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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Forskning visar entydigt att det finns många olika sätt att ta in, bearbeta och 
bibehålla information. Forskningsparet Dunn och Dunn har studerat detta lite närmare och har 
utvecklat en strategi för att identifiera människors olika sätt att lära, vilket sedan är tänkt ska 
vara utgångspunkt för undervisning och andra insatser för att hjälpa elever att lära in. 
Makarna har genom sin forskning kunnat formulera en inlärningsstilsmodell som kallas för 
”Dunn & Dunn Learning Styles Model”, och det är denna teori som utgör basen för denna 
studie.  
 
Syfte: Syftet med studien är att visa på de möjligheter och begränsningar vad det gäller 
inlärning, som enskilda elever kan möta i dagen svenskundervisning.  
 
Metod: Kvantitativ metod i form av enkätundersökningar har används för att undersöka 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Resultat: Enligt resultatet tycks alla elever i undersökningsklassen ha möjlighet att lära in 
under svensklektionerna. En del elever visade sig dock ha betydligt fler möjligheter och bättre 
förutsättningar till detta än andra. De elever som lärde sig bäst genom undervisningsformer så 
som att läsa, skriva, lyssna och prata visade sig ha störst möjligheter att lära in. 
Datorintresserade elever samt elever som föredrar att pyssla, visade sig också dra stora 
fördelar av undervisningen. Elever med behov att röra sig för att lära sig mest effektivt, visade 
sig ha minst förutsättningar för inlärning. Lärarna i undersökningen ansåg sig ha många 
möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas skiftande behov, men ansåg ändå att de 
behövde mer resurser för att börja arbeta mer individcentrerat. 
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Inledning 
Efter att ha läst Lena Boströms bok ”Från undervisning till lärande” (1998) för några år sedan, 
blev jag väldigt fascinerad och inspirerad. Boken uppmärksammar nämligen människors olika 
inlärningssätt, och när jag läste den fick jag en så kallad aha-upplevelse. Att alla lär sig på 
olika sätt är ju nämligen en sak som jag alltid har vetat om, och som egentligen är väldigt 
självklar, men som jag dittills hade saknat ord för att beskriva och förstå. När jag hade läst 
Lena Boströms bok fick jag dock äntligen ord för dessa tankar, och det var troligen inte förrän 
då som jag på allvar började fundera över att bli lärare. Mitt motiv var då, liksom det är än i 
dag, att försöka gynna alla elevers inlärning genom min undervisning. För att lyckas med 
detta mål känner jag att fördjupade kunskaper om olika inlärningssätt är ett viktigt bidrag. Det 
har bland annat stor betydelse att ha insikter i vilken variation av olika inlärningssätt som det 
kan finnas i en klass, hur man kan identifiera dessa och hur man kan gynna dem i 
undervisningen. Som blivande svensklärare känner jag även att det är betydelsefullt att få en 
inblick i vilka arbetssätt och bedömningsformer som används i svenskundervisningen för att 
se hur väl dessa stämmer överens med elevernas skiftande inlärningssätt. Särskilt är detta av 
intresse med tanke på att svenska är ett kärnämne som alla elever måste läsa, men som en av 
tio elever saknar godkända betyg i när de går ut grundskolan (Skolverket, 2006). Med 
utgångspunkt i allt detta har jag valt att ägna mitt examensarbete åt att studera elevers olika 
sätt att lära sig, samt åt att se vilka förutsättningar att tillmötesgå elevernas skiftande behov 
som det kan finnas ute i dagens skola. 
 
Kunskaper om hur man kan bidra till att alla elever får möjlighet att lära in och visa sina 
kunskaper, tror jag att alla lärare är intresserade av att utveckla. Min förhoppning är därför att 
detta examensarbete inte bara ska vara till nytta för mig själv, utan att även verksamma eller 
andra blivande lärare ska finna intresse i att läsa arbetet. 
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Syfte 
Undervisning och inlärning är tätt sammanbundna med varandra, och detta förhållande vill 
jag belysa genom min undersökning. Fokus kommer därför att ligga på elevernas kunskaps- 
och utvecklingsprocess, samt undervisningens utformning.  
 
Syftet med studien är att visa på de möjligheter och begränsningar vad det gäller inlärning, 
som enskilde elever kan möta i dagens svenskundervisning.  
  

Frågeställningar 
Utifrån syftet är mina frågeställningar: 
 
•Hur kan variationen av olika inlärningssätt se ut i en klass?  
 
•Hur är svenskundervisningen utformad med avseende på arbetssätt och bedömningsformer; 
används några arbetssätt och bedömningsformer mer än några andra?  
 
•Vilka möjligheter ser lärarna i undersökningsgruppen att de har till att anpassa 
svenskundervisningen efter elevernas skiftande behov, och vad anser de krävs för att de ska 
arbeta på detta sätt? 
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Forskningsbakgrund  
Den forskning om inlärningssätt som jag bygger mitt arbete på har gjorts av det amerikanska 
paret Dunn och Dunn. Makarna har genom att undersöka elevers olika sätt att lära konstruerat 
en inlärningsstilsmodell som är tänkt ska kunna användas för att identifiera elevers olika sätt 
att ta till sig, bearbeta och bibehålla information. Detta kan sedan vara utgångspunkt vid 
planering av lektioner eller vid val av hjälpstrategi för elevens kunskapsutveckling. Under 
Teoretiska utgångspunkter går det att läsa mer om denna teori. Inledningsvis har jag istället 
valt att beskriva skolans kunskapssyn ur ett historiskt perspektiv. 
 
Hur man har sett på undervisning, inlärning och kunskap har varierat. För hundra år sedan 
dominerade till exempel synen att lärarna kunde ”lära ut” och att eleverna därmed kunde 
konsumera kunskap. Eleverna betraktades som passiva mottagare av det läraren förmedlade, 
och förväntades lära sig något genom att främst lyssna på lärarnas föreläsningar, samt genom 
enskild läsning och enskilt arbete i en lärobok. Samma förmåga övades om och om igen 
eftersom man trodde att desto mer man övade desto duktigare blev man; man övade 
färdigheter via rutinuppgifter och det var enbart detta synliga som bedömdes. Tillägnande av 
kunskap kontrollerades mestadels genom skriftliga prov och läxförhör som främst värdesatte 
kunskap i form av fakta och färdigheter (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Imsen, 2000; 
Maltén 2003).  
 
Utgångspunkten i den traditionella undervisningen tycks alltså ha varit att alla elever kunde 
lära sig samma sak på samma sätt och att samma mått kunde användas för att mäta deras 
kunskaper. Det är därför inte svårt att förstå att denna typ av undervisning och de 
bedömningsformer som användes, ledde till fördelaktiga förhållanden för vissa, medan andra 
varken fick möjlighet att lära sig eller visa sin kunskap på ett för dem gynnsamt sätt.  Sedan 
dess har det dock skett en utveckling; forskning och teorier har lett till ökad insikt om 
inlärning och en aktiv syn på eleverna. Man har bland annat insett att det bara är eleverna som 
kan ”lära in” och att de därför måste vara delaktiga i inlärningsprocessen och ta ansvar för sin 
inlärning. Lärarens huvuduppgift i detta förhållningssätt, är att vägleda eleverna i sitt 
kunskapssökande, och att stimulera och hjälpa dem att lära in (Maltén, 2003). Liksom Maltén 
(2003) tycker jag att det gamla ordspråket ”Du kan leda din häst till källan, men du kan inte 
tvinga den att dricka om han inte vill” är talande för detta förhållande.  Detta innebär att 
lärarna genom sin undervisning bara kan ge eleverna förutsättningar i form av information 
presenterad på olika sätt och skiftande arbetsuppgifter för att de ska kunna lära in. Därefter 
måste eleverna aktivt ta över i processen och ta vara på och använda de verktyg som de har 
blivit tilldelade (Boström, 1998).   
 
Samhället har genomgått och genomgår påtagliga förändringar; det handlar både om 
ekonomiska, religiösa, politiska, teknologiska, ideologiska och sociala. De förändringarna 
som skett de senaste hundra åren har varit så omfattande att man kan säga att det handlar om 
ett paradigmskifte (Maltén, 2003). Omställningen från det industriella samhället till det 
postindustriella- eller informationssamhället som vi lever i idag har lämnat avtryck i skolans 
värdegrund och kunskapssyn. I det industriella samhället eftersträvades främst kunskap i form 
av fakta och färdigheter, bland annat eftersom det ansågs att dessa kunskapsformer var de 
enda nödvändiga att lära sig i och med att samhället vill uppfostra medborgarna till att utföra 
specifika sysslor, exempelvis att kunna arbeta med produktionen i en fabrik (Boström, 1998). 
Målet var som Maltén (2003) uttrycker det ”att skapa disciplinerade, lydiga och 
väluppfostrade människor; att reproducera det redan existerande och att förhindra allt 
nytänkande” (s.64). Avvikelser från det normerande var inte önskvärda, eftersom likheter 
innebar trygghet. Förändringarna som har skett under det senaste århundradet har bidragit till 
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dagens individualiserade samhälle, som kännetecknas av mångfald, pluralism och successiv 
förändring. Dagens samhälle ställer nya krav på medborgarna; vi ska vara flexibla, 
självständiga, reflekterande och ansvarstagande (Maltén, 2003), och denna förändring har lett 
till att skolans kunskapssyn har vidgats till att utöver fakta och färdigheter även innefatta 
förståelse och förtrogenhet. Alla dessa fyra kunskapsformerna anses vara lika viktiga, 
eftersom de samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar 
(Utbildningsdepartementet, 2005). 
 
Forskning som genomförts det senaste århundradet visar tydligt att människor lär sig, minns, 
presterar och förstår saker på olika sätt. En del människor lär sig exempelvis bäst när de får 
lyssna eller diskutera, medan andra lär sig bättre genom att läsa. På samma sätt presterar några 
bättre när de får skriva, medan andra presterar bäst när de får visa sin förståelse genom andra 
uttrycksformer, till exempel genom praktisk demonstration (Gardner 1998; Boström, 1998). 
Dessa insikter har Lpo94 tagit fasta på, och belyser bland annat vikten av individanpassning, 
och att låta eleverna få använda olika sinnen och uttrycksformer i undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 1995):  
            

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov  (Utbildningsdepartementet, 
1995, s.6). 

