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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att se om en grupp utvalda lärare med respektive utan 

pedagogisk utbildning använder sig av pedagogiska verktyg i undervisningen. Vi har 

genomfört observationer i klassrummen för att därigenom lättare kunna se 

sammanhangen när intervjuerna sedan genomfördes. 

 

I de teoretiska utgångspunkterna har vi valt att se närmare på speciellt Kolbs modell och 

Dunns lärstilsmodell. De lyfter fram modeller som kan utformas praktiskt och göra det 

lättare för den enskilde individen att omforma materialet för att kunna nyttja detta till en 

bättre inlärning. 

 

Vidare har vi valt att studera Howard Gardners utvecklade syn på intelligens, det han 

benämner som ”de nio intelligenserna”. Gardner menar att intelligens inte är en fråga 

om hur intelligent man är, utan hur man är intelligent.  

 

I resultatet av våra intervjufrågor framkom att lärarna använde sig av lärstilar i någon 

form, men saknade tiden för att utveckla den egna kunskapen mer. De ansåg även att det 

på våra praktiska skolor var viktigt att individanpassa lärandet och att använda sig av 

lärstilar. 

Slutligen diskuterade vi hur man kan frigöra tid för kompetensutveckling för lärarna. 

 

 

Nyckelord: Individualisering, intelligenser, lärstilsmodeller, 

pedagogiska verktyg. 
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1. Inledning 

 

1.1Bakgrund 

Jag Annelie Lundblad har arbetat som florist i 24 år och driver en blomster butik sedan 

1995. Höstterminen 2007 startade Örnsköldsviks Praktiska och jag var med från starten 

som yrkeslärare i Hantverksprogrammet som floristlärare. Jag arbetar femtio procent 

vardera på mina olika arbeten. 

Jag Petra Rasmusson är utbildad hudterapeut och har drivit eget företag i nästan 4 år. 

Under det sista året som egen företagare började jag på Kristianstad Praktiska som 

yrkeslärare inom Hantverksprogrammet med inriktning Hudvård. 

 

Under vår utbildning på Halmstad högskola har vi läst pedagogik för yrkeslärare. Det 

var under lektionerna med Anette Ekelund som vi fick ta del av ämnet specialpedagogik. 

Under dessa lektionstillfällen fick vi en ökad förståelse för hur man använder sig av 

lärstilar, lärstilsmodeller och intelligenser som pedagogiska verktyg till undervisningen. 

Vi fick även insikt i hur lärarna kan individualisera så att varje elev får ut mer av varje 

lektionstillfälle. Anette fick oss att upptäcka att arbetet med lärstilar får en ökad 

stimulans i klassrummet. Denna insikt ledde till att vi blev intresserade av att se om våra 

kollegor kände till dessa verktyg, och om de var medvetna om att de kanske faktiskt 

redan arbetar med de här verktygen utan att veta om det.  

 

Vad vi ville se var om det fanns någon skillnad mellan behöriga och icke-behöriga lärare 

när det gäller användningen och kunskapen om lärstilar. Skulle det rent allmänt kunna 

underlätta för yrkesläraren om de använde sig av de pedagogiska verktyg som vi har 

tagit del av. 

 

Vi ville även belysa vad det innebar att arbeta på en praktisk gymnasieskola med elever 

som inte klarar en godkänd nivå, och den frustration som många lärare upplever kring 

detta. En annan viktig fråga vi ställde oss var om man kan bidra med att hitta möjliga 

vägar för lärarnas lärande. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om pedagogiska lärstilar används på de två skolor 

vi arbetar på inom Vindorakoncernen. Vi vill med vår undersökning se om det finns 

skillnader mellan karaktärsämneslärares och kärnämneslärares användande av 

pedagogiska lärstilar i sin undervisning. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka svårigheter och möjligheter upplever lärarna att det finns när det gäller att 

använda olika pedagogiska lärstilar? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Teorier om lärstilar 

 

Det finns en hel del forskning kring lärstilar och vid en närmare fördjupning i området 

inser man att det finns en uppsjö av olika modeller och teorier för lärstilar med 

varierande variabler och dimensioner. En del forskning bygger på enkla teorier andra är 

lite mer komplexa. Börjesson (2009) skriver att några vanliga lärstilar som används i 

Skandinavien bygger dels på Kolbs modell om hur människor bearbetar information 

dels på Dunns lärstilsmodell som är flerdimensionella och används inom barn, ungdom 

och vuxenutbildningar. David A Kolb var en av de första forskarna som utvecklade en 

lärstilsteori. Han har utvecklat en berömd figur med fyra lärstilar ”experiential learning 

cycle” (se fig.1) 

 

Fyra olika sätt att lära 

      K 

     Göra konkreta 

     upplevelser, erfarenheter 

 

  B         O 

 Tillämpa, omsätta       Göra observationer 

 i nya situationer       och reflektioner 

 

      L 

     Lära genom att kunna 

     abstrahera och generalisera, 

     vara logisk 

 

Se cirkeln mer som en öppen spiral och ej som ett slutet system. 

Figur 1. (Börjesson 2009) 

 

”Kolbs tanke var att alla människor har inslag av dessa olika typer av lärande, i olika 

kombinationer. Han menade också att vi sällan är effektiva i alla sätten att lära/behandla 

information, utan att vi har en favoritstil, eller en kombination av stilar som passar oss. Han var 

på så vis en av de första forskare som började formulera en lärstilsteori. (Börjesson 2009, s. 9)  

Enligt Börjesson (2009) beskriver Kolb hur människor använder de olika sätten att lära. 

