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C- uppsats i pedagogik. Akademin för Utbildning och Ekonomi. Avdelning för kultur-, religions- 

och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

 

ABSTRACT 
 

Idag vet vi att tillämpning av elevers personliga inlärningsstil är mycket viktig för att de ska klara 

av de uppsatta målen för de uppsatta kursplanerna, lika viktig är lärarens undervisningsmetod och 

hur denne tillämpar sin undervisning till varje elevs särskilda behov och inlärningsstil.  Denna 

undersöknings syfte ämnar undersöka vad fyra praktiserande lärare använder för metoder i sin 

undervisning för att möta alla elevers olika inlärningsstilar. Metoden som används för 

undersökningen är den kvalitativa forskningsintervjun. Resultatet visar att utifrån intervjuerna med 

lärarna är att lärarnas undervisningsmetoder baseras ganska mycket på det den presenterade 

litteraturen tar upp. Det intressanta med detta resultat var att bara en av lärarna var medveten om de 

olika inlärningsstilarna medan de andra inte var det, trots detta föll sig deras undervisningsmetoder 

ihop med vad litteraturen tog upp.  

Nyckelord: Inlärningsstilar, undervisningsmetoder, motivation 
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1 INLEDNING 
 

Idag vet vi att den traditionella skolundervisningen som dominerat i Sverige och i övriga världen 

inte ger alla elever den rättvisa att klara målen som är uppsatta. Med ständigt ny forskning och nya 

studier om inlärning har vi en stor hjälp och ett gediget underlag hur vi kan förbättra och hjälpa 

eleverna inlärningsprocess i förhållande till miljö och undervisning.  

Jag har under min utbildning intresserat mig mycket för inlärningsstilar och undervisningsmetoder 

som man kan använda sig av för att nå fram till eleverna utifrån deras förutsättningar. När jag ser 

tillbaka på den litteratur som vi använt oss av i kurserna har jag saknat konkret fakta om 

undervisningsmetoder och inlärningsstilar. Jag har därför valt att intervjua fyra praktiserande lärare 

för att se vilka undervisningsmetoder de använder sig av och hur mycket de tillgodoser varje elevs 

behov i sin undervisning, samt vad pedagogisk litteratur beskriver om ämnet. 

 

Elever under inlärning är ett spännande moment, ingen elev är den andra lik och det är det som gör 

det pedagogiska yrket så spännande, man måste ständigt utveckla sig och hitta nya lösningar. Men 

på vägen kan det underlätta att ha några säkra metoder att gå efter, vilka? 
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2 BAKGRUND 
 

2.1. Inlärningsstilar 
 

Människors inlärningsstilar är starkt förankrade i hjärnans arbetssätt och består av både 

biologiska/genetiska och miljömässiga faktorer. Dunn och Dunns utarbetade modell visar hur 

sociologiska, fysiologiska, miljömässiga och emotionella faktorer påverkar inlärningsprocessen 

(Boström, Svantesson 1998). Inlärningsstilen är allt som människan koncentrerar sig på, behandlar 

och minns ny och svår information. Det finns två olika sätt som de flesta barn bearbetar och lär in 

information på, analytiskt eller globalt. Exempel på detta är: 

Analytisk      Global 

Tystnad             Ljud 

Stark belysning     Dämpad belysning 

Formella sittplatser    Informella sittplatser 

Arbetar med en uppgift till den är klar               Arbetar med flera uppgifter samtidigt 

Småäter efter att de slutfört sina Småäter medan de håller på med sina 

uppgifter 

 

Föredrar lektioner uppbyggda på steg-                 Föredrar en översiktlig helhetsbild så att de 

för steg detaljer                            vet vad lektionen går ut på 

Analyserar ett problem                Relaterar det han lärt sig till egna erfarenheter 

Föredrar specificeringar och        Är impulsiv i sitt beslutsfattande 

Kriterier   

(Boström, Svantesson 1998) 

 

Elever föds med minst en perceptuell förmåga d v s en sinnesförmåga som är mer dominant, och de 

behöver oftast en perceptuell förmåga för att kunna lära sig saker och ting. Man ska titta vilket sinne 

hos eleven som är mest utvecklat och sedan presentera ny information via denna kanal (Boström, 

Svantesson 1998). Dunn och Dunn delar in elevernas sinnesförmågor i fyra olika kategorier: 

De visuella personerna lär sig bäst genom iakttagelser. De auditiva inlärarna lär sig bäst genom 

hörselsinnet. De taktila inlärarna lär sig bäst genom att röra vid och få använda fingrarna. 

Det kinestetiska sinnet kan indelas i yttre och inre faktorer. Vissa elever tänker klarare när de rör på 

sig. De lär sig när de använder hela kroppen. Vissa elever är starkt känslomässiga i sitt sätt att ta 

emot information. De måste trivas med arbetssättet i klassrummet annars fungerar inte inlärningen. 

(Boström, Svantesson 1998). 
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 Likt Dunn och Dunns modell learning by styles är NLP (NLP i skolan) en inlärningsmodell som 

utgår från hjärnans sätt att arbeta. NLP är en förkortning av Neuro Lingvistisk Programmering. 

Neuro står för hjärnans celler, lingvistisk för vårt språk och programmering för hur vi med hjälp av 

språket programmerar hjärnans celler och därmed vårt beteende. NLP är sålunda en modell som 

beskriver hur vårt inlärningsbeteende fungerar och är framforskat av Ginger (Boström, Svantesson 

1998).  

Inom NLP:n utgår man från att vi har tre primära system att ta emot information från omvärlden, 

VAK (Visuell, Auditiv, Kinestetisk). 

 

Med denna modell av NLP kopplar man elevens inlärningsstil till den hjärnhalva som är mest 

dominant, Höger eller Vänster. 

