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Sammanfattning 
 
 
Att se varje elev är en viktig del av läraryrket, och som lärare bör man sträva efter att möta 
alla elever på deras egen nivå och se deras möjligheter att utvecklas. Tidigare har ett fåtal 
studier genomförts kring elevers olika lärstilar kopplat till en specifik intelligens. Intresset 
väcktes således att genomföra en studie kring faktorer som skulle kunna ha en inverkan på 
elevernas inlärning. Därmed kommer studien att behandla elevers olika sätt att lära, olika 
intelligenser och miljön i lärandesammanhang.  
 
Examensarbetets syfte avgjorde metodvalet därför utfördes en intervjuundersökning då det 
ansågs vara den mest tillförlitliga undersökningsmetoden för att finna de svar som söktes. Sex 
stycken utbildade och verksamma lärare som alla arbetar i grundskolans tidigare år 
intervjuades. De frågor som legat till grund för examensarbetet är följande: Hur tar man 
tillvara på elevers olika sätt att lära? Vilka faktorer har betydelse för att utveckla en 
stimulerande klassrumsmiljö? Vad krävs för att skapa en klassrumsmiljö anpassad efter 
elevers olika behov? 
 
Något som framkommit i både litteraturen och i vår intervjuundersökning är att varje 
människa har sitt eget unika sätt att lära och att alla använder sig av olika sätt eller strategier 
vid olika tillfällen. Exempelvis så är en del människor väldigt praktiska eller så kallat spatialt 
intelligenta, de målar och ritar gärna och tänker i bild och form, andra människor är mer 
logisk-matematiska och är bra på att räkna och föredrar abstrakt tänkande. (Stensmo 1997). 
Studien visar också att lärarna medvetet utformat sin undervisning om än i olika utsträckning. 
Däremot finns ingen medveten koppling till just Howard Gardners (1998a) intelligenser hos 
någon av lärarna men flertalet av dem har intelligenserna i åtanke i sitt dagliga arbete. 
Gemensamt hos dem alla är att de medvetet har utformat klassrumsmiljön för att försöka 
tillgodose alla elevers olika behov och sätt att lära. 
  
Samhällets utveckling sker i allt snabbare takt vilket gör att skolan bör kunna anpassas efter 
de förväntningar som ställs på individen. Så småningom skall eleverna möta morgondagens 
samhälle och för att de på bästa tänkbara sätt skall kunna kliva in i vuxenlivet, så bör de 
erbjudas goda förutsättningar för att lyckas. En djupare insikt har givits för hur viktigt det är 
att lärare ständigt fortsätter att utvecklas i sin lärarroll och vikten av att förstå att ingen kan 
göra allt men att alla kan göra något. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: intelligens, klassrum, lärande, miljö, multipla intelligenser. 
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1. Inledning 
 
 
Till skolan kommer en mängd olika individer som alla har sitt eget speciella sätt att lära och 
att ta till sig ny information. Det är en lärares uppgift att skapa goda förutsättningar för 
elevernas lärande. Goda sociala relationer mellan elever och lärare är en förutsättning för att 
kunna skapa en positiv arbetsmiljö där både lärare och elever kan koncentrera sig på 
undervisningen. Att se alla elever och deras behov är en viktig del av läraryrket, och som 
lärare bör man sträva efter att möta alla elever på deras egen nivå och se deras möjligheter att 
utvecklas. Att alltid försöka se och fokusera på det som är positivt är också en viktig del i 
lärarrollen för att få eleverna att våga tro på sig själva och sin förmåga.  
 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94) 

 
 
Om alla elever ska få möjligheten att ta del av en undervisning på ett likvärdigt sätt, är det 
viktigt att man som lärare försöker att anpassa undervisningen så att alla elevers olika behov 
blir tillgodosedda. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lpo 94)  
 
Under vår utbildningstid på lärarprogrammet i Gävle och under vår verksamhetsförlagda 
utbildning så har vi vid flera tillfällen funderat kring elevernas lärande och om lärarens sätt att 
undervisa är anpassat på ett sätt så att det gynnar alla elever. Individuellt lärande har kommit 
att hamna allt mer i fokus för skolans undervisning och eleverna ska ses som individer, alla 
med egna erfarenheter, förutsättningar och behov.  
  
Enligt Howard Gardner (1998) har varje individ en egen intelligens eller inlärningsstil. Han 
definierar nio olika intelligenser. Lärarens egna kunskaper om olika intelligenser blir därför 
en viktig och kanske avgörande aspekt. För att skapa en god undervisning så bör lärare ha god 
kännedom om intelligenserna och minst lika viktigt, kunna känna igen dessa hos eleverna.  
 
För att skapa en bra atmosfär för inlärning är en avgörande faktor ett positivt och tryggt 
klassrumsklimat Miljön har i allra högsta grad har betydelse för inlärning och även för 
förmedlaren, i det här fallet läraren menar Bolstad (1998).  
 
Vår förhoppning med examensarbetet är att kunna ge oss själva, men även redan 
yrkesverksamma lärare och andra människor som av någon anledning är berörda och 
intresserade av detta ämne mer kunskap om vårt valda ämnesområde. Genom att öka vår 
medvetenhet om elevers olika sätt att lära hoppas vi kunna ge våra framtida elever mycket 
goda förutsättningar för att de ska utvecklas i sitt lärande. Vi önskar att vi kommer att kunna 
utveckla våra tidigare kunskaper om ämnet, och att det kanske kommer att ge svar på tidigare 
frågor och eventuellt även väcka nya frågor.  
 
Vårt valda ämnesområde är något som länge har intresserat oss båda och som vi därför väldigt 
gärna vill fördjupa oss i. Eftersom denna kunskap kan komma att vara ett viktigt verktyg i vår 
framtida yrkesroll så anser vi att detta är ett ypperligt tillfälle att göra en närmare studie på 
detta område.  



 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares kunskaper om elevers olika sätt att lära. Vi 
vill undersöka hur man som lärare kan bedriva en undervisning där elevers olika sätt att lära 
och intelligenser kan komma till användning i undervisningen för att möjligen kunna 
underlätta elevernas lärande. Vi vill dessutom undersöka om lärandemiljön eventuellt kan ha 
en inverkan på elevernas lärande. Vårt färdiga examensarbete kan vara en god hjälp till 
förståelsen för elevernas olika sätt att lära med utgångspunkt i kunskaper om de olika 
intelligenserna. Det kan även bidra till lärares förståelse för hur klassrumsmiljön kan påverka 
elevernas lärande. 
 
Våra frågeställningar är: 

• Hur tar man till vara på elevers olika sätt att lära? 
• Vilka faktorer har betydelse för att utveckla en stimulerande klassrumsmiljö? 
• Vad krävs för att skapa en klassrumsmiljö anpassad efter elevers olika behov?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Litteraturgenomgång 
 
 
Till examensarbetet söktes forskning i form av böcker, avhandlingar, artiklar och uppsatser i 
Högskolans biblioteksdatabas, hemkommunens biblioteksdatabas samt via Högskolans 
sökbara internationella och nationella databaser. Den litteratur som behandlade individuell 
inlärning, miljön såväl fysisk som psykosocialt, samt Howard Gardner och hans definitioner 
av intelligenserna valdes ut via de olika ovanstående formerna av sökningar. I följande avsnitt 
har vi för avsikt att redogöra för det som vi har funnit i litteraturen och som vi anser är viktigt 
att belysa för att ge en teoretisk grund för vårt examensarbete. Vi kommer att redogöra för 
skolans undervisning, intelligens och klassrumsmiljöns betydelse. 
 
 

2.1 Skolans undervisning  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kan vi läsa att skolan skall kunna 
utrusta alla elever till att bli ansvarstagande, kritiskt tänkande och initiativtagande. Det står 
även att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem och arbeta 
självständigt. Campbell (1997) menar att eleverna måste få öva sig i att på olika sätt visa upp 
sina kunskaper. Boström och Wallenberg (2003) förutspår att dessa kunskaper säkerligen 
kommer få en allt mer betydande roll i förmedlingspedagogiken i framtidens skola eftersom 
samhället förändras i en allt snabbare takt och skolan måste följa samhällsutvecklingen.  
 
I Lpo 94 står det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning men att det inte innebär att 
skolans resurser ska fördelas lika eller att undervisningens överallt ska utformas lika. Det gör 
att Boström och Wallenberg (2003) tycker att vi måste våga ifrågasätta vårt traditionella sätt 
att arbeta. De menar inte att de traditionella arbetsmetoderna är helt misslyckade eftersom de 
fortfarande passar många elever. Det är även Campbells (1997) åsikt som dessutom tycker att 
det också måste ske större förändringar än så och att om vi accepterar människors olikartade 
inlärningsstilar så måste vi även göra förändringar i kursplaner, pedagogik och betygssättning.  
 
Som ett led i denna utveckling så tror Boström och Wallenberg (2003) att kunskaper om 
inlärningsstilarna är en absolut nödvändighet för alla pedagoger för att skapa en skola för alla 
och utifrån alla elevers olika förutsättningar. Men det finns även andra områden som bör 
förbättras. Gardner (1998b) anser att kanske som ett första steg i att kunna förändra den 
utbildningsverklighet som vi lever i, så måste vi tillåta eleverna att få använda sig av olika sätt 
att lära och få möjligheterna att öva sig att i att på olika sätt visa upp sina kunskaper. Dessa 
tankegångar är något som han delar tillsammans med Boström och Wallenberg (2003) som 
anser att vi för att nå eleverna måste hitta nya vägar och finna nya arbetssätt som grundas på 
elevernas villkor för kunskapssökande och färdighetsutvecklande. I dagens samhälle finns det 
ett brett utbud av möjligheter inom alla områden och därför menar (a.a.) att även skolan måste 
kunna stå sig i konkurrens till de andra vägar som idag erbjuds för att inhämta kunskaper och 
färdigheter. I annat fall förutspår de att skolan kommer att förlora fler elever om den inte blir 
tillräckligt individanpassad, intressant och spännande.  
 