 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer […] Skolan skall stimulera varje elev att bilda 
sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskap. De ska få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 1995, s.8).   

 
Kursplanen i svenska betonar också dessa tankar: 

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom 
avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium (Skolverket, 2001, s.2).   

 
Både arbetssätt1 och bedömningsformer ska varieras i undervisningen. Detta innebär bland 
annat att man istället för att göra ett skriftligt prov kan testa elevernas kunskaper genom att de 
får genomföra provet muntligt, får spela upp ett drama, göra bilder eller sätta ihop ett collage. 
Bara för att man använder olika arbetssätt och uttrycksformer till olika elever, innebär det 
dock inte att man gör det för att vara snäll eller att man gör snällare bedömningar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Det handlar bara om att man försöker ge alla elever 
en möjlighet att lyckas med sin inlärning, och att man som lärare försöker göra en så rättvis 
bedömning av elevernas kunskaper som möjligt. Att använda sig av olika bedömningsformer 
är inte bara av betydelse för att alla elever ska kunna komma till sin rätt och ha möjlighet att 
visa vad de kan, utan även för att olika bedömningsformer mäter olika saker. Det säger sig 
självt att enbart en bedömningsform omöjligt kan mäta alla elevens kunskaper i ett ämne; alla 
bedömningar innebär nämligen begränsningar eftersom de bara kan mäta en liten del, och kan 
sägas utgöra ett stickprov av de samlade kunskaper som eleven besitter. Genom att använda 
många bedömningsformer, och göra det kontinuerligt får man en bättre och tillförlitligare bild 
av elevens kunnande (Pettersson, 2005).  

                                                 
1 Med arbetssätt menar jag det sätt som man utformar undervisningen på, t.ex. om man låter eleverna, lyssna, 
läsa, skriva eller spela spel.  Arbetsformer, d.v.s. om eleverna får arbeta enskilt, i par eller i grupp, anser jag är 
tätt sammanbundet med arbetssätten eftersom ett arbetssätt förutsätter en arbetsform. Jag har därför valt att i viss 
mån likställa dessa begrepp, och berör dem båda i arbetet.   
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Teoretiska utgångspunkter 
Det finns många olika teorier om inlärningssätt. Gemensamt för dem alla är dock att de 
betonar att vi alla är olika, och lär in bäst på olika sätt. Tillsammans lyfter de även fram att det 
inte finns någon enhetlig sanning för hur undervisningen ska bedrivas. Jag har i detta arbete 
valt att utgå från en av de olika teorier som behandlar inlärningssätt, nämligen Dunn och 
Dunns teori om olika inlärningsstilar, den så kallade ”Dunn & Dunn Learning Styles Model” 
som Lena Boström refererar till i sina böcker (1998; 2004; Boström & Josefsson 2006). Jag 
vill dock betona att valet av teoretiska utgångspunkter inte grundar sig i att jag tycker att 
denna teori är bättre än någon annan. Tvärtom delar jag Imsens (2000) uppfattning om att alla 
teorier bör ses som komplement eftersom de ofta berör olika områden. Det viktigaste är 
kanske inte heller, precis som Boström skriver att följa en viss strategi eller teori, utan: 
 

Det allra viktigaste är att skapa en medvetenhet om att det finns stora olikheter i sättet att ta till sig 
information och att ta hänsyn till detta i undervisningssamanhang (s.23).  

 
Anledningar till att jag valt att utgå från just Dunn och Dunns teori om inlärningsstilar i detta 
arbete är framförallt att det är en av de teorier som väljer att utgå från och bygga på elevernas 
styrkor (och utifrån dem så småningom bearbeta elevernas svagheter) istället för att först 
identifiera elevernas svagheter och svårigheter och framförallt arbeta med dem. Enligt 
DeBello, som Boström refererar till i sin avhandling Lärande och metod (2004), är det även 
den inlärningsstilsteori som har den mest gedigna forskningen jämfört med elva andra teorier 
som undersökts. Teorin ger även konkreta tips på hur man kan omsätta den i praktiken, samt 
hur man kan identifiera elevers olika inlärningsstilar (Boström, 2004). Att det fanns konkreta 
förslag på hur man kan urskilja elevernas olika sätt att lära sig var en avgörande faktor i valet 
av teori, då jag kände att det var viktigt att kunna utgå från dessa teoretiska utgångspunkter 
vid utformande av enkätfrågorna.        
 
Utgångspunkten för Dunn och Dunns teori om olika inlärningsstilar är att elever lär sig på 
olika sätt; att de har olika styrkor och behov och därigenom även olika inlärningsstilar. 
Inlärningsstilar är de faktorer som tillsammans avgör hur en individ lär sig nya och svåra 
saker, och definieras som de sätt som en individ koncentrerar sig, bearbetar och bibehåller ny 
och svår information (Boström, 2004). Enligt ”Dunn & Dunn Learning Style Model”, finns 
det 20 olika faktorer som är av betydelse för hur man bäst tar till sig nytt och svårt material. 
Alla dessa är dock inte viktiga för alla människor, utan oftast är det 6-14 stycken som man 
föredrar, som är ens så kallade preferenser.  Preferenserna bildar tillsammans en individs 
inlärningsstil. Exempel på inlärningsfaktorer är: temperatur, belysning, enskilt arbete eller 
arbete med andra, möblering, struktur, tidpunkt och sinnen (Boström & Josefsson, 2006).  
    
Enligt Dunn och Dunn är sinnena den faktor som är mest betydelsefull för att förbättra 
inlärningen av nya och svåra saker. Det är nämligen via denna kanal som det är lättast att nå 
eleverna. Arbete utifrån elevernas dominerande sinne/sinnen ger även återverkningar på 
elevernas övriga inlärningsfaktorer, t.ex. ökar deras motivation och ansvarstagande (Boström, 
2004). Därför är sinnefaktorn extra intressant att undersöka, och kommer att vara i fokus i 
detta arbete (mer om detta under Metod – Tillvägagångssätt). 
     
Modellen tar hänsyn till fyra olika sinnen: Visuellt (synen), Auditivt (hörseln), Taktilt 
(händerna) och Kinestetiskt (kroppen). Dessa sinnen utvecklas i olika takt och i olika stor 
utsträckning hos alla människor. Men utvecklingen brukar följa ett visst gemensamt mönster. 
Små barn lär sig först via det kinestetiska sinnet, alltså med hela kroppen. Med hjälp av den 
undersöker de sin omvärld och förstår den. Därefter utvecklas det taktila sinnet och man lär 
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sig genom att fingra på saker, och gärna även genom att stoppa saker i munnen. Det visuella 
sinnet utvecklas starkt kring förskoleåldern, och man lär sig genom att titta på saker såsom 
bilder, ord, symboler. Successivt utvecklas även förmågan att komma ihåg det man ser eller 
läser. Det auditiva sinnet (dvs. hörseln) utvecklas sist, och det är generellt inte förrän i 11-13-
årsåldern som man kan minnas komplicerade saker som de har hört på en lektion (Boström, 
1998).  
 
Hos de allra flesta människor fungerar alla fyra sinnen, men generellt sett är det ett eller två 
av dem som utvecklas mer och kommer att dominera och fungera bättre än de andra.  Detta 
innebär att hörseln kan vara bäst för vissa elever, medan några andra lär sig bäst genom att 
aktivera sina händer. Det ideala med tanke på detta är att alla elever ska få information 
presenterad genom sitt/sina dominerande sinne/n, eftersom de då lär sig nya och svåra ämnen 
bäst och mest effektivt. Det är dock inte meningen att eleverna alltid ska få använda sitt starka 
sinne vid all inlärning, utan att man främst ska utgå från dem när något nytt och svårt ska 
läras in. I senare stadier av inlärningen är det rekommenderat att även andra sinnen ska 
involveras eftersom minnesbehållningen och begreppsbildningen blir större när man får arbeta 
med flera sinnen (Boström & Josefsson, 2006). 
 
Boström (2004) skriver att lärare av tradition främst inriktar sin undervisning på färdigheter 
som rör läsa, skriva, lyssna och tala. Dessa visuella och auditiva förmågor har i stor 
omfattning och under en så lång tidsperiod varit de mest eftertraktade i skolan, och det är 
troligt att de förknippas som norm och är så befästa att man kanske inte reflekterar över varför 
man bör inkludera andra inlärningsmetoder i undervisningen. Osäkerhet samt en för liten 
inblick i andra arbetssätt, gör att man helt enkelt inte vet hur man kan undervisa så att man 
gynnar de andra sinnesdominanserna. Att inrikta undervisningen på två sinnen medför dock 
att det enbart är vissa elever som drar fördel av den, medan andra kan ha stora problem med 
att tillgodogöra sig informationen. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att det har 
visat sig att elever som anses ha inlärningssvårigheter ofta har en taktil eller kinestetisk 
sinnesdominans (Boström & Josefsson, 2006).  Vad man också bör uppmärksamma är att det 
finns en del elever som har ett sådant markant dominerande sinne att de måste få information 
presenterad utifrån detta för att kunna ta till sig undervisningen. I en klass på 30 elever kan 
det enligt Michael Grinder, som Boström (1998) refererar till, finnas uppemot 6 personer av 
denna karaktär. Om dessa inte får informationen presenterad på ett sätt som gör att de förstår, 
kan det leda till att de blir passiva, oroliga, besvärliga (Boström, 1998).  

Kort sammanfattning av de olika sinnesmodaliteterna 
Visuell 
Visuella personer lär sig bäst genom att använda synen, och kommer därför bäst till sin rätt 
om de får se, iaktta, läsa eller observera. De behöver därför helst få tillgång till visuellt 
material såsom texter, bilder, böcker och filmer när de ska lära sig. Ofta antecknar eller ritar 
dessa personer under lektionerna för att skapa sig mentala bilder till det de hör, och för att 
kunna gå tillbaka och läsa vad de har skrivit (Boström, 1998, 2004; Boström & Josefsson 
2006).   
 