 

Vänster   Höger 

Auditiv                                                  Kinestetisk 

Visuell/vänster                                      Visuell/höger 

 

 Färdigheter i hjärnans Hemisfärer 

 

Språk                                                     Färger 

Läsning                                                  Konst 

Hörsel                                                      Känslor                                 

Detaljer och fakta                                  Färger och mönster 

 

 

Enligt Jensen (2007) är en inlärningsstil det sätt på vilket man föredrar att tänka, bearbeta 

information och förstå verkligheten, enskilda elever får betydligt bättre resultat på prov när de tillåts 

använda de inlärningsstilar eller metoder som passar just dem. Det finns massor av olika 

inlärningsstilar, anledningen till att de skiljer sig så mycket från varandra är att de lägger tonvikten 

på olika saker. Den mänskliga hjärnan utnyttjar inte bara ett enda sätt för att lära sig saker. 

Människan använder en rad olika metoder, beroende på omständigheter och på vårt behov av att 

överleva (Jensen 2007). Det främsta syftet med varje form av inlärning är att den ska vara oss till 

nytta i framtiden (Carlsson 2002). 

 

2.2. Lärandets förutsättningar  
  

Segolsson menar att en pedagogisk situation innebär ständiga förändringar och variationer, mellan 

individer, och mellan individ och innehåll. Alla elever bär med sig en mängd erfarenheter som 

påverkar deras lärande, och sättet de lär sig behöver inte se likadant ut från en 
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undervisningssituation till en annan. Av den anledningen menar han är det viktigt att lära eleverna 

variationerna och det obekväma, och många gånger abstrakta ifrågasättandet av den omedelbara 

sanningen (Segolsson 2011). Segolsson (2011) översätter hermeneutiken och tolkningen till läran 

att förstå, tolkning som en aktiv lärandeprocess innebär att tankar bryts snarare än byts och där 

förståelse av något innebär förnyelse och omskapande (Segolsson 2011). Genom elevers 

bildningstanke menar Segolsson att det är viktigt att föra fram ett hermeneutiskt förhållningssätt om 

de i skolan ska ges möjlighet att självständiga, kritiska och demokratiska individer i skolan, i 

samhället och i livet. För att lyckas med detta är en väg att ifrågasätta reproduceringen av tidigare 

givna tolkningar som oftast tas för objektiva sanningar, för att istället öppna upp för ett 

tolkningsutrymme där tanken tillåts att bryta de på förhand uppsatta sanningarna (Segolsson 2011).  

Segolsson skriver att fokus är förståelse och tolkning av något oavsätt i vilken form det visar sig. 

Tolkning är en mänsklig aktivitet som utvecklas ur en möjlighet som redan finns i situationen från 

början. Subjektet finns i objektet och objektet hos subjektet, och själva akten i vilken förståelsen 

konstitueras utgör både utgångspunkt och slutpunkt för vår förståelse (Segolsson 2011). Detta 

menar Segolsson utgör grundprincipen för att vi ska kunna tala om termer av att vi tolkar saker 

olika och att vi genom hjälp av andras tolkningar av något kan vidga vår egen förståelse på ett 

kvalitativ annorlunda sätt och därmed lära oss något nytt (Segolsson 2011). 

Enligt Carlgren kan man skilja ut tre inlärningsteoretiska traditioner som kan knytas till olika sätt att 

uppfatta relationen utveckling – inlärning. I det första är inlärning detsamma som utveckling. Ju mer 

man lär sig desto mer utvecklas man. Därmed kan de pedagogiska ansträngningarna koncentreras 

till att åstadkomma inlärning. Om man istället ser individens inlärning som bestämd av hennes 

utveckling blir de pedagogiska ansträngningarna istället inriktade mot att undersöka de 

utvecklingsmässiga förutsättningarna för inlärning samt att skapa betingelser för individens 

(spontana) utveckling. En tredje tradition ser att inlärningen kan bidra till utvecklingen – det vill 

säga accepterar att utvecklingen begränsar men att den samtidigt kan påverkas av inlärning 

(Carlgren, 1999). Det krävs att vi lyfter fram elevernas perspektiv på skolan och på deras skolgång 

som ett betydelsefullt underlag till våra bedömningar av deras lärande och kompetenser (Giota 

2006).  

För att elevers lärande ska lyckas genom organiserade pedagogiska processer, genom vilka eleven 

lär sig förstå världen och utveckla sina kompetenser, måste läraren själv ha goda kunskaper inom 

två olika områden: Läraren måste själv förstå det innehåll som eleverna ska tillägna sig och ha goda 

kunskaper om betingelserna för lärande (Madsén 2006). Läraren bör eftersträva att utforma 

arbetsuppgifterna så att de stimulerar till ett intentionellt lärande och ett aktivt förhållningssätt. När 

man lyckas med detta är sannolikheten hög för att eleverna genom sitt arbete kan utveckla förståelse 
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och kompetens inom ämnesområdet (Madsén 2006). Saknas det engagemang i utbildningen måste 

det skapas av läraren , vilket innebär att våga prova något nytt, en god undervisning innebär att 

skapa motivation (Carlsson 2002). Det som sker i undervisningsprocessen är beroende av en mängd 

olika faktorer, både yttre och inre. I själva undervisningen är det individer som samspelar med 

varandra, lärare- elev och elev- elev. Detta samspel som kan betecknas som relationistisk innebär att 

individen skaffar sig självmedvetande genom interaktion med andra individer i sin närhet. 

Medvetande uppstår i den sociala processen endast när den processen i sin helhet går in i, eller är 

närvarande i, erfarenheten hos vilken som helst av de givna individer som är gripna i denna process 

(Carlsson 2002). 

Ingen inlärningsteori kan ensam ge hela sanningen. De flesta av dem befattar sig bara med en del av 

inlärningsområdet och, för att nå mesta möjliga helhetsförståelse av hur inlärning sker, måste vi 

därför orientera oss i många olika teorier. Det finns inte en typ av inlärningsprocess och en 

allomfattande inlärningsteori. Inlärning innefattar olika processer, beroende på vilken stoff och 

vilken aktivitet det handlar om (Imsen 2000) 

 

 2.3. Specialpedagogik- hjälp eller stjälp 
 

Specialpedagogik som metod att hjälpa elever med inlärningssvårigheter menar Emanuelsson och 

Persson att det kan stjälpa mer än hjälpa och man måste vara försiktig, då man placerar elever med 

inlärningssvårigheter i ett fack. Specialundervisningen kan bidra till en ökad klyfta mellan elever 

med inlärningssvårigheter och ”normala” elever, de konstaterar att specialundervisning bör 

användas i större utsträckning i hela klassrummet då den även är till hjälp för alla individer under 

lärande (Emanuelsson, Persson, 1996). Förståelse och insikt om beteendestrukturer på individnivå 

är en förutsättning för att kunna förstå fenomen på grupp- och samhällsnivåerna (Berglund 2000). 