Vårt informationssamhälle genomgår en radikal förändring och vi blir överösta av mängder av 
ny information dagligen, vilket får Boström och Wallenberg (2003) att fundera över om alla 
kan värdera ta emot all denna information på ett sätt som gör att de själva kan uttrycka sig 
konstruktivt i samhället? De ser det därför som en nödvändighet att eleverna ges tillfällen till 



 

att rustas för ett livslångt lärande med kunskaper i allt, eftersom valmöjligheterna är fler än 
tidigare. Det som är nytt idag är gammalt i morgon, vilket gör att de förordar goda kunskaper 
och färdigheter inom en rad olika områden är viktigt. Men precis som de påpekar så är det 
kanske inte så lätt som det låter, eftersom den nya läroplanen visar vad det är tänkt att skolan 
ska uppnå, men ingenting om hur det ska göras.  
 
Runesson (1995) menar att det grovt kan urskiljas åtminstone tre skilda perspektiv på lärande. 
Det första innebär att eleven är en mottagare av kunskap. Undervisning innebär då att någon 
överför sin kunskap till andra, lärare → stoff → elev. Det andra är att lärandet anser hon ses 
som ett resultat av elevens mognad. Här är det den lärande som måste utveckla sina kunskaper 
och den egna aktiviteten får stor betydelse för lärandet. Utifrån det tredje perspektivet menar 
hon att lärandet sker i ett socialt samspel där språk och tanke utvecklas dialektiskt. Lärandet 
ses som en meningsskapande aktivitet där kunskap uppstår som ett svar på människors 
problem i speciella sammanhang.  
 
”Vissa lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att se och läsa och ytterligare andra genom 
att känna och göra” (Stensmo 1997, s. 183). Campbell (1997) delar detta synsätt men 
fortsätter i ett lite vidare perspektiv och hans åsikt är även att alla intelligenser finns hos alla 
människor. Det förekommer även variationer i lärstilarna och enligt amerikanska 
undersökningar som Dryden och Vos presenterar i Stensmo (1997) så är det den kinestetiska 
lärstilen som är den vanligaste (37 procent) bland barn och ungdomar medan det hos vuxna är 
den visuella lärstilen som är vanligast. Våra två hjärnhalvor innehar olika funktioner. I den 
högra hjärnhalvan finns våra kreativa funktioner som musik, rim, rytmer och bilder. I den 
vänstra hjärnhalvan återfinns akademiskt lärande och analytisk verksamhet så som logik, 
språk, systematik och matematik. Jones och Jones (1990, i Stensmo 1997) anser inte att 
skolans undervisning och läroplaner är anpassade till alla elever vilket framgår i följande 
uttalande:  
 
 

Skolans läroplaner och undervisning är anpassade till elever som domineras av den 
vänstra sidan – de vänsterdominerande eleverna stimuleras av traditionella 
skoluppgifter – medan de högerdominerade eleverna blir uttråkade. (Stensmo 1997, 
s.184) 

 
 
Hörnqvist (2000) menar att skolarbete till skillnad mot att exempelvis lära sig att cykla är ett 
oavsiktligt lärande. Hon menar att lärande är en förändring av något slag hos människan i 
relation till den värld man lever och är ett resultat av de erfarenheter som vi skaffar oss, både 
medvetna och omedvetna. Denna förändring kan innebära att vi upplever världen som vi lever 
i lite annorlunda än vad vi gjorde tidigare. Boström och Wallenberg (2003) hänvisar till att 
många forskare menar att vi med hjälp av nya metoder kan öka vår hjärnkapacitet, men 
eftersom vi endast utnyttjar en bråkdel av hjärnans kapacitet så gäller det att gäller att vi vet 
hur vi ska utnyttja den.  
 
Kroksmark (2000) menar att lärare antas att vara bäst på att skapa förutsättningar för lärande 
och att lära ut saker. Han påpekar även att lärare förväntas ha specifika kompetenser som 
skiljer sig från icke-lärarutbildade människors. Enligt honom leder detta till att det i vidare 
mening skulle kunna sägas att varje yrkesmänniska besitter kunskaper i ett visst specifikt yrke 
men saknar kompetensen att föra denna kunskap vidare till någon annan på ett systematiskt 
och säkert sätt. Vidare menar han att detta naturligtvis kan ifrågasättas, vilket han även 
poängterar att till exempel de så kallade ämnesföreträdarna inom lärarutbildningen också ofta 



 

gör. Han poängterar att oavsett om vi är lärare eller inte så undervisar vi ständigt i våra 
vardagsliv. Att vi försöker åstadkomma inlärning anser han är själva syftet och en del av det 
som menas med undervisning. ”Att hävda att vi undervisar utan att ha intentionen att någon 
annan skall lära sig något är som detsamma som att inte hävda något alls” (Alderby m.fl. 
2000, s. 67) 
 
Runesson (1995) menar att två lärare kan använda tillsynes samma metod, exempelvis att de 
lägger upp lektionerna på samma sätt, använder samma material, böcker o.s.v. ändå skiljer sig 
de båda lärarnas undervisning åt. Enligt henne kan detta bero på både att de undervisar klasser 
som är olika eller att deras personligheter är olika. Hon menar också att det framförallt hänger 
samman med hur läraren förhåller sig till den grund som tillvägagångssättet bygger på. Hon 
anser att det är relativt lätt att bara ta till sig hur man ska gå tillväga utan att förstå varför och 
vad tanken bakom är. (a.a.) tycker att det ganska ofta händer att lärare tar till sig nya 
undervisningsidéer som de hoppas ska förändra undervisningen och lösa problemen i 
klassrummet, men påpekar att det måste vara förenat med en reflektion över vad idéerna 
egentligen bygger på. (a.a.) kan ställa sig bakom samma åsikt och menar att en av lärarens 
viktigaste uppgifter är att arrangera undervisningen på ett sådant sätt att eleven lär sig det som 
finns föreskrivet i kurs- och läroplanens mål. 
 
Carlgren (1999) menar att när det kommer till organisationen av skolarbetet så är det i många 
fall fortfarande vanligt att lektioner ser ut på så sätt att läraren har genomgångar av olika slag 
med hela klassen som sedan följs av enskilt arbete då eleverna sitter själva och läraren går 
runt och hjälper. Detta undervisningsupplägg bygger på att alla elever arbetar med någorlunda 
samma saker. Författaren åsikt är också att det finns tendenser som tyder på att detta mönster 
är på väg att brytas och ersättas av att eleverna i större utsträckning arbetar med olika saker i 
olika takt. Det är något som också Boström och Wallenberg (2003) gärna ser mer av. Men de 
vill dessutom att det erbjuds tillfällen för eleverna att använda sig av så många sinnen möjligt, 
något som ökar inlärningskapacitet dramatiskt och som i sin tur leder till att deras färdigheter 
och minne förbättras.  
  
 

2.2 Intelligens 
 
Begreppet multipla intelligenser har myntats av Howard Gardner, professor i kognitiv- och 
utvecklingspsykologi vid Harvard Collage. Redan i slutet av 1970-talet började han skriva en 
bok, Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna) som sedan 
publicerades 1983. Boken baseras på den forskning som han har bedrivit och som resulterat i 
insikten om att alla människor vid sin inlärning inte använder sig av samma intelligens eller 
metod, utan att dessa varierar. Boken väckte stor uppståndelse bland pedagoger och därmed 
började användningen av Gardners teori om multipla intelligenser i skolan (Gardner 1998a). 
 
Att den intellektuella förmågan spelar en stor roll för människan har det enligt Gardner 
(1998b) rått enighet om genom århundraden. Han har hittills definierat nio olika intelligenser, 
och han menar att var och en av oss besitter samtliga nio intelligenser, men i olika stor 
utsträckning. De första sju intelligenserna är logisk-matematisk, lingvistisk, musikalisk, 
spatial, kroppslig-kinestetisk, interpersonell och intrapersonell intelligens (Stensmo 1997). En 
åttonde och en nionde intelligens kom sedan att presenteras. Dessa fick namnen 
naturintelligens och existentiellintelligens (Nationellt centrum för flexibelt lärande).  
  



 

Logisk-matematiskintelligens. De logiskt- matematiskt intelligenta föredrar abstrakt 
tänkande och vill ha ordning och reda. De är duktiga problemlösare och tycker om att räkna 
och använda datorer. Intelligensen kännetecknas av förmågan av att handskas med logiska 
och numeriska mönster samt förmågan att följa långa resonemangskedjor. Den logisk-
matematiska intelligensen karaktäriseras främst av vetenskapsmän, matematiker, ingenjörer 
samt utredare (Stensmo 1997). 
 
Lingvistisk intelligens kännetecknas av förmågan att handskas med språkets olika funktioner 
såsom ords mening, ljud och rytm. Som lingvistiskt intelligent är man metodisk, systematisk 
och vältalig, tycker om att lyssna, läsa, skriva och har en god förmåga att argumentera. 
Detaljminnet är gott och denna intelligens karaktäriseras främst av poeter, journalister, 
reklammän och politiker (a.a.). 
 
Musikalisk intelligens. De musikaliskt intelligenta är känsliga för tonhöjd, tonkvalitet och 
rytm. Intelligensen kännetecknas av förmågan att producera och uppskatta rytmer, toner och 
klanger. Kompositörer, musiker och artister är de mest representerade yrkesgrupperna inom 
denna intelligens (a.a.).  
 
Spatial intelligens, kännetecknas av människor som minns och tänker i bild och i form. De 
har ett väl utvecklat färgsinne och gillar att rita, skulptera och måla. De har även lätt för att 
avläsa tabeller kartor och diagram. Till denna intelligens hör främst arkitekter, navigatörer 
och konstnärer (a.a.). 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens, kännetecknas av dess goda förmåga att kontrollera sina 
kroppsliga rörelser. De har även mycket god finmotorik och är mycket skicklig med sina 
händer. Lär sig bäst genom fysiska aktiviteter och genom att röra vid saker. Dessa människor 
har även goda reflexer och karaktäriserar främst idrottare, hantverkare, skådespelare och 
dansare (a.a.). 
 