Att cirkeln är en öppen spiral och inte ett slutet system. 
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I boken Lärande och Metod (Boström, 2004, s. 49) refererar Boström till Ekholm, 

(1999) som menar att lärarkåren måste bättra sig för att hitta diagnosinstrument för att 

kunna leda elevernas inlärning. Så här uttalar han sig för journalisten Tore Persson i en 

intervju i tidningen Skolvärlden: 

 

”Lärarna står inför en stor utmaning, nämligen att bli bättre på att identifiera olika 

inlärningsstilar hos eleverna och anpassa undervisningen därefter(...)Lärarkåren måste som 

kollektiv bygga upp och utveckla kunskap om olika inlärningsstilar och hur man som lärare ska 

agera i de olika fallen”. 

 

Teorin om lärstilar utgår helt enkelt från att individen har olika sätt att lära och den traditionella 

skolundervisningen passar en del elever och kan hämma andra. Boström. L (2004) 

 

”The Dunn & Dunn Learning Style Model” är uppkommen efter professorerna Rita 

Dunn (vid St. John´s University i New York) och Kenneth Dunn (vid Queen´s Collage i 

New York). Vi kommer benämna modellen som Dunns lärstilsmodell. 

 

Boström & Svantesson, (2007) benämner att Dunns lärstilsmodell är vetenskapligt 

förankrad med stor utbredning. Modellen kan utformas praktiskt. Detta gör det enkelt 

för den enskilda individen så som pedagogen, föräldern och eleven att kunna omforma 

materialet för att själv kunna nyttja detta för en bättre inlärning. Dunn har tagit fram de 

metoder som är viktiga när individen ska ta in och bearbeta information och material. 

Under fyrtio år av forskning har man funnit att 20 olika element har en objektiv mätbar 

betydelse för inlärningen. I den första rutan av psykologiska element är 

informationsbearbetning indelad holistiskt och analytiskt vilket innebär att en holistiker 

processar information genom att först få helheten följt av detaljer med bilder, färger, 

former och mönster. Medan analytikern lättast ta till sig steg för steg, där man först 

presenterar detaljerna och sist helheten så att det blir en logisk ordning. (se fig.2) 
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Figur 2.( Boström & Svantesson 2007) 

 

Under 1960-talet på Mc Master University i Kanada började man tillämpa 

Problembaserat lärande (PBL) framför allt inom sjuk- och hälsovårdsutbildningar.  

Senare under 1980-talet och under 1990-talet har även utbildningar så som 

fysioterapeuter, psykolog och barn- och ungdoms utbildningar använt sig av denna stil. 

PBL är en annan pedagogisk metod som är närliggande och kan kopplas till 

lärstilsmodeller och intelligenser. PBL- metoden är grundad i demokratiska principer. 

Eleven ska kunna ta eget ansvar för sitt lärande, tränas i att söka information på olika 

håll och respektera andras åsikter genom diskussioner i grupp och på så vis vänja sig vid 

att respektera andras åsikter kunskaper och värderingar. 

Enligt litteraturen Egidius, (1999) säger Dewey att man lär sig inte mycket om man inte 

aktivt experimenterar. 

 

”Eleverna ska engageras för uppgiften, lära sig observera fakta kring uppgiften, tänka efter hur 

uppgiften kan lösas, föreställa sig vad som händer vid olika tänkta lösningar och slutligen pröva 

det förslag som verkar mest lovande.” (Egidius 1999, s.35 ). 

 

I litteraturen Boström, (2004) kan vi läsa att inom lärstilsmetodiken ska varje individ få möjlighet 

att bygga på sina starka sidor, genom att få börja på det sätt man är bra på och därefter arbeta med 

de mindre starka sidorna. Genom att ge eleverna ett varierat arbetsätt och få eleverna att känna att 

de medverkar, anses det att man kan höja motivationen hos eleverna. 

 

”Nytt och svårt material ska introduceras med hjälp av varje elevs individuella perceptuella 

förmåga, förstärks genom ett andra eller tredje sinne och sedan tillämpas genom att man låter 

eleven använda informationen.”(Boström 2004, s.62). 
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Enligt Boström, (1998) finns det lärstilar som har betydelse för det fysiska området med tillhörande 

metodiska moment. Nedan följer en redogörelse för dessa lärstilar. 

 

Visuell lärstil: Barn kan i olika utsträckning lära sig genom synen och genom att läsa och se ord 

och bilder. De lär sig också genom att söka text och bildmaterial samt genom  färg och form och 

kreativa bilder som hjälper det visuella i sitt lärande. Barn som lär sig bäst genom det visuella vill 

gärna skriva av och om texter. De vill gärna ha lugn omkring sig när de skriver av viktig 

information. Man bör inte tala när de skriver och man bör som lärare använd varierande ordval och 

målande beskrivningar. (Boström 1998) 

 

Auditiv lärstil: En del barn lär sig bäst via hörseln, att få ta del av ljudupptagningar, berättelser och 

talade ord. De föredrar muntliga instruktioner. De behöver inte föra så mycket anteckningar. De lär 

sig bäst genom att lyssna på tillvägagångssättet. Man säger att en del elever med auditiv lärstil kan 

var ”goda lyssnare”. (A.a) 

 

Taktil lärstil: Barn med taktil lärstil lär sig bäst när händerna är involverade. Bästa sättet är 

handgripligt, praktiskt arbete med händerna. Elever med taktil inlärning sitter gärna och fingrar på 

småsaker. Handarbeten, matlagning, elektronik och datorn är exempel på områden som dessa elever 

behärskar på ett bra sätt. Man kan underlätta för dessa elever vid till exempel läsning att då låta 

dem sitta och fingra på en boll. Dessa elever behöver mer tid än andra och bör tillåtas att sitta i lugn 

och ro. Man kan även förse klassrummet med enkla saker för taktil stimulans, olika plockmaterial 

och olika ”pillermaterial”. (a.a) 

