viktig iakttagelse är att elever

förändras och att resultaten därför inte behöver stämma vid ett senare tillfälle.

Faror med kategorisering

En fråga som känns angelägen är om det kan finnas faror med att kategorisera

elever och placera in dem i olika ”inlärningfack”. De fem intervjuade lärarna

hade lite olika tankar kring detta;

”Det är väl som med alla pedagogiska inriktningar och idéer, det finns lite bra i allting, man

får väl inte driva det för hårt. Någon fara kan jag inte se, det finns väl ingen lärare som är så

drivande som bara vill jobba på det här sättet. Jag tycker alltid det är bra att göra det man

själv tycker verkar bra, tror jag på det själv och är engagerad i det jag gör så är både själ,

hjärta och huvud med.”

”Jag tror inte att det finns någon fara med att katalogisera elever egentligen, för jag tror det

gynnar allt annat inlärande också. Om man mår bra och känner sig duktig i en sak, blir man

ofta bättre i annat också. Men det gäller ju att bryta ibland och koppla eleven till andra sidor

de har också.”

Endast en av de tillfrågade lärarna såg direkta faror med kategorisering;
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”Om man är visuell och bara lär sig så, tränas inte de andra delarna. Man kan inte dela in

elever i olika fack, bara för att du lär dig så ska du bara jobba på det sättet. Jag tror man kan

ändra sig också. Du kan inte gå igenom livet och bara lära dig visuellt. Det kan ju vara bra

om eleverna får veta hur de lär sig och att man kan ge dem redskap så de kan utnyttja det

bäst. Men det får inte bli så att de bara lär på ett sätt och struntar i delar där det visuella inte

finns med.”

Samtliga är för själva idén om att låta testa sina elever och arbeta efter deras

individuella stilar. Men risken att fastna vid ett beteende är den övervägande

orsaken till varför ett par av dem låter bli.

Hinder för arbete med olika inlärningsstilar

Samtliga lärare anser att det krävs ganska mycket för att kunna arbeta med

elevers olika inlärningsstilar fullt ut. Alla tillfrågade lärare berör den yttre

miljön. Med den yttre miljön menas hur klassrummet ser ut, hur det är inrett

och om det befrämjar alla typer av intelligenser och stilar. De pratade mycket

om vilka möbler som behövdes, exempelvis soffor och bord. Någon berörde

också fler funktioner i samma klassrum, i olika stationer skulle eleverna kunna

gå runt och arbeta med alla sinnen under en och samma lektion. Det som

hindrar dessa förändringar av klassrummen anser lärarna vara pengar och tid i

första hand.

”Det som är viktigt är ju att våra lärorum passar för olika arbetssätt. Det gör de inte alltid.

Det ska finnas samtalsmöjligheter i små grupprum, en tyst hörna, olika typer av stolar,

hårda, mjuka och det ska finnas soffor. Man ska kunna arbeta i olika ljus och man ska

kunna arbeta med olika medel.”

 ”Det krävs också att vi har eleverna mycket tid i veckan och att man är en grupp lärare som

tycker likadant.”

 ”Jag tänker mig ett klassrum där borden är vända mot varandra, en del bord står som i bås.

Det ska finnas möjlighet till tystnad…egentligen hörlurar. Det ska gå att åskådliggöra det

man ska redovisa i samma rum. I en del av rummet kan det stå en symaskin och målargrejor

– för det är ju lika naturligt att sätta dit en tygbit eller en musiktext i en redovisning i

biologi som att göra en skriftlig redovisning. Man ska kunna ligga ner och lyssna och läsa.
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Kunskaperna ska kännas och skolan måste bli mer visuell, jag tror det gynnar alla. Men då

måste grupperna vara ganska små.”

Förutom de yttre faktorerna ser lärarna andra svårigheter, bland annat

kommunikationen dem emellan och planering. Det är många bollar en lärare

måste hålla i luften och som skolan ser ut idag krävs det att lärarna tar hand

om det mest akuta först. När de arbetar på detta hektiska vis händer det att de

missar att kommunicera med kollegor om vilka pedagogiska tankar de har och

vilka projekt de tänker göra med sina elever. Dessutom krävs att om de ska

arbeta med elevernas olika inlärningsstilar måste de släppa gamla tankar och

planeringar och börja om på nytt.

”Vi lärare har inte rast samtidigt, vi har konferenstid en gång i veckan och då är det tusen

frågor som ska tas upp.”

