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Abstract 

 

Arbetet handlar om elevers olika sätt att lära. Vårt intresse för ämnet utvecklades och 

fördjupades under vår tid på lärarutbildningen. Att ta hänsyn till elevers olika sätt att 

lära i den dagliga pedagogiska verksamheten såg vi som en självklarhet. Vi hade 

emellertid en anledning att fundera över lärares medvetenhet om individers olika sätt 

att lära, eftersom vi av egen erfarenhet sett att det inte praktiserades i den utsträckning 

som vi tidigare tagit för given. Syftet med vår studie var därför att beskriva och få en 

uppfattning om hur lärare, för elever i de tidigare åldrarna, formulerade sina tankar 

kring elevers olika sätt att lära. Vi gjorde kvalitativa intervjuer med 6 pedagoger i 

grundskolans tidiga skolår på två olika skolor.  Genom inspiration av en 

fenomenografisk ansats, som utgår från människors erfaranden av ett fenomen, 

bearbetade vi intervjumaterialet för att kunna urskilja likheter och skillnader i lärarnas 

erfaranden i ämnet. Resultatet visade att samtliga lärare ansåg att det är viktigt att 

arbeta med elevers olika sätt att lära. Lärarna hade varierande arbetssätt. De nämnde 

multipla intelligenser och lärstilar som kanaler för lärandet. Respondenterna menade att 

reflektioner och diskussioner har stor betydelse för att göra eleverna medvetna om att 

det finns olika sätt att lära. Genom detta kan de finna sina egna strategier, vilket kan 

bidra till ett ökat ansvarstagande för sitt lärande. Reflektioner i exempelvis lärarlaget 

såg flertalet av respondenterna som mycket givande. Det som är det största problemet 

är att få tiden att räcka till.  
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1.  Inledning   

Lärandet har en betydande roll i vår kultur och är bland annat kopplat till samhällsutveckling 

och ett villkor för välstånd och ökat välbefinnande. Vårt samhälle sägs ofta ställa allt högre 

krav på individers flexibilitet och förmåga att finna egna vägar i den komplexa vardagen 

(Säljö, 2000). Vi kan idag uppleva att människor matas med ett allt snabbare 

informationsflöde. Med detta i åtanke kan det därför bli betydelsefullt att kunna värdera och 

tolka vad som sker i olika kontexter kring lärande.  

 

I många hänseenden är människor olika. Marton och Booth (2000) menar att detta också 

gäller människors lärande. De båda forskarna ställer problemet på sin spets genom att 

beskriva fenomenet utifrån individers förmåga att lära något bättre eller sämre än någon 

annan. Om lärandet går att värdera på detta sätt, måste det rimligtvis finnas mer eller mindre 

bra lärandestrategier, menar de. Kroksmark (2006) ser olikheterna som ett grundläggande 

dilemma i den pedagogiska verksamheten. Enligt honom placerar sig de svenska 

utbildningsmålen högst i världen och därför ställs forskare och lärare inför ett svårt uppdrag. 

De ska finna en pedagogisk modell där elever ska ges möjlighet att uppnå uppsatta mål inom 

en begränsad tid. Samtidigt måste hänsyn tas till att alla lär på olika sätt. Vi kan se 

ovanstående problematik som en del i lärarprofessionens komplexa vardag. Goodson (2005) 

menar att lärare är betydelsefulla aktörer i elevers lärandesituationer. Dessvärre tas mindre 

hänsyn till deras perspektiv vid förändringar och när nya reformer skall genomföras inom 

skolans verksamhet. Studier av lärares uppdrag i skolan kan bidra till den balans som är 

nödvändig för att exempelvis ett förändringsarbete skall vara genomförbart, hävdar Goodson 

(2005).  

 

Vårt intresse för individers olika sätt att lära har utvecklats och fördjupats under vår tid på 

lärarutbildningen. Att ta hänsyn till detta i den dagliga pedagogiska verksamheten ser vi idag 

som en självklarhet. Genom dels erfarenheter vi fått under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) men också genom insyn i våra egna barns skolgång har det visat sig att undervisningen 

i vissa klassrum, som vi ser det, fortfarande till stor del är traditionell. Traditionell i den 

bemärkelsen att läraren har en förmedlande roll och där språkliga och matematiska färdigheter 

gynnas. Någon hänsyn till elevers olika sätt att lära har då inte, på dessa ställen, varit märkbar.  
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Enligt ovanstående resonemang, anser vi att det finns anledning till att fundera över lärares 

medvetenhet om individers olika lärande. Lärares erfarenheter, kunskaper och tankar är 

betydelsefulla tillgångar, menar vi.  Denna resurs kan tillsammans med forskning bidra till att 

forma en skola som bland annat hjälper eleverna att handskas med den allt snabbare 

samhällsutvecklingen som de ställs inför. Vi hoppas att vår studie kan tillföra information om 

hur lärare formulerar sina tankar kring elevers olika sätt att lära. Vår förhoppning är att lärare 

och kanske även föräldrar som läser vårt arbete, reflekterar över sina egna tankar om ämnet. 

Detta tror vi kan leda till att elever får en hjälp till att upptäcka och bekanta sig med hur de 

själva lär in.  Kanske ger detta en möjlighet att stärka elevernas tillit till sin egen förmåga att 

lära och att öka deras ansvarstagande för det egna lärandet. Dessa förmågor är, enligt 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 

viktiga faktorer som skolan skall arbeta med. Vi ser det som ett led i det livslånga lärandet. 

 

1.1.  Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva och få en uppfattning om hur lärare för elever i de 

lägre åldrarna formulerar sina tankar kring individers olika sätt att lära. Dessa formuleringar 

kan bidra till att uppmärksamma variationer och likheter i lärarnas erfaranden i denna fråga. 

Vi hoppas att detta kan leda till lärares fortsatta reflektioner om betydelsen av sin egen form 

av undervisning för elevers utveckling i vårt föränderliga samhälle.  

 

1.2.  Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi valt att först undersöka hur lärare formulerar sina tankar kring elevers 

olika sätt att lära i ett vidare perspektiv. Vi är även intresserade av lärarnas mer specifika 

formuleringar i frågan om att göra eleverna medvetna om deras eget sätt att lära. Dessutom 

har vi för avsikt att undersöka vilka eventuella svårigheter som kan finnas för en pedagogisk 

verksamhet som utgår från läroplanens mål, där skolan skall sträva efter att eleven utvecklar 

sitt eget sätt att lära.  
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1.3.  Disposition 

Vi har valt att disponera arbetet efter en kronologisk dispositionsprincip. Arbetet följer en 

standarddisposition för rapporter. Första delen innehåller inledning med syfte, frågeställningar 

och definition av begrepp. Begreppsdefinitionerna har vi valt att disponera i inledningen för 

att underlätta fortsatt läsning. Andra delen tar upp teoretiska perspektiv om individers lärande 

och utveckling samt skolans betydelse för elevers lärande. Här presenterar vi även tidigare 

forskning om lärstilar samt multipla intelligenser och kritik mot dessa. Slutligen lägger vi 

fram vad läroplanen (Lpo94) säger om elevers olika sätt att lära. I delen angående metod och 

tillvägagångssätt resonerar vi kring metodologiska utgångspunkter. Sedan följer en 

presentation av datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Vidare redogör vi för valet av 

respondenter och slutligen lägger vi fram procedur, databearbetningsmetod, etiska 

överväganden. Vi diskuterar också validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i vår studie. 

Resultatdelen inleder vi med att presentera våra respondenter. Därefter sammanfattar vi 

intervjuresultatet med, för vår studie, värdefulla citat och kategoriserar dessa utifrån tre 

frågeformuleringar. Diskussionsdelen delar vi upp utifrån våra tre frågeställningarna. 

Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av vad vi har kommit fram till samt förslag till 

fortsatt forskning.  

Vi har valt att för det mesta arbeta med ett gemensamt skrivande där vi känner att texten har 

tagit sin form utifrån gemensamma diskussioner kring tankar och kunskaper. I kapitlet 

teoretiskt perspektiv och kapitlet metod har vi tagit större enskilt ansvar för att sedan 

sammanfoga materialet. Vi har emellertid senare bearbetat, redigerat och kompletterat 

varandras texter, vilket gör att vi väljer att ta ett gemensamt ansvar för hela arbetet. 

 

1.4.  Definition av begrepp  

 Inlärning kan inte direkt iakttas eftersom den är en inre process hos människan. 

Inlärning kan medföra ett ändrat beteende och benämns ofta som prestation. Inlärning 

är en individuell process som sker i varje enskild människas hjärna. Synen på 

inlärning innebär till största del en undervisningssituation i skolan (Boström, 2004). 
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 Lärande kan däremot förekomma i alla sammanhang som ett samspel till exempel på 

fritiden, i hemmet och ute i samhället (Boström, 2004). 

 Kognition innefattar i princip allt det som händer i hjärnan som varseblivning, 

tolkningar, symboler, fantasier och tänkande. Det centrala i teorierna om kognition 

ligger i hur individens tankeprocesser är konstruerade och utvecklade. Hur individens 

tankar bearbetar och förstår omvärlden samt hur detta inverkar på beteendet (Hwang 

& Nilsson, 2003).   

 Metakognition är individens medvetenhet om hur de själva tänker då de ställs inför en 

problemsituation. Genom att medvetandegöra för sig själv hur de tänker i olika 

problemsituationer kan man förbättra sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem 

(Hwang & Nilsson, 2003). 

 Erfara förklaras i Malmgren (2007) som att ”genom egen upplevelse bli medveten om 

ngt sammanhang e.d […] få kunskap om […]” (s. 244). Enligt Marton och Booth 

(2000) är ett erfarande en interaktion mellan individen som erfar och fenomenet som 

erfars. De ser också lärandet som en förändring av en individs erfaranden. 

 

I vår litteraturgenomgång kommer vi att använda de begrepp som respektive författare 

uttrycker i sin text. 
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2. Översikt över teoretiska perspektiv,       

    forskning och styrdokument 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera olika teoriperspektiv, tidigare forskning samt 

styrdokument som vi anser har betydelse för vår studie. Inledningsvis tar vi upp olika teorier 

om individers lärande och utveckling. Vi presenterar också tidigare forskning om lärstilar 

samt multipla intelligenser och kritik mot dessa. I avsnittet speglar vi även lärarens lärande 

och elevens lärande i samspel med varandra. Slutligen lägger vi fram vad Lpo 94 säger om 

elevers olika sätt att lära.  

 

Vi har tagit del av tidigare examensarbeten om elevers olika sätt att lära. Enligt vår tolkning 

har fokus i dessa arbeten legat på olika inlärningsstilar och inte på lärarens tankar och 

uppfattningar om elevers olika lärande. Av den orsaken kommer vi inte exemplifiera några 

tidigare examensarbeten i vår studie. 

 

2.1.  Det behavioristiska perspektivet 

I den behavioristiska teorins uppfattning om individen utgår man ifrån att barnet är passivt 

och helt styrt av miljön. Tyngdpunkten i detta perspektiv ligger i att livet är en ständig 

inlärningsprocess med fokus på att olika beteenden sammankopplas eller betingas till olika 

stimuli. Dessa består av två huvudsakliga delar, klassisk och instrumentell betingning. 

Fysiologen, Pavlov (1849 – 1936), menar att klassisk sammankoppling, även kallad 

signalinlärning, är när yttre stimuli till exempel ett visst ljud, ett betingat stimuli, leder till ett 

visst beteende, en betingad reaktion. Individen reagerar alltså automatiskt på en speciell 

stimulans. Skinner (1904 – 1990), även han en företrädare för den behavioristiska teorin, 

anser att mer sammansatta beteenden inte kan förklaras med klassisk betingning. Istället 

menar han att instrumentell betingning närmare kan förklara de mer komplexa handlingarna 

hos en individ. Det vill säga att utförandet av en viss handling ger en viss respons tillbaka. 

Idag anser många psykologer Skinners idéer som förlegade, men de erkänner ändå att de 

inverkar på dagens tänkande. Ett exempel kan vara då eleven har gjort bra ifrån sig så sätter  
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läraren kanske ett klistermärke i boken. Denna respons kan göra att eleven upprepar detta 

beteende i fortsättningen (Hwang Nilsson, 2003). 

 

Enligt Wood (1999) börjar det behavioristiska perspektivet efterhand att ifrågasättas. Teorin 

är bland annat inte produktiv enligt nya studier. Psykologer tvivlar på om den yttre 

förstärkningen är ett tillräckligt beting för inlärning. Intresset riktas nu istället mot en inre 

motivation samt betydelsen av de kunskaper och erfarenheter som individen bär med sig. 

Under mitten av 1960-talet börjar Piagets teorier att uppmärksammas.  

 

2.2.  Det kognitiva perspektivet  

Hwang och Nilsson (2003) menar att Piaget är anhängare av det kognitiva perspektivet. 