 

Kinestetisk lärstil:Vissa barn lär sig bäst via kroppen och känslorna. Genom att göra och beröra 

påverkas inlärningen i positiv riktning. Bästa arbetssättet är handgripligt, praktiskt arbete med 

händerna. Barn som lär kinestetiskt lär bäst när de är aktiva i projektet och behöver få göra något 

med hela kroppen under inlärningsmomentet. (a.a) 

 

Vinsten för eleverna som blir erbjudna en lärstilsanpassad undervisning är enligt Boström (2004)  

att minnesbehållningen blir bättre. Varje elev får möjlighet att bygga på sina starka sidor. 

Utgångspunkten är att man genom de olika sinnena tar in, bearbetar och bibehåller information. Om 

en speciell faktor är viktig för en elev och läraren ser till att eleven får den tillgodosedd i 

undervisningen, kommer eleven att prestera bättre. Synen kan vara den bästa för vissa, medan 

hörseln är den bästa för andra. Några vill helst experimentera och en del vill uppleva. 
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En konsekvens för oss som lärare är att vi måste vara väldigt flexibel i klassrumssituationen för att 

få allas sinnen tillgodosedda. Vi måste ha en bred pedagogisk plattform. Vi har även stor nytta av 

att känna till elevernas informationshantering när vi gör våra lektionsplaneringar. Vi måste ställa  

oss frågan om eleverna kommer att ta emot informationen på det sätt vi lägger upp våra lektions 

planering. 

 

När man undervisar har man olika styrdokument och olika förutsättningar att ta hänsyn till vilket 

påverkar den planerade undervisningen. Lpf-94, (2010) föreskriver att utbildningen skall: 

 

”...anpassas till varje elevs förutsättningar och behov ...Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Lpf-94 2010, s. 14) 

 

Med den föreskriften bör varje enskild lärare ta till sig hur de ska planera arbetet med lärstilar. 

Värdesätta det som är annorlunda och unikt hos varje elev, ta fram elevens styrkor. Samt att hjälpa 

eleven att förstå sin egen lärstil. 

Möjligheterna för eleverna när undervisningen individualiseras är att man skapar förutsättningar för 

alla elevers behov. Karaktärsämneslärarna har en större fördel då elever valt sin yrkesinriktning på 

grunder av att de är intresserade av ett visst yrke. Undervisningen blir lättsammare när det finns 

motivation och intresse. 

 

En förutsättning för att lärande ska ske, är att man har fungerande relationer. Kernell, (2002). Har 

man inte en fungerande relationer till eleverna är det svårt att få dem att hamna i en bra 

lärandesituation. 

”En skola för alla” Lpf-94, (2010)  är ett mål som ska uppnås och man menar att lärare måste vara 

tydliga i allt de gör, framförallt upplägget på lektionerna så att det blir individanpassat. 

 

2.2 Lärstilar och intelligenser 

 

Howard Gardner, professor i pedagogik har i 20 års tid forskat om människans olika 

intelligenser. Han menar att han har krossat myten med den bestämda IQ. Gardner 

menar att varje barn är unikt på sitt sätt och att varje individ har sin egen inlärningsstil, 
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arbetsstil och temperament. Han säger också att det inte handlar om hur intelligent du är, 

utan om hur du är intelligent. Gardner har hittills definierat nio olika intelligenser. 

 

De olika intelligenserna är följande: 

 

Språklig Intelligens gör på följande vis: 

Elever som läser, skriver, berättar historier och är duktig på att argumenterar. Lär sig 

bäst genom att tala, se och höra, de har ofta koll på namn, platser, tidpunkter och triviala 

ting. Ofta är de duktiga på att producera, redigera, debattera och intervjua. Dessa elever 

kan benämnas som ordkonstnärer. Gardner (2010) 

 

Logisk-matematisk Intelligens gör på följande vis: 

De här eleverna är duktiga på att funderar ut saker och ting, arbetar gärna med siffror, 

ställer många frågor och utforskar förhållanden. De lär sig genom att kategorisera. 

Vanligtvis är de bra på matte, att resonera logiskt, utföra problemlösningar, använda 

abstrakta mönster/förhållande och att kunna göra saker i tur och ordning. Dessa elever 

ses som frågeställare. Gardner (2010) 

 

Social Intelligens 

Den här kategorin av elever har många vänner som ofta är med i grupper och talar gärna 

med folk. De lär sig bäst genom att undervisa andra och att dela med sig, genom 

samarbete, utföra intervjuer, samtalar gärna och att göra jämförelser. Ofta är de bra på 

att förstå sig på människor, att kommunicera, genom att leda organisera, förhandla och 

medla. De här eleverna benämns som de sociala. Gardner (2010) 

 

Kroppslig/Kinestetisk Intelligens gör på följande vis: 

Genom att röra på sig och att använda sitt kroppsspråk lär sig de här eleverna bäst. De har 

även en god kroppskontroll och tar på individen de talar med. Att agera, och flaxa är 

vanligt förekommande vid för få pauser. De är bra på fysiska aktiviteter så som sport, 

dans, teater, hantverk och mekaniska saker. Genom att röra vid, röra sig runt i rummet, 

agera det de lärt sig så upplever de med hela kroppen. Här är repetitioner ett viktigt inslag 

för att kunna komma ihåg. De här eleverna benämns som de rörliga. Gardner (2010) 
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Självkännedom/intrapersonell intelligens  