Auditiv 
Auditiva elever lär sig bäst genom att lyssna, och vill alltså ha information presenterad 
muntligt. Många har även behov av att diskutera innehållet, och vänder sig därför ofta till en 
klasskamrat för att prata om det som sägs. Detta gör att det kan bli lite småsurrigt i 
klassrummet, vilket är ett tecken på att dessa individer bearbetar informationen. De vill 
nämligen ofta sätta egna ord på det de har hört, vilket förstärker deras inlärning. Aktiviteter 
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som lämpar sig för auditiva personer är föreläsningar, frågestunder, diskussioner, intervjuer 
och muntliga framträdanden (Boström, 1998, 2004; Boström & Josefsson 2006).  
 
Taktil 
Personer som har en taktil sinnesdominans bygger sin inlärning på att aktivera sina händer 
och fingrar. Därför kan de ofta kännas igen på att de att de tycker om att fingra på saker. Det 
är bra om dessa elever får möjlighet att rita, klottra, skriva eller spela spel under lektioner då 
de ska lära sig något svårt. Inlärningsredskap såsom datorprogram, och pussel är andra bra 
metoder för att gynna deras inlärning (Boström, 1998, 2004; Boström & Josefsson 2006).   
 
Kinestetisk 
Kinestetiska elever lär sig lättast om de får aktivera sina muskler eller sina känslor, de 
behöver därför få röra på sig, och i större grad än andra ”känna för” och ha intresse för det de 
ska lära sig. Om kinestetikerna inte får utlopp för sin rörelseenergi, kan de uttrycka sin 
frustration genom att de inte kan sitta still, komma för sent eller stör, vilket kan göra att de är 
svåra att hantera. Dessa elever uppskattar experiment, rollspel, tipspromenader, studiebesök, 
utflykter och andra aktiviteter som gör att de kan vara aktiva (Boström, 1998, 2004; Boström 
& Josefsson 2006).  
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Metod 

Val av forskningsmetod 
Vid val av forskningsmetod har jag utgått från mitt syfte och mina frågeställningar. Enligt 
Starrin och Svensson (1994) är det nämligen syftet och frågeställningarna som avgör vilken 
metod som är lämpligast att använda för att undersöka något, och enligt dem är kvantitativ 
metod användbar om man ska undersöka på förhand redan definierade företeelser, egenskaper 
eller innebörder och hur de fördelar sig i en population, situation eller händelse. Kvantitativ 
metod är även lämplig om man vill undersöka om det finns något samband mellan två eller 
flera företeelser, egenskaper eller innebörder, t.ex. om man vill veta om något förekommer 
mer än något annat (Starrin & Svensson, 1994). De ovan nämnda hållpunkterna tycker jag 
överrensstämmer väl med mitt syfte och mina frågeställningar angående elevers inlärningssätt 
och svenskundervisningens utformning. Detta eftersom man kan säga att jag vill undersöka 
hur olika inlärningssätt fördelar sig i en population (i en klass), samt hur några arbetssätt och 
bedömningsformer (som är knutna till elevernas olika inlärningssätt) fördelar sig i en situation 
(i svenskundervisningen). Utifrån resultatet kan man sedan se om några av dem används mer 
än några andra. Till att undersöka lärares attityder till individanpassad undervisning avseende 
Dunn & Dunns inlärningsstilsmodell, är jag medveten om att en kvalitativ metod såsom 
intervjuer, eventuellt vore en lämpligare metod. Kvantitativa studier om attityder och 
uppfattningar ger nämligen endast ytlig kunskap. Med kvalitativa metoder hade jag haft 
möjlighet att få djupare kunskap om och större förståelse för lärarnas attityder. Mina 
argument till att trots detta använda mig av enkätundersökning som metod även för detta 
syfte, är dels för att jag på grund av tidspressen inte ansåg mig hinna läsa in mig på, utforma, 
testa och genomföra, två metoder, och dels för att jag fick uppfattningen att lärarna hade 
mycket att göra veckorna före skolavslutningen då jag genomförde studien. Genom att 
använda mig av enkäter, som lärarna således kunde välja att svara på i lugn och ro, när de 
själva ansåg sig ha tid, trodde jag att det skulle vara lättare att få lärare att vilja delta i studien.  

Mätinstrument 
Två enkätundersökningar har använts för att ta reda på mitt syfte och mina frågeställningar; 
en av enkäterna var riktad mot elever och en mot lärare. Elevenkäten (Bilaga 2) var indelad i 
två delar, varav den första delen innehöll frågor som syftade till att ta reda på elevernas 
sinnespreferenser. I den andra delen fick eleverna svara på hur ofta de ansåg att olika 
arbetssätt och bedömningsformer med anknytning till de olika sinnespreferenserna, användes 
i deras svenskundervisning. Lärarenkäten (Bilaga 1) var också indelad i två delar. I den 
inledande delen av enkäten fick lärarna svara på frågor om vilka möjligheter de såg att de 
hade att kunna individanpassa sin svenskundervisning i enighet med Dunn & Dunns modell 
avseende sinnesdominanserna. För att lärarna skulle kunna ta ställning till detta oavsett 
tidigare kunskap om modellen, fick de före genomförandet av enkäten läsa igenom en kort 
sammanfattning av modellen. Den avslutande delen av lärarenkäten handlade om att ta reda 
på vad lärarna ansåg skulle krävas för att de skulle arbeta med att individanpassa 
svenskundervisningen utefter elevernas sinnespreferenser.   

Urval  
Båda enkätundersökningarna genomfördes på min VFU-plats; elevenkäten av eleverna i min 
VFU-klass i år 4 (16 personer), och lärarenkäten av 3 lärare som bland annat undervisar i 
svenska. Urvalskriteriet för vilka lärare som skulle ingå i studien var att de skulle undervisa i 
ämnet svenska. Lärarnas ålder, kön och antal år inom yrket var jag medveten om var 
betydelsefulla faktorer vid urvalsproceduren. Jag har dock valt att bortse från dessa i arbetet 
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då urvalsgruppen är relativt liten och då jag heller inte hade för avsikt att göra någon 
jämförelse mellan lärarna vad det gäller deras attityder och dessa faktorer. I resultatet har jag 
valt att kalla lärarna A, B och C.  
 
En av anledningarna till att jag valde att göra undersökningen på min VFU-plats, som således 
är ett icke-slumpmässigt urval, är att jag under nästkommande VFU-period ska hålla en stor 
del av undervisningen där. Det är därför betydelsefullt för mig att veta hur dessa elever lär sig 
bäst och vilka möjligheter som lärarna på skolan ser med att anpassa undervisningen efter 
elevernas behov. Ett icke-slumpmässigt urval samt ett förhållandevis litet sådant, medför dock 
att resultatet inte kommer att vara generaliserbart. Jag anser dock att inlärningssätten i en 
klass inte är något som bör generaliseras eftersom alla klasser alltid skiljer sig åt och därför 
kräver en individuell utredning. Undervisningens utformning och lärares möjligheter att 
individanpassa är också något som kan skifta mycket från skola till skola; det skulle dessutom 
krävas ett mycket stort antal undersökningar för att kunna uttala sig generellt, något som det 
varken fanns tillräckligt med tid eller utrymme för i min undersökning. Studien kommer alltså 
inte att leda till att några allmänna slutsatser kommer att kunna dras, utan resultatet kommer 
enbart att gälla för de undersökningspersoner som deltagit i denna studie.  
 
Min förhoppning är trots mitt något själviska val av informanter att mitt resultat ska bidra till 
att även andra får nytta av studien. Genom att få en inblick i hur det kan se ut i en klass och 
vilka konsekvenser det får för den enskilde individens lärande och bedömning hoppas jag att 
andra ska ha lättare att själv applicera begreppen i sin egen verklighet.    

Tillvägagångssätt 
Före formuleringen av frågor och själva utformandet av elevenkäten läste jag flera böcker om 
inlärningsstilar (enligt Dunn och Dunns modell). Eftersom sinnesdominanserna enligt 
litteraturen visat sig vara den mest betydelsefulla faktorn för inlärning, samt att jag på grund 
av tidspress inte ansåg mig ha möjlighet att undersöka alla elevernas sinnespreferenser, valde 
jag att främst koncentrerade mig på denna inlärningsfaktor i min studie. Jag fokuserade därför 
särskilt på att läsa om hur man kan identifiera elevernas olika inlärningssätt utifrån denna 
aspekt. Jag läste även ett tidigare examensarbete (Dauksz & Hammar, 2005) som undersökte 
vilka förutsättningar och möjligheter som några lärare såg med individanpassad undervisning 
för att få tips på attitydfrågor till min lärarenkät.  Slutligen läste jag Trosts bok Enkätboken 
(2001) för att få en uppfattning om hur man bäst utformar en enkät. Allt detta för att kunna 
ställa så bra frågor som möjligt, och för att kunna få bästa möjliga svar som grund för min 
kommande analys.  
    
Före genomförandet av enkätundersökningarna gjordes några provenkäter för att jag skulle få 
en uppfattning om hur väl de fungerade i sitt sammanhang och om jag behövde justera något. 
Personerna som deltog i provundersökningen gav värdefulla synpunkter om enkäternas 
utformning och innehåll, och bidrog till att förändringar gjordes som förbättrade enkäterna. 
 
I samband med att jag arbetade med enkäterna, gav jag ut ett föräldrabrev i den klass som jag 
valt att undersöka. Föräldrabrevet innehöll information om min studie, och en svarstalong där 
föräldrarna skulle ge sitt samtycke om deras barn fick delta i studien. När jag var i klassen för 
att lämna ut informationsbrevet, informerade jag även eleverna om min studie. Jag berättade 
om vad jag ville undersöka, och att deltagandet i studien var frivilligt och anonymt. Jag 
påpekade även att, även om deras föräldrar godkände att de fick delta i studien, fick de 
självklart själva avgöra om de ville delta eller inte. Dock betonade jag också för både elever 
och föräldrar (i informationsbrevet) att det var viktigt att så många som möjligt deltog i min 
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undersökning, eftersom resultatet annars kunde bli missvisande. Detta gav resultatet att alla 
föräldrar godkände att deras barn fick delta i studien, och alla elever valde att genomföra 
enkäten.  
 