  

 
2.4. Återkoppling som lärande  
 

Ett sätt att stödja och stimulera elevernas eget lärande är genom återkoppling som stimulerar till 

självreflektion och fortsatta ansträngningar. Men också att man utgår från ett elevperspektiv, där 

man tar mer hänsyn till olika elevgruppers sätt att tänka och handla i skolan, liksom deras 

förutsättningar att lära och utvecklas över tid (Giota 2006). 
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Enligt Grönlund är återkoppling som innefattar konkreta resultat, förklaringar och information om 

specifika aktiviteter för att förbättra resultaten ett bra sätt att stödja elevers lärande. Återkoppling 

riktat mot elevers lärprocess eller självstyrning är den återkoppling som har störst effekt för att 

stödja elevens lärande (Grönlund 2011). Grönlund skriver att återkopplingen bör vara utvecklad och 

målinriktad. Den bör vara inriktad på uppgiften eller lärprocessen och inte på eleven som person i 

form av en återkoppling där tonvikten ligger på det uppnådda resultatet och inte på instruktioner för 

vidare lärande. Återkopplingen bör vara framåtblickande och den bör främja elevens förmåga för 

självstyrning (Grönlund 2011).  Formativ återkoppling har som syfte att stärka elevernas förmåga 

att ta ansvar över sitt eget lärande, för att detta ska fungera bör eleven vara klar över målen samt att 

utveckla förmågan att själv jämföra sin prestation med målen. Självstyrning innebär hur eleven styr 

och reglerar sitt eget agerande mot lärandemålen. Det innefattar självständighet, självstyrning och 

självdisciplin. Grönlund refererar till amerikansk forskning som visar att studenter som utvecklat 

självstyrning och självvärdering lär sig mer effektivt än studenter som inte gjort detta samt att detta 

är en förmåga hos studenten som går att utveckla med hjälp av formativ återkoppling (Grönlund 

2011). Uppgifter som är av öppen karaktär erbjuder större möjligheter att ge återkoppling riktad 

mot lärprocess och självstyrning (Grönlund 2011). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad fyra praktiserade lärare använder för 

undervisningsmetoder till varje elevs särskilda inlärningsstil.  

4 METOD 
 

Denna studie baseras på en kvalitativ undersökningsmetod. Nedan följer en beskrivning om 

metoden samt tillvägagångssättet.  

 
4.1 Kvalitativ undersökning  
 

Kvalitativa undersökningar syftar till att undersöka hur människor tänker och vad de har för 

uppfattning om ett visst område (Trost 2005). Den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ 

kunskap uttryckt på normal prosa; den syftar inte till kvantifiering (Kvale 2009).  Kvalitativa 

forskningsintervjuer har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 

av intervjupersonens livsvärld och arbetar därmed inte med ord och siffror. Den kvalitativa 

intervjuns precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen motsvarar exaktheten i 

de kvantitativa måtten (Kvale 2009), en empirisk undersökning ämnaratt studera verkligheten 

genom undersökningar grundade av erfarenheter.    

 

4.2 Deskriptiv metod 
 

Här uppmuntrar den kvalitativa intervjuaren intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva vad 

denne upplever och känner och handlar. Fokusen ligger mer på att erhålla nyanserade beskrivningar 

som återger den kvalitativa mångfalden, skillnaderna och variationerna hos ett fenomen. Frågan på 

varför intervjupersonens upplever och handlar som denne gör är främst forskarens uppgift att 

försöka svara på (Kvale 2007).  Den här metoden används när forskaren vill få fram en berättande 

bild av ämnet och det sker när forskaren beskriver och försöker förklara detta (Cohen, Manion, 

Morrison 2009). Det är beskrivningar av specifika situationer och handlingar som dras fram, inte 

allmänna åsikter (Kvale 2007), med denna metod kommer forskaren åt helt andra konkreta 

innebörder om han inte bara ställer allmänna frågor. Den kvalitativa forskningsintervjun är 

fokuserad på bestämda teman. Intervjun riktar fokus mot forskningsämnet genom öppna frågor, 

sedan är det intervjupersonen som tar fram dimensioner som denne finner viktiga inom 

undersökningsområdet (Kvale 2007).  
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Då syftet med studien är att undersöka vad lärare använder för undervisningsmetoder har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Öppna frågor krävs för att respondenterna i 

undersökningen ska kunna beskriva hur de undervisar och vilka metoder de använder, de kan då ge 

mer djupgående svar och beskriva utifrån sina erfarenheter hur de upplever sin undervisning och 

vad de får för resultat utifrån elevernas inlärningskapacitet. Respondenterna svarar utifrån deras 

erfarenheter och med de ställda intervjufrågorna kommer deras verklighet i fokus vad gäller 

undervisningsmetoder och inlärningsstilar.   

 En deskriptiv undersökningsmetod  bidrar att respondenterna ger en mer beskrivande bild av 

ämnet, varför de använder sina undervisningsmetoder, hur de upplever gensvaret hos eleverna, vad 

de tycker är viktigt att tänka på när man undervisar och hur de upplever hela undervisningstillfället i 

klassrummet. Detta gör att deras svar kan analyseras på ett djupare sätt vilket underlättar då 

resultatet av studien ska arbetas fram 

 

4.3 Etiska överväganden, reliabilitet och validitet 
 

När man gör en intervjustudie finns det etiska aspekter som man måste ta hänsyn till. 

Etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen, därför bör potentiella etiska frågor 

beakas från början av undersökningen (Kvale 2007). Det är viktigt att erhålla 

undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i studien och att säkra konfidentialitet 

och överväga de konsekvenser som kan följa av studien för de undersökta personernas del (Kvale 

2007). Man måste överväga vilka de personliga konsekvenserna blir för undersökningspersonerna, 

tillexempel stress under intervjun och förändringar i självuppfattning (Kvale 2007). 