Dessa elever känner man igen då de ofta har egna intressen. De arbetar gärna ensamma, 

är väldigt självmotiverade, medveten om egna känslor, har förmåga att nå sitt inre. De 

har en bra självkännedom som syns genom att de kan fokusera inåt och att de ofta följer 

sin intuition genom att vara originella. Genom att lära sig att diskutera hur det känns och 

att ställa frågor lär de sig bäst. De arbetar ofta i egen takt och gärna ensamma där de 

behöver ha eget utrymme. De här eleverna är individualister. Gardner (2010) 

 

Musikalisk intelligens  

Elever som gärna sjunger, nynnar melodier, lyssnar på musik och spelar instrument 

upplevs ofta vara känsliga för den emotionella kraften i musiken. Genomgående så är de 

bra på att plocka upp ljud, att minnas melodier, att lägga märke till rytmer och att hålla 

tider. Ofta lär de sig genom rytmer, melodier, sånger genom att studera musik. De kan 

till exempel läras sig genom att rappa läxan och att skapa avspänd koncentration med 

musik. Dessa elever är musikälskare. Gardner (2010) 

 

Visuell/Spatial intelligens 

Elever med denna intelligens ritar, bygger, skapar, dagdrömmer, ser på bilder och ser 

gärna på film. De är bra på att föreställa sig och att ana förändringar. Dessa elever är 

duktiga på att lösa labyrinter, gåtor och har lätt för att läsa kartor, tabeller och diagram. 

De lär sig genom att visualisera, drömma, använda ett inre öga, arbeta med färger och 

bilder. Dessa elever är visuella. Gardner (2010) 

 

Natur-intelligens 

Elever som är lyhörda för naturen gillar att skapa mönster och tar ansvar för växter och 

djur. De ordnar världen. Ofta är de här eleverna bra på att identifiera och att organisera. 

De är duktiga på att upptäcka oväntade likheter, att förutsäga, kunna se samband och 

mönster i tillvaron. Genom att studera naturen och experimentera lär de sig bäst. De 

frågar gärna för att finna mönster, ordnar gärna och systematiserar. De skapar ordning i 

kaoset och är duktiga på att se likheter och släktskap. De här eleverna är duktiga på att 

ordna. Gardner (2010) 
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Existentiell intelligens 

Elever som har ett intresse för övernaturliga förmågor ser meningen med livet och döden. 

Dessa elever har stark karisma med intresse för oändligheten och det lilla och upplevs att 

vara bra på att få ett flow och att meditera samt duktiga på att se symbolsystem. De kan 

gå in i sig själva och känner att de kan nå kosmos genom konst och musik. När de skapar, 

övar och tänker lär de sig genom att uppnå förändrande medvetandetillstånd. De här 

eleverna benämns med att vara djupsinniga. Gardner (2010) 

 

Gardner, (1994) började forska om de sju intelligenserna (numera utvecklats till nio) 

bland annat för att han ville veta vilka talanger som samverkar i ungdomars 

presentationer. Han ville få kunskap om processerna som aktiverades när de lärde in sina 

färdigheter och hur man gick till väga för att spåra de enskilda intelligenserna. Han 

menade även att det föddes massor av enskilda individer hela tiden. Var och en av dessa 

måste inlemmas i samhället på ett sådant sätt som passade rådande normer, värderingar 

och sedvänjor. Han riktade blicken mot de kulturella styrmedel och särskilt de 

pedagogiska metoderna som varje samhälle använder. Han hänvisar till antropologen 

Jules Henry som beskriver utbildning och träning som det mänskliga samhällets 

viktigast uppgift, ända från historiens begynnelse: 

 

”Genom historien har homo sapiens varit en ”statussökare”. Han har alltid följt samma väg för 

att förändra sin status: utbildning. Dessutom har han tvingats lita på att de som har mer kunskap 

och högre social ställning än han ska hjälpa honom att höja sin status... Att utbilda unga 

människor i stammens sedvänjor är lika naturligt som att andas;[vuxna]har starka intressen i de 

barn som de fostrar, och ytterst ett lika starkt, överordnat intresse av att stammen ska överleva.” 

(Gardner 1994, s.302). 
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3. Metoder 

 

Metoden var att via observationer och intervjuer se om kärnämnes och yrkeslärarna 

använde sig av lärstilar. Vi hade för avsikt att ta reda på om lärarna är medvetna om 

lärstilar och om det kan underlätta inlärningen i klassrummet. Användning, medvetenhet 

och förbättring, kan vara faktorer som på ett positivt sätt påverkar elevernas lärande. Det 

handlar om att kunna bygga undervisningen på elevernas styrkor och behov. Det är 

viktigt att förstå hur elever tillägnar sig kunskap och vilken betydelse olika 

undervisningsmetoder har för om elever lyckas i sitt lärande. Vi vill kunna påvisa om 

lärarna upplever någon poängen med en lärstilsanpassad undervisning. Om så, ger de i 

så fall eleverna möjlighet att lära in genom sina starkaste inlärningskanaler.  Det handlar 

om att skapa medvetenhet om vilka sätt som finns att välja bland. Att vi som lärare gör 

eleverna medvetna om vilka sätt som finns att välja bland. 

 

3.1 Skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Ejlertsson, (1996) menar att den aktuella frågeställningen ska avgöra om en kvantitativ 

eller kvalitativ ansats är mest lämplig. Den kvantitativa metoden omfattar ofta statistiska 

sammanställningar där man använder sig av färdiga val redan från början. Den 

kvalitativa metoden omfattar ofta mer öppen information, som fås via t ex. Intervjuer 

eller observationer. 