Teorins fokus ligger på individens tankeprocesser och hur de utvecklas. Enligt detta 

perspektiv ses människan ” […] som en tänkande, rationell och medveten varelse som 

konstruerar sin bild av världen utifrån sina erfarenheter ”(s. 45). Säljö (2000) beskriver att 

Piaget inte ser sig själv som en utvecklingspsykolog eller pedagog. Han är inte intresserad av 

att besvara frågor om hur undervisning och uppfostran av barn skall utövas. Istället vill han 

vara en genetisk epistemolog, vilka studerar teoretiska perspektiv kring hur kunskap 

uppkommer och utvecklas. Hwang och Nilsson (2003) belyser Piagets tankar om människors 

oavbrutna strävan efter att tolka och förstå sin omvärld och allt som sker i den. Alla individer 

arbetar för att skapa en mental balans där tidigare tänkande anpassas till nya kunskaper. 

Assimilation och ackommodation är två begrepp som används i detta sammanhang och som 

förknippas med Piaget. Assimilation innebär att nya erfarenheter läggs till de gamla. 

Ackommodation kräver däremot en förändring i den kunskap som redan finns efter nya 

förklaringar och erfarenheter. Piaget delar in den kognitiva utvecklingen i fyra skilda stadier, 

vilka bland annat är relaterade till ålder. De är också konstruerade på så sätt att barnens 

tänkande på ett visst stadium bygger vidare på det föregående. Teorin om att barn går igenom 

olika utvecklingsstadier och att de måste passera de lägre innan de kan uppnå nästkommande, 

blir med tiden allmänt accepterad. Det finns dock de som ifrågasätter Piagets så kallade 

universella stadier. Sedermera blir han även själv kritisk till om teorin är hållbar.  
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Enligt Wood (1999) framhåller Piaget betydelsen av handling och problemlösning vid 

inlärning. Det handlar om att abstrakt tänkande kan utvecklas från konkreta händelser. 

Exempelvis kan abstrakt matematik endast förstås om kunskaperna utgår från praktisk 

problemlösning. En undervisning som endast visar eleverna hur de skall lösa 

matematikoperationer på ett mekaniskt sätt är förkastliga. Piaget menar vidare att sociala och 

kulturella erfarenheter är betydande för utvecklingen, men det har inte någon avgörande roll i 

sammanhanget. Möjligen kan samspelet mellan barn ha en positiv påverkan eftersom de då 

kan möta andra barns perspektiv. Piagets efterträdare har utvecklat och preciserat hans 

generella tankar. 

 

2.3.  Det sociokulturella perspektivet 

Samtida med Piaget var Vygotskij.  Bråten (1998) beskriver Vygotskij som en av vår tids 

mest inflytelserika forskare om barns lärande och utveckling. Även han är en representant för 

det kognitiva perspektivet. Piaget och Vygotskij är överens om att barnet själv bygger upp 

sina kunskaper om världen omkring. Vygotskij vill dock betona att lärande och utveckling 

sker i ett socialt och kulturellt samspel, vilket gör att han placeras i det sociokulturella 

perspektivet (Bråten, 1998). I detta samspel räknas föräldrar, syskon och lärare som viktiga 

personer (Hwang & Nilsson, 2003). Vygotskij menar att samarbetet mellan den vuxne och 

barnet är det viktigaste i undervisningen. Med detta som utgångspunkt försöker han att 

förklara hur barns spontana uppfattningar kommunicerar med de vuxnas vetenskapliga 

begrepp, och skillnaden mellan det självständiga arbetet och det arbete som barn klarar av 

tillsammans med en vuxen. Ur denna teori föds benämningen den närmaste utvecklingszonen, 

som avser spannet mellan det barnet klarar av på egen hand och det barnet klarar av med hjälp 

av en vuxen. Detta samspel anser Vygotskij vara det viktigaste för att barnet ska få en 

medvetenhet om sitt eget lärande (Bråten, 1998). Det centrala i Vygotskijs teorier om 

pedagogikens betydelse är att utvecklingen hos barnet/eleven kommer efter 

inlärningsprocessen. Detta tolkar Bråten (1998) som:  

[…] att psykologisk utveckling inte går framför och skapar förutsättning för undervisning 

och lärande som man kanske skulle tro, utan att utveckling i stället kommer efter lärandet 

och är beroende av detta (Bråten, 1998, s. 25).  
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Piaget menar däremot att inlärningen är universell och att alla individer utvecklas på samma 

sätt och vid samma ålder (Bråten, 1998).  

 

Vygotskij förespråkar ett holistiskt undervisningssätt där kunskapen ingår som en del av 

helheten, däremot kritiserar han den traditionella undervisningen där kunskapen plockas ur 

sitt naturliga sammanhang. Vygotskij poängterar att lärandet sker i samspel, ett medierat 

lärande med andra människor som barnet har i sin omgivning. Denna internalisering sker först 

genom en social process mellan människor det vill säga en interpsykologisk process. Dessa 

interpsykologiska processer bildar grunder för individens högre mentala utvecklingar på ett 

intrapsykologiskt plan. Individen gör om kunskapen till sin egen och kan använda sig av dessa 

strategier för lärande i andra sammanhang. Idéerna om ett medierat lärande har också fått en 

viktig plats inom den moderna kognitiva forskningen. Vygoskijs optimistiska syn på 

människan som en aktivt kunskapssökande varelse visar att han har en tro där människan 

genom förändringar i omgivningen kan förändra och vidareutveckla sina livsvillkor (Bråten, 

1998).  

 

Även Säljö (2000) är förespråkare för det sociokulturella perspektivet. Han menar att hela den 

mänskliga samvaron konstrueras utifrån ett lärande. Läraktighet är en av människans mest 

karakteristiska egenskaper. Lärandet är dock inget enhetligt eller endimensionellt fenomen 

utan det sker individuellt, kollektivt och under olika kulturella och historiska förutsättningar. 

Kunskap har ändrats och kommer att förändras genom tid som ett resultat av omvärldens 

föränderliga behov och möjligheter. Förändringen ligger inte endast på vad eller hur mycket 

individer skall lära, utan också på de sätt som de lär och tar till sig kunskaper. Då människans 

lärande och vad som är betydelsefullt att lära ska studeras, måste olika faktorer tas med i 

beräkningen. De mentala och biologiska förutsättningar en människa föds med begränsar inte 

den intellektuella förmågan. Individen interagerar och reflekterar tillsammans med sina 

medmänniskor i olika dagliga aktiviteter. Det finns också ett stort utbud med materiella 

hjälpmedel som kan vara till hjälp för tänkandet.  

 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång 

till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna 

biologiska förutsättningar sätter upp (Säljö, 2000, s. 17).   
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2.4.  Det fenomenografiska perspektivet  

Marton och Booth (2000) anser att lärande kan betraktas från olika perspektiv, vilka är tydligt 

skilda från varandra. De säger att det inte finns någon generell metod att använda vid lärande. 

Författarna utgår från ett fenomenografiskt perspektiv. De menar att detta synsätt är relativt 

allmängiltig och det utgår från individers sätt att erfara handlingar och fenomen.  Det handlar 

om hur världen erfars av den enskilda människan och om relationen mellan det inre och det 

yttre.  Marton och Booth (2000) hävdar att individers sätt att erfara olika fenomen är nyckeln 

till lärande. De beskriver lärandet som en förändring av en individs förmåga att erfara 

någonting på ett speciellt sätt. Detta lärande frambringas med en pedagogs hjälp och det finns 

inte bara en nyckel utan det finns lika många nycklar som förmågor.  

 

På samma sätt som med lärande går det självklart att finna variationer då det gäller kvaliteten 

i lärares undervisningsmetoder, menar Marton och Booth (2000). Eftersom lärandets 

utgångspunkt ligger på individens sätt att erfara, förstå och ta sig an det de ska lära sig måste 

lärare reflektera över nyckelfrågorna var och hur i sin undervisning.  

 

2.5.  Skolans betydelse för elevens lärande   

Enligt Kveli (1994) blir en lärare aldrig färdigutbildad. Det egna arbetet med att ständigt 

utveckla yrkeskompetensen är ett livslångt lärande. Författaren menar att lärare ska leda och 

ge struktur åt elevers inlärning parallellt som de har ett ansvar för sitt eget lärande och 

skolutvecklingen. Detta är olika läroprocesser men det finns ändå gemsamma drag som för 

dem samman. Kveli (1994) beskriver att lärare måste förstår hur uppfattningar, handlingar 

och värderingar formas och utvecklas i en interaktion mellan elever och deras omvärld.  

 

Kveli (1994) menar att vi idag lever i ett kunskapssamhälle med en kunskapstillväxt som 

håller ett allt snabbare tempo. Den obligatoriska skolan har en nyckelroll i vårt samhälle men 

den har svårigheter att hinna med i den allt snabbare kunskaps - och teknologiutvecklingen. 

Författaren beskriver betydelsen av lärares yrkeskompetens för att ta sig an de utmaningarna 

och den ökande press som därmed finns på skolan. Hon konstaterar att dagens teorier om 

elevers inlärning och utveckling fokuserar på hela människan i olika kontexter. Till följd av 

detta måste läraren, i sitt pedagogiska arbete, utgå från ett brett perspektiv. 
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Kveli (1994) anser att anpassad undervisning är en av de centrala utgångspunkterna enligt 

läroplanen. Detta kräver att läraren lär känna eleven och dennes miljö. Det finns också givna 

ramar att ta hänsyn till i undervisningen som exempelvis lagar och styrdokument. Därutöver 

styrs arbetet bland annat av fysiska och ekonomiska resurser som skolbyggnationens 

utformning och läromedel. Enligt Kveli (1994) är tiden en viktig ramfaktor för både lärare och 

elev. Det handlar om att lärare måste ta hänsyn till den beviljade tiden men även hur den skall 

disponeras. Ovanstående ramar kan bland annat få betydelse för elevens enskilda 

undervisningstid, klassernas storlek, och hur mycket tid som går till elever som behöver 

särskilt stöd. Även tiden för lärares förberedelser, samarbete och kompetensutveckling kan 

påverkas.   

 

Maltén (1981) hävdar att skolan måste ge eleverna beredskap att påverka och ansvara för sig 

själv och det nuvarande samhället mot något bättre. Varje individ har en grund och denna ska 

vidareutvecklas då eleven kommer till skolan.  Eleven måste få möjlighet att lägga ny 

kunskap till det som han redan kan. Författaren beskriver detta som att läraren och eleven 

gemensamt upptäcker och hittar lämpliga lösningar på problem. På detta sätt tillgodoses inte 

bara kunskap om ett specifikt område utan eleven skapar framför allt en kunskap om själva 

processen till att inhämta ny kunskap och göra den till sin egen. Maltén (1981) poängterar att 

utformningen av undervisningssituationen måste innehålla situationer av samspel mellan 

individer, mellan individen och hennes miljö, mellan teori och praktik. Ett samspel mellan 

teori och praktik i skolan kan ge individen både en tankestruktur och en handlingsberedskap. 

Undervisning ska ge eleven beredskap att som vuxen ta ett ansvar för samhällsutvecklingen. 

   

Hägglund och Madsén (1997) beskriver projektet PEEL (Project for Enhancement of 

Effective Learning) som ursprungligen startade i Australien 1985. Projektarbetet utgår från en 

tidigare studie som visar att studerande på högskolor har problem med att förstå 

naturvetenskap på ett djupare plan. Det visar sig att de har ineffektiva lärandestrategier. Ett 

syfte med PEEL är därför att finna olika tillvägagångssätt för att göra eleverna mer delaktiga i 

sitt eget lärande. Till att börja med ligger fokus på att medvetet problematisera kring elevers 

metakognition. Under arbetets gång fann forskarna att det, till minst lika stor del, handlar om 

att förbättra lärares egen metakognition om sina undervisningsstrategier.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Australien
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År 1993 nådde projektet Sverige och kallas här även PLAN (Projekt för Lärande under 

ANsvar). PEEL och PLAN bygger, enligt Hägglund och Madsén (1997), på ett 

konstruktivistiskt perspektiv då det gäller lärande. Författarna anser att även läroplanerna i 

Sverige har sin grund i detta perspektiv. Det handlar om att den lärande själv skapar och 

konstruerar nya föreställningar, till skillnad från tidigare tankar där kunskap överförs från 

exempelvis lärare till elever. I projektet träffas lärare i smågrupper för att reflektera över sin 

undervisning samt att utbyta erfarenheter. Dessa möten initierar till att utveckla nya 

undervisningsmetoder vars syfte är att stimulera elever till ett mera medvetet lärande. För att 

elever ska ta ansvar för sitt eget lärande måste de reflektera över de strategier de använder för 

att lära. Det handlar inte om att ge eleverna kunskap om traditionell studieteknik, utan att 

medvetandegöra för dem vad och varför de gör på ett speciellt sätt, då de ta sig an olika 

uppgifter i undervisningen. Resultatet av projektet visar på tydliga metakognitiva förändringar 

hos både lärare och elever.  

 

2.6.  Lärstilar  

Calissendorff (2005) har forskat om förskolebarns syn på deras egna musikaliska lärandet i 

fiolspel. Hon anser att det är få undersökningar som gjorts ur barns synvinkel på sitt 

musikaliska lärande och i vilka sociala sammanhang detta sker. Syftet med avhandlingen är 

att skapa en teori som kan medföra ökad förståelse av förskolebarns situationer kring 

instrumentalundervisningen. En av problemformuleringarna är: ” På vilket sätt uppfattar 

barnen själva att de lär sig spela och hur kan användandet av andra kunskaper i 

instrumentalspelet beskrivas?” (Calissendorff, 2005, s.20).  