Interpersonell intelligens, kännetecknas av sociala och kommunikativa människor med god 
förmåga att samarbeta med andra. De innehar även förmågan att förstå behov, önskningar 
sinnestillstånd och temperament hos andra människor. De är känsliga för stämningar och 
andras intentioner och är goda förhandlare. Ledare, lärare, försäljare och terapeuter är de som 
främst kännetecknar denna intelligens (a.a.). 
 
Intrapersonell intelligens. De intrapersonellt intelligenta har en medvetenhet om egna 
känslor och värderingar, de är intuitiva, självmotiverade och med känslighet för vad som är 
livets mening. Intelligensen karaktäriserar människor med god självkännedom, exempelvis 
författare, terapeuter och filosofer (a.a.). 
 
Naturintelligens, kännetecknas av en ekologisk förståelse för djur och natur. En 
naturintelligent person tillbringar mycket tid utomhus och är duktig på att artbestämma växter 
och djur. För att få en överblick och en helhetssyn så integrerar dessa personer gärna olika 
ämnen för att redogöra olika samband i naturen (Nationellt centrum för flexibelt lärande). 
 
Existentiell intelligens. De existentiellt intelligenta funderar mycket på den mänskliga 
tillvaron om livet efter döden. De för gärna filosofiska och religiösa diskussioner med 
likasinnade (a.a.). 
  



 

Gardner (1998b) menar att eleverna utbildningsmässigt blir effektivare om man arbetar med 
multipla intelligenser i skolan. Om skolämnena skulle presenteras på ett mer varierande sätt 
och om inlärning skulle kunna mätas så tror han att de flesta eleverna skulle prestera bättre i 
skolan.  
 
Boström och Wallenberg (2003) menar att hjärnans möjligheter och kombinationsförmåga är 
oändliga vilket gör att vår hjärna kan likna en dator. Med hjälp av våra sinnen matas 
kunskaper och uppgifter in och vår hjärna lagrar allt. När det sedan är dags för oss att använda 
vår kunskap kan hjärnan dra slutsatser, komma på nya idéer, kombinera och sortera vår 
inlärda kunskap.  
 
Gardner (1998b) menar att det kan ifrågasättas vad det egentligen är som är avgörande och 
som värderas som intelligens? Ett poängtal och resultat av intelligenskvoten (IK) är den siffra 
som troligtvis kan komma att påverka en människas framtid. Kanske lärares bedömning av en 
elev kan avgöras utifrån detta resultat, vilket kanske kommer att ge denne tillgång till vissa 
privilegier. Därmed inte sagt att det är fel att denna enda siffra kan anses som viktig. De 
kunskapsstoff som eleverna tillägnar sig via våra skolors kunskapsförmedling säger en hel del 
och poängtalet i ett intelligenstest. Däremot så säger det inte speciellt mycket om hur eleverna 
senare i livet kommer att klara sig (a.a.). Strängt taget så är en människas inlärningsstil 
intelligenserna i arbete (Armstrong 1998). Han menar att inlärningsstilar är den praktiska 
yttringen av intelligenser som arbetar i naturliga inlärningssammanhang. Gardner (1998a) 
förkastar tanken på att intelligens ska vara en likartad allmänmänsklig egenskap och att det 
skulle gå att mäta den egenskapen objektivt med hjälp av ett intelligenstest. Han anser att det 
borde vara möjligt att på ett tidigt stadium ta fram individuella intellektuella profiler och 
utifrån den kunskapen ge barn och ungdomar en bra utbildning och ökade valmöjligheter.  
 
 

2.3 Miljö och lärande 
 
Variationen mellan olika skolors fysiska rum kan förklaras genom de geografiska olikheterna 
som råder. Stensmo (1997) tillskriver matsal, klassrum, skolgård, uppehållsrum och 
korridorer som det som utgör skolans fysiska rum. Men han påpekar att det också omfattar 
tekniska hjälpmedel, möbler och olika typer av redskap.  
 
”Den fysiska miljö som vi konstruerar är lika mycket ett socialt som fysiskt fenomen” 
(Björklid & Fischbein 1992, s. 76). Björklid och Fischbein (1992) påpekar att vi påverkas av 
den sociala och psykologiska miljön som i det som hela är vår egen skapelse. Vidare så 
skriver de att det är individen som själv bestämmer den egna miljön. De menar att 
dysfunktionella miljöer inte är något som accepteras av varken barn eller vuxna. Antingen så 
används de inte eller så förstörs och vandaliseras de eller så förändras de och blir inte 
funktionella. En representation av vuxenvärldens uppfattningar om hur en god lärande- och 
undervisningsmiljö ska se ut är oftast det som avspeglar skolans fysiska rum menar Stensmo 
(1997).  
 
Även Bolstad (1998) ger sin definition av miljön, men håller sig till benämningarna: fysiska 
och psykosociala miljöfaktorer. Det första mötet, alltså själva inledningen, har oerhört stor 
betydelse för etableringen den goda psykosociala miljön enligt honom. Han tar dessutom upp 
den inledande ”tonen” som ett slags tecken eller en signal som talar om för deltagarna vilken 
inlärningskultur som de har hamnat i. Den fysiska miljön, tillskriver han som enklare, 
eftersom den erbjuder mer lättillgängliga möjligheter till egna konkreta förberedelser och gör 



 

den därför lättare att handskas med. Men han anser dock att det finns förhållanden som man 
bör vara särskilt uppmärksamma på. Praktiska förhållanden, utrustning, lokaler och möblering 
hör till dessa.  
 
(a.a.) menar att miljön i allra högsta grad har betydelse för inlärning och för förmedlaren, i det 
här fallet läraren. En gynnsam miljö som känns trivsam i såväl fysiska som psykosociala 
aspekter är att föredra och faktum är, enligt honom att den mest genomtänkta planeringen kan 
få ett abrupt slut om miljön inte är gynnsam. Och även om en lärare inte alltid kan påverka 
miljöfaktorerna så kan denne ändå inte bortse från att den trots allt är den ansvarige. Lokalens 
storlek anser han är en viktig och betydande faktor för att en gynnsam undervisning skall 
kunna bedrivas och därför bör också antalet människor harmonera med lokalens storlek. Luft, 
ljus och ljud/akustik bör man också ha i åtanke påpekar han eftersom dessa komponenter är av 
stor betydelse för en god undervisningsmiljö och för att skapa en gynnsam atmosfär som kan 
bidra till lärande. (a.a.) anser att lärare ska se till att de har användningsmöjligheter av väggar 
och golvyta eftersom dessa kan komma att behövas för olika ändamål. Han hävdar också att 
goda möbleringsmöjligheter är att föredra så att de kan variera sin undervisning efter önskat 
behov även om det ofta är så att de måste hålla tillgodo med ett rum som inte har dessa 
potentialer.  
 
När man pratar om miljön i inlärningssammanhang så har Dunn och Dunn (1987 i Stensmo 
1997) fokuserat på lärmiljön i relation till lärstil och funnit att under olika yttre förhållanden 
så lär sig olika elever olika effektivt. Deras utarbetade fem dimensioner av lärstilarna 
omfattar: emotionella faktorer, fysisk miljö, fysiologiska faktorer, psykologiska faktorer och 
sociala faktorer. I en rapport från Skolverket (2006a) har det gjorts en fördjupande 
utvärdering utifrån den nationella utvärderingen i skolår nio år 2003. Utvärderingen har 
identifierat tre olika faktorer hos lärarna som har betydelse för elevernas lärandemiljö; 
elevernas uppfattning om kvaliteten, undervisningen, samt i vissa avseenden elevernas 
prestationer. 

 
Rita & Kenneth Dunns modell av lärstilar. (Stensmo 1997, s. 186) 



 

 
Som lärare kan det vara bra att känna till elevernas olika behov och Stensmo (1997) menar att 
elever som bäst tar in information visuellt eller auditivt har den vänstra hjärnhalvan som 
dominerande och behöver ett tyst och ljust rum för att lära sig på bästa sätt. De elever vars 
högra hjärnhalva dominerar arbetar bäst i ett rum med dämpad belysning. Där lär de sig 
kinestetiskt och bäst i samarbete med andra. 
 
I en rapport från Skolverket (2006b) går det att läsa att för att eleverna ska få de kunskaper 
och värderingar som skolan förmedlar är det en förutsättning att de har en trygg och 
stimulerande lärmiljö. Det är enligt rapporten viktigt att skolorna bedriver ett positivt och 
konkret arbete med värdegrundsfrågorna och med ordningsregler som utgångspunkt, för att 
skapa en stimulerande och kunskapsutvecklande miljö för eleverna.  
 
 

Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om 
förhållanden och situationer som rör miljön i skolan. De ska bidra till att skolan blir 
trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå. 