 

3.2 Kvantitativa intervjuer 

 

Ejlertsson, (1996) har radat upp både för och nackdelar med den kvantitativa metoden. 

Följande för och nackdelar nämns 

Fördelar: 

Enkätundersökningar kan göras på ett förhållandevis stort urval. Det kan utföras på ett 

större geografiskt område. Respondenten kan i lugn och ro besvara och överväga 

svarsalternativen. Frågorna är ofta lättförståeliga för respondenterna. Resultaten blir 

lättolkade.  

Nackdelar: 

Enkätundersökningar kan ge ett visst bortfall, kan variera mellan olika undersökningar. 
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Ju sämre konstruerade frågor desto större bortfall. Begränsat antal frågor. 

Respondenterna har inte möjlighet att ställa kompletterande frågor, vilket innebär att det 

uppstå missuppfattningar. Följdfrågor uteblir som skulle kunna innebära fördjupning. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Fördelar: 

Vid kvalitativa intervjuer får man en personlig kontakt, man kan i lugn och ro diskutera 

ett gemensamt ämne av intresse. Informanten får möjlighet att förklara intryck och 

upplevelser i det aktuella ämnet. 

Nackdelar: 

I kvalitativa intervjuer tenderar antalet informanter vara antingen för litet eller för stort. 

Om antalet är för litet är det svårt att göra statistiska generaliseringar, och om antalet är 

för stort är det svårt att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna.  

 

3.4 Intervjuer 

 

Vi har valt att intervjua lärare utifrån två olika yrkeskategorier. Yrkeslärare och 

kärnämneslärare. Vi ville se om där fanns en skillnad mellan de olika yrkeskategorierna 

och i deras sätt att arbeta utifrån olika inlärningsstilar/metoder. Vi valde att göra en 

kvalitativ undersökning med djupintervjuer därför att vi ville få en djupare insyn i deras 

sätt att arbeta på i klassrummen. Detta ansåg vi inte kunna om vi valt det kvantitativa 

frågesättet 

 

3.5 Avgränsningar och genomförande 

 

Lärarna som vi valde ut för intervjuer var de som var tillgängliga rent tidsmässigt. Vi 

valde två kärnämneslärare som har lärarbehörighet, och två yrkeslärare som inte är 

behöriga för att kunna se om där fanns skillnader mellan dessa olika lärare rent 

pedagogiskt och hur de arbetar med sina elever. Vi valde djupintervjuer och 

observationer då vi ansåg att detta skulle ge oss mer insikt i lärarnas arbete än om vi valt 

att lärarna skulle svarat på enkäter. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna 

ville vi först observera dem i deras klassrumsmiljö. Detta för att få en ökad insikt i deras 

svar på intervjuerna. Intervjuerna gjordes muntligt och vi antecknade noggrant svaren. 
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Observationerna har vi valt att inte ta med i resultatet då detta var för att öka vår 

förståelse kopplat till frågorna. 

 

3.6 Etik 

 

Vi har genom djupintervjuer och observationer fått svar på våra frågor kring 

användandet av lärstilar. För att ge informanterna anonymitet har vi valt att inte göra 

någon närmare presentation av varken skolor eller personer som förekommer i 

rapporten. Våra informanter har själva sagt ja till att medverka i intervjuerna och på så 

vis har vi uppfyllt samtyckeskravet. Vi har valt att benämna våra informanter med lärare 

A, B, C och D. Vi ville inte dela in dem i olika yrkeskategorier, där det lätt skulle kunna 

urskiljas vem som sagt vad.  

 

3.7 Urval 

 

Valet av de olika yrkeskategorierna berodde på att vi genom våra skolor fått vetskap om 

att flertalet yrkeslärare oftast inte gått någon pedagogisk utbildning. Vi ville se om vi 

kunde urskilja deras pedagogiska sätt att arbeta på skilde sig från kärnämneslärarna. Vi 

valde ut två yrkeslärare och två kärnämneslärare. Valet gjordes efter de lärare som var 

tillgängliga rent tidsmässigt samt att vi valde yrkeslärare utan pedagogisk utbildning. 
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4. Resultat 

 

Vid våra intervjuer har vi försökt se och höra om lärarna använde sig av lärstilar. I de 

första tolv frågorna har vi inte tagit upp orden lärstilar och intelligenser för att vi inte 

ville påverka svaren. I de sista tre frågorna tog vi med frågorna angående användandet 

av pedagogiska verktyg, för att förtydliga att det var pedagogiska lärstilar vi var 

intresserade av och för att vi inte visste om alla lärarna var medvetna om vad 

pedagogiska verktyg innebar. 

 

4.1 Resultat av intervjuerna 

 

4.1.1 Så arbetar lärarna i klassrummet. 

 

Lärare A menar att det är viktigt att få in att lyssna, läsa och svara. Läraren har 

varierande korta genomgångar med korta instruktioner där eleverna aktivt får arbeta 

själva. Lärare B använder sig också av korta pass där det är viktigt att kombinera 

resonemang och föreläsningar. Lärare B menar att undervisningen är anpassad efter 

antalet elever, de som är duktiga teoretiker får mer utmaningar. Det gäller att kunna 

binda ihop det till en röd tråd, menar hon. Det krävs för att skapa flexibilitet. Samtidigt 

menar hon att det är viktigt med ett mål före lektionen. Det är ett arbetssätt som lärare D 

också arbetar efter.  