Dunn och Dunn har forskat om och utformat begreppet inlärningsstilar, som framhäver varje 

elevs speciella förmåga att inhämta kunskap, och hur detta kan genomföras i praktiken. (Dunn 

2003). Calissendorff (2005) menar att begreppet inlärning oftast relateras till undervisning, 

och då menar hon att ordet inlärningsstil hänvisar till elevens sätt att bearbeta det läraren 

undervisar om. Om man däremot använder ordet lärstil får detta en bredare betydelse som 

innefattar elevens sätt att lära både i och utanför skolan. Den definitiva kärnan i studien blir 

slutligen begreppet lärstil, där Calissendorff (2005) inspireras av Dunn och Dunns 

lärstilsmodell. Hon drar slutsatsen att elever har individuella sätt att lära. Författaren talar om 

betydelsen av att använda olika sinnen för att lära. Somliga individer föredrar att lära sig nya 

http://sv.wikipedia.org/wiki/PLAN
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saker genom rörelse (kinestetiska), en del har behov av att känna och beröra (taktila), andra 

behöver synintryck (visuella) och det finns de som föredrar hörselintryck (auditiva). 

Calissendorff (2005) finner att elever behöver få ny och svår information introducerad på 

många skilda sätt och inte enbart genom muntlig instruktion. Hon konstaterar att eleverna vill 

ha en lärare eller annan vuxen som förebild och hjälpare i lärandet. Av undersökningen 

framgår det att eleverna lär sig genom bland annat visuella bilder och en hjälp till att nå 

framgång i spelandet kan vara en videoinspelning av musiklektionen som eleverna kan 

använda sig av hemma. Slutsatsen som Calissendorff (2005) kommer fram till är att eleverna 

använder sig av musiken antingen på musiklektionerna eller vid övningstillfällena hemma. 

Vidare anser hon att lektionerna genomsyras av en traditionell undervisningsanda där läraren 

är en förebild som eleverna härmar. Studien visar att vuxna är medvetna om individers olika 

sätt att lära. Dunn och Dunns forskning om lärstilar bygger mestadels på kvantitativa 

undersökningar. Fortsatta kvalitativa forskningsmodeller kan ge en djupare förståelse för hur 

elever upplever och ser på sitt lärande, menar Calissendorff (2005).  

 

I sin avhandling jämför Boström (2004) traditionella och lärstilsanpassade lärandemetoder i 

den svenska grammatiken. Detta gör hon för att undersöka om det finns någon anknytning 

mellan elevers motivation och lärandemetod. Hon frågar sig också varför elever i de tidiga 

skolåren är mer motiverade för inlärning än i de senare skolåren och på gymnasiet. Boström 

(2004) hänvisar till Skolverkets undersökningar som visar att många gymnasieelever inte får 

godkända betyg i kärnämnena. Författaren upplever att många gymnasieelever mister lusten 

för inlärning, en del hoppar av och andra behöver förlängd studietid för att fullfölja 

gymnasieprogrammet. Boström (2004) frågar sig då om inte mer forskning ska bedrivas i de 

svenska undervisningsmetoderna för att nå bättre resultat i inlärning. Boström (2004) väljer 

att fokusera på svensk grammatik ur två olika lärandemetoder på gymnasienivå, traditionell 

och lärstilsanpassad undervisning. Som utgångspunkt i sitt arbete med avhandlingen 

använder hon sig av så kallad lärstilsanpassad undervisning inspirerad av Dunn och Dunns 

lärstilsmodell. Genom att använda sig av denna individuella lärstilsanpassade teori och 

jämföra resultaten med en traditionell undervisning i grammatik vill hon se om attityder, 

insatser och motivation skiljer sig åt i dessa två lärandemetoder. Detta gör hon för att 

undersöka om det finns någon anknytning mellan elevers motivation och lärandemetod. Om 

så är fallet vill Boström (2004) skapa en debatt i Sverige där de didaktiska perspektiven 

diskuteras. Författaren menar att om denna modell kan fungera har man ytterligare ett 
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arbetsätt för att underlätta och motivera elever till inlärning. I sin forskning kommer Boström 

(2004) fram till att den individuella lärstilsmetoden resulterar i positiva studieresultat och 

attityder, jämfört med de elever som arbetar efter den traditionella lärandemetoden.  

 

Kroksmark (2006) riktar bland annat kritik mot den målstyrda skolan. Han menar att 

läroplanernas krav och mål, som formuleras i förhållande till tid, inte fungerar i praktiken. 

Orsaken är att människor är olika och att kunskapssamhället inte är som det en gång var” […] 

- ordnat, bestämt och förutsägbart ”(Kroksmark, 2006, s. 42). Han uppmärksammar att dagens 

samhälle kräver pedagogiska förändringar och en annan syn på lärande. Hänsyn bör tas till 

faktorer som komplexitet, olikhet, mångfald och föränderlighet. Kroksmark (2006) hänvisar 

till Boströms tolkning av lärstilsteorin, vars pedagogik tar detta i beaktning. Författaren menar 

dock att teorin bör utvecklas. Eftersom teorin bygger på att alla är olika och att människor lär 

på skilda sätt måste frågan om hur olika vi är besvaras. Därefter ställer han sig frågan om det 

är praktiskt möjligt att hantera dessa olika sätt i en klass med exempelvis 25 elever? Teorin 

försöker beskriva lärandet i sin mångfald utifrån 5 områden som innehåller 20 olika faktorer, 

vilket Kroksmark (2006) riktar kritik mot. Han anser att lärstilsteorin kategoriserar och 

förenklar det komplexa lärandet. Det krävs fortsatt forskning inom lärstilsteorin, för att 

tydliggöra möjligheten till prövning och omprövningar av individers sätt att utveckla nya 

lärstilar, anser Kroksmark (2006).  

 

2.7.  Multipla intelligenser 

Howard Gardner är professor i bland annat kognition. Med sin teori om de multipla 

intelligenserna har han revolutionerat människors tankar kring intelligens och kreativitet. 

Gardner (1994) inspireras av Bruners och hans läromästare Piagets arbeten inom kognition 

och mänsklig utveckling. Gardner började bedriva forskningsstudier i kognitiv 

utvecklingspsykologi. Forskningen resulterade i teorin om de multipla intelligenserna. Han 

menar att mänskliga tankegångar ska ses ur olika aspekter såsom psykologiska, neurologiska, 

biologiska, sociologiska och antropologiska grunder. Då elever får lösa problem med mycket, 

varierat och spännande material i en stimulerande omgivning kan läraren enkelt se tecken på 

elevens specifika begåvning. Han hävdar dock att människan har utvecklats till en individ 

med inte bara en utan flera intelligenser. De olika intelligenserna är teoretiska och är till för 

att kunna avgränsa och diskutera utvecklingar och förmågor som precis likt allt annat här i 
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världen flätas in i varandra Gardner (1994).  Sambanden mellan de mänskliga förmågornas 

natur och struktur benämner han som intelligenser (Gardner, 2001). Han föreställer sig  

intelligens som:  

En biopsykologisk potential för att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell 

miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur 

(Gardner, 2001, s. 40).  

 

Gardners teorier om de multipla intelligenserna är till stor del deskriptiva och fokuserar på att 

beskriva de olika intelligensernas struktur och inte på hur de kan transformeras till 

undervisningen. Enligt honom finns det sju separata mänskliga intelligenser och han forskar 

om ytterligare tre intelligenser (Gardner, 2001). 

 

Logisk matematisk intelligens inbegriper färdigheten att logiskt analysera problem, använda 

matematiska beräkningar samt utföra vetenskapliga undersökningar. Exempel på användare 

av denna intelligens är matematiker, logiker och forskare.  

 

Musikalisk- rytmisk intelligens omfattar förmågan att utföra, komponera och uppskatta musik 

i olika kontexter. 

 

Kroppslig- kinestetisk intelligens är förmågan att med kroppens hjälp, hela eller delar av, 

kunna lösa dilemman eller utföra praktiska ting. Exempel på användare av denna intelligens 

är dansare, idrottsmän, hantverkare och mekaniker. 

 

Visuell- spatial intelligens betonar förmågan att komma ihåg och att arbeta med mönster både 

på stora och små ytor.  Exempel på utövare inom denna intelligens kan vara, inom stora ytor, 

piloter och navigatörer och inom de små ytorna hittar vi arkitekter, skulptörer och kirurger. 

 

Interpersonell intelligens benämner en individs begåvning att förstå andra människors 

avsikter och önskemål, som till exempel läkare, skådespelare och lärare. 

 

Intrapersonell intelligens innefattar förmågan att förstå sig själv på ett konstruktivt sätt för att 

kunna styra sitt eget liv. 
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De ytterligare tänkbara intelligenserna som är under forskning beskrivs av Gardner (2001) 

som följande: 

 

Naturintelligens innebär förmågan att kunna kategorisera olika djur och växter. Exempelvis 

vilka som är farliga och/eller icke farliga. Den som besitter naturintelligens har en sann kärlek 

till levande ting i vår värld. Naturvetare och biologer är exempel på människor med denna 

intelligens.  

 

Andlig intelligens består av tre olika delar. Den första delen återger en önskan om att förstå 

det abstrakta i den kosmiska och övernaturliga världen. Den andra delen innebär en förmåga 

att meditera, försätta sig i trans eller stå i kontakt med övernaturliga fenomen. Den tredje 

delen handlar om att vissa människor är andliga på ett sätt så de påverkar andra i sin 

omgivning. 

 

Existentiell intelligens innebär begåvningen att kunna förhålla sig till det yttersta av 

universum, evigheten och det minsta, samt intelligensen att förhålla sig till de mänskliga 

förutsättningarnas existentiella utmärkande egenskaper, som meningen med livet  

(Gardner, 2001).  

                      

Armstrong (1998) menar att finns andra viktiga delar att uppmärksamma utöver beskrivningar 

och teoretiska utgångspunkter om de sju intelligenserna. Författaren hävdar att teorin bygger 

på att varje individ är intelligent på samtliga sju sätt, men att de kan vara mer eller mindre 

utvecklade. Enligt Armstrong (1998) kan de flesta utveckla varje sätt till en ganska hög nivå 

om de får adekvat stimulans, lämplig miljö och undervisning. Intelligenserna fungerar oftast i 

ett samspel med varandra men för att kunna studera dem tas de ur sitt sammanhang. Det är 

därför viktigt att föra dem samman igen i deras kulturella kontext menar Armstrong(1998).  

 

Enligt Gardner (1994) finns det kritiker som ifrågasätter om de multipla intelligenserna 

verkligen är en vetenskaplig teori eftersom kritiker inte tycker att han har gjort tillräckliga 

undersökningar. Han bemöter bland annat kritiken om terminologin. Många forskare håller 

med honom om att det möjligtvis finns olika mänskliga förmågor och fallenheter, men det är 

själva ordet intelligens som de förkastar. Forskare som kritiserat Gardners teorier håller med 

om att talanger är intressanta, ”men man bör enbart använda ordet intelligens i en mer 
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allmängiltig kapacitet ”(Gardner, 1994, s. 19f). Författaren bemöter denna kritik med varje 

människas rätt att definiera ord på sitt sätt. En förespråkning med en så begränsad definition 

av ordet intelligens gör att man undervärderar förmågor som inte faller inom ramen. 

Musikalitet eller spatial begåvning kan enligt författaren visst kallas för talang, men man bör 

då också använda samma benämning då man beskriver språkbegåvning och logisk 

analysförmåga. Författaren godtar inte att vissa styrkor hos människan väljs ut och upphöjs 

till intelligens, medan en del inte gör det (Gardner, 1994).   

 

2.8.  Aktuella styrdokument  

Läroplanerna beskriver verksamheternas värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. ”En 

läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas” (Skolverket 2008).  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

säger att skolväsendet vilar på demokratins grund och att skollagen (1985:1100) bestämmer 

att skolans verksamhet och utformning utgår ifrån demokratin och att alla som verkar inom 

skolan skall arbeta för varje individs egenvärde. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Skolverket 2006, s. 3).  Läroplanen uttrycker att undervisningen ska anpassas 

till varje  

enskild individs förutsättningar och behov, då med tanke på tidigare kunskaper och 

upplevelser för att befrämja den fortsatta utvecklingen hos var och en. Läroplanen uttrycker 

att det finns olika tillvägagångssätt för att nå målen beroende på individens behov och därför 

måste pedagoger variera sin undervisning. Vidare har skolan skyldighet att synliggöra både 

för elever och för deras vårdnadshavare vilka mål undervisningen har samt hur eleven skall 

utveckla ett personligt ansvar för att nå dessa. Ett av skolans uppdrag är att förmedla sådana 

kunskaper som individen behöver för att kunna tillgodose sig nya erfarenheter som vårt 

föränderliga och informationsrika samhälle kräver. Enligt läroplanen kan […] kunskap 

uttrycka sig på olika sätt – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet […]  

(Skolverket 2006, s.6). Detta kräver en interaktion med alla kunskapsformer för att generera 

en helhetssyn på individens lärande. Pedagogerna skall eftersträva en allsidig undervisning så 

att eleven kan inhämta kunskapens olika konstellationer.  Läroplanen anger mål och riktlinjer 

som skolan skall arbeta efter. 