”Vi vill jobba mer tematiskt men möjligheterna är små. Vi sitter ju inte hemma på helgerna

hela arbetslaget tillsammans och planerar! Det måste finnas mer tid och möjligheter. Som

det ser ut nu är det lite svårt så man får göra så gott man kan.”

 ”Att arbete med elevers olika inlärningsstilar inte verkar vara så spritt i skolorna beror nog

på arbetsbörda. Man har så fullt upp med sitt, dagarna är fyllda. När man har pedagogiska

konferenser eller möten så är det så mycket praktiskt, akut, som måste fixas. Dessutom är

det mycket elevvård som ligger på oss, som går i första hand.”

 ”Jag tror att det fortfarande finns lärare runt om på skolor i Sverige som tycker det här är

något nytt. De har kört sin planering i trettio år. Det här kräver att de måste ändra sin

planering och de måste lägga ner mycket mer tid på skolan än förut.”

Ju mer lärarna pratar, desto mer framgår det att det är pengar och tid som är de

främsta orsakerna till varför de inte jobbar med detta. De två som inte jobbar

aktivt med elevers olika inlärningsstilar idag trycker på resurserna medan de

som har jobbat eller jobbar aktivt med det nu, trycker mer på tidsbrist.

”Om man verkligen skulle vilja sätta sig in i alla elevers olika inlärningsstilar så behövs att

man får tid att iaktta och att utvärdera.”
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 ” Man behöver mer tid med varje elev, att man får sitta och göra individuella planeringar

med eleverna och utgå från hur de lär sig och sedan att man får tid att följa upp det. Det

hinner man inte. Jag skulle vilja ta en klass och kämpa med men när man har så pass många

elever i flera ämnen och flera årskurser då är det jättesvårt.”

”Det måste vara politikernas viktigaste uppgift att se till att det finns tillräckligt med vuxna

personer i skolan.  Det behövs olika människor, det behövs gamla människor i skolan, man

kanske skulle ha förskollärare och fritidspedagoger i varje klass på högstadiet också. Så

man ser olika sidor och kan stötta varandra. Det är jättesvårt att hinna med ensam.”

 ”Det har mycket med pengar att göra också, att få till den yttre miljön. Jag kan ju inte styra

pengarna men hade man pengar skulle man kanske vilja det. Vi gjorde en ombyggnad på

vår skola, pengar fanns till själva ombyggnaden, men pengar till möbler var inte inräknat.”

Samtliga lärare upplever att skolledningen är positiv till arbetssättet, men att

den inte konkret talar om det.

”Vår skolledare är öppen för idéer, ja, allting som driver skolan framåt, som utvecklar

eleverna. Men han driver inte på oss utan jag känner att jag själv måste ta tag i det.”

”Vår skolledare stödjer det som man jobbar med, han förbjuder mig ju aldrig att göra

något…låt tusen blommor blomma, säger han.”

 ”Jag tror inte att skolledningen kan göra så mycket mer åt att ge oss tid. Vi har ju trots allt

våra mentorstider. Om man har de fullt ut på vår skola så har man en timma och fyrtio

minuter i veckan med sina mentorselever. Väldigt få har det, jag har det inte själv. Men det

är väl en tid som man skulle kunna utnyttja i så fall.”

Det är inte skolledningen som bromsar utvecklingen mot arbete med olika

inlärningsstilar utan de resurser som tilldelas skolorna. Tiden kan visserligen

skolledningen göra något åt, men ingen av lärarna verkar tycka att det ligger på

ledningens bord. Det verkar handla om prioritering från lärarnas egen sida.
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5.2 Observationen

Observation i ett klassrum

Jag besökte en manlig lärare som arbetar mycket med elevers olika

inlärningsstilar. Han har själv gått kurser och varit på seminarium för att

förkovra sig i ämnet efter det att han blivit inspirerad av samma kollega som de

i temaarbetet. Hans arbete bygger på att eleverna själva vet hur de lär sig bäst

och vilka behov de har i arbetssituationen. Läraren undervisar i svenska och SO

och inför varje termin gör han terminsplaneringar till eleverna i varje ämne.

Alla vet vad som ska göras och vilket slutdatum varje uppgift har, sedan kan

eleverna själva välja vilken uppgift de vill göra när. Ibland bryts det

individuella arbetet och läraren har gemensamma genomgångar. Under

lektionerna fungerar läraren som handledare och inspiratör och går omkring och

hjälper till där det behövs. Det är viktigt att eleverna har god framförhållning,

annars riskerar de att få slita hårt på slutet. Läraren påpekar att en del har svårt

för detta, då får han gå in och stötta och sätta fart på dem. Arbetet innebär alltså

mycket frihet.