Till skillnad från de övriga lärarna säger lärare C att han gärna använder sig av hård 

struktur, men försöker att läsa av gruppen och individanpassa, för att de elever som är 

svaga ska få en inlärningssituation som ska passa dem. 

Lärare D menar att han använder sig av en grundregel att ha pratat med varje elev i 

klassrummet innan lektionen är slut och att varje lektion ska ha ett syfte och verkar var 

ensam om att koppla till de didaktiska frågorna. 

Genomgående uttrycker lärarna att korta genomgångar och instruktioner görs för att 

sedan sätta igång det praktiska arbetet. 

 

4.1.2 Dessa olika moment använder lärarna sig av vid genomgångar. 

 

Lärare A, B och C menar att korta genomgångar underlättar för eleverna, därefter sätts 
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eleverna i arbete. Lärare C avbryter gärna och följer upp genomgången efter ett tag och 

om det behövs så individanpassar han de elever som är i behov av det. Lärare D vill 

gärna ha en dialog under uppstarten av lektionen där han går igenom föregående lektion  

för att kunna se vilka elever som har följt med. Han gör gärna kopplingar som utgår 

ifrån elevernas värld. Vid ett lektionstillfälle kopplade han följande. 

 

”Kompisförhållande är en service, att vara en god vän. Precis som service inom 

Handeln” 

 

4.1.3 På följande vis låter lärarna eleverna vara delaktiga. 

 

Lärare A och C ansåg att turordning var viktigt och att alla skulle få sin röst hörd. Lärare 

A ville även få med sig de elever som inte var så framåt och aktiva och detta gjorde hon 

genom att tilldela frågor till dessa elever, vilket lärare D även håller med om men han 

anser att alla elever bör fått en fråga var innan lektionens slut. Lärare B låter eleverna 

styra mycket själva och låter eleverna fördjupa sig i det de har stort intresse i. Lärare D 

anser att det är viktigt att utgå ifrån elevernas baskunskaper och utgår ifrån svaren som 

eleverna ger även om de ger ett felaktigt svar, så leder han in dem på rätt väg. Om han 

anser att eleverna har svårt att förstå ritar han en upp en mindmap på tavlan. 

 

4.1.4 Lärarnas sätt att hantera elever som tar mer plats än andra. 

 

Lärare A tyckte att denna frågeställning hörde ihop med föregående fråga och svarade 

åter att alla skulle få sina röster hörda, vilket lärare B håller med om. Både lärare B och 

D tyckte att det var en svår fråga att svara på och menar att det till stor del beror på 

situationen. Lärare C hade en annan uppfattning om en elev tar upp plats på ett störande 

sätt genom att, som han uttalade det ”lever man jävel” så informerar jag att, här arbetar 

vi! Han pekar gärna med hela handen och poängterar vikten med tydlig struktur och att 

man ska ha planerat lektionerna så att det inte ska finnas några luckor. 

 

4.1.5 Hur lärarna ser på sin klassrumsmiljö och hur det påverkar deras sätt att 

arbeta på. 

 

Eleverna vill gärna gruppera sig i olika hörn menar lärare A. Hon menar att många med 
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diagnoser och funktionshinder påverkar hennes sätt att lägga upp och planera 

lektionerna och även dessa elevers placering i salen påverkar hennes arbetssätt. Lärare C   

arbetar i en byggmiljö som inte är optimal för honom och för eleverna. Detta påverkar 

gruppen negativt och blir en diskussion som ingen kan se en lösning på. Han menar att 

han ändå följer sitt uppdrag men att detta ändå kommer att spela in. Eleverna har en hög 

ljudnivå vilket innebär att även han höjer sin egen ljudnivå. För lärare D är det viktigt 

med yta så att han kan röra sig fritt mellan bänkarna i klassrummet. Han anser även det 

är viktigt med arbetsredskap såsom kartor och dylikt. Lärare B hade ingen åsikt om 

miljön däremot påpekade hon att när det var få elever på lektionen blev det en 

”slappare” miljö. 

 

4.1.6 Tidpunkten på dagen påverkade lektionen på följande sätt. 

 

Förmiddagen fungerar bra menar lärare A och D. Lärare D upplever även att eleverna är 

tystare och lugnare på morgonen än på eftermiddagen. Han är själv väldigt morgonpigg.  

Lärare B tycker att det är svårt med morgonpass då många försover sig och droppar in 

en efter en. Vilket gör att det blir många repetitioner och hon sparar gärna kärnan av 

lektionsgenomgången till sist. För lärare C har tidpunkten ingen betydelse. 

 

4.1.7 Bra lärande yttrar sig på följande sätt. 

 

Lärare A tycker att provresultat är ett sätt att mäta hur hon har lyckats med sitt sätt att 

undervisa. Där får hon en bekräftelse både på hur eleverna lärt sig och om hon har 

lyckats med sin inlärning. När hon upptäcker att en elev inte förstår försöker hon att 

förklara utifrån olika infallsvinklar. Att kunna reflektera över kunskapen anser lärare D 

att man gör genom att på individbasis försöka få eleverna förstå vad de lärt sig. 

Reflektionen över detta gör att kunskapen blir till deras egen. Om inlärningen har 

fungerat och eleven har lärt sig något så ska man kunna föra en diskussion långt efter 

själva inlärningen skett anser lärare B. Hon menar att bara för att en elev kan ”rabbla” 

upp vad man har lärt sig gången efter eller på ett prov så sitter det inte. Lärare C har tre 

ledord som han uttalar och lär efter: 

”strukturera, organisera, planera.” Genom detta menar han att man når ett bättre 

resultat. 
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4.1.8 Hur lärarna lyfter en elev i ett sammanhang där eleven känner sig 

underlägsen. 