Med reliabilitet menas att för att få ett rättvist resultat bör alla intervjuade personer få samma 

förutsättningar under intervjuns gång som tillexempel intervjuplats och tidpunkt och att de 

intervjuas av samma forskare (Cohen, Manion, Morrison 2009). Finns det två olika intervjuare kan 

det bli så att exakt samma utskrivna ord i en text kan få olika betydelser beroende på var den som 

skriver väljer att placera ut punkter och kommatecken (Kvale 2007). 

Validitet i en undersökning är att se hur relevant resultatet av intervjun och undersökningen står sig 

till undersökningens syfte (Cohen, Manion, Morrison 2009). Det finns ingen sann, objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form. En mer konstruktiv fråga är: Hur ser den utskrift ut som 

lämpar sig bäst för mitt forskningssyfte? (Kvale 2007). För att få en tillförlitlig och hög validitet 

krävs noggrannhet från intervjuaren samt en metod som kan ge ett relevant resultat till 

undersökningen (Cohen, Manion, Morrison 2009).  

Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjuns genomförande för att de skulle känna 

sig så bekväma som möjligt. Deras konfidentialitet garanterades i och med att namn utbyttes samt 
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att arbetsorten inte nämns. Frågorna var lika för alla respondenter så alla fick samma förutsättning 

under intervjun, då alla respondenter gav sitt samtycke att ställa upp på undersökningen medföljde 

inte några personliga konsekvenser. 

 

4.4 Urval av respondenter 
 

Mitt val av intervjuobjekt inriktar sig på tre senare lärare och en tidigare lärare, valet av vilka som 

skulle vara med i undersökningen var väl genomtänkt och de är inte slumpmässigt utvalda vilket 

betyder att undersökningen riktar sig till en grupp i samma yrkesområde (Cohen, Manion, Morrison 

2007), i detta fall pedagoger vilket också krävdes med denna typ av undersökning. Alla 

respondenter är på något vis bekanta genom tidigare utbildning vilket påverkade valet av 

respondenterna med baktanken att stämningen inte skulle bli stel under intervjutillfället.   

 
4.5 Genomförande 
 

Respondenterna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. De 

fick information vad ämnet skulle handla om, men enkäter med frågor skickades inte ut, 

anledningen till detta var att jag inte ville att de skulle läsa in sig på någon litteratur om 

inlärningsstilar, jag ville att de skulle svara utifrån sina metoder och inte från någon litteratur. 

Respondenterna fick välja tid och plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt under 

intervjun. Två av respondenterna tyckte att det var lämpligt om intervjun skedde i hemmet och de 

två övriga ville att intervjun skulle ske på deras arbetsplats. Vid intervjutillfället fick de enkäten 

med frågorna så att de fick en överblick av frågorna innan intervjun startade. 

Intervjun skedde med öppna frågor så att respondenterna kunde ge en mer övergripande bild av vad 

de kunde och visste om inlärningsstilar och undervisningsmetoder. Under intervjutillfället 

antecknades deras svar ner, vilket krävde då intervjuerna var slut att frågorna och svaren lästes upp 

för respondenterna så att svaren uppfattades korrekt och att respondenterna kände sig nöja med vad 

de svarat. 

 

4.6 Bearbetning av data 
 

Intervjuerna sammanställdes så fort som möjligt då intervjuerna fortfarande var färska för att inte 

påverka resultatet på något som helst sätt. Respondenternas svar, likheter och skillnader 

analyserades. Långa meningar som antecknats under intervjun förkortades utan att ändra något i 

deras svar. Sedan jämfördes respondenternas svar med varandra för att slutligen ställas mot den 

presenterande litteraturen i bakgrunden.   
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5 RESULTAT 
 

5.1  Per, rektor  
 

Per är rektor vid en nystartad 7-9 skola och är utbildad So – lärare. Trots att Per är rektor ser han till 

att han får undervisa sina elever då han tycker att det är viktigt att inte tappa kontakten med 

eleverna. Istället för att ringa in vikarier försöker Per i så stor utsträckning som möjligt ta 

lektionerna själv.  

 

Per anser att en lärare ska vara en lärare och inte en handledare. När han undervisar tycker han om 

att rita och berätta om viktiga saker och händelser. Det är jätteviktigt att man ser att man får med sig 

hela klassen och för att få det brukar han dramatisera och gestikulera, ändra tonläge i sin röst för att 

eleven hela tiden ska vara uppmärksam på honom.  

 

Per anpassar sin undervisning till eleverna genom att när han undervisar ser till att hålla 

ögonkontakt med eleverna för att se om de hänger med, han frågar om de förstår och hänger med på 

det han säger. Många elever kan säga att de förstår trots att de inte gör det och då är det viktigt att 

vara uppmärksam på detta och sedan komma med en lösning på hur man ska arbeta vidare med 

dessa elever. Eleverna ska få påverka sin inlärning och vill de till exempel vara ute så låter Per dem 

vara ute, utomhuspedagogik är mycket underskattad bland äldre elever men Per tycker att det är en 

mycket bra metod för elever att få nya intryck och lära sig ny information. 

 

Den mest effektiva metoden när man undervisar är att vara påläst som lärare och visa att man 

brinner för sitt ämne, på så sätt blir det enklare att väcka intresse hos eleverna och de känner ett 

förtroende för läraren som kan sin sak.  

 

Då Per är rektor kan det ibland bli svårt att planera olika undervisningsmetoder för varje elev i 

klassen. Men han har jobbat i så många år att han ändå känner en trygghet i sitt sätt att undervisa så 

att undervisningen ska gynna alla i klassrummet. 

Per tycker att hans undervisning anpassas till varje elev och på så sätt gör den eleverna rättvisa, det 

är ett mål som man har och strävar efter som lärare – att varje elev ska lära sig så mycket som 

möjligt efter sina egna förutsättningar.  
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5.2 Sandra, So- lärare  
 

Sandra arbetar på en 7-9 skola. 