(a.a. s. 2) 

 
 

2.4 Sammanfattning av litteraturen 
 
I Lpo 94 står det vilka mål och riktlinjer som skolan skall arbeta efter. Alla elever skall få 
möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem och arbeta självständigt. De skall även 
kunna utrustas till att bli ansvarstagande, kritiskt tänkande och initiativtagande. Om man vill 
att eleverna skall kunna nå dessa mål, så måste man också som lärare se till att ge eleverna de 
förutsättningar som krävs för att kunna lyckas. Som lärare är det viktigt att man förstår att alla 
elever lär på olika sätt. Det är också väldigt viktigt att eleverna tillåts att använda sig av sitt 
eget sätt att lära i skolan. Boström och Wallenberg (2003) menar att kunskaper om 
inlärningsstilarna är en absolut nödvändighet för alla pedagoger för att skapa en skola för alla 
och utifrån alla elevers olika behov. Liksom Boström och Wallenberg (2003) så anser 
Gardner (1998b) att eleverna måste tillåtas att använda sig av olika sätt att lära och även få 
möjlighet att öva sig på olika sätt att visa upp sina kunskaper. Om man försöker att medvetet 
arbeta efter dessa kunskaper så kan man skapa en undervisning och en klassrumsmiljö som 
kan gynna alla elever. Då kommer antagligen fler elever att kunna känna glädje i att vistas i 
skolan och dessutom känna större lust att lära.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Metod 
 
 
Till examensarbetet söktes forskning i form av böcker, avhandlingar, artiklar och uppsatser i 
Högskolans biblioteksdatabas, hemkommunens biblioteksdatabas samt via Högskolans 
sökbara internationella och nationella databaser. Syftet med examensarbetet fick avgöra valet 
av metod och därför utfördes en intervjuundersökning eftersom det antagligen skulle vara den 
mest tillförlitliga undersökningsmetoden för att finna de svar som eftersöktes. Anledningen 
till varför enkätundersökningar valdes bort var för att de inte ansågs nå den kunskap som var 
önskvärd. Inte heller observationer ansågs vara ett alternativ för arbetet då vi antog att 
resultatet inte skulle tillföra någonting av vikt för undersökningen. Under intervjutillfällena 
spelades samtalen in för att inte riskera att gå miste om viktiga utlåtanden.  
 
En provintervju gjordes innan intervjuerna genomfördes med de utvalda lärarna. Samtalet 
spelades in för att få med så mycket som möjligt av intervjun och för att inte missa användbart 
material. Att genomföra en intervju innebär så mycket ställningstagande och så många viktiga 
överväganden att det känns oerhört värdefullt att verkligen avsätta tid för detta. Efter 
provintervjun korrigerades några av intervjufrågorna. Provintervjun skapade en medvetenhet 
om hur viktigt det är att se till att prata tydligt, långsamt och att inte vara rädd för att lämna 
utrymme för en stunds tystnad och lite tid för eftertanke. Detta skulle antagligen kunna 
komma att vara värdefullt inför kommande intervjuer. Det är mycket att hålla reda på som 
frågornas turordning, följdfrågor, kroppsspråk hos informanterna och spontana reflektioner 
och nya frågeställningar som kan tänkas komma upp mitt under intervjun. (Stukát 2005)  
 
En provintervju var verkligen var nödvändig och väldigt viktig för att på bästa sätt uppnå ett 
lyckat resultat vid genomförandet av de övriga intervjuerna.  Det var en självklarhet att vi 
genomförde alla intervjuerna tillsammans. En av anledningarna till valet av bådas delaktighet 
var för att det antagligen skulle vara lättare att få ut mer av varje intervjutillfälle då en av oss 
kunde fokusera på själva intervjun och den andra kunde fokusera på själva situationen med 
kroppsspråk och gester. Dessa aspekter kan vara väl så viktiga för undersökningens resultat 
och för examensarbetets helhet. 
 
 

3.1 Urval av intervjupersoner 
 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades skolans rektor via e-post. I brevet (bilaga 1) 
bifogades missiv (bilaga 2). Ambitionen var att intervjua sex utbildade lärare. Därför ombads 
skolans rektor om hjälp för att få namn på lärare som skulle kunna vara aktuella för vår studie. 
Efter några dagars väntan utan svar från rektor, så gjordes ett besök på skolan där intervjuerna 
tänktes genomföras. Efter att ha tagit kontakt med några lärare, hjälpte dessa sedan till med att 
ange namn på fler lärare som skulle kunna delta i undersökningen. Efter kontakten med dessa 
lärare skickades ännu ett brev via e-post till rektor för att informera om tider för några av 
intervjuerna. Inte heller på detta gavs någon respons vilket ledde till ett besök för att 
informera henne och få hennes godkännande av tiderna. Därefter gjordes ännu ett besök på 
skolan och de för intervjun aktuella lärarna uppsöktes och missiv (bilaga 2) samt 
huvudfrågorna (bilaga 3) för intervjun överlämnades. Under besöket bokades fyra 
intervjutillfällen med sex stycken lärare.  
 



 

På skolan där intervjuerna genomfördes arbetar ett fåtal manliga lärare men ingen av dessa 
var tillgängliga vid det här tillfället då skolan besöktes. Eftersom tiden började bli knapp, så 
bestämdes det att de lärare som fanns tillgängliga och som godkänt sin medverkan att bli 
intervjuade skulle vara de som deltog i undersökningen. Bland de lärare som skulle intervjuas 
så gjordes ett försök till variation i kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Förhoppningen var 
även att de deltagande lärarnas elever varierade i ålder för skapa en bredd i det kommande 
resultatet, men det var lite svårt att genomföra. Idealet hade kanske varit att få intervjua lärare 
som arbetar från skolår 1-6. De lärare som hade möjlighet att ställa upp på intervju arbetade 
med elever i skolår 1-4, så variationen var ändå ganska god. Även efter detta besök togs 
kontakt via e-post med rektor då hon inte var anträffbar på skolan. Hon informerades nu om 
vilka lärare som godkänt sin medverkan till att bli intervjuade samt vilka datum som gällde 
för de olika intervjutillfällena. Samtliga lärare arbetar på en skola i Mellansverige. 
 
Fingerade namn Arbetat som lärare Nuvarande klass 
Beatrice   10 år  4: a  
Ester   8 år  3: a 
Anna  30 år  1: a 
Malin  10 år  1: a 
Gudrun  12 år    2: a 
Rosa  30 år  2: a 
 
 

3.2 Genomförande av intervju 
 
För att undvika missförstånd och eventuella misstolkningar av intervjuerna så gjordes valet att 
presentera genomförandet av varje intervju var och en för sig. Gemensamt för alla var dock 
att varje intervju inleddes med en uttalad uppskattning av deras medverkan. Alla 
intervjupersonerna fick även ge sitt godkännande av att samtalet spelades in och anledning till 
detta klargjordes. Inspelningen användes för att alla lättare skulle kunna fokusera på samtalet, 
frågorna och de eventuella följdfrågorna.  
 
För att få med så mycket av det som intervjupersonerna sagt och för att inte missa något 
eventuellt användbart material så spelades samtalet in. Veckan innan intervjuerna 
genomfördes så fick alla lärarna ett papper innehållande huvudfrågorna. Förhoppningen med 
att delge lärarna våra frågor i förväg var att det skulle kunna ge dem mer tid till eftertanke och 
egen reflektion innan intervjun, och att det i sin tur kunde leda till att de skulle ge svar som 
var mer genomtänkta. Alla sex lärare som skulle komma att intervjuas uppskattade verkligen 
att få ta del av frågorna i förväg.   
 
Första intervjun 
Beatrice har arbetat som lärare i tio år. 
 
Första intervjun genomfördes i direkt anslutning till det att elevernas skoldag avslutats. Vid 
det här tillfället så intervjuades en klasslärare i skolår fyra. Tillsammans med läraren 
beslutades att samtalet skulle äga rum längst ner i lärarens klassrum där två mindre soffor och 
ett bord var placerade. Klassrummet var ganska stort och dagsljuset var ganska bra så ingen 
belysning användes. De märktes tydligt redan från första stund att läraren själv var intresserad 
av vårt ämnesområde och hon verkade ha förberett sig väl inför intervjun. Hon hade antecknat 
en del stödord och punkter efter varje fråga, så det märktes att hon verkligen ville ge väl 
genomtänkta svar, vilket hon också gjorde. Hennes lugna och avslappnande förhållningssätt 



 

till att bli intervjuad samt att hon verkligen gav säkra och välformulerade svar gjorde det hela 
väldigt gemytligt för oss alla. I slutet av intervjun gjordes ett kort avbrott eftersom en annan 
lärare kom in för att lämna ett meddelande. Inspelningen stoppades under deras korta 
konversation, därefter fortsatte intervjun med inspelningen och de avslutade med frågorna.  
 
Andra intervjun 
Ester har arbetat som lärare i åtta år. 
 
Vid det andra intervjutillfället intervjuades en klasslärare i skolår tre. Hon föreslog att 
intervjun skulle ske i ett ganska stort och öppet passagerum där dörrarna i båda ändarna av 
rummet gick att stänga. Rummet var ganska ljust eftersom det gavs goda möjligheter för 
dagsljuset utifrån att tränga in genom ett flertal stora fönster. Det ansågs som en godtagbar 
plats eftersom eleverna ändå hade lunch med efterföljande lunchrast så verkade det vara en 
ostörd plats. Läraren hade gått igenom alla frågor och själv funderat och reflekterat kring 
dessa och kopplat det till sin egen arbetssituation. Hon var lugn och saklig och gav ganska 
långa och innehållsrika svar på våra frågor och våra frågor och vårt ämnesområde verkade 
inte främmande för henne. Även denna intervju blev avbruten och inspelningen fick stoppas 
ett par minuter. Det var några elever som nyligen börjat i skolår sju och nu ville hälsa på i sin 
gamla skola. Läraren som intervjuades visade sig vara deras tidigare klasslärare. Efter det 
korta avbrottet så startades inspelningen igen och avslutades med de sista frågorna.  
 
Tredje intervjun 
Anna har arbeta som lärare i trettio år. Malin har arbetat som lärare i 10 år. 
 
Den här gången intervjuades två lärare som arbetar parallellt med varandra i en varsin 
förstaklass. Intervjun skedde i den ena lärarens klassrum, eftersom det kändes som en plats 
där de båda kände sig trygga och där dörren kunde stängas för ett ostört samtal. Klassrummet 
var väldigt ljust eftersom all takbelysning var tänd. Eleverna hade precis gått hem för dagen. 
De båda intervjupersonerna verkade ganska stressade och inte så väl förberedda. Antagligen 
så var de inte direkt ointresserade, men det kändes som att de misstolkade frågorna vid ett 
flertal tillfällen. Kanske var detta en följd av att de inte förberett sig så väl.   
 
Fjärde intervjun 
Rosa har arbetat som lärare i trettio år. Gudrun har arbetat som lärare i 12 år.  
 