 

Lärare B och D vill gärna få igång en dialog för att få en bra relation, där eleven känner 

att de kan anförtro sig. Vidare menar lärare D att han gärna peppar eleverna och hjälper 

till att fylla i luckorna och när de har förstått så gör han en ”give me five”. Lärare A 

arbetar mycket med att ge beröm och försöker alltid att heja på alla.  

”Jag tror på er tills ni bevisar motsatsen!” (Lärare C) 

 

4.1.9 Lärarnas syn på hur de lyckas i sitt arbete. 

 

Lärare A ansåg att hon redan svarat på detta tidigare i intervjun. Att få vara med på hela 

resan och se elever blomma ut och man ser att de nått en del av målen kände både lärare 

B och C är ett lyckande i sig. Vidare menar också lärare B att det är ett lyckande när 

man ser att de som har det svårt har hittat sin plats. Lärare D tillägger att när han kan se 

att ”polletten har trillat ned” känner han att han har lyckats med inlärningen. Ett 

lyckande är även för honom när eleven säger god morgon med ett leende på läpparna. 

 

4.1.10 Lärarnas användande av pedagogiska verktyg. 

 

Lärare A använder sig av många olika lärstilar och menar att det är eleven som styr. B 

känner att hon är dålig på att sätta namn på lärstilarna hon använder men att även hon 

låter eleverna styra efter deras olika behov. Den praktiska kinestetiska lärstilen styr 

lärare C i sitt sätt att arbeta i sin praktiska miljö. Lärare D skiljer sig tydligt från de 

andra där han trycker på att han använder sig av de didaktiska frågorna var, hur och 

vilka. 

 

4.1.11 Arbete med pedagogiska lärstilar i klassrummet. 

 

Man blir tryggare med åren och plockar fram lärstilarna när individanpassning behövs 

menar lärare A och B. Lärare B känner även att hon lär sig efter resans gång. Lärare C 

arbetar inte efter lärstilar utan använder sig av mästarlärarprincipen. Lärare D upplever 

att han är rätt så dålig på lärstilar och har inte tiden att planera efter det. Dessutom finns 

det ingen ”bank” att hämta information från, utan han försöker skapa förutsättningar så 
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att han kan kommunicera sina kunskaper via visuella och auditiva medel. Han upplever 

även att han planerar för att försöka överleva själv. 



19 

5. Analys 

 

5.1 Analys av undersökningens resultat 

 

I vårt analysavsnitt låter vi våra resultat möta teorin. Analysen genomförde vi genom att 

tillsammans titta på varje svar flera gånger och jämförde svaren med varandra. Alla 

lärare var eniga med att tycka att man måste ha ett aktivt lärande för att få med sig 

eleverna. Det var även viktigt för lärarna med tydlig struktur och delaktighet. I PBL är 

metoden grundad i de demokratiska principerna där alla elever ska visa ett aktivt 

deltagande.( Egidius 1999). Dunns lärstilsmodell menar att tidpunkten, miljön, de 

sociala, fysiologiska och psykologiska faktorerna är de element man ska ta hänsyn till 

innan ett aktivt lärande kan ske. De intervjuade lärarna ansåg att förmiddagen var den 

tiden på dygnet då eleverna var mest aktiva på lektionerna. Vad de även var överens om 

var vikten i att individanpassa lärandet.( Gardner1994) menar att om man är medveten 

om individens intelligenser kan man som lärare nyttja elevernas begåvning, kapacitet 

och talanger för att öka den individanpassande inlärningen. Alla lärarna upplevde att 

tiden var en stor faktor till att inte hinna planera lärstilsmodeller i den utsträckning de 

hade önskat.   Lärarna tror att med de pedagogiska verktygen kanske de hade känt sig 

tryggare som pedagoger. Den praktiska klassrumsmiljön är i kontexten viktigt för 

yrkeslärarna, då den skulle likna den arbetsplats som eleverna sedan skulle arbeta på ute 

på sin praktik. Detta förbättrar ett situerat lärande.  Det framgick även av intervjun att 

yrkeslärarna använde sig av den kinestetiska inlärningsmodellen medvetet då de ser att 

eleverna lär sig bäst på detta sätt. Yrkeslärarna arbetar ofta efter mästarlärar metoden. 

En mästare (lärare) visar och eleven härmar mästaren (Nilsen & Kvale 2000). Menar att 

det är viktigt se klassrummen som en läranderesurs, alltså- miljön. Den kan vara helt 

avgörande för mästarlärar principen. I mästarlära är det mästarens sakkunnighet och 

delaktighet i praxisgemenskapen som visar på yrkets och traditionens krav och bildar 

ramen kring lärandet.  

 

Enligt Boström (2007) innebär lärstilar en förändrad yrkesroll. Vi ska som lärare vara 

ledare för elevernas lärande och inte enbart kunskapsförmedlare. Vi ska vara medvetna 

om vad vi gör, när vi gör det, var vi gör det, till vem vi gör det och varför vi gör det. Att 

vara lärare handlar om att i klassrummet kunna leda och organisera arbetet, kunna 

handleda, motivera, inspirera, sätta gränser och hantera konflikter. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Slutsats 

 

I vårt diskussionsavsnitt kommer vi att knyta tillbaka till inledningen av vårt arbete där 

vi i vår frågeställning talade om lärarna kände till pedagogiska lärstilar och om de 

använde sig av dem. 