Elever lär sig olika därför är det viktigt att få med olika moment i sin undervisning, lyssna, prata, 

och se. Känna kan bli lidande i undervisningen. Sandra har muntliga genomgångar och använder sig 

av att visa bilder, låta eleverna se en film och berättar. Allting det Sandra berättar visar hon också 

med andra moment. Sedan låter hon eleverna vara med och påverka hur de ska redovisa vad de kan, 

till exempel diskutera, prov och arbeten. Det är sällan eleverna gestaltar något som en teater och det 

skyller hon på sig själv och menar att hon borde bli bättre på detta. Eleverna redovisar på samma 

sätt men hon är mycket noga med att variera redovisningsmomenten. Om en elev är mindre bra på 

något, till exempel att skriva ett prov anser Sandra att det är viktigt att eleven får träna i det 

momentet och försöka så gott det går, det är viktigt att variera och då även träna på det man är 

mindre bra på.  

 

Det är jätteviktigt att vara lyhörd och se eleverna. På varje lektion måste man vara observant på 

vilka elever som inte hänger med och fånga upp dem så tidigt som möjligt för att sedan hitta en 

strategi hur man ska hjälpa eleven. Vissa elever arbetar jättebra under självständighet medan vissa 

måste ha en mer målstyrd undervisning och under årens gång tycker Sandra att hon har hittat en bra 

balans hur hon ska anpassa sin undervisning efter detta.  

 

Den absolut bästa metoden då Sandra tycker att undervisningen har lyckats som bäst är när hon har 

fångat alla elevers intressen och de får jobba individuellt och hon sedan följer upp var och en av 

eleverna under arbetets gång. Därför är det jätteviktigt att fånga intresset, elevernas intresse har en 

jättestor inverkan på deras inlärning. 

 

Tiden kan ibland vara en tjuv och ibland hinner man inte med allting som man vill, men för det 

mesta tycker Sandra att hon hinner planera olika undervisningsmetoder för eleverna, när man jobbat 

några år så har man det på rutin man vet hur man kan lägga upp undervisningen när tiden innan på 

något sätt inte räckt till.  

 

För det mesta tycker Sandra att hennes undervisning gynnar alla elever. Någon efter en lektion har 

hon känt att hon missat en elev och då är Sandra jättenoga med att följa upp och ägna den eleven 

lite extra tid vid nästa tillfälle. Målsättningen är självklart att man ska lyckas nå alla sina elever - det 

måste vara målsättningen för alla lärare. Man måste ta sig tiden att lära känna alla sina elever och 
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skapa en relation med dem. Och har man lyckats med det lyckas man för det mesta att nå och förstå 

sina elevers behov, och på så sätt kunna hjälpa dem att stärka sina kunskaper att lära för livet.  

 

5.3 Henrik, Idrott Samhälle och Geografi lärare 
 

Henrik arbetar på en 7- 9 skola. Det är viktigt med struktur. Henrik börjar alltid med att skriva på 

tavlan och den första raden är alltid återkopplande till föregående lektion. Sedan har han en 

dagordning som han går igenom ABM- att arbeta med, på så sätt slipper man onödiga frågor och 

dessutom är det väldigt bra med tydlighet för elever med assberger och ADHD. Henrik har alltid ett 

öppet klimat i klassrummet med öppna frågor. Det är viktigt att visa att ingen fråga är dum och han 

visar alltid eleven respekt med att ta dennes fråga på största allvar.  

 

Henrik är observant i klassrummet om eleverna har förstått det han gått igenom och har de inte det 

ställer han frågor för att kunna se vad det är som eleven inte förstår och jobbar sedan utifrån elevens 

förutsättningar för att få den att hänga med. Sedan varierar han sin undervisning med synen, hörseln 

och känseln. 

 

Henrik berättar att han nyss haft religion med eleverna och jobbat med buddism, han och 

musikläraren gjorde ett samarbete där Henrik gick igenom fakta och musikläraren skrev en sång om 

det som eleverna hade läst. Sedan hade klassen ett prov. Alla hade klarat provet. Så Henrik tror att 

för att man ska lyckas bra med undervisningen är det en fördel att jobba tillsammans med andra 

ämneslärare för på så sätt får eleverna en variation och de får utnyttja olika sinnen under sin 

inlärningsprocess.  

 

Henrik brukar inte planera upp olika undervisningsmetoder för att han tycker att han känner sina 

elever så pass väl att han vet hur de fungerar ändå. Han varierar sin undervisning och följer upp 

eleverna på lektionerna.  

 

Hans undervisning tycker han ger alla elever rättvisa som han sade i föregående svar känner han 

sina elever väl och vet hur han ska anpassa undervisningen efter dem. Men man kan ju aldrig vara 

helt säker, man får inte ett kvitto på att undervisningen har lyckats förrän om några år när eleverna 

har gått ut skolan och ska ut i samhället som självständiga individer. 
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5.4 Camilla, Speciallärare för barn med särskilda behov  
 
Då Camilla arbetar med barn med särskilda behov i klasserna 1- 3 handlar hela hennes undervisning 

om att tillämpa så bra metoder som möjligt för varje barns behov. Hon har ingen speciell 

undervisningsstil då hon hela tiden försöker hitta nya lösningar och metoder. 

 

Det är viktigt att hitta var eleven står sedan finns det många sätt att lära in på, känna, smak och 

upplevelse. Camilla lägger alltid in det teoretiska sist av allt i sin undervisning.  

 

Den mest effektivaste inlärningen är när eleverna får uppleva, Camilla ser alltid till att hennes 

elever får uppleva innan hon börjar med det teoretiska. Hon säger att det är bara att tänka tillbaka 

när man själv gick i skolan. När var det man lärde sig som bäst? I skolbänken eller när man fick 

vara kreativ och uppleva saker? Hon är ganska så säker på att svaret är när man fick uppleva och ta 

på något konkret. Det kan vara så enkelt att använda pinnar från naturen eller att använda dockor 

och spela teater.  

 

Camilla tycker att det är jätteviktigt att eleverna får vara utomhus och tycker att det är tråkigt att den 

undervisningsmetoden mest tillämpas de yngre eleverna. Hon märker redan en skillnad när barnen 

börjar i tredje klass då undervisningen bli mer och mer teoretiskt. Hon märker en stor skillnad på att 

vara ute och kreativ eller inne och teoretisk. Eleverna är mer pigga och lyhörda då de vistas 

utomhus.  