Den fjärde och sista intervjun gjordes också med två lärare samtidigt. De arbetar båda med 
elever i skolår två. Eleverna hade precis gått hem för dagen och intervjun genomfördes i en av 
lärarnas klassrum. Ljuset var väldigt bra. De båda lärarna verkade först lite ovilliga till att bli 
inspelade, men gav ändå ganska snart sitt godkännande. De verkade ganska osäkra och 
oförberedda och bad vid flera tillfällen att inspelningen skulle stoppas så att de skulle kunna 
prata ihop sig lite innan de svarade. Ett skäl som de angav var att de inte ville att deras svar 
skulle innehålla något annat än svaret på frågan eftersom samtalet trots allt spelades in. Det 
togs hänsyn till deras önskemål men det kanske skulle kunna ha varit intressant att få ha haft 
dessa konversationer dem emellan inspelade. Kanske förlorades värdefull information. Vid ett 
mycket kort tillfälle avbröts intervjun då en annan lärare kom in för att fråga om 
morgondagen schema. Inspelningen stoppades, men intervjun kunde snabbt fortsätta.    
  
 
 



 

3.3 Bearbetning av data 
 
Intervjumaterialet bearbetades genom att en utskrift av varje intervju gjordes ordagrant trots 
att det enligt Stukát (2005) kan anses som tidsödande. Detta för att undvika att gå miste om 
värdefull information. Samtliga fyra intervjuer spelades in på band vilket gjorde att det blev 
en hel del skrivande. Men då detta var en viktig process och att det eventuellt skulle leda till 
att resultatet skulle vara värt besväret för det extra arbetet, så beslutades ändå att avsätta tiden 
för att genomföra den processen. 
 
 

3.4 Etiska aspekter 
 
Innan intervjuerna informerades lärarna om de fyra estiska huvudkraven för forskningsetiska 
principer; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
(Vetenskapsrådet 2007). Vid intervjuerna har största diskretion skett och noggrann 
hanteringen av lärarnas integritet har skett. Fingerande namn användes och alla informerades 
om rätten att avsäga sitt deltagande. Lärarna blev innan intervjuerna tillfrågade om de 
godkände användningen av bandspelare under samtalet. I brevet som tilldelades lärarna innan 
intervjun förklarades syftet med undersökningen, detta för att undvika missförstånd under 
intervjutillfället.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Resultat 
 
 
Vårt sammanfattande resultat av våra intervjuer har vi försökt att kategorisera in under 
rubriker som vårt valda ämnesområde handlar om. Eftersom vi hade ett stort antal frågor och 
ibland även en rad följdfrågor som vi framförde och vi fick väldigt långa svar från av alla 
informanterna så ansåg vi att detta antagligen var det mest lättöverskådliga sättet att redovisa 
resultatet på. Vi har intervjuat sex stycken lärare som arbetar i skolår ett till fyra.  
 
 

4.1 Beskrivning av informanter 
 
För att underlätta läsandet av resultatet så har det gjorts en beskrivning av respondenterna. 
Yrkeslivserfarenhet och ålder varierar mellan lärarna vilket kan anses vara till fördel för 
intervjuernas resultat. De intervjuade lärarna arbetar med elever i skolår 1-4. 
 
Respondent 1: Beatrice har arbetat som lärare i tio år och arbetar nu i skolår fyra, hon har följt 
sin nuvarande klass från ettan. 
 
Respondent 2: Ester har arbetat som lärare i åtta år och arbetar nu i år tre. Hon har tidigare 
arbetat mest i år tre till sex.     
 
Respondent 3: Anna arbetade som förskollärare från 1977 till 1992, under den tiden läste hon 
sedan vidare till grundskollärare och har sedan dess mest arbetat med elever i grundskolans 
tidigare år. Anna arbetar nu i år två. 
 
Respondent 4: Malin har arbetat som lärare i ganska precis tio år. Hon arbetar för närvarande i 
skolår två.  
 
Respondent 5: Gudrun började arbeta som lärare 1996 och arbetar nu i skolår ett. 
 
Respondent 6: Rosa har arbetat som lärare sedan mitten på 70-talet och har arbetat mestadels i 
skolår ett till tre. För nuvarande arbetar Rosa med år ett. 
 
 

4.2 Ta tillvara på elevers olika sätt att lära 
 
De lärare som vi intervjuat anser att det går att ta tillvara på elevers olika sätt att lära trots 
knappa resurser i form av vuxenstöd och ekonomi så. Ester menar att om de skulle ha tillgång 
till fler resurser kunde de gruppera eleverna på ett annat sätt och vara fler som kan ”klura” ut 
på vilket eller vilka sätt olika elever lär in. Det kan vara svårt men aldrig omöjligt. Alla våra 
intervjupersoner är överens om att alla elever får sina behov tillgodosedda någon gång men att 
det är svårt att tillgodose alla elevers olika sätt att lära samtidigt när det är bara en person som 
ska blicka över allting. Så alla behov är inte uppfyllda vid alla tillfällen. Anna och Malin 
menar att även elevantalet och gruppens sammansättning kan spela in när en lärare ska 
försöka tillgodose alla elevers behov.  
 
Enligt Beatrice så finns det olika sätt att lära i klassrummet som visar sig mer konkret än 
andra. Exempelvis så är vissa elever visuella, några elever behöver ögonkontakt, en del elever 



 

lyssnar väldigt bra och några elever måste sitta och leka med någonting när de lyssnar. Men 
hon påpekar att det inte alltid är möjligt att tillåta detta i undervisningen eftersom det ibland 
krävs att eleverna tittar och ibland krävs det att eleverna lyssnar, för att de ska förstå. 
Toleransnivån beror på vad de arbetar med för tillfället. Ester menar att många elever idag är 
ovana vid att lyssna och att få saker berättade för sig, det är inte så att de generellt är sämre på 
att lära in genom att lyssna utan bara en ovana. Hon tror att det kan göra att många elever 
tycker att det är spännande att få historier berättade för sig. Hon tror också att om man 
berättar på ett bra sätt så kan många elever kan fångas. Hon säger också att vissa elever inte 
kan ta in på det sättet utan måste läsa sig till saker själva, eller kanske se på film. 
 
Gudrun berättar att hon och Rosa arbetar mycket med att presentera saker på olika sätt och att 
elevernas arbetssätt ska få variera. Till exempel genom att läsa, berätta, titta på bilder och att 
själva reflektera och dra slutsatser. Rosa och Gudrun säger att det kan vara svårt att upptäcka 
direkt om en elev har tagit till sig undervisningen och förstått, men de kan av tidigare 
erfarenhet veta om en elev exempelvis har svårt att förstå om den bara får berättat för sig vad 
som ska göras. Rosa förklarar att det är viktigt att vara observant eftersom det finns elever 
som gör sken av att de har förstått men egentligen inte har gjort det.  
 
Beatrice berättar att vissa elever kopplar av mera om det finns någon slags musik i rummet, 
samtidigt som andra elever behöver ha absolut tyst och stilla. Enligt Beatrice måste en lärare 
vara medveten om hur en klass är och att det finns många olika behov i en klass. Hon säger att 
hon vill tillgodose alla olika behov i större utsträckning än hon förmår. Anna och Malin 
berättar att inom den ”normala” ramen så kan de täcka in de flesta olika sätt att lära, men om 
man ser utanför den ramen så finns det exempelvis elever i klasserna som är inskrivna i 
särskolan och elever som har svenska som andraspråk, där har de inte så mycket resurser 
vilket gör att det blir svårt att täcka in precis alla. Beatrice menar att för att det ska fungera att 
ta tillvara alla elevers olika sätt att lära så gäller det att både material, vuxenstöd och lokaler 
finns tillgängliga. 
 
Beatrice anser att skolans värld ibland kan vara en seg värld och hon menar att det skulle 
underlätta att ha snabbare undersökningar med barn, både för de som har stora behov men 
också för dem som har relativt lätt för sig. Skulle det bli hjälp åt båda de hållen skulle gruppen 
däremellan lättare kommas åt, de som inte visar så mycket, och det skulle vara lättare att nå 
fler elever på deras individuella nivå menar Beatrice.  
 
Gudrun och Rosa anser att de elever som kan lyssna till sig kunskap och har förmågan att 
koncentrera sig på uppgiften är de som får störst utrymme i klassrummet. Ester däremot 
menar att vilka sätt att lära som får störst utrymme är ganska varierande och att det framförallt 
kan vara så att de som har stort behov av att röra på sig glöms bort. Anna och Malin berättar 
att de arbetar väldigt praktiskt, framförallt nu när de precis startat upp varsin etta. Det är 
mycket klippa och klistra och måla vilket självklart gynnar de som är praktiskt lagda mest. 
Men de påpekar också att det finns relativt stort utrymme för eleverna att göra sådant som de 
tycker om och lär sig av exempelvis att sätta sig i soffan och titta i eller läsa en bok eller att 
sitta på mattan och sortera eller räkna kapsyler.  
 
Elevers olika behov som är lättare att tillgodose 
Alla intervjupersonerna är överens om att vissa behov och sätt att lära in är lättare att 
tillgodose än andra. Beatrice menar att vissa elever är väldigt enkla i sin natur och klarar av 
att sitta och lyssna, de kan leda sig själva och förstå vad de ska göra och när de ska göra det, 
de är självdrivande. Gudrun, Rosa och Beatrice anser att elever som auditiva eller visuella är 



 

lättast att tillgodose, de eleverna kan se vad som ska göras med hjälp av ett enkelt schema 
eller en instruktion på tavlan, de kan också ta till sig informationen när läraren berättar vad 
som ska göras. Ester menar att eftersom klassrummen är gjorda för att eleverna ska sitta på sin 
plats och läsa och skriva så är det ju de elever som har lätt att lära in på det sättet som det är 
lättare att som lärare nå ut till och därigenom får störst utrymme i klassrummet. Samtidigt 
tycker hon att elever idag är mer rörligare än tidigare och det tar lärarna hänsyn till. Eleverna 
kan få springa av sig lite i trappan, gå ut och ta lite luft, hoppa hopprep eller gå ut och skjuta 
lite bollar i basketkorgen och sedan komma in och jobba igen. 
 