Vi har under vårt arbete fått en större insikt i lärstilstänkandet. Vi upptäckte genom 

litteraturen att det mesta utgår från elevernas perspektiv och behov utifrån lärstilarna 

och att det inte belyser det utifrån lärarnas perspektiv. 

Både under våra observationer och intervjuer såg vi att lärarna utan pedagogisk 

utbildning använder sig av lärstilar i någon form utan att riktigt var medvetna om det. Vi 

fick även svar att de trodde att det pedagogiska arbetet skulle kunna underlättas för dem 

om de haft mer pedagogiska verktyg att använda sig av. När vi satt med i klassrummen 

för att observera lärarna var detta för att få en ökad förståelse och koppling till lärarnas 

svar i intervjuerna. 

 

Enligt Boström (2004) finns det en mängd forskning om lärstilar. Teorin har av olika 

länder anammats i syfte att synliggöra individens individuella stildrag, för att sedan 

kunna använda metoder som passar för var och en. Lärarkåren måste bättra sig för att 

hitta diagnosinstrument för att leda elevernas inlärning. 

 

När vi tittat på hur lärarna på dessa skolor arbetat och skolornas storlek så ser vi att de 

har en nära arbetsrelation till varandra och att de ofta tar hjälp av varandra. Lärarna vi 

intervjuvade är medvetna om att det finns olika pedagogiska verktyg att använda sig av, 

och nedan belyser vi båda synvinklarna utifrån denna frågeställning. 

Å ena sidan menar vi att dagens lärare har idag inte den tid de behöver då de ofta är 

överbelastade av administrativa uppgifter möten med både föräldrar och elever. Detta  är 

en bidragande orsak till att lärarna inte tar sig tid att ytterligare förkovra sig eller 

fördjupa sig i användat av olika pedagogiska redskap. Det är ett gediget arbete att ha 

vetskap om elevernas inlärningstilar och intelligenser. Att arbeta med lärstilar kommer 

att kräva mycket tid av lärarna till en början. Konsekvensen av att lärstilsteorianpassa 

kan bli att lärarna måste granska sin värdegrund och människosyn. Å andra sidan 
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kommer detta lyfta aktiviteten och den sociala praxisgemenskapen i klassrummet, och 

inte minst av allt en ökad inlärning. Lärarna kommer att med tiden se vinsten med en 

individanpassad undervisning där förutsättningen för varje elevs inlärning ökar.  

 

Reliabiliteten av vårt arbete hade kunnat varit större om vi genomfört fler antal 

intervjuver och observationer. Vi hade planerat sex intervjuver och observationer men 

av olika skäl mest tidsmässiga så blev antalet fyra. Att dömma av resultatet så har vi 

kommit fram till att våra informanter på något vis använder sig av lärstilar medvetet 

eller omedvetet. 

 

Som avslutning vill vi belysa föreläsningen på Halmstad Högskola med Tomas 

Kroksmark (2011-11-22) Han menade att han hade hittat en lösning på att förbättra 

resultaten för en av Jönköpings sämsta skolor, utifrån resultat. Han bestämde sig för att 

utveckla en modell för denna skolan som skulle höja skolans resultat. Detta resulterade i 

att man skulle kompenteshöja skolans personal. När Korsmark presenterade detta 

menade personalen att de redan arbetade hundra procent och att det inte fanns mer tid 

till förkovring, då detta skulle öka tiden till ytterligare femtio procent. Vad Korsmark då 

svarade var att det blir inte etthundrafemtio procent, det blir hundra procent. Efter 

många diskussioner med facket och lärarförbundet kom de även fram till att det blev 

hundra procent. Med detta menade han att om man under tiden man undervisar 

praktiserar det man studerar och utför sina dagliga skolarbeten i sin utbildning vinner 

man tid. Som ett exempel berättade han: 

"Min dotter fick en allergisk reaktion var på vi fick uppsöka läkare.Läkaren frågade oss 

om vi trodde att hon möjligtvis var allergisk mot jordnötter. Varpå jag svarade att jag 

inte trodde det. Läkaren tyckte att det var synd, då han just nu forskade angående 

jordnötsallergi. Jag förstod att läkaren använde sig av sina patienter i sitt 

forskningsarbete och i sin kompetensutveckling." 

 

Detta är ett sätt att skapa tid för kompetensutveckling. Givetvis anser vi att det är en 

ledningsfråga för rektorn på varje skola. Att kollektivt kunna kompetensutveckla 

personalen är en Win win situation för alla parter. Som i slutändan kommer att göra oss 

till bättre pedagoger och förhoppningsvis ger oss bättre resultat. Vilket gynnar både 

elever, lärare och skolledning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1.  Hur arbetar du i ditt klassrum? 

1.1  Vad har du för olika moment vid en genomgång? 

1.2  Hur delar du in tiden? (står du vissa minuter vid tavlan etc.) 

1.3  Hur låter du eleverna vara delaktiga? 

1.4  Om vissa tar mer plats hur hanterar du det? 

1.5  Tror du miljön i ditt klassrum spelar roll för ditt sätt att arbeta på?   

1.6  Spelar det någon roll vilken tid på dagen du har lektion? 

1.7  Vad är bra lärande för dig? 

1.8  Vet du hur du ska göra för att lyfta en elev i ett sammanhang där hon/han känner sig 

dålig på vad de gör? 

1.9  När känner du att du lyckats med ditt arbete? Varför? 

1.10  Arbetar du med några pedagogiska verktyg tycker du? 

1.11  Tror du att du hade underlättat ditt lärande i klassrummet om du arbetat med 

pedagogiska lärstilar? 