När läraren får eleverna i sjuan testar han dem enligt en modell av Rita Dunn.

Testet består av olika frågor om studieteknik och studiemiljö. Ena sidan är

utformad som ett vanligt frågeformulär medan den andra sidan är utformad som

en mindmap. Båda sidor innehåller dock exakt samma frågor. Redan här ser

läraren vem som väljer vilken sida och kan dra vissa slutsatser från detta.

Eleverna får sedan göra ”figurtestet” (samma som i temaarbetet ovan). Läraren

har en mall som visar hur man är beroende på vilken figur man valt. Detta har

han nytta av till exempel vid gruppsammansättningar. Sätter man till exempel

ihop fyra fyrkanter med varandra i en grupp, blir den gruppen förmodligen

aldrig färdig med sitt arbete. Fyra trekanter fungerar inte heller, eftersom en

trekant gärna vill vara ledare. Eftersom forskare räknar man med att det tar tre

år innan man förändrats så pass mycket att det har inverkan på situationen görs

samma test om i nian, på vårterminen. Läraren säger att han inte själv har så

stor nytta av just det testet eftersom eleverna försvinner till gymnasiet då, men
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för eleverna kan det vara bra att veta hur de förändrats och hur de istället ska

arbeta i framtiden.

Yttre faktorer

Själva klassrummet är förlagt till en paviljong på skolområdet. Där finns ett

stort rum och två grupprum. I det stora rummet finns olika typer av

arbetsplatser. Två runda bord för fyra, två vanliga bänkar bredvid varandra, en

ensam bänk, fyra bänkar i en grupp, en soffa för tre med ett soffbord till samt

fyra bord som står i en grupp men som har avskärmningar mellan sig. Dessutom

finns, bakom en bokhylla, en läsplats på en matta på golvet. I en back finns

hörlurar för den som vill ha tyst omkring sig och i en stapel finns kuddar att

använda där eleverna själva vill. I rummet finns stora växter och gardiner i

fönstren. Varje lektion sätter läraren på lugn musik på låg nivå i det stora

rummet. I ett av grupprummen finns två datorer och två vanliga bänkar. Här kan

eleverna sitta och skriva ut arbeten eller söka på Internet. Man kan även

använda detta rum för enskilt arbete vid bänkarna. I det andra grupprummet

finns en hörnsoffa med soffbord och två vanliga bänkar. Rummet har spotlights

som belysning vilket gör att där blir ljuset svagare och mysigare än i stora

rummet. Entrén till själva paviljongen är också möblerad med soffa och två

fåtöljer. Samtliga möbler, förutom bänkarna som är klassiska skolbänkar, är

äldre. De verkar vara funna på någon auktion eller begagnat-affär.

Arbetssätt

När lektionen i nian startar sprider sig eleverna och placerar sig där de vill. Fyra

tjejer placerar sig runt ett runt bord och börjar genast arbeta med

författarporträtt, enskilt men ändå samarbete. Fyra killar går in i det ”mysiga”

grupprummet med varsin bok. En kille sätter sig i stora rummet i soffan med

hörlurar på, han vill uppenbarligen ha tyst när han läser sin bok. Fyra andra

tjejer sätter sig vid det andra runda bordet och verkar samarbeta med en uppgift.

Två killar väljer datorerna för ett eget arbete om en författare. De ska söka

information från nätet. Alla är fullt sysselsatta med arbete i det stora rummet

och ”datarummet”, läraren går runt, förser eleverna med instruktioner,

hjälpmedel och han påminner dem om vad som ska göras och hur. Allt görs i en

vänskaplig, kamratlig ton där läraren endast har maximalt fyra personers
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uppmärksamhet åt gången. Jag går in i ”mysiga” grupprummet och finner en

nästan total tystnad därinne. Tre av killarna sitter eller halvligger i hörnsoffan,

försjunkna i varsin bok. En av dem sitter vid en av bänkarna och skriver.