Lärarenkäten genomfördes som sagt av tre lärare på skolan, och de deltog liksom eleverna, 
frivilligt och anonymt.     

Etiska utgångspunkter 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra kriterier som en studie bör uppfylla för att vara etiskt 
hållbar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationkravet innebär att de som deltar i undersökningen bör få reda på syfte och annan 
viktig information om studien; eventuella konsekvenser som undersökningen kan medföra. 
Att undersökningspersonerna själva ska få bestämma om de vill delta och att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande när som helst, är viktiga delar som tas upp under samtyckeskravet. Om 
undersökningspersonerna är under 18 år, måste dessutom godkännande från målsman 
inhämtas.  Konfidentialitetskravet innebär i korthet att sådana uppgifter som kan leda till att 
undersökningspersonerna kan identifieras av utomstående, bör utelämnas. Vidare ska man 
vara särskilt vaksam på att personer som ger ut information som kan vara etiskt känslig, inte 
ska kunna identifieras. Nyttjandekravet går i korthet ut på att informationen som framkommer 
i undersökningen inte får användas för kommersiellt bruk, eller för andra syften som inte är 
vetenskapliga. Uppgifter om personerna i en undersökning får enbart utlånas till andra 
forskare som har samma förpliktelser mot uppgiftslämnarna som den som insamlade 
materialet hade (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Alla de ovan nämnda kriterierna har jag haft i åtanke under hela arbetsprocessen, vilket jag 
hoppas ska återspegla sig i mitt arbete.   

Studiens reliabilitet och validitet 
God reliabilitet och validitet (dvs. att studien är tillförlitlig; att mätningen har utförts på ett 
tillförlitligt sätt, vilket kan bedömas genom att testet upprepas, samt att studien har mätt vad 
den avser) är egenskaper som karaktäriserar en väl genomförd studie (Kvale, 1997).  Jag har 
därför aktivt försökt att arbeta med att få så god reliabilitet och validitet som möjligt. Bland 
annat har jag vid utformandet av enkäterna utgått från de teoretiska utgångspunkterna och 
annan litteratur, samt har före genomförandet av dem gjort flera provenkäter, detta för att 
försäkra mig om att de mätt det jag avsett. Att resultatet av studien överensstämmer med 
beskrivningar ur litteraturen, är en indikation på att studien har god reliabilitet och så att säga 
är tillförlitlig. Jag har vidare försökt beskriva alla steg i arbetsprocessen så utförligt som 
möjligt för att andra med enkelhet ska kunna granska mitt arbete, samt, om önskas, upprepa 
samma procedur.  

Bearbetning och analys 
Vid bearbetning och analys av enkäterna har datorprogrammet SPSS används. Där samlade 
jag all rådata och kunde med hjälp av programmet bearbeta enkäterna genom att bland annat 
göra olika analyser som var tillgängliga via programmet. De analyser som jag har använt mig 
av är korrelationsanalys och ”medelvärdesanalys”. Korrelationsanalys innebär att man 
undersöker om det finns något samband mellan en och någon eller flera andra variabler. Med 
medelvärdesanalyser menar jag att medelvärdet av vissa variabler har tagits fram för att kunna 
göra en rättvis bedömning och jämförelse mellan andra variabler. Resultatet har jag sedan 
tolkat ur de tabeller och diagram som programmet har kunnat presentera.  
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Resultat och analys  

Elevenkäten 
Variation av olika inlärningssätt i en klass 
Den inledande delen av elevenkäten syftade som tidigare nämnts till att avslöja elevernas 
sinnespreferenser. För att jag skulle kunna urskilja detta fick eleverna bland annat svara på 
frågan ”Hur lär du sig bäst?” genom att värdera ett antal påståenden som handlade om olika 
inlärningssituationer med anknytning till de olika sinnespreferenserna. Svaren bearbetades 
sedan med hjälp av ”medelvärdessanalyser” i SPSS, och genom dem kunde jag tolka hur bra 
eleverna ansåg sig lära sig med hjälp av respektive sinne och utifrån detta avgöra med vilket 
eller vilka sinnen eleverna ansåg lära sig bäst.  
     
Resultatet för med vilka sinnen eleverna lär sig bäst med kan utläsas ur tabell 1 nedan, som 
bland annat visar att det var vanligt att ha en sinnesdominans och lära sig bäst genom enbart 
ett av sinnena. Det var sju informanter (elev 2, 4, 9, 12, 13, 14 och 16) som var av denna 
karaktär i undersökningsklassen.  Vilket sinne som dominerade skiftade bland dessa personer, 
men en majoritet på fyra ansåg sig vara kinestetiska. Av de övriga undersökningspersonerna 
som ansåg sig ha en sinnesdominans var en visuell, en auditiv och en taktil.  
 
Många av informanterna i studien (sex personer; elev 3, 5, 7, 10, 11 och 15) tycktes ha två 
sinnesdominanser, dvs. ha två sinnen som de lär sig lika bra med. De flesta av dessa (fyra 
personer) var auditiv/taktila, men en av dem ansåg sig vara visuell/taktil, och en annan ansåg 
sig vara kinestetisk taktil.  
     
En del av informanterna (två stycken; elev 1 och 8) hade tre lika dominerande sinnen. Den 
ene av dem hade auditiv/kinestetisk/taktil-preferens, och den andre hade visuell/auditiv/taktil-
preferens. 
    
För en av undersökningspersonerna (elev 6) gick det inte att urskilja med vilket eller vilka 
sinnen som de lärde sig bäst, han/hon tycktes nämligen lära sig lika bra genom alla sinnen.  
 
Bara för att eleverna hade ett eller flera sinnen som de lärde sig bättre med än övriga, bör det 
understrykas att det inte innebär att de automatiskt lärde sig dåligt genom de andra. Det var 
nämligen enbart två personer som angav att de lärde sig tämligen dåligt via något sinne. Den 
ene av dessa elever ansåg sig inte lära sig bra genom visuella och taktila arbetsmetoder, och 
den andre genom enbart visuella.  I övriga fall förekom det personer som ansåg sig lära sig 
dåligt genom enstaka metoder inom respektive sinnesgrupp.  
 
Tabell 1; elevernas sinnesdominanser 

Elev 
↓ 

Inlärningsstil 
→ Visuell Auditiv       Taktil Kinestetisk 

 
Elev 1 
 

x x  x 

 
Elev 2 
 

x    

 
Elev 3 
 

 x  x 
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Elev 4 
 

   x 

 
Elev 5 
 

 x  x 

 
Elev 6 
 

x x x x 

 
Elev 7 
 

 x  x 

 
Elev 8 
 

 x x x 

 
Elev 9   x  

 
Elev 10   x x 

 
Elev 11 x   x 

 
Elev 12   x  

 
Elev 13   x  

 
Elev 14  x   

 
Elev 15  x  x 

 
Elev 16   x  

 
Totalt  
 

4 8 7 10 

 
 
Genom sambandsanalyser har jag även kunnat urskilja andra resultat som kan vara av intresse 
för detta område. Det test som jag har använt heter Spearmans test, och är en analys som tar 
hänsyn till ett litet urval. De samband som presenteras är således så starka att de är statistiskt 
säkerhetsställda trots att urvalet är relativt litet. När man presenterar sambandsanalyser, eller 
korrelationsanalyser som de också kallas, brukar man ange följande beteckningar: r 
=korrelationskofficienten, n = antal personer, och p = sannolikhetsvärdet (om det är mindre än 
0,05 är det statistiskt säkerhetsställt) (Stukát, 1993). Dessa värden har jag därför satt inom 
parantes.  
 
Sambandsanalyserna visade bland annat att elever som hade en visuell sinnesdominans även 
tenderade (r=0,652, n=16, p<0,05) att vara taktila i den mån att de tycktes lära sig bra genom 
att spela spel som handlar om det de ska lära sig. Taktila tenderade (r=0,828, n=16, p<0,05) 
på motsvarande sätt att vara visuella eftersom de tycktes lära sig bra genom att se på bilder 
och demonstrationer. Den kinestetiska metoden att gå på utflykt eller göra studiebesök, 
tycktes vara en annan aktivitet som taktila personer föredrog (r=0,664, n=16, p<0,05). 
Ytterligare samband mellan de olika sinnesmodaliteterna är att elever med en auditiv 
sinnesdominans även ansåg sig (r=0,715, n=16, p<0,05) lära sig bra genom att skriva av det 
de hör eller det som står på tavlan, vilket normalt brukar benämnas som en visuell 
inlärningsmetod. De tenderade (r=0,608, n=16, p<0,05) även att föredra den kinestetiska 
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metoden att experimentera. Kinestetikerna visade sig inte ha några statistiska samband med 
någon av de övriga sinnesdominanserna.  
 
Om vi sammanfattar resultatet ser vi att det finns en stor variation av bästa inlärningssätt i 
undersökningsklassen. Majoriteten av eleverna hade en eller två sinnesdominanser. Några 
elever hade tre sinnen som de lärde sig lika bra med, och en elev tycktes lära sig lika bra 
oavsett vilket sinne han/hon fick använda. Resultatet stämmer bra överens med vad Boström 
(1998) skriver i sin bok; då hon skriver att de flesta personer har ett eller flera sinnen som 
fungerar bättre än övriga, och att det är vanligt att ha en eller två sinnesdominanser. Av 
resultatet kan vi också se att det är en minoritet av klassen som har en visuell sinnesdominans. 
Sammanlagt handlar det om fyra personer. Totalt tio personer ansåg sig lära sig bäst genom 
kinestetiska metoder, vilket gör att det är en majoritet av klassen som lär sig bäst på detta sätt. 
Det var även en stor del av klassen (åtta respektive sju personer) som visade sig lära sig bra 
genom auditiva och taktila metoder.    
 