 



 

21 

 

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 

kvalitetsutveckling i skolan. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra, 

• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 

för att bilda sig och få beredskap för livet, 

 

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 

skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. 

Mål att uppnå i grundskolan 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans (Skolverket, s.8).  
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3.  Metod och tillvägagångssätt 

Med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi att under denna del först 

resonera kring metodologiska utgångspunkter. Sedan följer en presentation av 

datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Vidare redogör vi för valet av respondenter vi har 

haft för vår studie. Slutligen lägger vi fram procedur, databearbetningsmetod, etiska 

överväganden och vi diskuterar även validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i vår studie. 

 

3.1.  Allmänt om metod 

Stukát (2005) menar att kvantitativa och kvalitativa studier oftast kategoriseras i två olika 

riktningar, med grund i olika paradigm. Dessa kan till viss del kan jämföras med indelningen i 

naturvetenskapliga och humanistiska metoder. Stukát (2005) beskriver kritikers uppfattningar 

om att en kvantitativ metod ger breda och generella svar men det kan bli svårigheter då det 

gäller att få ett djup i undersökningen. Det finns också hårda krav på reliabilitet, validitet och 

generalisering, vilket medför att kreativ undersökning försvåras. Utgångspunkten i ett 

kvalitativt synsätt är att tolka och förstå undersökningsresultaten utan att dra några generella 

slutsatser. Enligt Stukát (2005) menar kritiker att denna riktning är alltför subjektiv eftersom 

resultatet tolkas av den som utfört undersökningen. Kritik riktas även mot en osäkerhet i 

reliabiliteten samt att generaliseringar begränsas eller hindras av det ringa antalet 

undersökningspersoner.  

 

3.2.  Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av genomgång av litteratur, som vi ansåg relevant för vår 

studie, och enskilda öppna kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att se och förstå verkligheten ur en annan 

människas perspektiv. En kvantitativ metod utgår från frågeställningar som anger frekvenser 

(Trost, 1997). Forskningsintervjuer skiljer sig bland annat beroende av den strukturella 

graden. De kan utformas från välplanerade intervjuer, som utgår från ett antal standardfrågor,  

till öppna intervjuer. Fokus på det sistnämnda ligger förvisso på specificerade teman men utan 

att utformning av frågor och ordningsföljden är förutbestämda (Kvale, 1997).  
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Med tanke på studiens syfte har vi bestämt oss för att använda öppna kvalitativa 

forskningsintervjuer som undersökningsmetod framför kvantitativa. Vi har valt bort en 

kvantitativ undersökning eftersom den inte ger det djup som vi önskar. Vi skulle gärna vilja 

kombinera observationer med våra öppna kvalitativa forskningsintervjuer för att få ett bredare 

perspektiv, men vi ser det som allt för tidskrävande för denna studie.  

 

Vi har, som tidigare nämnts, en föreställning om att det hos lärare finns olika tankegångar 

kring elevers olika sätt att lära. Med inspiration av en fenomenografisk ansats vill vi försöka 

redogöra för hur lärare ser på ovanstående fenomen. Fenomenografin är ett exempel på en 

vetenskaplig kvalitativ ansats vars syfte är att få en förståelse för hur människor erfar ett 

fenomen, ”[…] vilket innebär att man är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband 

eller frekvenser” (Stukát 2005, s.33). Marton och Booth (2000) beskriver fenomenografin 

som en forskningsansats där identifiering av uppfattningar, samt en redogörelse för dess 

variation ligger som grund. Det är framför allt frågor som behandlar lärande och förståelse i 

den pedagogiska verksamheten som är av intresse. Stukát (2005) menar att öppna kvalitativa 

intervjuer är vanligast förekommande vid fenomenografisk ansats.  

 

Vi har enligt fenomenografins grunder bestämt ett fåtal frågor som vi tar upp med respektive 

respondent. Vår fokus ligger på lärares sätt att tänka kring elevers olika sätt att lära. Frågorna 

preciseras med hjälp av följdfrågor. Dessa blir olika beroende på hur respondenten svarar. 

Intentionen med våra intervjuer är att få så uttömmande svar som möjligt. 

 

Den centrala utgångspunkten i vår valda metod är att det inte finns ett rätt eller lämpligt svar. 

Respondenterna får själva avgränsa, behandla eller precisera innehållet. Genom detta hoppas 

vi få tillgång till ett innehållsrikt och detaljerat material som sedan kan bearbetas. Vårt syfte 

är inte att göra djupa analyser som förklarar varför respondenterna tänker som de gör, utan det 

är de skilda uppfattningarna som vi ser som intressanta.  

 

De avgränsningar vi gör i vår studie är att begränsa undersökningen till 6 lärare för elever i 

grundskolans tidiga skolår, på två olika skolor i en kommun.  

Vår undersökning bygger på ett fåtal intervjuer, vilket kan vara en svaghet. Detta leder 

självklart till att vi inte kan generalisera de resultat vi får fram, men det är inte heller vårt 
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syfte. Vi ser dock en fördel med antalet medverkande eftersom det blir enklare och mindre 

tidskrävande att sammanställa materialet.  

 

3.3.  Val av respondenter 

Trost (1997) beskriver att de kvalitativa studierna oftast inte är menade att vara statistiskt 

representativa utan det sker, för det mesta, ett strategiskt urval där den som utför studien 

väljer ut respondenter efter olika kategorier. Vanligen skildras en variation och inte ett exakt 

antal. Vi väljer att göra ett strategiskt urval. Respondenter är 6 verksamma lärare inom de 

tidigare skolåren på två olika skolor i en och samma kommun. Lärarna har varit 

yrkesverksamma i minst sju år. Personernas år i läraryrket ser vi som betydande för studien, 

eftersom vi hoppas få mer uttömmande och varierande svar som är baserade på erfarenhet.  Vi 

har sedan tidigare en personlig relation med respondenterna. Vi tror att denna personliga 

kontakt skapar ett förtroende oss emellan som gör att respondenterna vågar och känner att de 

kan berätta mer detaljrikt för oss under intervjun.   

 

3.4.  Procedur 

Vi bestämde oss för att tala med några lärare som vi har en personlig kontakt med sedan 

tidigare, för att fråga om de var intresserade av att medverka i vår studie. Rektorerna på de två 

skolorna informerades om vår tilltänkta studie. De gav sitt samtycke. Tid och plats för 

intervjun bestämdes med samtliga respondenter genom personlig kontakt eller via mail. Vi 

rättade oss efter de tider som lärarna gav eftersom vår tid var mer disponibel.  Innan intervjun 

informerades respondenten om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Samtliga 

intervjuer gjordes enskilt och spelades in på band. Vi medverkade båda två. En av oss ledde 

intervjun med våra frågeställningar och följdfrågor. Den andra av oss observerade, förde 

anteckningar och ställde följdfrågor till respondenten som uppkom spontant under intervjun. 

Vi valde att medverka båda två under intervjun eftersom vi båda ville vara delaktiga, kunna 

diskutera och reflektera tillsammans efter varje intervjutillfälle eftersom vi av erfarenhet vet 

att man uppfattar saker på olika sätt. Trost (1997) beskriver att ett bra samarbete mellan två 

intervjuare oftast innebär en bättre intervju än om den endast skulle utföras av en person. Han 

menar att det stöd som ett par kan ha av varandra kan leda till en intervju som ger en större 
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förståelse för informationen och ett mer intressant stoff att bearbeta. En nackdel kan vara att 

respondenten kan känna sig i underläge, vilket måste beaktas. 

 

Under våra intervjuer fördes endast få anteckninga för att inte störa processen. Det tog 

ungefär en halvtimme att genomföra varje samtal. Vi transkriberade lärarnas formuleringar 

strax efter intervjun för att komplettera med noteringar som inspelat material inte kan ge 

uttryck för. Respondenterna erbjöds att efter transkriptionen läsa sitt eget material, men 

samtliga avböjde erbjudandet.  

 

Enligt Trost (2005) så jämförelsevis med kvantitativa data som oftast presenteras i form av 

tabeller och diagram, finns det inga enkla lösningar för att presentera kvalitativa intervjuer. 

Han anser det oetiskt att till fullo använda sig av talspråk i citaten eftersom det kan anses som 

ett helt annat språk än skriftspråket. Trost (2005) menar att det är oetiskt av intervjuaren att 

utsätta respondenten för en ordagrann citering från sitt talspråk. Därför valde vi att 

transkribera intervjuerna ordagrant, men i vår resultatdel redigerade vi citaten för att öka 

tillförlitligheten. För den sakens skull ändrade vi inte innehållet, utan ändringar gjordes på 

dialektala uttal, slanguttryck, extra pausläten och viss meningsbyggnad. 

 

3.5.  Databearbetningsmetod 

Efter transkriberingen av intervjuerna skrevs de ut i pappersform. Vi läste utskrifterna ett 

flertal gånger för att få en helhetsbild av materialet. Därefter gjorde vi kommentarer i 

marginalerna och använde oss av överstrykningspennor, i olika färger, för att urskilja 

intressanta formuleringar som vi såg som väsentliga för vår studie. Vi använde 

överstrykningarna för att finna mönster som visade skillnader och likheter. Dessa användes 

sedan i den fortsatta bearbetningen där intentionen var att hitta olika kategorier att placera 

formuleringarna i. Resultatet redovisas i kategorier utifrån de svar vi fick under våra 

intervjuer. Vi hade för avsikt att sortera och kategorisera efter lärares uppfattningar av elevers 

olika sätt att lära inspirerat av en fenomenografisk ansats som, tidigare nämnts, utgår från 

individers erfaranden. Vi ansåg därför att respondenternas formuleringar var betydande för att 

läsaren skulle få en djupare förståelse och kunna bilda sig en egen bild av studien. Därför 

valde vi att använda en del längre citat, vilket kan upplevas som tungt att läsa. Men det är ett 

medvetet val vi har gjort.  
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Det var stundom svårt att göra distinkta kategoriseringar som tydligt skilde sig från varandra. 

Vi är medvetna om att det var våra tolkningar som styrde valet av vad som skulle ingå i varje 

kategori. Möjligtvis kan de för läsaren vara svåra att skilja åt men vi har valt att se dem som 

variationer. 

 

3.6.  Etiska överväganden 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. För att skydda berörda 

individer rekommenderas fyra grundläggande krav på undersökningen vilka är: Informations-, 

samtyckes -, konfidentialitets - och nyttjandekravet. Vi strävade efter att följa dessa 

grundläggande etiska krav i vår undersökning. 

Enligt informationskravet upplyste vi berörda rektorer och lärare om syftet med vår studie 

samt vilka förutsättningar som låg till grund för lärarnas medverkan. Vid intervjutillfällena 

förklarade vi även att respondenterna hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Deltagande lärare fick information om rätten att själva bestämma över sitt deltagande i 

undersökningen, i enlighet med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet tar hänsyn till de 

berörda deltagarnas anonymitet. Vi försäkrade om att samtliga skolor och intervjupersoner i 

undersökningen skulle beskrivas på ett sådant sätt att deras identitet inte kan röjas. I vår studie 

är alla namn fingerade och kommunen eller skolorna nämns inte vid namn. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som respondenten lämnar endast får användas i den aktuella 

forskningen. Vi följde detta krav genom att det inspelade materialet enbart användes i vår 

undersökning. De inspelade intervjuerna ligger i säkert förvar tills arbetet är godkänt. Därefter 

kommer de att raderas. 

 

3.7.  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale (1997) menar att man i jakten på validitet kommer in på sanning och kunskapsfrågor. 

Vi har under hela vår undersökning granskat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat våra upptäckter 

för att få en hög validitet och reliabilitet i vårt arbete.  Vi har även utgått från vårt syfte och 

frågeställningar under hela processen med arbetet. Kvale (1997) förklarar begreppet med att 

validitet mäter det som är relevant för undersökningen alltså att använda rätt metod för rätt 

tillfälle.  
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Johansson och Svedner (2001) förklarar att reliabilitet betyder noggrannhet vid mätningen. 

Detta kan jämföras med att en linjal är ett verktyg för att mäta olika föremål med, på samma 

sätt är intervjuer verktyg för att mäta uppfattningar med. De menar att noggrannhet vid arbetet 

kring och med intervjuerna ger samma resultat vid upprepade mätningar. Reliabilitetsbrister i 

intervjuer kan bero på att respondenterna inte blir intervjuade av samma person med samma 

intervjufrågor och med samma yttre omständigheter. På grund av detta är reliabiliteten aldrig 

perfekt, menar Johansson och Svedner (2001). Under vår studie har vi så noggrant så möjligt 

redovisat i procedurdelen hur vi har gått till väga för att nå resultaten. Detta innebär att andra 

som vill göra om studien ska kunna använda samma metod.  

 

Antalet respondenter som medverkat i vår studie är för få för att arbetet ska kunna 

generaliseras. Vår mening är inte att generalisera, utan vi vill undersöka och väcka tankar om 

elevers olika sätt att lära. Johansson och Svedner (2001) klargör däremot att när uppfattningar 

analyseras är inte respondenten som analyseras, utan uppfattningen. Med andra ord är alltså 

uppfattningen frikopplad från respondenten det som beskrivs i resultatdelen, förklarar 

Johansson och Svedner (2001). Vi kan då göra vissa generaliseringar i uppfattningar hos våra 

respondenter som vi redogör för i vår resultatdel. 
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4.  Resultat 

I detta avsnitt inleder vi med att presentera våra respondenter. Därefter redovisar vi resultatet, 

som dels består av en första del som utifrån våra frågeformuleringar kategoriserar 

betydelsefullt intervjumaterial. Den andra delen består av en sammanfattning. 