 

Då Camilla jobbar väldigt mycket med inlärningsstilar finns det redan i henne naturligt, hon 

planerar inte så mycket utan har ganska lätt att känna igen elevernas behov och hur hon ska göra för 

att nå eleverna. Sedan dyker det alltid upp speciella fall och då är det extra viktigt att vara lyhörd 

och det är oftast då som hon brukar planera hur hon ska lägga upp undervisningen för just den 

eleven.   

 

Camilla tycker att det är svårt att svara på frågan om hennes undervisning gör alla elever rättvisa. 

Självklart strävar hon och jobbar efter detta. Men om den ”bästa” i klassen och den ”sämsta” får 

samma stimulans under ett lektionstillfälle är svårt att veta. Alla elever ska ju gynnas av hennes 

undervisning. Men för det mesta så jobbar ju eleverna individuellt om samma ämne och då är det 

lättare att eleverna får den stimulans som just de behöver för att utvecklas och lära sig. Man styr in 

varje enskild individ efter deras kapacitet och på så sätt blir det en rättvis undervisning.  
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6 METODDISKUSSION 

 

6.1 Val av metod 
 

Valet att använda en kvalitativ forskningsintervju som metod föll sig passade då jag gjorde en 

intervju med fyra lärare om ämnet inlärningsstilar. Med öppna frågor får informanterna en bättre 

chans att mer djupgående förklara vad de menar, tänker och känner kring ämnet vilket gör det 

lättare att analysera deras svar. Den deskripta metoden bidrog till att informanterna gav en 

djupgående beskrivning av deras undervisningsmetoder som i sin tur bidrog till att tolka deras svar 

på rätt sätt till syftet för undersökningen. Ett problem som uppstod med de öppna frågorna var att de 

gick in i varandra, när informanterna svarade på fråga ett, halkade de lätt in på fråga två och tre. 

Vilket gjorde det svårare då materialet skulle sammanställas. Det krävdes en stor försiktighet så att 

jag inte satte deras svar på fel fråga, vilket hade kunna påverkat resultatet. 

 
6.2 Informanternas förutsättningar 
  

Informanterna var för mig bekanta, två av dem mer bekanta och jag gjorde en reflektion om detta 

påverkade svaren. Då alla informanter fick samma förutsättningar inför intervjun, val av tid och 

plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt, och att intervjutillfället gick i samma linje 

med frågorna, anteckningarna och att de fick svaren upplästa för sig efter intervjun borde inte detta 

haft någon påverkan på deras svar. Dock kan det finnas en möjlighet att de två bekanta kan ha varit 

mer öppna i deras svar då de kan ha känt en trygget att de kände mig och på så sätt gav ett mer 

beskrivande svar. Det skickades inte ut någon enkänt till informanterna, de ringdes upp och 

tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju sedan fick de information om vilket ämne det 

skulle bli intervjuande i. Anledningen till att informanterna inte fick se frågorna i förväg var för att 

jag inte ville att de skulle läsa in sig på dem, jag ville att deras svar skulle komma spontat så att de 

skulle bli så ärliga som möjligt. Informanterna fick dock se på frågorna och läsa igenom dem innan 

intervjun började så att det fick en chans att fundera en liten stund på vad de skulle svara. Hade de 

fått frågorna i förväg hade svaren kunnat varit av annan karaktär, av den att de hade läst in sig på 

undervisningsmetoder och inlärningsstilar och kunnat svarat mer ingående än vad de nu gjorde. 

    

6.3 Val av antal informanter 
 

Antalet informanter borde ha varit fler, under sammanställningen av intervjuerna kändes det tunt 

med fyra informanter. Under intervjuernas gång kändes det bra med fyra informanter, dock insåg 

jag att resultatet skulle stå sig mycket starkare om antalet informanter varit fler. Ett till misstag som 
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gjordes är att undersökningen består av tre senare lärare och en tidigare lärare. Tanken bakom detta 

var att se om svaren skilde sig åt mellan senare lärarnas och tidiga läraren, men för att få ett resultat 

som håller skulle det ha varit lika många tidiga som senare lärare och dubbla antalet. Validiteten 

kan ha påverkats med ett utfall på den tidigare lärarens svar.   

 

 

7 RESULTATDISKUSSION  
 

7.1 Utomhuspedagogik och lek 
 

Dunn och Dunn beskriver hur olika faktorer påverkar vår inlärning så som det miljömässiga, 

sociologiska och emotionella. Det finns fyra typer av inlärare som den visuella, auditiva, taktila och 

den kinestetiska (Boström, Svantesson 1998). Det sinnet som är mest dominerande ska man utgå 

från för att sedan fylla ut med de övriga sinnena. Hos yngre barn är det taktila och kinestetiska 

sinnet mest utvecklat. Löfstedt menar att undervisningen inte bara kan arrangeras vid planerade 

tillfällen då barnets hela miljö som de vistas i påverkar inlärningen, därför är lek en viktig faktor 

under barns inlärningsprocess (Carlgren 1999). Då barnen leker arbetar det taktila och kinestetiska 

sinnet, de upplever, känner och rör sig vilket är en förutsättning för att de ska utvecklas och lära 

(Boström, Svantesson 1998). Tidigare läraren Camilla anser att den mest effektiva inlärningen sker 

då barnen får uppleva saker i sin omgivning, det kan vara så enkelt som att leka med pinnar och att 

vistas utomhus i större utsträckning, för det är där man upplever, även Per låter sina elever vara ute i 

så stor utsträckning som möjligt trots att det inte alltid är uppskattad av eleverna det är, utomhus 

merparten av intrycken finns. Det finns en stark koppling mellan Per och Camillas svar och 

litteraturen - det taktila och kinestetiska sinnet är dominant hos de flesta barn, lek är ett sätt att 

stimulera dessa sinnen, utveckling gynnar inlärningsprocessen, man utvecklas när man lär. 

 

Jensen ( 2007) menar att multisensoriska, färgstarka och stimulerande miljöer är det rätta medicinen 

för att hjärnan ska utvecklas.  Den mest effektivaste inlärningen sker vid variation av upplevelser av 

multisensorisk och verklighetsstimulering, han konstaterar att de bästa klassrummen finns utomhus. 