Arbetssätt och bedömningsformer i svenskundervisningen 
Den andra delen av elevenkäten syftade till att undersöka hur vanligt förekommande olika 
arbetssätt och bedömningsformer var i svenskundervisningen, och eleverna fick för att jag 
skulle kunna urskilja detta värdera hur vanligt förekommande som de ansåg att ett antal 
påståenden (med anknytning till olika undervisningssituationer) var. Vid analysen av 
resultatet har jag antagit att lärarna bedömer eleverna kontinuerligt och så att säga inte enbart 
använder någon enstaka bedömningsmetod ibland. Jag har därför i viss mån likställt arbetssätt 
och bedömningsformer med varandra. 
 
Vad eleverna ansåg alltid förekomma i undervisningen varierade lite, men enligt de flesta var 
det främst visuella och auditiva metoder som användes. Läsa, arbeta i lärobok och lyssna, var 
de metoder som fick flest kryss inom denna kategori.   
 
Ofta förekommande i undervisningen var enligt majoriteten visuella, auditiva och taktila 
arbetssätt och bedömningsformer. Alternativ som ansågs vara ofta förekommande var bland 
annat läsa, arbeta i lärobok eller med en stencil, prata och diskutera, lyssna och använda 
datorn. 
     
Enligt elevernas svar tycks arbetsmetoder tillhörande alla de olika sinnesmodaliteterna 
användas ibland. Vilka metoder inom respektive sinnesgrupp som ansågs förekomma ibland, 
skiftade, men några av dessa var: läsa, läroboksarbete och arbete med stenciler, skriftliga 
prov, prata, muntlig redovisning, lekar, tipspromenad, använda datorn, måla och spela spel.  
     
Många elever ansåg att någon metod ur varje sinnesgrupp sällan förekom i undervisningen. 
Visuellt gällde detta främst att se på film. Muntlig redovisning och att prata och diskutera var 
metoder inom den auditiva sektorn. Spela spel, måla och pyssla hörde till det taktila området. 
Kinestetiska metoder som ansågs förekomma sällan var rollspel, tipspromenader, experiment, 
utflykter och lekar.  
     
Av de metoder som eleverna aldrig ansågs användas i svenskundervisningen, var nästan alla 
uteslutande taktila och kinestetiska. Lekar, rollspel, utflykter, pussel, pyssel, spel och  
experiment, var några av de alternativ som kryssades i. 
 
Tabellen nedan visar hur vanligt förekommande elever tycker att metoder ur olika 
sinnesgrupper är i deras svenskundervisning. Siffrorna i tabellen visar det antal elever som har 
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angett att en eller flera metoder inom samma sinnesgrupp är förkommande i en viss 
utsträckning.  
    
Tabell 2; svenskundervisningens utformning 

Svarsalternativ 
↓ 

Arbetsmetoder 
→ Visuella Auditiva Kinestetiska Taktila 

 
Alltid förekommande 9 7 1 3 

 
Ofta förekommande 14 11 1 10 

 
Förekommande ibland 
 

13 11 8 12 

 
Sällan förekommande 11 10 14 13 

 
Aldrig förekommande 2 0 10 10 

 
 
Resultatet tyder på att det finns en variation av olika undervisningssätt i 
undersökningsklassens svenskundervisning. Den allra vanligaste typen av undervisning 
visade sig dock vara visuell och auditiv. Taktila arbetsmetoder tycks också användas relativt 
ofta, medan kinestetiska metoder enligt eleverna används i betydligt mindre grad än de 
övriga. Resultatet stämmer överens med vad Boström (1998) skriver om att visuella och 
auditiva undervisningsformer brukar förekomma oftare än andra i undervisningen.   

Lärarenkäten 
Några lärares attityder till individanpassad undervisning 
 
Lärares möjligheter till att individanpassa sin svenskundervisning 
Den första delen av lärarenkäten innehöll frågan ”Vilka möjligheter har du att kunna 
individanpassa din svenskundervisning enligt modellen?”.  Lärarna fick sedan utvärdera i 
vilken grad de ansåg sig ha möjlighet till detta i förhållande till ett antal påståenden. 
Resultatet kan ses nedan. 
 
Alternativet ”har alltid möjlighet” kryssades i 1 gång av respektive lärare; två av lärarna 
(lärare A och B) ansåg att de alltid hade möjlighet att låta eleverna arbeta i olika takt, och den 
tredje läraren (lärare C) tyckte sig alltid ha möjlighet att få tillgång till material som skulle 
kunna lämpa sig för de olika sinnesmodaliteterna.  
 
”Har möjlighet för det mesta” var det alternativ som kryssades i flest gånger av samtliga 
lärare i undersökningen. Att kunna använda sig av olika arbetssätt, arbetsformer till olika 
elever, samt att få stöd av kollegor om de valde att arbeta på detta sätt, var något som alla de 
tre lärarna var överens om under denna kategori. Lärare A och B ansåg sig även att de hade 
möjlighet att ha varierande bedömningsformer till olika elever. Utöver detta angav Lärare B 
att han/hon för det mesta hade möjlighet att få tillgång till material som lämpar sig för 
elevernas inlärningssätt. Lärare C kryssade i att han/hon för det mesta hade möjlighet att dela 
in klassrummet i olika delar eller hade tillgång till övriga lokaler så att eleverna kan arbeta 
med olika saker på olika sätt samtidigt. Samma lärare kryssade även i att han/hon för det 
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mesta ansåg sig ha tid att planera en undervisning av detta slag, och att eleverna kunde få 
möjlighet att arbeta i olika takt.   
 
Det som lärarna ansåg sig ha möjlighet till ibland var följande: 
Lärare C svarade att han/hon ibland hade möjlighet att använda sig av olika 
bedömningsformer för olika elever. Lärare A svarade att dela in klassrummet i olika delar 
eller tillgång till övriga lokaler var möjliga i denna mån. Han/hon ansåg sig även tidsmässigt 
ha möjlighet att planera en sådan undervisning. Tid för att planera undervisning av detta slag, 
liksom att ha tillgång till passande material var de saker som lärare B, ansåg sig ha möjlighet 
till i denna grad.  
 
Alternativet ”har ingen möjlighet alls” kryssades inte i av någon av lärarna.  
 
Tabell 3; lärares möjligheter att individanpassa enligt modellen 

Svarsalternativ 
↓ 

 Lärare 
 → Lärare A Lärare B Lärare C 

 
Alltid  möjlighet Låta eleverna arbeta i olika takt Låta eleverna arbeta i olika takt Få tillgång till lämpligt material 

 
Möjlighet för det mesta Variera arbetssätt, arbetsformer 

Få stöd av kollegor 
Variera bedömningsformer 

 
 
 

Variera arbetssätt, arbetsformer 
Få stöd av kollegor 

Variera bedömningsformer 
Få tillgång till lämpligt material 

 
 

 
Variera arbetssätt, arbetsformer 

Få stöd av kollegor 
Dela in klassrummet i olika delar, 
eller få tillgång till flera lokaler 

Tid till planering 
Låta eleverna arbeta i olika takt 

 
 
Möjlighet ibland 
 

 
Dela in klassrummet i olika 

delar, eller få tillgång till flera 
lokaler 

Tid till planering 
 

 
Tid till planering 

Få tillgång till lämpligt material 
 
 
 

Variera bedömningsformer 

 
Ingen möjlighet alls - - - 

 
Av resultatet kan vi se att lärarna ansåg sig ha många möjligheter, men i skiftande grad, till att 
individanpassa sin undervisning och arbeta i enighet med Dunn och Dunns modell. 
 
Förutsättningar som krävs för att kunna individanpassa undervisningen 
På frågan om vad som skulle krävas för att lärarna skulle arbeta individanpassat enligt Dunn 
och Dunns modell, svarade lärare B mer tid, mer material och mer kunskap om de olika 
inlärningssätten, stöd av kollegor och fler lärare i klassrummet under vissa lektioner.  Lärare 
C ansåg sig behöva mer material, fler lokaler samt stöd av kollegor och föräldrar för att kunna 
arbeta på detta sätt. Lärare A ansåg sig behöva mer tid för planering av undervisningen, mer 
kunskap om de olika inlärningssätten, samt fler lärare i klassen under vissa lektioner för att 
kunna arbeta enligt modellen. 
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Tabell 4; förutsättningar som lärarna anser sig behöva för att arbeta enligt modellen 

Svarsalternativ 
↓ 

 Lärare 
 → Lärare A Lärare B Lärare C 

 
Skulle krävas för att kunna 
arbeta enligt modellen 

 
Mer tid för planering 

Mer material 
Mer kunskap om de olika 

inlärningssätten 
Stöd av kollegor 

Fler lärare i klassrummet under 
vissa lektioner 

 

 
Mer tid för planering 

Mer kunskap om de olika 
inlärningssätten 

Fler lärare i klassrummet under 
vissa lektioner 

 
 

 
Mer material 

Stöd av kollegor 
Föräldrars stöd 

 
 
 
 

 
Tankar som reflekterades under ”Är det något du vill tillägga?” var att gruppens 
välbefinnande och funktion ofta fick stå i fokus i undervisningen, även om man kanske 
egentligen hade velat arbeta på ett annat och mer individanpassat sätt. Lärare B skriver så här: 
 

Grunden under dagen är ju ändå gruppen. Alla måste fungera ihop. Många gånger får hela gruppen en 
varierande undervisning och inte enskilda elever.  

 
 Lärare C uttrycker liknande tankar: 
 

På eget arbete kan jag individanpassa mycket. Dock finns det begränsningar, som är olika för olika klasser, 
som handlar om trivsel, arbetsro, arbetsglädje för alla. Ju yngre barn ju mer individuellt. Ju äldre ju mer 
större gemensamma genomgångar men på olika sätt för att främja dessa olika inlärningsstilar. […] Under de 
förutsättningar man har med elever, lokaler och resurser kan man alltid nå en bit på väg, om man vill. […] 
Gruppens betydelse för inlärning är icke heller att förglömma så ibland måste undervisningen ske på ett 
sådant sätt som främjar vissa. Nästa gång främjar det någon annan. Det kinestetiska är svårast att tillgodose i 
klassrummet tycker jag.  
 