 

4.1.  Presentation av lärare 

Karin är utbildad 1-7 lärare i matematik och naturorientering. Karin har undervisat i 12 år 

varav 11 år på den nuvarande skolan. Hon arbetar nu på en MI- inspirerad friskola, som 

innebär att man arbetar utifrån Gardners teori om de sju multipla intelligenserna. 

Berit är utbildad F-5 lärare. Hon har undervisat i 10 år, både som behörig och obehörig lärare. 

Hon är fritidspedagog som grund och sedan utbildad grundskollärare och arbetar nu på en MI- 

inspirerad friskola. 

Anne är utbildad 1-7 lärare i svenska och samhällsorientering. Anne har undervisat i sju år på 

fyra olika skolor och arbetar på en MI- inspirerad friskola.  

Amelie är utbildad 1-7 lärare i svenska och samhällsorientering som bas och tillval svenska 

som andraspråk, engelska samt datakunskap. Hon har undervisat i 14 år. Sitt första 

yrkesverksamma år arbetade hon som vikarie i olika skolor, men sedan 13 år arbetar hon på 

en kommunal skola. 

Elin har undervisat i 23 år som mellanstadielärare och har även utbildning med specialämnen 

på högstadiet i biologi och geografi. Elin har arbetat på tre olika skolor och de senaste åren på 

en kommunal skola. 

Lena är utbildad 1-7 lärare i svenska, samhällsorientering, engelska samt delkompetens i 

matematik. Lena har undervisat i 20 år både som obehörig och behörig lärare. Hon har arbetat 

på ett flertal skolor och de senaste åren på en kommunal skola. 
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4.2.  Kategorisering 

Under detta avsnitt presenterar vi de olika frågeställningarna med en inledande tabell som 

utgår från våra valda kategorier och en kortfattad förklaring till dessa. Därefter följer en 

sammanställning av respondenternas formuleringar samt som vi anser viktiga citat. 

Respondenten kan representera flera av kategorierna. 

 

4.2.1.  Hur formulerar lärare sina tankar kring elevers olika sätt att lära? 

 

 

Kategori 1: Elev 

Respondenternas formuleringar kring elevens 

lärande och ansvar i denna fråga. 

 

Kategori 2: Lärare  

Respondenternas formuleringar kring lärares 

arbetsmetoder och ansvar i denna fråga. 

 

Kategori 3: Kollega 

Respondenternas formuleringar kring 

betydelsen av kollegor och arbetslag i denna 

fråga. 

 

Kategori 1: Elev 

Respondenternas formuleringar kring elevens lärande och ansvar visar att flertalet av lärarna 

ser elevers möjlighet att påverka och ta ansvar för sin lärandesituation, om de är medvetna om 

de strategier som gynnar det egna lärandet. Amelie menar att de flesta elever måste ha en viss 

struktur. Amelie och Berit anser att ansvaret växer med åldern. Karin ser att eleverna tar 

ansvar då de blir tagna på allvar. Hon menar också att eleverna måste ges en möjlighet att 

kunna påverka för att senare kunna bli en ansvarstagande samhällsmedborgare.  

Karin – Här är de duktiga på att ta ansvar när vi tar dem på allvar och följer upp, de känner att: ’Vi 

är intresserade av dig’.  De får lära sig att ta det ansvaret att lära och det känns helt okey det kan  
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till och med varar riktigt kul. Man ska känna att man kan påverka annars får vi nog tråkiga 

medborgare. 

Berit – Då barnen blir äldre och man är van att jobba på det här sättet som vi gör här, med multipla 

intelligenser, då tror jag att det blir mycket tydligare […] barnen får själv välja […]och ta ansvar . 

 

Anne – […] man märker ju efter hand att den här eleven kan jag inte låta gör si eller så för då 

smiter den, medan den här eleven får helt fritt ansvar. […] jag gör ibland samma för alla för jag 

tror det kan vara bra för alla att få lite struktur och ordning. 

Amelie – Ansvaret för inlärning måste ligga på eleven, men jag är tillgänglig. […] ha ett ansvar för 

sig själv och sin framtid. […] inte överbörda, låta ansvaret växa med ålder, mognad och möjlighet. 

 

 

Kategori 2: Lärare 

 

Kategori 2 speglar respondenternas formuleringar kring lärarens arbetsmetoder och ansvar. 

Samtliga respondenter ser det som viktigt att ta hänsyn till elevers olika sätt att lära. Alla 

lärare anser att det är deras ansvar att presentera och arbeta med elevens enskilda sätt att lära. 

Tre lärare använder begreppet multipla intelligenser medan två beskriver olika lärstilar vid 

redogörelse för olika inlärningskanaler. Lena ser betydelsen av att läraren är förtrogen med 

olika hjälpmedel och verktyg för att hjälpa eleven till målen. Elin och Lena menar att innan 

man kan utreda vilket sätt eleven lär sig bäst på, måste läraren skapa en trygghetsrelation till 

eleven. Amelie, Elin och Karin poängterar betydelsen av det läraren presenterar för eleverna 

som en del av det livslånga lärandet. Några av respondenterna framhäver lärarens ansvar för 

att lägga fram olika sätt för eleverna att lära. Karin uppmärksammar att det kan finnas en fara 

med att individualisera så fast, att eleven endast använder ett sätt att lära och inte låter sig 

utvecklas inom andra områden. Lena ser svårigheten i att göra den ultimata mångfacetterade 

undervisningen men säger att det ändå är lärarens ansvar att finna vägar för detta. Hon menar 

också att elevers inlärningskanal kan skifta beroende på vilket skolämne, intresse och vilka 

förmågor eleven har. Anne anser att det är viktigt med en individanpassad undervisning men 

det måste finnas en gräns, för annars kan det finnas en risk att lärare och elever blir splittrade. 

Karin – Vi jobbar med multipla intelligenser så det är naturligt att barnen är olika, också att vi 

lärare är olika och att vi har olika sätt att undervisa. […] barnen måste ju bemötas på olika sätt 

eftersom och de lär in på olika sätt. Ett sätt att individualisera, fara är att man låser sig i något sätt  
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och inte låter sig utvecklas. Vi vill få barn som är sugna på skolan de ska gå i skolan i minst 10 år 

till. 

Berit – Det är inget nytt, så har vi alltid jobbat inom dagis och fritids, men inte så mycket i skolan, 

utan där har det ju alltid varit mycket mer traditionellt. Jag tror att det finns många 

inlärningskanaler för barnen. Det finns inte ett som är allenarådande och jag tror ju på vår modell 

här med de multipla intelligenserna […] inte hur intelligent du är utan hur du är intelligent. Vi har 

de här arbetsschemana med de olika intelligenserna[…] vi arbetar med alla uppgifterna och vill att 

de ska få uppleva på olika sätt, för att befästa kunskapen.   

Anne – Vi jobbar med intelligenserna så man tänker extra mycket på det. […] alltså att man tänker 

att de lär sig olika och de tänker olika. Det är stor skillnad idag mot förr i tiden […] att man nu 

tänker väldigt individuellt[…] jag går ut ganska mycket med det till eleverna: ’ Ni är olika, det 

beror på hur man lär sig och hur man är’. Jag är ganska öppen […] ändrar efter elevernas behov 

och intressen i en viss grad. […] att man inte tänker att nu ska det vara så individanpassat. Då 

skulle man bli helt splittrad som lärare och det skulle bli rörigt.  

Amelie – Viktigt för mig som lärare att möta upp de här olika visen som finns att lära sig[…]. Att 

alla ungar lär på olika vis. Lärare öppnar upp dörrar[…]vara stödjande, tillgänglig. […] ge 

möjligheter för olika typer av inlärning. Lärstil […] aktivera många olika sinnen för att det ska för 

att befästa kunskap. Jag är själv taktil och auditiv […] men det är inte samma sak som att det är så 

för alla andra elever.  

Elin – Det är väldigt viktigt att försöka hitta och komma underfund med ett sätt som passar var och 

en. […]man måste vara väldigt lyhörd […] att just fundera ut hur de tänker och hur vi på olika sätt 

kan lära. Barn är så olika. […] en massa varianter ex muntlig, skriftlig, höra, fysisk. Det viktigaste 

[…] barnen ska känna sig trygga då de kommer till skolan. Jag försöker ha en dialog med 

barnen[…] först bara observera[…]. Vara medveten om att allt man gör har betydelse[…] lägger 

grunden till mycket att de känner att de vet hur de lär sig bäst. […] inte vara rädd för att prova nya 

saker.  

Lena – Det är ju mångfacetterat hur de lär sig […] precis som vi människor är olika, så tror jag att 

man lär sig på väldigt många olika sätt. […] inte samma inlärning i alla ämnen utan det kan vara 

olika i olika ämnen, beroende på egna intressen, förmågor.  Lärstilar […] lyssna, höra och göra[…] 

tillsammans. […] viktigt med olika sätt att undervisa. Min sak att hitta ett nytt sätt att förmedla 

kunskap och framförallt trygghet. Det finns många bra hjälpmedel och det tror jag att vi måste bli 

bättre på att lära oss att hantera. Det är svårt att göra den ultimata mångfacetterade undervisningen.  
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Kategori 3: Kollega 

I kategori 3 beskriver några lärare att reflekterande samtal, kolleger och arbetslag emellan, är 

betydande för lärares eget lärande. Lena och Berit menar att detta kan de bli bättre på i sina 

respektive skolor. Elin och Anne säger att det är stimulerande och det ger nya idéer när man 

talar kolleger emellan. Att ha en kollega som observerar i en undervisningssituation ser Berit 

som utvecklande för det egna lärandet.  

Berit – Vi gör ju inte det så kontinuerligt i arbetslaget. Man behöver ventilera ju. Vi har faktiskt 

pratat just om att varannan vecka skulle kunna vara en pedagogisk konferens. Bättre vore det om 

man hade någon som tittade på en i lärandesituationen i klassrummet och så. Det är alltid nyttigt 

att utveckla sig själv. 

Anne – Man pratar ju mycket automatiskt med varandra och då kommer man på idéer om hur man 

kan göra med elever. […] alltså man får ju det lite så där indirekt. 

Elin – Stimulerande få tips av varandra. Det blir mycket mer spännande om man har en dialog med 

den man jobbar med. Vi pratar mycket på skolan om alltså hur viktigt det är med reflektion, även 

att lärare reflekterar och det gör man ju klart om man har ett arbetslag.  

Lena – Egentligen så tror jag att vi skulle haft lite mer hjälp av varandra, så att säga, för man 

skulle vända lite tankesättet, peppa, uppmuntra, berömma och hela den biten. Jag tycker liksom att 

vi är lite på väg där med mycket mer pedagogiska samtal oss emellan.  
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4.2.2.  Hur formulerar lärare sina tankar i frågan om att göra eleverna medvetna         

         om deras eget sätt att lära? 

 

 

Kategori 1:  

Hur arbetar lärare med elevers medvetenhet 

 

Arbetsmetoder läraren anser vara betydande 

i denna fråga. 

 

Kategori 2:  

När arbetar lärare med elevers medvetenhet 

 

Situationer som läraren anser vara betydande 

i denna fråga.  

 

Kategori 3:  

Varför arbetar lärare med elevers medvetenhet 

 

Vilken betydelse får arbetet med att 

medvetandegöra eleverna.   

 

 

Kategori 1: Hur arbetar lärare med elevers medvetenhet 

Kategori 1 beskriver respondenterna sina arbetsmetoder. Samtliga respondenter är överens om 

att lärare ska ha ett arbetssätt som främjar medvetenheten om det egna lärandet hos eleven och 

som visar på olika sätt att lära. Flertalet av lärarna beskriver samtalen och diskussionerna 

mellan lärare och elev som betydelsefulla i sammanhanget. Amelie poängterar också vikten 

av reflekterande samtal med andra medel som exempelvis loggbok där eleverna får formulera 

och skriva ned sina egna tankar. Hon ser även vikten av att tillsammans med eleverna 

bearbeta, ta upp och pröva olika sätt att arbeta. Berit och Anne lägger fokus på de möjligheter 

som ges till att medvetandegöra eleverna om deras eget sätt att lära, då de varje år får göra 

individuella lärandeprofiler. I dessa utgår eleverna från sig själva och får efter fastställda 

kriterier rangordna sin egen profil utifrån Gardners olika intelligenser. Denna profil är enligt 

Anne föränderlig, vilket kan leda till ytterligare samtal som medvetandegör. Lena menar att 

hennes arbetssätt bygger på att hon och eleverna samtalar om vad och hur de ska lära sig. Hon 

säger också att samtal med eleverna om vad de lärt sig och inte vad de gjort är viktiga.  Lena  
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talar även om vikten av att eleverna diskuterar detta i både stora och små grupper. Amelie 

poängterar vikten av att se hela människan som en del i samhället 

Karin – Man hjälper dem att se vägarna och öppet prata om det utan att det blir konstigt. 