Frågor till elever

Jag frågar killarna vad de tycker om klassrummet. De tycker detta är det bästa

klassrummet på hela skolan. Det finns så många möjligheter. Samtliga vill ha

fler soffor på andra ställen också, de gillar att ”softa”. När det gäller arbetssättet

tycker de om det också, även om de tycker det borde vara fler genomgångar när

det blir svåra grejor. Jag frågar om testet de gjorde i sjuan, minns de det? Jodå,

det minns de. De tror att de har ändrat sig sedan dess och de skulle vilja göra

om testet nu. En av dem, han som sitter vid bänken och skriver, förstår inte alls

detta med olika arbetsstilar eller de där tavlorna, ”som hänger i stora

klassrummet, du vet, vad sjutton är de bra för”?  Han förstår inte alls vitsen

med de sju intelligenserna. Samma kille uppskattar inte heller arbetssättet så

mycket. Han gör inget förrän han är absolut tvungen, ”och det är dagen innan

inlämning, typ”. Jag går vidare ut i stora rummet och pratar lite med fyra tjejer

vid ett runt bord. Tjejerna samarbetar med ett grammatikhäfte och förklarar för

varandra. De gillar också klassrummet och arbetssättet. De ser möjligheterna

och tycker det är så hemlikt i rummet, det blir mysigt. ”Det är också bra att

kunna arbeta i sin egen takt, man får mycket gjort då”, säger de. Två andra

tjejer har nu satt sig i soffan och en av dem tuggar frenetiskt på en klubba. Jag

frågar om det är tillåtet och hon säger att i testet i sjuan fick de svara på om de

ville tugga på något när de arbetade. Läraren har koll på vilka det var som ville

det och hon är en av dem. Alltså är det fullt tillåtet, ”bara det sköts snyggt”,

säger hon.

Ungefär samma scenario utspelade sig när åttorna hade lektion. Då var det

visserligen inte riktigt lika självklart var de skulle sitta och vad de skulle jobba

med, men det har kanske med åldern att göra. Det jag tog med mig från

klassrummet var en känsla av lugn och harmoni, av glädje och uppriktighet.

Alla verkade trivas med varandra, det var inget tjafs eller sura miner. Visst

fanns det någon som frågade om de inte fick sluta tidigare och någon som inte
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fick något gjort, men alla var överens om vad som krävdes och vad som

förväntades av alla.
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6. Diskussion

I och med detta arbete har jag fått mer insikt i hur arbete kring olika

inlärningsstilar kan se ut. Jag har också fått upp ögonen för den otroliga mängd

av forskning som finns på området. Syftet med litteraturgenomgången var att

redogöra för de sju intelligenserna och andra forskares tolkning av dem, men det

var intervjuerna och kanske främst observationen som var mest intressant och

där jag lärde mig mest. Jag upptäckte att det de intervjuade lärarna gör är inte att

jobba efter Gardner utan i första hand Rita Dunn.

Ibland kände jag att Gardner inte är helt konsekvent. När han säger att man kan

finna stöd för teorin om multipla intelligenser genom standardiserade tester

samtidigt som han inte ger fem öre för sådana tester, då undrar jag hur han

menar. Och hur grottmålningar i Lascaux kan studeras som exempel på spatial

intelligens övergår mitt förstånd. Dessa felaktigheter eller kanske förvirringar är

bara ett bevis på att hans teori inte är vetenskaplig och därför inte behöver svara

på dessa frågor.

Eftersom mina intervjupersoner och arbetet i klassrummet inte har Gardner som

utgångspunkt, fann jag det svårt att hitta en naturlig koppling mellan

litteraturdelen och empirin, därför går jag här i diskussionen direkt på

tillämpningen. Mina fördomar att denna typ av arbete inte är så vanlig i skolan

och att lärare inte tänker på det, blev överraskande nog inte besannade. Det finns

mycket tankar om elevers olika inlärningsstilar i våra skolor idag, mer än jag

kunde tro. Varför jobbar då inte alla efter Gardner eller Dunn? I min intervjudel

finns svaret att det saknas både pengar och tid. Lärare anser sig inte kunna

påverka gruppstorlek eller lärorum och många andra, mer ”viktiga” saker står

högre på agendan när man har pedagogiska konferenser.

De lärare jag intervjuade fokuserade mycket på den yttre miljön, precis som

Dunn gör. Det är svårt att få till det om man behöver speciella grupprum, olika

belysningar, soffor och kuddar. Här saknas det utbildning. Lärare som vill arbeta

med elevers olika inlärningsstilar måste veta vad det arbetet går ut på. De måste
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förkovra sig i litteratur och gå kurser så de blir medvetna om vilken mångfald

det finns även här. Jag såg att detta lönade sig i min observation. Den läraren

hade läst mycket, han hade gått kurser. Han visste vilken inriktning han

föredrog, i det här fallet Rita Dunn, och koncentrerade sin undervisning efter

hennes tester.