Sammanfattningsvis visar resultatet av lärarenkäten att det skulle krävas vissa saker för att 
lärarna skulle arbeta på detta sätt. Vad som lärarna angav skulle fordras för att de skulle arbeta 
enligt modellen skiftade, men alla svarade att någon form av resurs (mer material, mer tid till 
planering, fortbildning angående inlärningssätten, fler lärare etc.) skulle vara nödvändig.  

Sammanfattning av resultat 
Av resultatet från elevenkäten framkommer det att det finns en stor variation av olika 
sinnespreferenser i undersökningsklassen, och att de flesta av eleverna tycktes lära sig bäst 
genom ett eller två sinnen. Undervisningen tycktes innehålla en variation av både arbetssätt 
och bedömningsformer, men vissa förekom i större grad än andra. Enligt elevernas svar 
användes visuella och auditiva arbetssätt och bedömningsformer oftare än övriga i 
undervisningen. Taktila arbetsmetoder förekom också i relativt stor grad medan kinestetiska 
var de som förekom minst i undervisningen. Resultatet från lärarenkäten visar att lärarna har 
många möjligheter till att individanpassa sin undervisning, och att framförallt resurser i form 
av mer tid, mer material, fortbildning och fler lärare skulle krävas för att de skulle börja arbeta 
på detta sätt.  
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Diskussion 
Forskning har i decennier pekat på samma sak: vi är alla olika och fungerar på olika sätt. 
Detta faktum och styrdokumentens betonande av individualisering och variation till trots, 
uppmärksammas vissa förmågor fortfarande mer än andra i dagens svenskundervisning. Detta 
tyder min studie på, liksom mycket av den litteratur som jag har läst kring detta arbete. Min 
undersökning är visserligen för litet omfattande för att kunna dra några allmänna slutsatser, 
men eftersom mycket av mina observationer under min verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) samt under egna studier, och litteraturen som jag läst under arbetets gång, pekar på 
liknande resultat, frågar jag mig om det inte är möjligt att det kan se liknande ut på många 
andra ställen i landet. 
 
Resultatet av denna studie visar att aktiviteter som rör läsa, skriva, lyssna och prata, tycks få 
större uppmärksamhet än andra i svenskundervisningen. Mycket mindre hänsyn tas till om 
man kan måla, uttrycka sig med kroppen, spela drama etc. Kan detta förhållande bero på 
tradition och gammal vana som Boström (2004) beskriver som en möjlig orsak? Eller kan 
förhållandet bero på att läraren undervisar som han/hon själv lär sig, och tar utgångspunkt i 
sig själv istället för eleverna? Boström (1998) skriver nämligen att det är vanligt 
förekommande att lärare undervisar på det sätt som de själva lär sig. I undersökningsklassen 
visade det sig att endast en fjärdedel av eleverna i klassen ansåg sig lära sig bra genom 
visuella arbetssätt, ändå innehöll svenskundervisningen främst dessa undervisningsmetoder. 
Jag tror att omständigheterna kan bero på båda de faktorer som Boström tar upp; tradition och 
att läraren tar utgångspunkt i sitt eget lärande. Men jag tror även att lärares tolkning av 
styrdokumenten har inflytande på undervisningens utformning. I Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2005), liksom i kursplanen i svenska (Skolverket, 2001) är tala, 
lyssna, läsa, skriva och IKT centrala begrepp som benämns ofta, medan alternativa 
uttrycksformer och ett vidgat perspektiv på språk och litteratur får mindre utrymme. Detta tror 
jag med lätthet kan medföra att många lärare framförallt inriktar sin svenskundervisning på 
arbetssätt som har anknytning till dessa förmågor. Då det fokuseras mindre på övriga 
uttrycksformer i styrdokumenten, kan det nämligen tolkas som att de inte är lika viktiga.  
 
Att lekar och praktiskt arbete i viss mån tycks avfärdas och undertryckas i skolan kan enligt 
Pluck Rose (1987) bero på att många människor uppfattar lekar och annan undervisning som 
eleverna uppfattar som rolig och lättsam, som banal och meningslös. Han nämner att många 
föräldrar är av denna uppfattning, då de anser att den traditionella undervisning som de själva 
har varit med om, trots att många av dem uppfattade den som tråkig och mödosam, är att 
föredra. Boström (1998) nämner också föräldrar i sin bok. Hon tar bland annat upp att 
föräldrar när de försöker hjälpa sina barn ofta förutsätter att barnen lär sig på samma sätt som 
de själva gör. Hon påpekar därför vikten av att även föräldrar får möjlighet att lära sig om 
inlärningsstilar. Kunskap om inlärningsstilar menar hon dock att alla har nytta av i alla 
situationer då man ska kommunicera eller samspela med andra människor. Oavsett om man är 
på arbetsplatsen, i skolan, på ishockeyträning eller hemma kan insikter i människors olika sätt 
att ta till sig information vara till hjälp, och kan skapa förståelse, acceptans och tolerans för 
människors olikheter. Mångfalden är något som ska gynnas i skolan 
(Utbildningsdepartementet, 2005), och Boström (1998) menar att Dunn och Dunns 
inlärningsstilsmodell kan vara en strategi att ha i åtanke. 
 
Den värdegrund som vårt samhälle, och således även skolan, bygger på, är inte baserad på att 
alla människor är lika eller är bra på samma saker. Den humanistiska människosynen som 
samhället och skolans värdegrund vilar på, speglas av mångfald och allas lika värde (Maltén, 
2003). Borde skolan därför inte vara bättre på att uppmuntra och ta till vara på elevers 
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olikheter? Att värna om mångfalden är något som betonas i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2005) och som är något som skolan ska arbeta aktivt för. I Lpo94 
står det även att skolans uppgift är att förbereda elever för deras kommande yrkesliv och 
framtid (Utbildningsdepartementet, 2005).  I skolan ska således inte bara författare, kuratorer, 
retoriker och datorexperter förberedas inför sitt kommande yrkesliv, utan vi bör komma ihåg 
att även blivande konstnärer, musiker, snickare, mekaniker och idrottsmän sitter i våra 
klassrum. I enighet med styrdokumenten borde alltså färdigheter och förmågor som är 
förknippade med alla dessa yrken (och därigenom även sinnen) finnas med och gynnas i 
undervisningen.   

Konsekvenser för elevernas lärande och bedömning 
Av elevundersökningen framkom det att eleverna i undersökningsklassen visade sig ha ett 
eller flera sinnen som dominerade, och som de lärde sig allra bäst genom. Undersökningen 
visade även att de flesta elever lärde sig någorlunda bra även genom de övriga sinnena. En 
slutsats som jag drar av detta är att även om svenskundervisningen inte alltid sker på ett för 
alla mest gynnsamma sätt, så tycks undervisningen ändå medföra att de flesta av eleverna för 
det mesta har möjlighet att lära sig. Även om de flesta har möjlighet att lära sig innebär dock 
inte att det går lätt för alla; en del har det mycket kämpigare än andra. Förhållandet kan därför 
uppfattas vara orättvist så länge alla sinnesdominanser inte gynnas lika ofta. Liksom Boström 
(1998) tycker jag att alla elever, i samma utsträckning, borde få känna sig kompetenta och att 
de är bra på något. Att alltid behöva kämpa, och dessutom se att andra oftare har lättare för sig 
kan göra att man känner sig mycket sämre än andra och att man förlorar tron på sig själv och 
skolan. Eleverna kan då få dåligt självförtroende och tappa motivationen att försöka 
(Boström, 2004).  
 
Ett fåtal elever i undersökningsklassen visade sig lära sig dåligt genom något eller flera av 
sinnena. De gånger då undervisningen främst är inriktad på visuella eller taktila metoder som 
var de sinnen som de lärde sig dåligt med, innebär det att dessa personer kan ha mycket svårt, 
om det ens är möjligt för dem, att ta till sig undervisningen då dessa metoder används. 
Eftersom visuella och även taktila arbetssätt och bedömningsformer användes i relativt stor 
grad i undervisningen upplever jag dock att dessa elever inte blir missgynnade av den rådande 
situationen. Mest utsatta är istället de personer som har en kinestetisk sinnesdominans, särskilt 
de som enbart lär sig bäst på detta sätt. En fjärdedel av klassen uppgav att de lärde sig bäst 
enbart genom det kinestetiska sinnet. Eftersom resultatet av elevundersökningen även visar att 
kinestetiska metoder användes i betydligt mindre grad än de övriga, är en inte allt för avlägsen 
tanke att detta innebär att dessa elever blir åsidosatta och kommer i skymundan i 
undervisningen eftersom de inte får samma möjlighet som de övriga eleverna att lära sig på 
sitt bästa sätt eller visa sin kunskap från sin bästa sida. Extra viktigt att problematisera detta 
förhållande är det i och med att det, som tidigare nämnts, generellt brukar vara så att elever 
som har svårigheter i skolan eller slutar skolan i förtid tenderar att vara just kinestetiska eller 
taktila (Boström, 1998). Det är därför troligt att dessa elever utgör en stor del av de elever 
som går ut grundskolan varje år som saknar godkända betyg i kärnämnena. Svenska är liksom 
de övriga kärnämnena, ett otroligt viktigt ämne att ha tillägnat sig kunskaper i inför sitt 
framtida samhällsliv. Att sakna viktiga kunskaper inom dessa områden kan troligtvis leda till 
att elevernas möjligheter till vidareutbildning och deltagande i samhället i stort begränsas. 
Framförallt är det därför för de kinestetiska elevernas skull som man borde försöka förbättra 
utbudet av variation så att de får större möjlighet att lära sig och känna sig kompetenta. 
Boström (1998) skriver att en större variation av olika arbetssätt skulle vara bra för alla elever 
eftersom man lär sig mer effektivt och kunskapen tenderar att bli varaktigare om man får 
möjlighet att lära sig på olika sätt.  
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Gruppens betydelse 
Två av lärarna i undersökningen tog upp att undervisningen oftast hellre riktas mot hela 
klassen än mot enskilda individer. Detta tolkar jag som att det eventuellt blir problem eller 
oroligheter i klassen om eleverna får arbeta på olika sätt samtidigt. I boken Praktisk 
gruppsykologi (Mathiasson, 1994) står det att läsa om detta förhållande:  
 

[…]ju större osäkerhet som finns inom gruppen, desto svårare blir det för gruppen att tillåta och uppmuntra 
individuell frihet . […] friheten innebär också, att man blir totalt oförutsägbar för sin egen omgivning, vilket 
skapar stor otrygghet och frustration för människor runt omkring. […] För att bevara vår trygghet i det 
invanda, det kända, utvecklar vi, både som individer och som grupp, olika försvar  (s.43-44). 