Elevers olika behov som är svårare att tillgodose 
Beatrice tycker att de är svårare att tillgodose elever som försvinner in i mängden och inte 
visar att de har förstått eftersom de inte påkallar någon slags uppmärksamhet. Det blir 
därigenom svårare och tar längre tid att upptäcka dem. Det kan ta tid att komma igen om det 
missas en liten bit i början med dem. De som är självdrivande sätter själv igång att arbeta och 
de som är rörliga får mycket uppmärksamhet genom att de rör på sig menar Beatrice medan 
Ester säger att de elever som egentligen får sina behov minst tillgodosedda är de som är 
väldigt rörliga i sin natur eftersom de behoven inte gynnas på en ”vanlig traditionell” lektion. 
Malin menar att det ibland kan vara svårt att tillgodose behoven för de elever som arbetar 
snabbt, det gäller att ge dem liksom de övriga eleverna uppgifter på deras personliga nivå, inte 
för lätta och inte för svåra, eleverna måste lära sig grunden innan jaga kan börja med taket 
menar Malin. Alla elever är inte självdrivande, vi är inte stöpta i samma form och ska inte 
heller vara det menar Beatrice. En elev som har svårt att sitta still behöver enligt henne ut och 
röra på sig och kanske måste ledas in, eleven kanske klarar av att springa ut och få luft men på 
vägen in råkar han eller hon se något och glömmer bort att man ska in och bara skulle ut en 
liten stund. Beatrice tycker att frihet under ansvar är bra, men att det kan skapa problem 
eftersom vissa elever behöver ledas mer än andra. 
 
 

4.3 Lärandemiljön 
 
Enligt flertalet av de lärare som vi intervjuat så är ett positivt och tryggt klassrumsklimat, med 
lugna tydliga ledare är en avgörande faktor för att skapa en bra atmosfär för inlärning. Gudrun 
och Rosa anser att det är viktigt att eleverna känner trygghet i sin miljö. De menar också att 
det är viktigt att det är ordning i klassrummet och att det som eleverna behöver finns 
tillgängligt och att eleverna vet var de kan hämta det material som de behöver så att det inte 
uppkommer tveksamheter och tar energi av elevernas inlärning genom att de ska leta saker 
eller att läraren är otydlig. Även Ester påpekar vikten av att ha hela och funktionella saker i 
klassrummet. Rosa och Gudrun tycker att rutiner är viktig faktor. Till exempel så är det 
speciellt viktigt för vissa barn att dagens schema presenteras på morgonen så att eleverna vet 
vad som gäller just den dagen.  
 
Enligt Beatrice ska en lärare ha makt men inte för mycket makt, läraren ska vara en auktoritet 
men inte auktoritär. Det har stor betydelse om läraren från början gör klassen respektfull och 
hänsynstagande, den psykologiska processen måste få ta sin tid. Beatrice är säker på att om en 
lärare tror på det den gör så kan han eller hon få en grupp att fungera fantastiskt bra, om man 
har ett bra klimat i klassrummet, bra relation till föräldrar samt uppbackning från skolan. 
Malin och Anna tror att om det finns positiva ledare i alla grupper så skulle det inte vara så 
stora bekymmer i klasserna. Om det är alltför många personer i ett klassrum kan det vara lite 
svårare att få till det bra. Det är lätt att det blir rörigt om man är många och alla lärarna ser det 
som positivt att ibland kunna dela in klassen i mindre grupper. De flesta lärarna anser att det 



 

kan vara bra att ha en samlingspunkt, exempelvis i form av en stor rund matta, så att de ibland 
kan samla klassen i en ring och samtala i klassrummet. 
 
 

4.4 En klassrumsmiljö anpassad till olika intelligenser 
 
Alla personer vi intervjuat är överens om att det är möjligt men förhållandevis svårt att skapa 
en klassrumsmiljö anpassad till alla olika intelligenser, delvis på grund av storleken och den 
traditionella formen på klassrummen men också på grund av den ekonomiska begränsningen.  
Beatrice tror att det kan skapas ett klassrum där det finns plats för att tillgodose alla 
intelligenserna. Hon menar att det skulle vara möjligt med hjälp av tillräckliga resurser, 
tillhörande grupprum och tillhörande musikrum. Anna menar att om gruppen inte är så stor så 
är det lättare att låta eleverna själva laborera lite efter sina behov, hon som lärare måste inte 
servera dem hela tiden utan kan ge eleverna utrymme att söka sin egen väg.  
 
Samtliga intervjupersoner vet vem Howard Gardner, mannen bakom begreppet multipla 
intelligenser är men ingen av dem arbetar utifrån just dessa. Gudrun och Rosa berättar att de 
inte arbetar efter Gardners tankar när de utformar undervisningen men att de kanske 
omedvetet ibland utgår från barnens fallenheter, läggningar, starka sidor och intressen. Ester 
och Beatrice gick lärarutbildningen för åtta - tio år sedan och då var Gardners bok ”De sju 
intelligenserna” högaktuell så de kände väl igen i alla fall sju av de nio hittills definierade 
intelligenserna. Ester tycker att hon har intelligenserna i åtanke när hon arbetar även om hon 
inte riktigt kan benämningarna på de olika intelligenserna. Hon berättar också hur hon tycker 
att det finns ett traditionellt sätt att jobba i skolan som på något vis är fastställt en gång för 
alla. Eftersom det redan är så förutbestämt hur man ska arbeta kan det vara svårt att ta sig ur 
det och det gör att man ibland kan glömma bort intelligenserna. 
 
Alla informanterna är överens om att kunskap om de olika intelligenserna kan underlätta 
individuell inlärning. Anna och Malin säger att kunskapen gör att de som lärare kan möta 
elevernas behov på ett mer medvetet sätt. Ester ger ett exempel på hur hon själv måste ha 
absolut tyst när hon ska lära sig något medan hennes två döttrar gärna lyssnar på musik när de 
gör sina läxor. Till en början var det helt oförståeligt för Ester, så hon stängde av musiken för 
att döttrarna skulle lära sig något. Nu efter att ha studerat och arbetat ett tag som lärare så har 
hon insett att människor faktiskt är olika och lär olika. Det här personliga exemplet är något 
som hon har med sig i sitt arbete med eleverna. Beatrice menar att det tar tid att lära känna en 
elev och inte förrän man har sett eleven i olika situationer kan man skapa sig en riktig bild av 
hur de lär. Hon menar att man inte kan veta hur en elev lär på bästa sätt, utan att man bara kan 
tro och gissa sig till det. 
 
Medveten utformning av klassrummet 
Alla intervjuade lärare har gjort mer eller mindre medvetna val när de har utformat sina 
klassrum. Beatrice tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma hur 
klassrummet ska vara utformat Hon menar att det känns som de arbetar åt samma håll om 
eleverna kan påverka mycket och om de känner att de är med i processen. Beatrice försöker 
också medvetet att påverka klassrumsmiljön. Hon anser att det är viktigt att våga misslyckas 
och säga fel utan att någon börjar skratta. Detta är något som hon ofta tar upp med eleverna 
när de sitter i mindre grupper. Hon brukar fråga eleverna om de känner att det är tillåtet att 
göra bort sig i gruppen. Ester berättar att vissa elever är auditiva och gärna lyssnar på musik 
när de lär sig medan andra behöver ha knäpptyst. Detta kan lösas antingen med att de elever 
som vill ha musik får ha Mp3-spelare eller att de som vill ha absolut tyst kan sitta i ett 



 

grupprum när det spelas musik i klassrummet. Om eleverna inte vill sitta i ett grupprum kan 
hörlurar vara ett bra alternativ då blir det tyst men det kan röra sig runt omkring utan att 
eleverna blir störda. Ett medvetet val från Beatrice är att spela musik i klassrummet på 
morgonen när eleverna kommer för att det ska vara lugnt och skönt så de kan få en bra 
gemensam start på dagen. Hon har också valt att inte ha för mycket bilder på väggar och 
tavlor som gör att det blir stökigt i klassrummet. Enligt Beatrice ska det vara en lugn miljö. 
 
Ester ger exempel på att hon har skapat två ståplatser i en hörna av klassrummet. Där är 
borden höjda så att eleverna kan välja att stå och arbeta. Hon berättar också att hon har mattor 
som eleverna kan ta om de vill ligga på golvet och läsa. Det behöver inte kosta alltför mycket 
med små lösningar som kan ha stor betydelse. Men det är väldigt begränsat med hur mycket 
de får köpa in. Anna och Malin berättar att de har möblerat så att eleverna sitter två stycken 
vid varje bord. När de är halvklass blir de mer utspridda vilket kan skapa en bättre arbetsro. 
Malin säger att detta sätt att möblera underlättar för dem som lärare då det är enklare att flytta 
ihop eleverna än att sära på dem. Ester påtalar att eleverna tycker att det är roligt sitta i olika 
formationer. Hon brukar alltid ha minst en plats där en elev kan sitta ensam och arbeta. Det är 
ett önskemål från eleverna själva och Ester tycker att det är viktigt att eleverna ska ha 
möjlighet att arbeta ostört.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Diskussion 
 
 
Syftet med examensarbetet var att utöka vår kunskap om elevers olika sätt att lära, för att vi 
som lärare skall kunna möta alla elever på ett mer medvetet sätt. Vi ville undersöka hur man 
som lärare kan bedriva en undervisning där elevers olika sätt att lära och olika intelligenser 
kan komma till användning i undervisningen för att möjligen kunna underlätta elevernas 
lärande. Dessutom ville vi undersöka om miljön i lärandesammanhang eventuellt kunde ha en 
inverkan på elevernas lärande. Intresset har även kretsat kring huruvida lärarna i sin 
undervisning medvetet eller omedvetet använder sig av de olika intelligenserna som Howard 
Gardner definierat och hur de ser på klassrumsmiljöns betydelse för elevernas lärande. Utifrån 
intervjuundersökning och litteraturstudier tycker vi nu att vi har fått oss en ganska god bild av 
hur de redan yrkesverksamma lärarna arbetar med detta.  
 