Carlsson (2002) styrker detta påstående då han menar att själva undervisningen är det individer som 

samspelar med varandra, lärare- elev och elev- elev. Detta samspel som kan betecknas som 

relationistisk innebär att individen skaffar sig självmedvetande genom interaktion med andra 

individer i sin närhet. Medvetande uppstår i den sociala processen endast när den processen i sin 

helhet går in i, eller är närvarande i, erfarenheten hos vilken som helst av de givna individer som är 

gripna i denna process (Carlsson 2002). Samspel och medvetenhet kan ske på många olika sätt, ett 
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av dem är att vistas utomhus med sina elever. Det är också utomhus som leken gör sig rättvisa och 

där elever och lärare kan lära sig att samspela med varandra, medvetandet uppstår i den sociala 

processen (Carlsson 2002) vilket är en förutsättning för att utveckla sitt lärande. Informanterna Per 

och Camillas syn på vad utomhuspedagogik har för inverkan på elevernas inlärning kan därmed 

kopplas samman med  Jensen (2007) och Carlsson (2002) syn på lärandeprocesser.  

7.2 Variation  

Segolsson (2011) menar att det är viktigt att lära eleverna variationer och det obekväma. Här kan 

informanten Sandras syn på vad som är viktigt för elever att lära sig kopplas samman med 

Segolssons ståndspunkt, Sandra låter sina elever ibland arbeta på ett sätt de är mindre bra på, det är 

mycket viktigt med variation och man måste testa på saker även om det kan vara obekvämt. Sandra 

använder bland annat bilder då hon undervisar och hon är noga med att visa det hon berättar med 

andra moment. Segolssons (2011) avhandling om lärandets hermeneutik med tolkningen och 

dialogens betydelse för lärandet kan kopplas samman till en stor del av Sandras undervisning. 

Segolsson (2011) menar att det viktigt att ifrågasätta tidigare tolkningar och öppna upp för ett 

utrymme där tanken tillåts bryta de på förhand uppsatta sanningarna. För att göra detta tror jag att 

det är viktigt att inte bara variera undervisningen från moment till moment utan också variera 

undervisningen i samma undervisningsområde, varierar man undervisningen ger man också 

eleverna ett större utrymme att tolka informationen alltså sanningen från olika håll.  

7.3 Återkoppling 

  Enligt Grönlund (2011) är återkoppling riktat mot elevers lärprocess eller självstyrning den 

återkoppling som har störst effekt för att stödja elevens lärande (Grönlund 2011). Återkopplingen 

bör vara utvecklad och målinriktad och den bör vara inriktad på uppgiften eller lärprocessen. Dessa 

faktorer kan kopplas samman med några av informanternas undervisningsmetoder. Henrik 

återkopplar alltid i början av ett undervisningstillfälle till förgående undervisning. Henrik menar 

också att koppla samman ämnen med varandra bidrar att eleverna lär sig mer vilket han fick sitt 

kvitto på då han samarbetade med musikläraren. Koppling och återkoppling är två skilda saker, men 

jag drar ändå en parallell mellan dem. Sandra varierar sin undervisning i ett moment, på så sätt 

kopplar eleverna samman informationen från olika tillfällen med varandra och på så sätt blir detta 

återkopplande, de får samma information med varierande undervisningsmetoder vid olika tillfällen, 

alltså koppling och återkoppling.  
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 7.4 Individens förutsättningar 

 Carlgren (1999) menar att om man ser individens inlärning som bestämd av hennes utveckling blir 

de pedagogiska ansträngningarna istället inriktade mot att undersöka de utvecklingsmässiga 

förutsättningarna för inlärning samt att skapa betingelser för individens (spontana) utveckling 

(Carlgren 1999). Giota (2006) styrker detta och skriver att det krävs att vi lyfter fram elevernas 

perspektiv på skolan och på deras skolgång som ett betydelsefullt underlag till våra bedömningar av 

deras lärande och kompetenser (Giota 2006). Samtliga informanter anser att den viktigaste 

uppgiften för dem är att se individen. De är alla noga med att se om någon elev har missat något, 

om de inte förstår och så vidare. Är det någon elev som inte hänger med är de noga med att fånga 

upp den för att sedan anpassa undervisningen efter dennes förutsättningar. Sandra brukar fatta tag i 

en elev om hon kommer på att hon missat denne under en lektion för att visa eleven att hon är 

medveten och ser, hon menar att det är viktigt att ta sig tiden att lära känna sina elever.  

Madsén (2006) påpekar vikten av att läraren är påläst samt att läraren bör eftersträva att utforma 

arbetsuppgifterna så att de stimulerar till ett intentionellt lärande och ett aktivt förhållningssätt. 

Detta har informanten Per insett då han anser att det är viktigt att vara kunnig och brinna för sitt 

ämne, är och gör man detta skapar man ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna vilket resulterar 

att de lättare kan utveckla förståelse och kompetens inom ämnesområdet   

 

Alla informanter ansåg att deras undervisning gjorde deras elever rättvisa då de alla ansåg att de har 

en god överblick i klassrummet, ser de att någon elev halkar efter eller inte förstår fångar de upp 

den eleven för att sedan planera en ny undervisningsmetod som passar just den eleven. Men riktigt 

säker på att ens undervisning gynnar alla elever i ett klassrum kan man inte vara, som informanten 

Henrik nämner: man får inte ett kvitto på att undervisningen har lyckats förrän om några år när 

eleverna har gått ut skolan och ska ut i samhället som självständiga individer. 
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8 Avslutande reflektioner 
 

Det man kan se utifrån litteraturen och intervjuerna med lärarna är att lärarnas 

undervisningsmetoder baseras ganska mycket på det litteraturen tar upp. Som Imsen (2000) 

konstaterar kan man inte tillämpa en speciell metod då inlärning består av flera olika processer som 

man måste ta hänsyn till när man undervisar vilket alla lärare gjorde. Informanterna varierar sin 

undervisning med bilder, fakta, utomhuspedagogik och film. De tre lärarna som jobbar i årskurs 7-9 

hade alla likartade undervisningsmetoder, de tog upp fakta vid tavlan, visade bilder, film, var tydlig, 

lät dem jobba individuellt och var det någon elev som de såg inte hängde med så fångade de upp 

den eleven och lade upp en ny undervisningsstrategi. De var också mycket noga med att försöka 

fånga upp intresset för eleverna då det är en avgörande faktor för deras inlärning.  