 
Att det blir oroligheter i klassen under perioder då enskilda elever arbetar på olika sätt men 
inte när hela gruppen arbetar tillsammans, tyder enligt mig på att det inte finns en tillräckligt 
stor acceptans och tolerans för olikheter mellan eleverna. Elevernas förståelse för syftet med 
variationen av arbetssätt tycks också saknas. En ny insikt är därför vikten av att arbeta med 
gruppen. Alla elever måste kunna ha arbetsro även om de arbetar i grupper eller enskilt, eller 
om skilda aktiviteter pågår i klassrummet samtidigt (Björk & Liberg, 1999). Självstärkande 
övningar och värderingsfrågor som handlar om allas lika värde och respekt för olikheter tror 
jag är viktiga inslag. Först när gruppen accepterar och respekterar varandras olikheter, och 
förstår bakgrunden till undervisningens varierande utformning, kan man få ett arbetsklimat 
där alla individer känner sig trygga, och där alla känner att deras sätt är bra och att de duger 
som de är. 

Konsekvenser för lärararbetet 
Lärarens främsta uppgift är att hjälpa eleverna att lära in. Detta innebär att man som lärare 
måste ta reda på hur eleverna lär sig för att kunna ge dem en sådan gynnsam undervisning 
som möjligt. Eftersom alla elever lär sig på olika sätt, medför det att undervisningen i största 
möjliga mån bör varieras. Variation leder dock inte per automatik till att alla elever kan dra 
fördel av undervisningen. All undervisning resulterar nämligen inte i inlärning (Imsen, 2000). 
Boström (1998) relaterar detta till inlärningsstilar. Hon betonar att man till exempel inte kan 
låta eleverna leka vilken lek som helst, spela vilket spel som helst, eller se på vilken film som 
helst, och tro att eleverna ska lära sig något. Boström (1998) betonar därför, liksom Imsen 
(2000), vikten av genomtänkt undervisning; meningsfulla och genomtänkta aktiviteter som 
helst även är kopplade till elevernas erfarenheter och vardag och som bidrar till att eleverna 
har möjlighet att återanvända sin kunskap i andra sammanhang, bidrar med större sannolikhet 
till inlärning än andra.  
 
Vem som helst kan enligt min mening undervisa, men att göra det i strävan mot att alla ska 
gynnas är en utmaning som kräver kunskap och praktik, och således utbildade lärare. Att 
basera sitt agerande på forskning (sin egen såväl som andras) är ett nyckelbegrepp för 
professionellt yrkesagerande och bör vara grunden i läraryrket. Beslut grundande på eget 
tyckande och tänkande bör inte få övervägande inflytande på undervisningen. 
Utgångspunkten för undervisningen bör ligga i forskning (om elevers lärande), vilket också är 
en bra källa för argumentation gentemot föräldrar och lärare när de ska motivera varför de 
lägger upp undervisningen som de gör. Lärarförbunden skriver i sin broschyr ”Lärares 
yrkesetik – eleven alltid i centrum” som Maltén (2003) refererar till: 
 

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fodrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla sätt använda sitt 
yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att 
kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om 
läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats. Lärare 
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ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om 
att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Lärare arbetar utifrån ett en vetenskaplig 
kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och 
beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för sin kompetens när det gäller yrkets 
utveckling och innehållet i undervisningen (s. 27).    

 
Arbetet med inlärningsstilar, och individinriktat arbete över huvud taget, kan uppfattas som 
mödosamt och tidskrävande. Boström försöker dock tona ned det intrycket genom att påvisa 
att arbetssätt som passar en sinnesdominans även kan lämpa sig för någon annan. Till 
exempel kan spel även innebära att auditiva och visuella elever drar fördel och inte bara de 
taktila, eftersom spel kan innebära att man måste prata med varandra eller läsa på kort. En 
film som handlar om ett ämne som berör kan utöver de visuella även lämpa sig för 
kinestetikerna; auditiva elever kan eventuellt också tycka att de har möjlighet att lära sig. Min 
undersökning visar på ytterligare andra metoder tillhörande en viss sinnesdominans, som även 
kan gynna någon annan. När enskilda elever ska introduceras för något nytt och svårt behöver 
det alltså inte innebära att enbart elever med en och samma sinnesdominans kan arbeta 
tillsammans. Istället för att använda fyra olika introduktionsformer och arbeta med fyra olika 
saker samtidigt, kan man alternativt fokusera på att hitta en eller två arbetssätt som kan tänkas 
lämpa sig för alla.  
 
Pluck Rose (1987) skrev redan i slutet av 80-talet att alla lärare borde rannsaka sig själva, och 
tänka efter om och varför man har lättare att ge bra betyg på en berättelse än en teckning, och 
varför man uppmuntrar elever som gör bra ifrån sig inom vissa områden mer än andra. Jag 
håller med honom om detta, och tycker att det borde göras även av dagens lärare, exempelvis 
bör man som lärare fundera över vad det är som säger att en tecknad bild eller ett rollspel inte 
kan synliggöra samma kunskaper som en skriven berättelse eller en muntlig framställning. 
Naturligtvis är det ibland befogat att använda visuella och auditiva bedömningsformer, då 
man exempelvis ska bedöma om eleverna når upp till mål och riktlinjer angående läsning och 
stavning etc. Det skulle dock vara önskvärt att lärare i övriga fall varierade sig och använde 
sig av andra bedömningsformer, i den mån det är möjligt.  
 
Imsen (2000) menar liksom Pluck Rose (1987) att det är viktigt att lärare reflekterar över hur 
deras tolkningar och agerande påverkar eleverna. Hon påpekar bland annat att lärarens 
tolkning kan avgöra hur en individ uppfattas och kan påverka elevers bedömning. En som 
sitter tyst under en diskussion i helklass kan till exempel uppfattas som okunnig inom området 
som berörs. Tystnad kan bland annat bero på blyghet eller att personen inte känner sig trygg 
nog att tala inför en hel klass, vilket inte är detsamma som att inte besitta några kunskaper. En 
person som har svårt att sitta still behöver likväl inte vara ett busfrö som inte bryr sig om sina 
studier, och personer som är födda med talets gåva behöver inte vara ambitiösare eller 
duktigare än andra. Kopplat till svenskundervisningen innebär detta att man när man ska 
bedöma elevernas kunskaper i svenska, bör vara vaksam så att dessa faktorer inte får 
avgörande betydelse för bedömningen. Elevernas olikheter bör uppmärksammas och tas 
hänsyn till vid valet av bedömningsform. Till exempel kan en blyg elev kanske hellre 
synliggöra sin muntliga språkförmåga genom att tala inför en liten grupp elever, eller genom 
att hålla ett föredrag enbart inför läraren, istället för att göra det inför helklass.  

Hur åstadkomma en förändring? 
Tendenser som har framkommit i denna undersökning och som har beskrivits i litteraturen 
som jag har läst, har gjort mig övertygad om att ett förändringsarbete kan vara nödvändigt ute 
på skolorna. Det är önskvärt att lärarna blir bättre på att variera svenskundervisningen, och 
framförallt måste de bli bättre på att uppmärksamma kinestetikerna i undervisningen. Detta 
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gäller inte bara inom svenskämnet utan i alla ämnen som lider av samma problem. För att 
åstadkomma en förändring tror jag att fortbildning och mer kunskaper om elevers olika sätt att 
lära är det enda egentliga nödvändiga. Fortbildning i teorier om inlärning, skulle leda till en 
större medvetenhet om elevernas olikheter och hur man kan gynna just deras sätt att lära. Från 
medvetenhet till praktik behöver steget sedan inte vara långt. Precis som en lärare i 
undersökningen beskrev det kan man utifrån sina förutsättningar komma en bit på vägen. Att 
alla lärare tog upp att en eller flera resurser i form av tid, lokaler, material, eller lärare skulle 
krävas för att de skulle arbeta på detta sätt, tycker jag är bekymmersamt eftersom jag inte tror 
att fler resurser skulle kunna bidra till någon förändring. Forskning tyder nämligen på att ju 
mer resurser som fås, desto mer ökar efterfrågan (Aili mfl., 2003). Aili (2003) skriver om 
detta förhållande när det gäller specialpedagogiska resurser. Studier som hon har tagit del av 
visar att då fler resurser blir tillgängliga, desto mer ökar efterfrågan. Enligt min definition av 
specialpedagogiska resurser inkluderar begreppet bland annat fler lärare, mer läromedel och 
mer tid. Alltså de resurser som lärarna i min undersökning har framhållit som viktiga för att 
arbeta mer individcentrerat. Förhållandet bör således kunna appliceras på min studie. Fler 
resurser skulle således troligen enbart leda till större efterfrågan. 
 
Bristande resurser innebär naturligtvis begränsningar. Det är sannolikt att det är lättare och 
mindre ansträngande att arbeta mer individcentrerat om man har tillgång till olika former av 
inlärningsmaterial, om man har möjlighet att vara fler lärare i klassrummet under vissa 
lektioner etc. Otillräckliga resurser får dock inte innebära att lärare väljer att bortse från 
elevernas olikheter och skiftande behov. Utgångspunkten bör istället vara att man tar vara på 
de förutsättningar man har och gör det bästa möjliga av situationen. Björk & Liberg (1999) 
betonar att individanpassad och stimulerande undervisning inte får vara väldigt 
resurskrävande eller omständig, eftersom det då är svårt för skolorna att erbjuda det. Vidare 
nämner författarna att hemmatillverkade läromedel kan fungera minst lika bra som inköpta, 
och kuddar som man har sytt själv, begagnade mattor och möbler kan förvandla klassrummet 
till en inbjudande arbetsmiljö där eleverna kan arbeta med skilda aktiviteter samtidigt.  