Berit – Efter vi har presenterat våra olika sätt att lära gör vi sådana här MI-profiler. Redan där i de 

samtalen med barnen så lär man dem ju ändå successivt att förstå att det finns olika sätt att lära. 

[…]vi arbetar med alla uppgifterna i de här arbetsschemana med de olika intelligenserna.  Det är ju 

ett jättebra sätt att medvetandegöra. 

 Anne – […] alltså i diskussionen. Vissa har kanske inte lika lätt att sätta ord på det som vissa 

andra har därför viktigt med att diskutera.  När de sen gör de här MI-profilerna så är det också kul 

att se hur de förändras, sen pratar man vidare om det. De får tänka till.                 

Amelie – Reflektionerna hjälper till, att i någon form föra loggbok där man kommunicerar kring 

lärandet, där man får sätta ner sina tankar. […]i samtalen diskutera, att tillsammans med dem både 

bearbeta, ta upp och pröva olika sätt att jobba. Komma bort lite från det vi kallar görande till 

lärande[…]Chans att i diskussion utveckla tänkande och utmana. Det är lärares ansvar att 

medvetandegöra för eleverna. […] tänka hela människan som en del. […]inte bara jag utan vi. 

[…]tänka framåt. 

 Elin – Eleverna ska vara delaktiga.   

Lena – Bygger mycket på att vi pratar om hur man ska lära sig och vad ska vi lära oss av detta? 

Och individanpassad undervisning den innebär att man alltså ska arbeta inom samma område men 

man ska spreta åt många håll. […]man tar upp andra möjligheter och diskuterar detta i både större 

och mindre grupper.  

 

Kategori 2: När arbetar lärare med elevers medvetenhet 

I kategori 2 tar flertalet av respondenterna upp portfolio - och IUP- samtalen som tillfällen då 

elevers medvetenhet om deras eget sätt att lära uppmärksammas. Karin och Amelie menar att 

det även ges möjligheter under lektionerna. Anne säger att detta kan ske tack vare att hon har 

en liten grupp. Berit och Anne tar upp barnens ålder i sammanhanget. Eftersom de inspireras 

av Gardners teorier börjar de att arbeta med intelligenserna redan i förskoleklassen. De menar 

också att medvetenheten blir tydligare ju äldre eleverna blir. Lena beskriver att det är när 

eleverna får bearbetar och reflekterar över arbeten de gör som ett medvetande uppstår.   
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Karin – Till exempel i portfoliosamtalet. Det kommer dagligen också men inte så strukturerat som 

på samtalen. 

Berit – Vi pratar när vi har portfoliosamtal. Då barnen blir äldre och man är van att jobba på det 

här sättet som vi gör här, då tror jag att det blir mycket tydligare. 

Anne – Vi har ju våra portfoliosamtal. Vi har så små grupper så man hinner med det under 

lektionen också. […]vi börjar de första sju veckorna med att gå igenom en intelligens i taget med 

eleverna, för att medvetandegöra ännu mer […] vi går igenom detta redan i ettan och efterhand 

börjar de förstå. 

Amelie – I utvecklingssamtalen. Och ibland har det varit så att det har varit jag som har tagit upp 

en observation kring elever och där ibland det blir så: ’Det har jag aldrig tänkt på’. Att man 

medvetandegör vissa bitar[…] just i den här diskussionen.  

Elin – Vi gör ju så när vi jobbar med IUP och även när vi förbereder dem inför deras samtal.  

Lena – I utvecklande samtal. När barnen får göra sina reflektioner på arbeten de gör […] att man 

verkligen bearbetar det man håller på med.  

 

Kategori 3: Varför arbetar lärare med elevers medvetenhet 

Kategori 3 visar att samtliga respondenter tycker att det viktigt att medvetandegöra eleverna 

om sitt eget lärande. Flertalet av lärarna vill skapa en acceptans hos eleverna för varandras 

olikheter, genom att uppmärksamma att det finns många olika sätt att lära och att det inte 

finns något som är mer rätt eller fel än det andra. Karin menar att styrkorna ska lyftas hos 

eleverna. Hon betonar också att arbetet skapar delaktighet, självkännedom och personlig 

utveckling hos eleverna. Berit uttrycker betydelsen av att få möjlighet att uppleva olika sätt att 

lära genom att arbeta med alla Gardners intelligenser i ett arbetsschema. Detta menar hon 

skapar en möjlighet att på olika sätt befästa kunskap. För Amelie handlar det om att ständigt 

utveckla och utmana sitt eget tänkande i sin lärarroll för att komma fram till nya sätt att 

bemöta eleverna. 

Karin – För att de ska hitta vägar för att nå och bli starkare i fler grejor. […] de kan se på sig själva 

lite utifrån och att det inte är rätt eller fel utan så här är jag och så där är du[…] att inte värdera 

någonting högre än någonting annat. […] personlig utveckling, att lära sig hur man lär och  
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självkännedom det har man ju jättestor nytta av. De blir liksom delaktiga: ’Det är inte så att du gör 

det för dina föräldrars skull eller för mig utan du gör det faktiskt för din egen skull’. 

Berit – Ett sätt att medvetandegöra barnen som kanske inte tänker på hur jag lär mig bäst. […] i de 

här arbetsschemana med de olika intelligenserna […]för att få uppleva olika sätt att lära och för att 

befästa kunskap.  

Anne – De kan se att man lär sig på olika sätt och att alla är bra på något.  

Amelie – För min del handlar det om att utveckla tänkande och utmana: ’Vad gör vi och varför gör 

vi det? Kan vi göra på något annat vis’? […] just i den här diskussionen komma fram till nya sätt 

att möta de barn som jag just möter idag. För att medvetandegöra för mig, för barnen, för 

föräldrarna vad som är lärstilen?   

Elin – Vi vill ju att de ska bli medvetna. De själva känner sig mer angelägna när de också förstår 

vad det är jag behöver lära mig och på vilket sätt och kanske också förstå att vi lär oss på olika 

sätt. Det är viktigt att man lär sig skapa tolerans.  
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4.2.3.  Vilka eventuella svårigheter kan finnas för en pedagogisk verksamhet       

         som utgår från läroplanens mål, där skolan skall sträva efter att eleven     

         utvecklar sitt eget sätt att lära? 

 

 

Kategori 1: Beroende på eleven/elevgruppen 

Vilka eventuella svårigheter kan finnas, 

beroende på eleven/elevgruppen, för att 

utveckla sitt eget sätt att lära? 

 

Kategori 2: Beroende på läraren  

Vilka eventuella svårigheter kan finnas, 

beroende på läraren, för att främja 

utvecklingen hos elevers olika sätt att lära? 

 

Kategori3: Beroende på skolan som      

organisation 

Vilka eventuella svårigheter kan finnas, 

beroende på skolan. för att främja 

utvecklingen hos elevers olika sätt att lära? 

 

Kategori 1 

Kategori 1 beskriver vilka eventuella svårigheter som kan finnas, beroende på 

eleven/elevgruppen, att utveckla sitt eget sätt att lära.  Amelie och Karin väljer att inte se 

några hinder utifrån elevens perspektiv. De ser det som lärarens ansvar att ge elever den tid 

det tar för att tillgodogöra sig sitt sätt att lära. Lena säger att spridningen av kunskapsnivåer 

hos eleverna i en klass kan medföra vissa svårigheter för att tillgodose alla elevers sätt att lära 

fullt ut. Anne och Berit uppmärksammar att det kan finnas svårigheter då ett flertal elever inte 

uppför sig eller tar plats och då läraren är tvungen att lägga ner mycket tid på ordningen i 

klassen. Berit och Elin kan se begränsningarna då det finns många elever i en grupp som 

kräver extra stöd och att man då som lärare inte räcker till. 
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Karin – Spontant så finns det inga begränsningar. Jag sa innan att det är svårt att hitta tiden till det, 

men man måste ju göra det.  

Berit – Det är klart att det begränsar[…] att du har många barn i klassen som kräver extra stöd och 

att du då inte räcker till.  Många barn som tar plats och det blir stökigt.   

Anne – Då tänker jag direkt på elever som inte uppför sig. Alltså som gör att det blir stökigt så att 

jag måste vara otroligt uppmärksam på dessa. Har man en eller två då kan man ju mycket lättare, 

men har man fler så funkar det inte. 

Amelie – […] vi har ett ansvar att ge våra elever den tiden att vara lärande.  […] det finns både 

begränsningar och hinder men samtidigt så väljer jag att inte se det som begränsningar.  

Elin – Om jag får elever med så udda vad ska vi säga […] jag har en gång haft en synskadad, tre 

dyslektiker och en hörselskadad, alltså jag hade en massa olika, det var en omöjlighet att 

kombinera det. 

 Lena – Alla har ju så olika med sig i bagaget. Och de är ju också något som är oerhört svårt tycker 

jag i en klass, när man har många elever att man har sådan otrolig spridning.  

 

Kategori 2 

Kategori 2 undersöker vilka eventuella svårigheter det kan finnas, beroende på läraren, för att 

främja utvecklingen hos elevers eget sätt att lära. Berit menar att ett arbetssätt som ser till 

varje elevs sätt att lära kräver mer planeringstid, eftersom man måste förbereda varje uppgift i 

varierande former för att tillgodose de olika sätten att lära. Berit och Elin säger att lärare 

måste vara lyhörda och våga pröva olika undervisningsmetoder. Anne beskriver att hon själv 

som lärare har ett ansvar att lägga upp sin undervisning så att det fungerar med tanke på 

elevens eget ansvar för sitt lärande, samt att ha väldigt tydliga mål med undervisningen. Karin 

tycker spontant att det inte finns några svårigheter, möjligtvis att få tiden att räcka till, men 

samtidigt är det ett uppdrag som läraren har att uppfylla.  Precis som Karin ser inte heller 

Amelie några hinder för läraren utan menar att det handlar om hur jag som lärare väljer att 

tackla arbetet. Hon menar också att lärare måste låta lärandet ta tid, att lärandet är en process 

och detta kan vara svårt för lärare eftersom de är så uppfyllda av görandet och inte lärandet.  

Karin – det är svårt att hitta tiden till det, men man måste ju göra det, […] det är ju vårt uppdrag 

och det kan vi inte backa ur[…] man kan inte vika undan.  
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Berit – Det kräver ju mer planeringstid eftersom du planerar kanske en uppgift som alla ska göra 

samtidigt […]du måste ha tänkt igenom, så förberedelserna är ju större, samtidigt så känner jag att 

ju mer du gör det, ju fler barn det blir med det här tänket så tycker jag att det blir lättare. Sen tror 

jag också att man måste våga också som pedagog, att våga börja jobba så här. 

Anne – Jag måste ju själv fundera på om jag kan ändra min undervisning. Kan jag omstrukturera? 

Kan jag dela upp gruppen? […] Det är ju mitt ansvar […] de (eleverna) måste visa att de kan ta 

ansvar[…]jag känner att jag måste ha väldigt tydliga egna mål. 

Amelie – Att vi är så uppfyllda av det här görandet […] ett ansvar att ge våra elever den tiden att 

vara lärande […] det finns både begränsningar och hinder men samtidigt så väljer jag att inte se det 

som begränsningar[…]det handlar om hur jag väljer att tackla arbetet […] ’ingenting är omöjligt, 

det tar bara lite längre tid’ men där är väl den stora begränsningen, att låta det, att våga låta det ta 

tid att se lärandet som en process. 

Elin – Nä alltså man måste vara väldigt lyhörd, att man observerar och att man bygger upp det 

väldigt successivt och sen inte vara rädd för att prova nya saker, prova nya grepp. 

 

Kategori 3 

Under kategori 3 presenterar vi vilka eventuella svårigheter som kan finnas, beroende på 

skolan som organisation,  för att främja utvecklingen hos elevers olika sätt att lära. Elin och 

Berit säger att stora elevgrupper kan försvåra arbetet. Lena hävdar att utredningen av stöd till 

elever med särskilt behov tar för lång tid. Elin och Lena menar att själva utformningen av 

skolan kan försvåra möjligheterna till ett optimalt arbetssätt, samt att lärare får för lite 

fortbildning. Amelie ser många möjligheter att variera undervisningen med hjälp av skolans 

inne och uterum.  

Berit – Begränsningar kan ju vara om det är för stora grupper så klart.  

Amelie – Jag ska inte säga tid och jag ska inte säga pengar det kan vi ändå inte påverka. Idag 

använder vi ju mer yttre områden, skolgården, biblioteket, köken, datorerna och så vidare.  

Elin – Att man har en alldeles för stor elevgrupp. Man önskar ibland att man skulle få lite mer 

fortbildning just på lite speciella saker.  […] ett litet klassrum, om jag ville ha en elev att sitta 

själv, det fanns inte en plats, sådana praktiska saker, 

Lena – Jag tror att man skulle behöva bygga ut skolorna mer med estetiska, praktiska rum. […] allt 

vad de har rätt att få hjälp med, ja det maler väldigt långsamt det gör det.  
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4.3.  Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt presenterar vi de sammanfattningar som vi har kommit fram till på våra 

frågeställningar. 

 

Hur formulerar lärare sina tankar kring elevers olika sätt att lära? 