 

Något jag noterade under intervjuerna var att ingen av informanterna förutom Camilla som är 

tidigare lärare, var särskilt inläst på inlärningsstilar. De stimulerade olika sinnen som att se, lyssna 

och känna och försökte variera det i undervisningen, men det var ingen som tog upp varför det är 

viktigt och varför de varierar sin undervisning, de tillämpade bara metoderna och går runt på dem, 

och var det någon elev som inte faller i ramen för just den metoden de undervisar i just då tillämpar 

de en ny metod för denne. Camilla var mer konkret och diskuterade mer vad man kan göra och 

använda i undervisningen för att stimulera varje barn som till exempel pinnar och att det är 

jätteviktigt att eleverna måste få uppleva, man måste blanda upplevelser och fakta för att eleverna 

ska få ut det mesta möjliga av undervisningen. Intressant är också att ingen av dem nämnde att de 

tillämpade specialpedagogik eller skickade elever med svårigheter till en specialpedagog som 

komplement till sin pedagogik, en reflektion över detta är att de likt som Emanuelsson och Persson 

(1996) konstaterat kan bidra till att dessa elever känner sig utanför och inte är någon större hjälp för 

dem. 

 

Madsén (2006) tar upp att lärare borde arbeta mer i lag för att kunna lära mer av varandra och på så 

sätt gynnar det eleverna. Henrik berättade att han nyligen haft ett samarbete med musikläraren och 

det hade resulterat i att alla elever förstod och klarade målen som var uppsatta i ämnet. Här ser man 

vad samarbete och stimulans av olika sinnen är viktigt för att eleverna ska kunna prestera, de 

använde syn och hörsel då de gick igenom fakta och då stimulerar man den högra hjärnhalvan, 

sedan stimulerade de den vänstra hjärnhalvan då de använde sång i undervisningen, sång förmedlar 

en känsla (NLP metoden).  

 

En annan skillnad som jag upptäckte mellan årskurs 7-9 lärarna och 1-3 läraren var att den tidigare 

läraren Camilla försökte hitta var eleven står först innan hon lägger upp sin undervisning medan 
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senare lärarna först undervisade och sedan följde de upp eleverna som inte hängde med i 

undervisningen. Dunn och Dunn (Boström, Svantesson 1998) har konstaterat att barn lär sig bäst 

när känseln är inblandad därför bör undervisningen innehålla material som beröring och hantering. 

Camilla tillämpar denna metod i sin undervisning då hon först alltid ser till att baren får uppleva 

sedan när hon ser hur barnen beter sig ser hon till att de får använda det nyinlärda stoffet på ett 

kreativt sätt som att vara ute och använda material som naturen bjuder på, sist av allt lägger hon till 

det teoretiska i undervisningen. Nu är denna metod mer inriktad på barn, men den tåls att tänka på 

även för de äldre eleverna, för här blir alla sinnen verkligen stimulerade. Jag relaterar igen till 

Henrik när han samarbetade med musikläraren, teori och kreativitet är ett lysande exempel på att 

stimulering av olika sinnen ger ett positivt resultat på elevernas inlärning.  

 

Carlgren (1999) skriver att man kan se inlärning på flera olika sätt. Om man ser på inlärning som en 

bestämd form av elevens utveckling, måste en lärares pedagogiska ansträngningar vara att 

undersöka de utvecklingsmässiga förutsättningarna för inlärning som eleverna har. Vilket alla 

informanter gjorde, fast återigen skilde sig metoderna för de senare lärarna och den tidigare läraren. 

Senare lärarna observerade sina elever under pågående undervisning och utifrån det såg de om 

någon elev inte hade samma förutsättning att klara moment som sina klasskamrater. Medan tidig 

läraren först såg till att hitta vilka förutsättningar eleverna har för att sedan lägga upp 

undervisningen.   

 

Alla informanter lyfte fram att det är jätteviktigt att fånga upp intresset hos eleverna, utan intresse – 

en dålig inlärning. Entwistle ( Carlgren1999) beskriver motivation som den kraft som skapar 

rörelsen i inlärningsprocessen. Eleverna måste alltså vara motiverade för att lära sig och då måste 

det också finnas ett visst intresse. Kompetensmotivation beskriver den positiva inställning till 

inlärning som skapats av upprepad erfarenhet och framgångsrika inlärningshandlingar. Har man 

väckt ett intresse får eleverna en positiv inställning till inlärning och på så sätt lär de sig och de får 

positiva erfarenheter till nästa tillfälle att lära.  

 

Som man ser utifrån denna analys så jobbar informanterna aktivt med att variera sin undervisning 

och mycket av deras metoder är i enlighet med vad litteraturen  och den tidigare forskningen tar upp 

om detta ämne. Dock måste jag som jag tog upp tidigare i analysen säga att merparten av de 

intervjuade lärarna inte var så pålästa om inlärningsstilar. De undervisade som litteraturen ”säger” 

men det var ingen förutom tidigare läraren Camilla som diskuterade och analyserade varför det är 

viktigt att tillämpa olika undervisningsmetoder och vad man får för resultat när man varierar. Men 

det kanske är som Camilla sade, att tillämpa undervisningen till elevernas inlärningsstilar finns 
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naturligt i henne och förmodligen även så för de övriga. De behöver inte sitta och planera då de 

olika undervisningsmetoderna redan finns inom dem, pedagoger som de är. Om det sedan är 

nödvändigt att veta vad som händer i hjärnan under inlärningsprocessen är en fråga som jag här 

lämnar obesvarad.     
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor: 

 

* Hur är din generella undervisningsstil? 

 

* Hur anpassar du din undervisning efter eleverna? 

 

* Vilken metod undervisningsmetod anser du vara den mest effektiva? 

 

* Räcker din tid till att planera olika undervisningsmetoder? 

 

* Tycker du att din undervisning gör alla elever rättvisa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