Metoddiskussion 
Eftersom det är första gången som jag skriver ett examensarbete, är jag medveten om att jag 
kan ha gjort många misstag och att det är mycket som kunde ha gjorts bättre. Jag är dock i 
helhet nöjd med min arbetsinsats och det slutgiltiga arbetet.   
 
En svaghet med min undersökning är bland annat att jag främst har fått reda på hur eleverna 
anser att de lär sig bäst, och vilka undervisnings- och bedömningsformer som de anser 
används i undervisningen. Eftersom eleverna troligen har svarat utefter vad de tycker är roligt 
att göra i undervisningen och eftersom det man tycker är roligt ofta är något som man lär sig 
bra genom, anser jag dock att resultatet ändå ger en god indikation på hur eleverna lär sig 
bäst. Observationer eller intervjuer med eleverna hade dock om tiden inte hade varit så 
begränsad, med fördel kunnat vara ett komplement. Genom dessa hade jag, som komplement 
till mina svar på elevenkäten, nämligen kunnat göra ännu bättre och tillförlitligare bedömning. 
Intervjuer av lärare hade likaså kunnat leda till djupare svar och insikter i lärares attityder än 
vad lärarenkäten gjorde. Begränsat med tid och utrymme i det skriftliga arbetet medför dock 
att man måste prioritera och göra avväganden som kanske inte alltid är till arbetets fördel.   
 
Elevernas läsförmåga eller intresse att fylla i enkäten är andra faktorer som kan ha påverkat 
min undersökning. Att jag vid genomförandet av enkäterna uppmanade eleverna att be om 
hjälp om de undrade något etc., hoppas jag dock ska ha förebyggt faktorn att läsförmågan 
skulle påverka, då jag hoppas att dessa i så fall skulle bett om hjälp. Dock är det mycket 
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möjligt att elever med lässvårigheter till exempel på grund av att de skäms eller inte vill be 
om hjälp, valt att inte göra detta, vilket naturligtvis är viktigt att ha i åtanke. Elevernas 
bristande intresse kan liksom läsförmågan ha lett till att de slumpvis bara fyllt i svar som de 
egentligen inte menar, och är något som bör beaktas när man läser arbetet.  

Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka någon eller flera andra inlärningsfaktorer, 
exempelvis kunde man fokusera på miljön i klassrummet och se hur väl den stämmer överens 
med elevernas miljöpreferenser. Detta kunde man sedan problematisera ur elevernas 
perspektiv, men även diskutera vad som bidrar till detta förhållande. Man kunde då diskutera 
att det inte bara är lärarna som bidrar till det förhållande som råder, utan att det är många 
arbetsgrupper som är involverade i processen. Arkitekter, inredare etc. är delaktiga i arbetet 
för att kunna bygga lokaler och inreda dem så att det gynnar alla elever. Eventuellt kunde man 
intervjua olika personer ur respektive yrkesgrupp för att se hur de ser på förhållandet mellan 
miljö och inlärning, och om och hur de medvetet arbetar för att gynna detta samband? 

Slutord 
Arbetet med denna studie har givit mig värdefulla insikter i elevers olika sätt att lära, och har 
genom att visa på elevernas skiftande möjligheter till inlärning, gjort mig ännu mer medveten 
om vikten av att jag som lärare är flexibel och eftertänksam vad det gäller val av 
arbetsmetoder i undervisningen.  
 
Jag hoppas att detta arbete även får andra som läser det att tänka till och fundera över sina 
egna värderingar och handlingar, och att mitt arbete kan vara en inspirationskälla för dem som 
vill arbeta mer individcentrerat. 
 
Jag vill avsluta med ett citat som speglar budskapet med denna studie: 
 

Att gestalta allas lika värde handlar om att undervisa på olika sätt så att ingen blir förfördelad! Oavsett om 
eleven lär sig bäst taktilt eller auditivt […] skall alla känna att deras stil är lika god som någon annans. Det 
handlar om att vi i klassrummet visar goda förebilder för accepterande av mänsklig mångfald (Boström, 
1998, s.38). 
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Bilagor 
 
Bilaga 1; Lärarenkäten 
 
Vilka möjligheter har du att kunna individanpassa din svenskundervisning enligt 

modellen?                                         Har ingen         Har möjlighet      Har möjlighet        Har alltid 
                                                             möjlighet alls           ibland              för det mesta         möjlighet 

Eleverna kan få arbeta i                               □                     □                       □                     □ 
olika takt 

 
Jag kan använda mig av olika                      □                     □                       □                     □ 
arbetssätt till olika elever när  
något nytt och svårt ska läras in 

 

 
Jag kan använda mig av olika                      □                     □                       □                     □ 
arbetsformer till olika elever när  
något nytt och svårt ska läras in 

 
 

Jag kan använda mig av olika                       □                     □                       □                     □ 
bedömningsformer till olika elever  
 
 
 

Jag har möjlighet att dela in                          □                     □                       □                     □ 
klassrummet i olika delar, eller har 
tillgång till olika andra utrymmen så  
att eleverna kan arbeta med olika  
saker och på olika sätt, samtidigt. 
 
Jag skulle ha möjlighet att få stöd                 □                     □                       □                     □ 
(tips, idéer, uppmuntran) av mina  
kollegor om jag valde att arbeta  
utifrån ett sådant arbetssätt 
 
 

Jag har möjlighet att lägga ner tid på             □                     □                       □                     □ 
att planera en sådan undervisningen  
 
 

Jag har möjlighet att få tillgång till olika       □                     □                       □                     □ 
material som jag tror skulle lämpa sig för 
elevernas olika sinnesdominanser  
 

Är det något du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vad krävs för att du ska kunna arbeta på detta sätt (enligt modellen)? 

 (flera rutor får kryssas i) 

    
Mer tid för planering av undervisningen              □       

Mer material                                                          □      

Mer kunskap om de olika inlärningssätten            □      

Fler lokaler                                                             □      

Stöd av kollegor                                                     □      

Föräldrars stöd                                                        □      

Färre elever i klassen                                              □      

Fler lärare i klassen under vissa lektioner              □      

 
 
Är det något du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2; Elevenkäten 
 
Hur lär du dig bäst?               Lär mig             Lär mig           Lär mig            Lär mig  
                                                inte så bra         ganska bra            bra                 jättebra 
 
När jag läser om något □ □ □ □ 
 

När jag skriver ned det jag 
hör eller skriver av det som □ □ □ □ 
står på tavlan 
 

När jag får se på en film □ □ □ □ 
 

När jag får se bilder, diagram □ □ □ □ 
och/eller demonstrationer 
 

När jag får lyssna på någon som  □ □ □ □ 
berättar om det jag ska lära mig  
 

När jag får prata och diskutera  □ □ □ □ 
med någon 
 

När jag får pröva på att göra saker  □ □ □ □ 
själv, tex. experimentera  
 

När jag får spela rollspel/teater □ □ □  □ 
 

När jag får spela spel som handlar □ □ □  □ 
om det som jag ska lära mig 
 

När jag får röra på mig genom att 
tex. leka lekar, gå tipspromenad  □ □ □ □ 
eller idrotta 
 

När jag får göra studiebesök eller □ □ □ □ 
utflykter 
 

När jag får använda händerna genom 
att tex. klippa och klistra, använda  □ □ □ □ 
datorn, bygga modeller 
 
När har du svårast att koncentrera dig (du får kryssa i flera rutor om du vill)?  
 
Om det är mycket rörelse i klassrummet  □ 
 

Jag störs av ljud och oväsen  □ 
 
Vad gör du när du har svårt att koncentrera dig (du får fylla i flera rutor om du vill)?  
 
Ser dig omkring  □ 
 

Pratar för dig själv eller med andra  □ 
 

Rör dig, har svårt att sitta still  □ 
 

Pillar på saker, biter på naglarna etc.  □ 
 
Vad gör du helst när du vill slappna av (du får kryssa i flera rutor om du vill)? 
 
Ser på tv eller läser  □ 
 

Lyssnar på radio, cd-skivor  □ 
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Spelar något instrument eller sjunger  □ 
 

Spelar dator, playstaion eller X-box  □ 
 

Idrottar, dansar, rider etc.  □ 
 

Pratar med och umgås med kompisar  □ 
 
Vad brukar du få göra under svensklektionerna (tex. när ni ska arbeta med stavning)? 
 

                                                              Aldrig     Sällan       Ibland      Ofta      Alltid 
Lyssna på läraren som berättar något  □ □ □ □ □ 
 

Läsa texter eller böcker □ □ □ □ □ 
 

Fylla i stenciler □ □ □ □ □ 
 

Uppgifter i en lärobok □ □ □ □ □ 
 

Spela spel som handlar om det □ □ □ □ □ 
ni ska lära er 
 

Lekar eller göra övningar □ □ □ □ □ 
 

Prata och diskutera  □ □ □ □ □ 
 

Se på teater, bio eller film □ □ □ □ □ 
 

Experimentera/undersöka och forska om  □ □ □ □ □ 
det ni ska lära er 
 

Rollspel, spela teater □ □ □ □ □ 
 

Utflykter, studiebesök □ □ □ □ □ 
 

Gå tipspromenader □ □ □ □ □ 
 

Redovisa det ni lärt er muntligt □ □ □ □ □ 
 

Skriftliga prov eller läxförhör □ □ □ □ □ 
 

Använda datorn för att söka information □ □ □ □ □ 
eller spela lärospel 
 

Måla bilder □ □ □ □ □ 
 

Pyssla, klippa och klistra tex. göra  □ □ □ □ □ 
en ordbok eller ett collage 
 

Pussel som handlar om det ni ska lära er □ □ □ □ □ 
 

Arbeta ensamma  □ □ □ □ □ 
 

Arbeta två och två □ □ □ □ □ 
 

Arbeta i grupp □ □ □ □ □ 
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