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa 
de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 
även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter. (Lpo 94) 

 
 

5.1 Skolans undervisning 
 
 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94) 

 
 
Det finns ingen annan takt att lära sig i än sin egen. Varje människa har sitt eget unika sätt att 
lära sig nya saker och alla använder sig av olika sätt eller strategier för att lära sig vid olika 
tillfällen. Detta har framkommit både i intervjuundersökningen och i litteraturen.  
 
Vi måste våga ifrågasätta vårt traditionella sätt att arbeta på anser Boström och Wallenberg 
(2003). Men eftersom det fortfarande passar många elever så menar författarna att de 
traditionella arbetsmetoderna inte är helt misslyckade. När vi intervjuade Ester så uppgav hon 
att hon tycker att det finns ett traditionellt sätt att jobba i skolan som på något vis är fastställt 
en gång för alla och det gör att intelligenserna ibland glöms bort eftersom det redan är så 
förutbestämt hur arbetet ska utföras och det kan vara svårt att ta sig ur. Vi håller inte riktigt 
med Ester utan vi tror att det traditionella arbetssättet i skolan inte finns kvar i samma 
utsträckning som tidigare och att det inte borde vara omöjligt att genomföra önskade 
förändringar. Vi tror inte heller att det traditionella arbetssättet behöver utesluta en integrering 
av intelligenserna i undervisningen. 
 
”Vissa lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att se och läsa och ytterligare andra genom 
att känna och göra” (Stensmo 1997. s.183). Vår undersökning visar att elevers lärstilar 
varierar och att lärarna arbetar allt mer medvetet för att kunna tillgodose de individuella 



 

skillnaderna som finns. Alla lärare som vi intervjuat är överens om att alla elever får sina 
behov tillgodosedda någon gång men att det är svårt att tillgodose alla elevers olika sätt att 
lära samtidigt. Det ser vi som något helt naturligt eftersom det trots allt ofta är endast en lärare 
i varje klassrum med ett stort antal elever. Beatrice tror att det kan skapas ett klassrum där det 
finns plats för att tillgodose alla elevers olika behov. I alla fall om det finns tillräckliga 
resurser, tillhörande grupprum och tillhörande musikrum. Anna och Malin menar att även 
elevantalet och gruppens sammansättning kan spela in när alla elevers behov skall tillgodoses.  
 
 

5.2 Intelligens 
 
När vi intervjuade lärarna och frågade om deras undervisning medvetet eller omedvetet på 
något sätt omfattade Howard Gardners definition av de olika intelligenserna, så var svaren 
ganska varierande av olika anledningar. Exempelvis så berättade Gudrun och Rosa att de inte 
arbetar direkt efter hans tankar men att de ibland lite omedvetet utgår från elevernas olika 
fallenheter, läggningar, starka sidor och intressen när de utformar sin undervisning. Vi tror att 
det är viktigt att som lärare ha en medvetenhet om de olika intelligenserna då de kan skapa en 
större förståelse för hur olika individer är och att ingen är den andra lik. Med den 
medvetenheten tror vi liksom de intervjuade lärarna att det är lättare att möta en elev på rätt 
nivå och därigenom kunna tillgodose deras behov. 
 
Vi tycker att det är väldigt viktigt att förstå och acceptera att alla människor lär på olika sätt. 
Gardner (1998b) menar att eleverna utbildningsmässigt blir effektivare om skolan arbetar med 
multipla intelligenser. Han tror att de flesta eleverna prestera bättre i skolan om skolämnena 
skulle presenteras på ett mer varierande sätt och om inlärning skulle kunna mätas. Vi är 
överens med samtliga lärare om att individuell inlärning kan underlättas genom kunskap om 
de olika intelligenserna. Vi tror också precis som Anna och Malin säger att man som lärare 
kan möta elevernas behov på ett mer medvetet sätt genom kunskaper om de olika 
intelligenserna. Beatrice menar att det tar tid att lära känna en elev och inte förrän eleven har 
setts i olika situationer kan man skapa sig en riktig bild. Hon menar att lärare inte kan veta hur 
en elev lär på bästa sätt, utan att lärare bara tro och gissa. Det tycker vi verkligen visar på hur 
viktigt det är att lärare har dessa kunskaper. 
 
De flesta lärarna har angett många olika bra exempel på hur de praktiskt arbetar för att 
tillgodose alla elevers olika behov. Exempelvis så menar Beatrice att det finns olika sätt att 
lära som visar sig mer konkret än andra i ett klassrum. Vissa elever är visuella, några elever 
behöver ögonkontakt, en del elever lyssnar väldigt bra och några elever måste sitta och leka 
med någonting när de lyssnar. Men hon påpekar att det inte alltid är möjligt att tillåta detta i 
undervisningen eftersom det ibland krävs att de tittar och ibland krävs det att eleverna lyssnar, 
för att de ska förstå. Anna och Malin arbetar väldigt praktiskt nu när de precis startat upp 
varsin etta. Det är mycket klippa, klistra och måla vilket gynnar de elever som är spatialt 
intelligenta. Ester ger exempel på att hon har skapat två ståplatser i en hörna av klassrummet, 
där är borden höjda så att eleverna kan välja att stå och arbeta. Hon berättar också att hon har 
mattor som eleverna kan ta om de vill ligga på golvet och läsa. Vi tycker att dessa exempel 
visar att lärarna strävar efter att uppnå individuellt lärande. 
 
Enligt Ester så är vissa elever auditiva och lyssnar gärna på musik när de lär sig, medan andra 
behöver ha knäpptyst. Vi tror att en förutsättning för individuellt lärande är att läraren vara 
flexibel. Vi är också övertygade om att lärare måste våga tillåta eleverna att få möjligheten att 
komma underfund med sitt eget ultimata sätt att lära. Antingen så kan de elever som vill ha 



 

musik få använda sig av Mp3-spelare eller så kan de som vill ha absolut tyst kan sitta i ett 
grupprum. Hörlurar kan annars vara ett bra alternativ då blir det tyst och eleverna kan undvika 
att bli störda. Ett medvetet val från Beatrice är att spela musik i klassrummet på morgonen när 
eleverna kommer in. Det gör hon för att det ska vara lugnt och skönt så de kan få en bra 
gemensam start på dagen. Önskemålen bland eleverna varierar och Stensmo (1997) menar att 
elever som bäst tar in information visuellt eller auditivt har den vänstra hjärnhalvan som 
dominerande och behöver ett tyst och ljust rum för att lära sig på bästa sätt. Elever vars högra 
hjärnhalva dominerar arbetar bäst där belysningen i rummet är dämpad. Där lär de sig bäst 
kinestetiskt och i samarbete med andra.  
 
 

5.3 En gynnsam klassrumsmiljö för lärande 
 
Vi tror att ett positivt och tryggt klassrumsklimat, med lugna tydliga ledare kan vara en 
avgörande faktor för att skapa en bra atmosfär för inlärning. Det har även har framkommit av 
de lärare som vi intervjuat. Bolstad (1998) menar att miljön i har allra högsta grad har 
betydelse för inlärning och även för förmedlaren, i det här fallet läraren. Enligt honom är det 
att en gynnsam miljö att föredra. En miljö som känns trivsam i såväl fysiska som psykosociala 
aspekter är och faktum är att även den mest genomtänkta planeringen kan få ett abrupt slut om 
miljön inte är gynnsam. Som lärare är man den ansvarige det även om det inte alltid möjligt 
att påverka miljöfaktorerna. Beatrice tar ofta upp med när eleverna sitter i mindre grupper om 
de känner att det är tillåtet att göra bort sig i gruppen. För henne är det viktigt att våga 
misslyckas och säga fel utan att någon börjar skratta. 
 
Vi tycker att det är väldigt viktigt att eleverna får vara med och bestämma hur klassrummet 
ska vara utformat eftersom det trots allt är deras arbetsplats. Eleverna i Beatrices klassrum kan 
påverka väldigt mycket och hon tror att om de känner att de är med i processen så känner de 
att de arbetar åt samma håll. Därför försöker hon att medvetet påverka klassrumsmiljön. 
Bolstad (1998) anser att man ska se till att man har goda användningsmöjligheter av väggar 
och golvyta eftersom dessa kan komma att behövas för olika ändamål. Han hävdar också att 
man bör se till att ha goda möbleringsmöjligheter så att man kan variera sin undervisning efter 
önskat behov även om det ofta är så att man måste hålla till godo med ett rum som inte har 
dessa potentialer.  
 
Bolstad (1998) menar att lokalens storlek är en viktig och betydande faktor för att en gynnsam 
undervisning skall kunna bedrivas och därför så bör också antalet människor harmonera med 
lokalens storlek. Han påpekar också att man bör ha luft, ljus och ljud/akustik i åtanke eftersom 
dessa komponenter är av stor betydelse för en god undervisningsmiljö och för att skapa en 
gynnsam atmosfär som kan bidra till lärande. Lärarna är överens om att en faktor som kan 
påverka, är om det är för många personer i ett klassrum eftersom det då lätt blir rörigt. Därför 
så ser de väldigt positivt på att ibland kunna dela in sina klasser i mindre grupper. 
 
 

5.4 Slutsatser  
 
Alla lärarna har angett bristen på personal, lokaler, ekonomi och stora elevgrupper som deras 
största hinder och som hämmande för dem i utvecklingen av deras undervisningsstrategi. 
Dessa hinder är inget som lärare direkt kan påverka men enligt oss bör det ändå inte vara 
något som borde utesluta möjligheterna till individuellt lärande. De individuella olikheterna 
finns även bland lärare och de använder sig också av olika strategier för att lära och att 



 

undervisa. Eftersom lärares undervisning kanske ofta avspeglar de personliga intressena så ser 
vi det som en stor fördel att kunna arbeta i arbetslag för att kunna ge och ta idéer av varandra. 
Vissa lärare har en naturlig fallenhet för praktiska arbetssätt medan andra lärare kanske 
föredrar mer teoretiskt arbete. Därför anser vi att det är viktigt att dra nytta av varandras 
kunskaper och att kanske bli bättre på att anpassa och ämnesfördela lärarnas kunskaper mellan 
olika klasser. 
 