De tre lärare som arbetade med temat i år 7 hade blandat sina referenser, de hade

lite Gardner och lite Dunn och de var till synes omedvetna om att så verkligen

var fallet. Men det jag reagerade mest på i deras fall var att fortsättningen inte

var planerad. De gav sina kollegor resultaten men vad hände sedan? De

analyserade och diagnostiserade sina elever men hade ingen egentlig tanke på

hur de skulle arbeta med detta sedan, eller om de borde testa eleverna igen vid

ett senare tillfälle. Deras största problem var vad de skulle göra av elevernas

egenhändigt producerade rum. Det krävs mer kommunikation mellan alla lärare

så alla vet vad som är på gång. Ändå är jag glad att de vill, att det finns ett

intresse för att studera detta med olika inlärningsstilar.

Jag fick, som sagt, ut mest av min observation i klassrummet. Här fick jag en

bild av hur det kan se ut när man kommit så långt att man jobbar dagligen med

att tillfredsställa alla elevers olika behov, åtminstone de yttre behoven.

Inredningen av klassrummet, testerna som uppföljs och elevernas egna svar på

mina frågor om de tyckte om sättet att arbeta på, gav mig en bra bild av hur det

kan se ut. Däremot fick jag inte riktigt reda på hur läraren i sin terminsplanering

fick in allas olika inlärningsstilar. Alla uppgifter skulle göras på samma sätt för

alla elever, oavsett behov och nivå. Det var egentligen bara var eleverna satt i

klassrummet som visade vad de hade för behov. Redovisningarna såg likadana

ut för alla, de skulle stå inför hela klassen och redovisa muntligt exempelvis.

Läraren berättade att det sista testet görs i slutet av nian och kom bara eleverna

själva till godo. Jag undrar hur den informationen vidarebefordras till

gymnasiet? Kanske var syftet med det testet att endast eleverna skulle få svar på

om de ändrat sig efter det första testet i sjuan och därigenom veta hur de

fortsättningsvis bör studera. Men vet lärarna på gymnasiet hur de bör planera

och genomföra arbetet för att dessa elever ska få ut något av testet? Det är, antar
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jag, beroende på dessa lärares syn på undervisning och om de i sitt dagliga

arbete också jobbar med olika inlärningsstilar.

Jag fick ändå uppfattningen att klassrummet och dess möblering var

genomtänkt. Det var ingalunda ett ”paradis” utan det låg mycket planeringstid

bakom placeringen av varje bord. Eleverna själva önskade fler soffor i andra

klassrum också, är det för att de är medvetna om sina behov eller är det bara

vanlig ”tonårslathet” som ligger bakom? Den tjej som tuggade på klubban visste

att hon var en av dem som hade behov av att äta när hon arbetar. Men vet hon

egentligen sina övriga behov? Eller kom hon ihåg just denna del för att den var

lite annorlunda och rolig? Här krävs kontinuitet, man måste påminna eleverna

och visa dem hela tiden hur de ska arbeta och vilka behov de har. En av lärarna i

”temat” var inne på det. Det tyder på en viss medvetenhet.

Jag tror att alla elever, om de får rätt hjälp och rätt verktyg, kan lära sig vilken

arbetsstil som passar dem bäst och sedan utnyttja den. De flesta eleverna

uppfattade arbetet kring olika inlärningsstilar som positivt. Dock måste de bli

påminda om det och de måste dagligen få arbeta på ett sådant sätt att det blir

tydligt vilket som är bäst för just dem. Det kanske inte heller räcker att göra det i

endast ett fåtal ämnen.

Mitt syfte är uppnått, anser jag. Jag har redogjort för Howard Gardners sju

intelligenser och jag har fått veta hur arbete med multipla intelligenser och

elevers olika inlärningsstilar kan se ut. Jag kan se arbetets för- och nackdelar.

Det är mest fördelar som jag kan se det. De nackdelar som dykt upp handlar

mest om de yttre aspekterna. Pengar och tid saknas och därför också

handlingskraft. Det kan vara ett stort steg att ta men eftersom jag sett bevis på

att det går så släcks inte mitt hopp. Har man dessutom tillgång till exempelvis

Lazears och Armstrongs konkreta undervisningsmetoder har man som lärare en

bra grund att stå på. Det är ju ändå vårt uppdrag som lärare att ”låta tusen

blommor blomma”.

Detta arbete har gett mig djupare intresse för Rita Dunns forskning, jag skulle

vilja undersöka hennes idéer mer. Vad säger egentligen hennes Learning Styles
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Model och har hon några konkreta idéer om specifika ämnen? Det vore

intressant att veta mer om hur hon tänker sig undervisning i språk, exempelvis.

Detta är frågor som jag får ta med mig för senare studier.
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