 

Flertalet av lärarna anser att elever kan påverka och ta ansvar för sitt eget lärande om de är 

medvetna om de strategier som gynnar det egna lärandet. De menar också att eleverna själva 

tar ansvar då de blir tagna på allvar och att ansvaret växer med åldern. Samtliga respondenter 

ser det som sitt ansvar att ta hänsyn och arbeta med elevers olika sätt att lära. Några av 

respondenterna poängterar dock att läraren måste skapa en trygghetsrelation till eleverna 

innan det går att utreda vilket sätt eleven lär sig bäst på.  

 

Några lärare beskriver att reflekterande samtal, kolleger och arbetslag emellan, är betydande 

för lärares egna lärande. Att ha en kollega som observerar i en undervisningssituation ser en 

av lärarna som utvecklande för det egna lärandet.  

 

Hur formulerar lärare sina tankar i frågan om att göra eleverna medvetna om deras eget sätt 

att lära? 

I kategori 1 är samtliga respondenterna överens om att lärare ska ha arbetsmetoder som visar 

på olika sätt att lära. De ska också främja medvetenheten om det egna lärandet hos eleven. 

Lärarna beskriver varierande metoder som de anser vara betydande. De talar bland annat om 

att samtalen och diskussionerna mellan lärare och elev samt i den lilla och stora gruppen som 

betydelsefulla i sammanhanget. En lärare beskriver metoder där elever får formulera och 

skriva ned sina egna tankar i exempelvis loggböcker. Andra exempel är att eleverna får göra 

egna profiler, utifrån Gardners intelligenser, som medvetandegör dem om att det finns olika 

sätt att lära och som belyser de intelligenser som är de starkaste för varje enskild individ.  
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Betydelsen av det läraren presenterar för eleverna som en del av det livslånga lärandet 

tillsammans med att se hela människan som en del i samhället anser några av lärarna som 

viktigt. 

I kategori 2 tar flertalet av respondenterna upp portfolio - och IUP- samtalen som tillfällen då 

elevers medvetenhet, om deras eget sätt att lära, tydligt kan uppmärksammas. Någon talar 

även om att det kan ske under lektionstid men inte på samma sätt. Elevernas ålder är något 

som några lärare tar upp. De menar att elevers medvetenhet blir tydligare ju äldre de blir. 

Kategori 3 visar att flertalet av lärarna menar att arbetsmetoderna, i detta sammanhang, 

uppmärksammar att det finns många olika sätt att lära och att det inte finns något som är mer 

rätt eller fel än det andra. Detta ger en möjlighet att arbeta med acceptans hos eleverna för 

varandras olikheter.  Någon formulerar tankar om att det har betydelse för elevens delaktighet, 

självkännedom och personliga utveckling. En av lärarna talar om betydelsen av att de får 

möjlighet att uppleva olika sätt att lära genom att arbeta med alla Gardners intelligenser. Detta 

menar hon skapar en möjlighet att på olika sätt befästa kunskap. En variation finner vi hos en 

av lärarna som bland annat menar att det för henne handlar om att ständigt utveckla och 

utmana sitt eget tänkande för att komma fram till nya sätt att bemöta eleverna. 

 

Vilka eventuella svårigheter kan finnas för en pedagogisk verksamhet som utgår från 

läroplanens mål, där skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sitt eget sätt att lära? 

Några av lärarna ser det som sitt ansvar och väljer att inte se några svårigheter för att ge 

elever den tid det tar för att tillgodogöra sig sitt sätt att lära. Tidsbrist och 

kunskapsspridningen hos eleverna kan medföra svårigheter för att tillgodose alla elevers sätt 

att lära. Två av respondenterna tar upp de tillfällen då ett flertal av eleverna kanske inte 

uppför sig och läraren är tvungen att ägna mycket tid på ordningen i klassen.  

Utifrån lärarens perspektiv kan svårigheter ligga i att det kräver mer planeringstid till ett 

arbetssätt som ser till varje elevs sätt att lära. Orsaken till detta är att man måste förbereda 

varje uppgift i varierande former för att tillgodose de olika sätten att lära. Två av lärarna anser 

att det inte finns några svårigheter, möjligtvis att få tiden att räcka till, men samtidigt är det ett  
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uppdrag som läraren har att uppfylla.  Lärandet måste få ta tid, lärandet är en process och 

detta kan vara svårt för lärare eftersom de är så uppfyllda av görandet och inte lärandet, menar 

en av respondenterna.  

På frågan om svårigheter utifrån skolans perspektiv anser några lärare att utformningen av 

skolan kan medföra svårigheter till ett optimalt arbetssätt som ser till varje elevs sätt att lära. 

Stora elevgrupper och fördröjd hjälp till de eleverna med särskilda behov kan försvåra 

lärarens arbete samt att lärare får för lite fortbildning. En av tre lärare på samma skola ser 

många möjligheter att variera undervisningen med hjälp av skolans inne och utemiljö medan 

de andra ser skolans begränsade fysiska miljö.  
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5.  Diskussion 

Vi kommer att dela upp diskussionen i tre delar som ger svar på våra tre frågeställningarna.  

 

Hur formulerar lärare sina tankar kring elevers olika sätt att lära? 

Vi kan i denna fråga urskilja tre kategorier vilka är: Elevens lärande och ansvar, lärarens 

arbetsmetoder och ansvar samt kollegers betydelse. 

 

Flertalet av våra respondenter erfar att elever kan påverka och ta ansvar för sitt eget lärande, 

om de har en medvetenhet och reflekterar över de strategier som gynnar det egna lärandet. 

Några lärare menar att ansvaret växer med åldern. En av respondenterna uppmärksammar att 

eleverna motiveras till ett eget ansvarstagande då de blir tagna på allvar. Detta resultat kan vi 

koppla till Hägglund och Madsén (1997) som menar att elever måste reflektera över de 

strategier de använder för att de ska ta ansvar för sitt eget lärande. Det handlar inte om att ge 

eleverna kunskap om traditionell studieteknik, utan att medvetandegöra för dem vad och 

varför de gör på ett speciellt sätt, då de ska ta sig an olika uppgifter i undervisningen. 

Respondenternas svar kan vi även koppla till Lpo 94, som beskriver skolans skyldighet att 

synliggöra för eleven vilka mål undervisningen har. Eleven skall utveckla ett eget ansvar för 

att nå dessa.  

 

Vår studie visar att alla respondenter ser det som viktigt att arbeta med elevers olika sätt att 

lära. Samtliga respondenter har uppfattningen att det är lärares ansvar att presentera olika sätt 

att lära och arbeta med elevers enskilda lärandestrategier. Att som lärare öppna dörrar, vara 

stödjande, tillgänglig och lyhörd ser några respondenter som viktigt i sammanhanget.  Marton 

och Booth (2000) beskriver att lärande kan betraktas från olika perspektiv. Författarna anser 

att det inte finns någon generell metod att använda vid lärande. Säljö (2000) menar att 

lärandet inte är ett enhetligt eller endimensionellt fenomen utan det sker individuellt, 

kollektivt och under olika kulturella och historiska förutsättningar. Författaren ser också att 

det finns ett stort utbud med materiella hjälpmedel som kan vara ett stöd för tänkandet. I vår  

undersökning reflekterar en av respondenterna från liknande utgångspunkter. Hon beskriver 

att det kan finnas svårigheter med att göra den ultimata mångfacetterade undervisningen, men  

anser ändå att det är lärarens ansvar att finna vägar för detta. Respondenten ser betydelsen av 

att läraren är förtrogen med olika hjälpmedel och verktyg som kan stödja eleven mot målen.  
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I vår studie nämner två av respondenterna lärstilar som kanaler för lärande. En av dessa lärare 

anser att elevers inlärningskanal kan skifta beroende på vilket skolämne, intresse och vilka 

förmågor eleven har. Den andra respondenten beskriver sin egen lärstil som auditiv och taktil. 

En medvetenhet om sin egen lärstil och att den inte är samma för alla, ser hon som viktig. 

Hon menar också att lärare måste uppmärksamma sinnenas betydelse för att befästa kunskap. 

Vi kan se att delar av detta resonemang kan kopplas till Calissendorff (2005) som talar om 

lärstilar. Författaren drar slutsatsen att elever har individuella sätt att lära och talar om 

betydelsen av att använda olika sinnen vid lärande. Hon slår fast att elever behöver få ny och 

svår information introducerad på många skilda sätt och inte enbart genom muntliga 

instruktioner.  

 

Tre av respondenterna beskriver att de inspireras av Gardners multipla intelligenser i sitt 

arbete. De menar att detta perspektiv på lärande bidrar till en individualisering där olikheter 

ses som en naturlig del i skolans verksamhet. En av lärarna hävdar att detta arbetssätt ger 

eleverna möjlighet att uppleva på olika sätt. En annan av dessa respondenter uppmärksammar 

att det kan finnas en risk med att arbeta med en alltför uttalad individualisering, eftersom 

eleverna kanske till slut endast använder ett sätt att lära. De låter sig inte utvecklas inom andra 

områden, menar hon. Armstrong (1998) hävdar att Gardners teori bygger på att varje individ 

är intelligent på samtliga sätt men att de kan vara mer eller mindre utvecklade. De flesta kan 

utveckla varje intelligens till en ganska hög nivå om de får stimulans, lämplig miljö och 

undervisning. En av respondenterna uttrycker att det finns en gräns för hur mycket läraren kan 

anpassa undervisningen, för den enskilde elevens behov, för att inte själv tappa kontrollen.  

 

Vi finner intressanta uppfattningar som vi tolkar som värdefulla att fundera över. Genom att 

använda de multipla intelligenserna och/eller lärstilar kan lärare sannolikt möta och fånga upp 

fler elever än i en mer traditionella undervisning. Vi tror att det finns en stor intention och 

vilja hos lärare att finna den optimala undervisningssituationen, som bland annat tar hänsyn 

till elevers olika sätt att lära. Men vi måste även ta till oss respondenternas formuleringar som  

uttrycker att det finns en gräns för hur mycket lärare kan anpassa undervisningen. Kveli 

(1994) beskriver betydelsen av lärares yrkeskompetens för att ta sig an de utmaningarna och  

den ökande press som finns på skolan. Författaren konstaterar att dagens teorier om elevers 

inlärning och utveckling fokuserar på hela människan i olika kontexter. Till följd av detta 

måste läraren, i sitt pedagogiska arbete, utgå från ett brett perspektiv. 
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I PEEL och PLAN- projektet beskriver Hägglund och Madsén (1997) betydelsen av att lärare 

träffas för att reflektera över sin undervisning och att utbyta erfarenheter. Dessa möten 

initierar till att utveckla nya undervisningsmetoder vars syfte är att stimulera elever till ett 

mera medvetet lärande. Projektet fokuserar på elevers metakognition men det visar sig att det 

också handlar om att förbättra lärares egen metakognition om sina undervisningsstrategier. I 

vår studie kan vi uppmärksamma liknande tankar. Några lärare ser att reflekterande samtal 

med kolleger och i arbetslag är betydande för lärares eget lärande. De menar att det är 

stimulerande och det ger nya idéer när man talar kolleger emellan. Två av respondenterna 

anser att reflekterande samtal är något som borde förbättras på deras respektive skola. Vi kan 

se en variation då en av lärarna ser det som mer utvecklande för lärares eget lärande om någon 

observerar undervisningssituationen. 

 

Med tanke på det resultat som PEEL och PLAN- projektet visar och de beskrivningar 

respondenterna ger, känner vi att reflektion borde vara en självklar del inom skolans 

verksamhet för både lärare och för elever. Vi tolkar respondenternas formuleringar som att en 

medvetenhet finns om betydelsen av reflektion, men att det inte är något som planeras in 

kontinuerligt inom skolans tidsramar. Vi ser även att den erfarenhet vi fått från vår 

verksamhetsförlagda utbildning ger oss tydliga indikationer på hur viktigt det är med 

reflekterande samtal, som i vårt fall, med handledare och arbetslag. Vi vet också att reflektion 

tar och behöver ta tid. Därför ställer vi oss frågan om den tiden finns eller om den försvinner 

till förmån för andra av skolans uppdrag? Kanske borde det finnas med som en kontinuerlig 

schemalagd aktivitet.   

 

Hur formulerar lärare sina tankar i frågan om att göra eleverna medvetna om deras 

eget sätt att lära? 

I vår andra fråga kan vi urskilja tre kategorier. Dessa är hur, när och varför lärare gör elever 

medvetna om deras eget sätt att lära. Kategorierna hur och när väljer vi att diskutera 

gemensamt eftersom de till stor del är beroende av varandra.  