Vi anser att alla lärare bör kunna anpassa sin undervisning efter alla elevers olika behov då 
skolan har kommit att bli allt mer individualiserad. Vi tror att de ständiga förändringar som 
samhället genomgår inte är något som skolan kan undgå att dras med i. Bland de lärare som vi 
har intervjuat så visar deras tankegångar och arbetssätt på att de försöker att se varje enskild 
individ och skapa en undervisning som gynnar alla elever. Det är många gånger en svår 
uppgift eftersom det finns olika faktorer som gör att de sätt som de önskar att genomföra sin 
undervisning på inte är möjlig.  
 
Genom vår undersökning anser vi oss fått förnyade kunskaper om vilka faktorer som är 
viktiga för att skapa ett klassrum där alla elever kan trivas och lära sig. Vi har fått en 
förståelse för att alla människor har sin unika sammansättning av olika intelligenser och att 
dessa används på olika sätt vid olika tillfällen. Vi har fått en djupare insikt för hur viktigt det 
är att lärare fortsätter att ständigt utvecklas i sin lärarroll och att förstå att ingen kan göra allt 
men att alla kan göra något.   
 
Förslag till vidare forskning 
Under examensarbetets gång har det väckts en del nya tankar och frågor. Något som skulle 
kunna vara intressant är att genomföra en liknande undersökning men då utifrån elevernas 
perspektiv. En annan idé kan vara att jämföra olika fysiska klassrumsmiljöer för att se hur 
dessa påverkar elever och lärare. En fördjupning i någon av intelligenserna kan också vara 
intressant att undersöka. 
 
Vi tycker att Harry Martinssons dikt, Ängens sång, på ett vackert och bra sätt sammanfattar 
det som vi försökt att förmedla genom detta examensarbete: 
 

 
En blommande äng kan beskrivas bara av sina fjärilar, 

bara rätt besjungas av sina bin. 
Att hålla samman denna tusenflykt 

och rätt urskilja biens sång 
kan bara de feer som evigt övat.  

(1974. s. 25) 
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Bilaga 1 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som under höstterminen skriver vårt avslutande examensarbete i vår 
lärarutbildning. Vi har båda haft vår verksamhetsförlagda utbildningstid på X skola och vi 
känner att vi väldigt gärna skulle vilja utföra vår intervjuundersökning hos Er.  
 
Vår ambition är att intervjua sex utbildade lärare som har erfarenhet från arbete med elever i 
skolår 1-6.  
 
Vi skulle gärna se att Du kan ge oss namnförslag på lärare som är intresserade av att bidra 
med sin medverkan i vår undersökning för att ge oss den nödvändiga information som vi 
behöver.   
 
Intervjuerna har vi planerat att genomföra under veckorna 41 och 42. 
 
Därför är vi väldigt tacksamma för svar senast onsdag V.40. 
 
Vi bifogar vårt missivbrev som vi sedan tänkt skicka ut till de lärare som kommer att beröras. 
 
 
Vi ser fram emot att höra från Er! 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Jennie Frisk   och   Anneli Arvidsson 
xxx-xxx xx xx        xxx-xxx xx xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 
 
 
     X den 25 september 2007 
 
 
 
Till lärare i grundskolans tidigare år 
   
Vi är två lärarstuderande vid Högskolan i Gävle som nu läser den sista och avslutande 
terminen i vår utbildning. Det som nu återstår för oss innan utbildningens slut är 
examensarbetet. Med tanke på att alla elever lär på olika sätt har vi valt att undersöka vilken 
betydelse en stimulerande klassrumsmiljö kan ha för elevernas olika sätt att lära, kopplat till 
de nio olika intelligenserna (se bilaga).  
 
Vi har båda valt att inrikta oss på att bli lärare för elever i grundskolans tidigare år och med 
hänsyn till Din yrkeskunnighet är vi väldigt angelägna om Din medverkan i vår intervjustudie.  
 
Deltagandet sker frivilligt och resultatet kommer att framställas konfidentiellt. I 
examensarbetet kommer inga personuppgifter att avslöjas. Det kommer inte att vara möjligt 
att koppla angivna svar till enskilda individer. För studiens tillförlitlighet är en hög 
medverkan viktig, så vi ber därför om Din medverkan. Examensarbetet kommer att 
avrapporteras inom ramen för lärarutbildningen.  
 
 
 
Vid frågor och eventuella funderingar kring studien, så tveka inte att kontakta oss.  
 
 
 
Jennie Frisk    Anneli Arvidsson 
xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx 
X@student.hig.se   X@telia.com 
 

 

 

 

Handledare: 

Universitetsadjunkt, Harry Berg 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

Högskolan i Gävle 

801 76 GÄVLE 

xxx-xx xx xx 

xxx@hig.se 



 

Howard Gardner myntade begreppet multipla intelligenser och har hittills definierat nio 

stycken.  

 
1. Logisk-matematisk intelligens. De logiskt- matematiskt intelligenta föredrar abstrakt 
tänkande och vill ha ordning och reda. De är duktiga problemlösare och tycker om att räkna 
och använda datorer. Intelligensen kännetecknas av förmågan av att handskas med logiska 
och numeriska mönster samt förmågan att följa långa resonemangskedjor. Den logisk-
matematiska intelligensen karaktäriseras främst av vetenskapsmän, matematiker, ingenjörer 
samt utredare. 
 
2. Lingvistisk intelligens kännetecknas av förmågan att handskas med språkets olika 
funktioner såsom ords mening, ljud och rytm. Som lingvistiskt intelligent är man metodisk, 
systematisk och vältalig, tycker om att lyssna, läsa, skriva och har en god förmåga att 
argumentera. Detaljminnet är gott och denna intelligens karaktäriseras främst av poeter, 
journalister, reklammän och politiker.   
 
3. Musikalisk intelligens. De musikaliskt intelligenta är känsliga för tonhöjd, tonkvalitet och 
rytm. Intelligensen kännetecknas av förmågan att producera och uppskatta rytmer, toner och 
klanger. Kompositörer, musiker och artister är de mest representerade yrkesgrupperna inom 
denna intelligens.   
 
4. Spatial intelligens, kännetecknas av människor som minns och tänker i bild och i form. De 
har ett väl utvecklat färgsinne och gillar att rita, skulptera och måla. De har även lätt för att 
avläsa tabeller kartor och diagram. Till denna intelligens hör främst arkitekter, navigatörer 
och konstnärer. 
 
5. Kroppslig-kinestetisk intelligens, kännetecknas av dess goda förmåga att kontrollera sina 
kroppsliga rörelser. De har även mycket god finmotorik och är mycket skicklig med sina 
händer. Lär sig bäst genom fysiska aktiviteter och genom att röra vid saker. Dessa människor 
har även goda reflexer och karaktäriserar främst idrottare, hantverkare, skådespelare och 
dansare. 
 
6. Interpersonell intelligens, kännetecknas av sociala och kommunikativa människor med god 
förmåga att samarbeta med andra. De innehar även förmågan att förstå behov, önskningar 
sinnestillstånd och temperament hos andra människor. Är känsliga för stämningar och andras 
intentioner och är goda förhandlare. Ledare, lärare, försäljare och terapeuter är de som främst 
kännetecknar denna intelligens. 
 
7. Intrapersonell intelligens. De intrapersonellt intelligenta har en medvetenhet om egna 
känslor och värderingar, de är intuitiva, självmotiverade och med känslighet för vad som är 
livets mening. Intelligensen karaktäriserar människor med god självkännedom, exempelvis 
författare, terapeuter och filosofer. 
 
8. Naturintelligens, kännetecknas av en ekologisk förståelse för djur och natur. En 
naturintelligent person tillbringar mycket tid utomhus och är duktig på att artbestämma växter 
och djur. För att få en överblick och en helhetssyn så integrerar dessa personer gärna olika 
ämnen för att redogöra olika samband i naturen.  
 
9. Existentiell intelligens. De existentiellt intelligenta funderar mycket på den mänskliga 
tillvaron om livet och döden. För gärna filosofiska och religiösa diskussioner med 
likasinnade. 



 

Bilaga 3 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
1. Tror du att elever lär på olika sätt?  
 
2. Har du elevernas olika sätt att lära i åtanke när du utformar din undervisning? 
 
3. Anser du det möjligt att ta till vara alla elevers olika sätt att lära?   
 
4. Täcker du upp elevernas personliga sätt att lära genom ditt arbetssätt? 
 
5. Är vissa elevers behov lättare att tillgodose än andra?  
 
6. Vilka behov är lättare att tillgodose? 
 
7. Vilka behov är svårare att tillgodose? 
 
8. Vilket/vilka sätt att lära får störst utrymme i klassrummet? 
 
9. Vilket/vilka sätt att lära får minst utrymme i klassrummet? 
 
10. Vad har du för kunskaper om Howard Gardners intelligenser? Har dessa haft någon 
betydelse för hur du har utformat ditt arbete?  
 
11. Kan kunskap om de olika intelligenserna underlätta individuell inlärning? 
 
12. Tror du att det är möjligt att skapa ett klassrum för alla intelligenser? 
 
13. Tror du att klassrumsmiljön har betydelse för elevers inlärning? 
 
14. Vilka faktorer har betydelse för att utveckla en bra klassrumsmiljö? 
 
15. Har du medvetet utformat klassrumsmiljön? 
 
16. Vad är det i huvudsak som styr din undervisningsstrategi? 
 
17. Har du alltid använt dig av samma strategi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