Alla respondenterna är överens om att en lärare ska ha ett arbetssätt som främjar 

medvetenheten om det egna lärandet hos eleven. Två av lärarna uttrycker det som 

betydelsefullt då eleverna får arbeta med olika strategier i lärande för att få uppleva olika sätt 

att befästa kunskap. Detta ser vi som en viktig iakttagelse eftersom det ger eleverna en 

meningsfullhet om på vilket sätt de kan lära sig att lösa nya problem. Enligt läroplanen kan 
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”kunskap uttrycka sig på olika sätt – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – ” 

(s.6). Detta kräver en interaktion med alla kunskapsformer för att generera en helhetssyn på 

individens lärande (Lpo 94). Läroplanen menar också att pedagogerna skall eftersträva en 

allsidig undervisning så att eleven kan inhämta kunskapens olika konstellationer.  För att 

uppnå detta anser vi att hänsyn måste tas till varje individs sätt att lära, eftersom alla 

människor bär med sig unika erfarenheter och behov. En variation finner vi hos en av lärarna 

som bland annat menar att det för henne handlar om att ständigt utveckla och utmana sitt eget 

tänkande för att komma fram till nya sätt att bemöta eleverna. Hwang och Nilsson (2003) 

beskriver Piagets tankar om människors oavbrutna strävan efter att tolka och förstå sin 

omvärld och allt som sker i den. Alla individer arbetar för att skapa en mental balans där 

tidigare tänkande anpassas till nya kunskaper. För att uppfylla dessa kriterier måste pedagoger 

arbeta efter elevers olika sätt att lära.  

 

Vi menar att ett sätt kan vara att delge och visa elever nya, olika sätt att lära. Eleven bör, på 

något sätt, komma i kontakt med nya lärandestrategier för att kunna medvetandegöra för sig 

själv hur de lär sig. Detta måste läraren bidra med, anser vi. Gardner (1994) förklarar ett sätt 

hjälpa eleverna med att synliggöra detta är då elever får lösa problem med mycket, varierat 

och spännande material i en stimulerande omgivning eftersom då läraren kan se tecken på 

elevens specifika begåvning.  

 

Diskussionerna och samtalen mellan elev och lärare ser flertalet av lärarna som betydelsefulla 

i denna fråga. En av respondenterna talar om vikten av att eleverna diskuterar lärande i både 

stora och små grupper. Detta kan vi koppla till Bråten (1998) som förklarar Vygotskijs teori 

som betonar att lärande och utveckling sker i ett socialt och kulturellt samspel, det vill säga ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Maltén (1981) menar att utformningen av 

undervisningssituationen måste innehålla situationer av samspel mellan individer, mellan 

individen och hennes miljö, mellan teori och praktik. På detta sätt kan läraren och eleven 

gemensamt upptäcka och hitta lämpliga lösningar på problem. Härigenom tillgodoses inte 

bara kunskap om ett speciellt område utan eleven skapar framför allt en insikt om själva 

processen för inhämtning av ny kunskap och kan göra den till sin egen.  En av lärarna 

poängterar hur viktigt reflekterande samtal med andra medel är, som exempelvis att skriva 

loggbok. Där får eleverna sätta ord på sina egna tankar. Detta ser hon som ytterligare ett 

medel för att göra kunskapen till sin egen.   
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Några av lärarna beskriver de årliga individuella lärandeprofilerna av Gardners multipla 

intelligenser som en möjlighet att medvetandegöra eleverna om deras eget sätt att lära. 

Eftersom denna profil av intelligenserna är föränderlig kan detta leda till ytterligare 

medvetandegörande samtal under terminens gång. Gardner (1994) hävdar att människan har 

utvecklats till en individ med inte bara en utan flera intelligenser.  

 

Ur dessa lärares formuleringar kan vi utläsa att samtliga lärare på något sätt arbetar med att 

göra eleverna uppmärksamma på sitt eget sätt att lära. 

 

Övervägande del av respondenterna ser portfolio – och IUP – samtalen som tillfällen att 

medvetandegöra eleverna. Några av lärarna hävdar också att det blir enklare att 

medvetandegöra eleverna ju äldre de är. En variation i denna fråga kan vi se hos en av lärarna 

som menar att det är då eleverna får bearbeta och reflektera över arbeten de gjort som ett 

medvetande om det egna lärandet uppstår.  

 

I kategori 3 tycker samtliga respondenter att det är viktigt och meningsfullt att arbeta med 

elevers medvetenhet om det egna lärandet. Vikten av det läraren presenterar för eleverna som 

en del av det livslånga lärandet tillsammans med att se hela människan som en del i samhället, 

anser några av lärarna som viktigt. Flertalet av lärarna menar att arbetsmetoderna, i detta 

sammanhang, uppmärksammar att det finns många olika sätt att lära och att det inte finns 

något som är mer rätt eller fel än det andra. Detta ger en möjlighet att arbeta med acceptans 

hos eleverna för varandras olikheter.   

 

En av respondenterna poängterar betydelsen av att elevens medvetenhet om sitt eget sätt att 

lära ger självkännedom och en personlig utveckling, vilket de har stor nytta av, anser hon. Vi 

kan jämföra och se liknande tankar hos Maltén (1981) som uttrycker att skolan måste ge 

eleverna beredskap att påverka och ansvara för sig själv och att som vuxen ta ett ansvar för 

samhällsutvecklingen. Han menar att varje individ har en grund och denna ska 

vidareutvecklas då eleven kommer till skolan. Här kan vi se ett dilemma hos de elever som 

inte har en god grund att stå på då de kommer till skolan. I dessa fall, måste läraren vara 

lyhörd och uppmärksam för att kunna hjälpa dem till en stabil grund innan den 

vidareutvecklas, anser vi. Detta kan vi se som ytterst relevant i det livslånga lärandet där vi 

ska formas till goda samhällsmedborgare. Enligt Lpo 94 är ett av skolans uppdrag att 
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förmedla sådana kunskaper som individen behöver för att kunna tillgodose sig nya 

erfarenheter, som vårt föränderliga och informationsrika samhälle kräver. Detta tolkar vi 

utifrån att vår snabba samhällsutveckling kräver ett effektivt sätt att tillgodogöra oss ny 

kunskap. Därför är det inte vad vi lär oss utan på vilket sätt vi lär oss som är det mest 

väsentliga.  

 

Vilka eventuella svårigheter kan finnas för en pedagogisk verksamhet som utgår från 

läroplanens mål, där skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sitt eget sätt att 

lära? 

Vi urskiljer tre kategorier som beskriver varierande formuleringar i vår tredje fråga, beroende 

på eleven/elevgruppen, läraren och skolan som organisation. 

I läroplanen (Lpo94) kan vi läsa att undervisningen ska anpassas till varje enskild individs 

förutsättningar och behov, då med tanke på tidigare kunskaper och upplevelser för att främja 

den fortsatta utvecklingen hos var och en. Lpo 94 uttrycker att det finns olika 

tillvägagångssätt för att nå målen beroende på individens behov och därför måste pedagoger 

variera sin undervisning. Ett av läroplanens strävansmål är att skapa förutsättningar för eleven 

att utvecklar sitt eget sätt att lära och en tilltro till sin egen förmåga. Vi vet att lärares uppdrag  

är att följa styrdokumenten, men det är tryckta ord på ett vitt papper och vi är lärda att kritiskt 

granska. Kan det finnas svårigheter att arbeta efter dessa mål?  

 

I första kategorin kan vi se en variation då två respondenter väljer att inte se några svårigheter 

jämfört med de andra fyra. De två förstnämnda ser det som en lärares uppdrag som inte går att 

ge avkall på.  De andra tar upp olika svårigheter som kan finnas. Någon uppmärksammar att 

det i vissa klasser finns en stor spridning på kunskapsnivån hos eleverna och att många elever 

i gruppen behöver extra stöd. Detta kan medföra vissa hinder för läraren att hinna med att 

tillgodose allas behov. En respondent erfar en svårighet då en klass har ett antal elever som 

inte uppför sig.  Hon menar att mycket tid då går åt till att skapa en miljö som möjliggör ett 

grundläggande bra arbetsklimat för alla. Några respondenter tar upp lärares förhållningssätt. 

De anser att svårigheter kan uppkomma då lärare inte vågar prova nya metoder, inte reflektera 

över undervisningen och inte vågar låta lärandet ta tid. En av lärarna anser att det sistnämnda 

är en process. Hennes uppfattning är att detta kan lärare ha svårt att ta till sig eftersom de är så 

uppfyllda av görandet. Hon påstår att: ”Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid”. Att 
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tiden styr mycket inom skolan förstår vi genom att även ta del av Kveli (1994). Hon menar att 

tiden är en viktig ramfaktor både för lärare och för elev. Det handlar om att lärare måste ta 

hänsyn till den av timplan beviljade tiden men även hur denna skall disponeras. Ovanstående 

ramar kan bland annat få betydelse för elevens enskilda undervisningstid, klassernas storlek, 

och hur mycket tid som går till elever som behöver särskilt stöd. Kroksmark (2006) menar att 

läroplanernas krav och mål, som formuleras i förhållande till tid, inte fungerar i praktiken. 

Orsaken är att människor är olika och att kunskapssamhället inte är som det en gång var ” […] 

- ordnat, bestämt och förutsägbart ”(Kroksmark, 2006, s. 42). 

 

Vi finner ovanstående formuleringarna som intressanta. Att tiden styr mycket i våra liv både i 

och utanför skolan är det nog ingen som säger emot, åtminstone inte i vår kultur. Vi kan 

emellertid konstatera att alla har lika mycket tid. Det handlar till slut om hur vi väljer eller hur 

vi blir tvungna till att disponera den.   

 

Svårigheter med att arbeta efter läroplanens mål, där skolan skall sträva efter att eleven 

utvecklar sitt eget sätt att lära, kan även ligga på skolan som organisation, enligt vissa 

formuleringar. Några respondenter tar bland annat upp att allt för stora elevgrupper och  

fördröjd hjälp till de eleverna i behov av särskilt stöd kan skapa problem. Även att lärare får 

för lite fortbildning, ser en respondent som ett hinder. Vi kan koppla detta till Kveli (1994) 

som anser att det även finns fysiska och ekonomiska ramar som får betydelse för klassernas 

storlek och hur mycket tid som ges till elever som är i behov av särskilt stöd. Även tiden för 

lärares förberedelser, samarbete och kompetensutveckling blir påverkad.  

 

Vi finner en intressant variation i tre av respondenternas formuleringar i kategori 3. De arbetar 

på samma skola men två av lärarna ser att skolans fysiska utformning försvårar ett optimalt 

lärande medan den tredje ser skolans möjligheter. Naturligtvis borde dessa skilda erfaranden 

påverka eleverna, anser vi. De elever med en lärare som ser möjligheter och inte hinder borde 

få bättre förutsättningar för sitt eget lärande än de elever vars lärare inte ser tänkbara 

lösningar.  
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6.  Sammanfattning   

Vi vill med en liten summering återkoppla arbetet till vårt syfte och till att vi tyckte oss ha en 

anledning till att fundera över lärares medvetenhet om individers olika sätt att lära. Detta 

eftersom vi bland annat, av egen erfarenhet, sett att det inte praktiserades i den utsträckning 

som vi tidigare tagit för given. Vår studie visar att det både finns likheter och skillnader i hur 

lärare formulerar sina tankar kring elevers olika sätt att lära, hur lärare anser att de gör 

eleverna medvetna om sitt eget sätt att lära samt vilka svårigheter som kan finnas i 

sammanhanget. Marton och Booth (2000) anser att det inte finns någon generell metod att 

använda vid lärande. Samtliga respondenter ser det som sitt ansvar att ta hänsyn och arbeta 

med elevers olika sätt att lära. Vi kan genom vår studie konstatera att lärarna har varierande 

metoder då de arbetar med elevers olika lärandestrategier. Vi tolkar formuleringarna som att 

vissa av arbetsmetoderna, som lärarna säger sig använda, är mer synbara för eleverna än 

andra. Reflektioner och diskussioner har stor betydelse för att göra eleverna medvetna om att 

det finns olika sätt att lära. Genom detta kan de finna sina egna strategier, vilket kan bidra till 

ett ökat ansvarstagande för sitt lärande. Det finns också tankar om att en medvetenhet hos 

eleverna bidrar till att skapa en acceptans för varandras olikheter. Reflektioner i exempelvis 

lärarlaget ser flertalet av respondenterna som mycket givande. Vi är övertygade om att dessa 

möten borde vara schemalagda. På dessa träffar vävs lärares olika perspektiv ihop till att bilda 

nya erfaranden, vilket vi förstår har ett stort värde. Vi kan konstatera att lärare erfar 

svårigheter med att arbeta efter läroplanens mål i vår fråga. Två av respondenterna väljer 

emellertid att inte se de hinder som finns. De ser det som sitt uppdrag. Det som är det största 

problemet är att få tiden att räcka till.  

 

Vi har en uppfattning om att lärares olika sätt att erfara olika fenomen präglar eleverna. Även 

det sätt som elever erfar får betydelse för deras eget lärande. Om en förändring ska ske i 

undervisningen bör detta uppmärksammas som ett led i det livslånga lärandet och till att bli 

ansvarstagande samhällsmedborgare. Detta gäller för både lärare och elever. 

 

Vi är fortfarande övertygade om att hänsyn måste tas till elevers olika sätt att lära. Vi har 

emellertid blivit uppmärksamma på vilka svårigheter som kan förekomma. Vi hoppas och tror 

att vi ändå i vår kommande yrkesroll kan se de möjligheter som finns för att arbeta med 

elevers olika sätt att lära. 
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Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har det väckts nya frågor hos oss. Något som skulle vara intressant är att 

undersöka är hur lärare för de senare åldrarna formulerar sina tankar kring våra 

frågeställningar. Vi har en föreställning om att resultatet skulle bli annorlunda. En annan idé 

är att genomföra en liknande undersökning men då utifrån elevernas perspektiv.  
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