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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att studera användningen av inlärningsstilar i ett klassrum. Vilka 
möjligheter till att använda flera olika inlärningsstilar tar eleverna samt vilka möjligheter som 
läraren ger. Vilka inlärningsstilar används allmänt i klassrummet och även specifikt under läs- och 
skriftspråkundervisningen. Undersökningen gjordes i en F-2 klass på en skola i mellersta Sverige. 
Metoden som användes var observation. Undersökningens resultat visade att läraren gav eleverna 
flera möjligheten att använda olika inlärningsstilar samt att eleverna vid ett flertal tillfällen själva 
tog initiativ till att använda sig av olika inlärningsstilar. 
 
 
 
Nyckelord: Inlärningsstilar, läs- och skriftspråk och undervisning.  
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Inledning 
 
Människor föredrar att lära sig och ta till sig ny information på olika sätt. I skolan bör 
undervisningen vara likvärdig för alla men det är viktigt att den anpassas till elevernas olika behov. 
Som lärare bör man se till elevers förkunskaper och möjligheter till inlärning när man planerar 
undervisningens innehåll och upplägg. Undervisningen bör vara likvärdig i den mån att alla elever 
ska få den rättigheten att lära sig men det behöver inte innebära att upplägget ska vara lika för alla. 
I undervisningen bör det finnas möjligheter för eleverna att använda sig av olika sätt att ta till sig 
kunskap. När elever föredrar att lära sig på ett visst sätt eller att de omedvetet lär sig på ett sätt, 
kan man kalla det för att de använder en ”inlärningsstil”.   
 
En inlärningsstil är en metod som man använder för att lära sig på olika sätt. Det kan vara att en 
elev lär sig bäst när den t.ex. får experimentera mycket själv, det kan även vara att eleven lär sig  
när den får diskutera med andra elever. Läraren kan ge möjligheterna till att eleverna kan använda 
olika inlärningsstilar, eleverna kan själva ta egna initiativ till att lära sig på ett bättre sätt, de kan 
använda en annan metod än vad läraren tänkt sig.  Det är detta som gör det intressant att studera 
hur man i ett klassrum använder sig av flera olika inlärningsstilar, både om läraren ger eleverna 
möjligheter att välja olika inlärningsstilar och vilka möjligheter eleverna tar.  
 
Uppsatsens syfte är att genom en observation undersöka hur inlärningsstilar används i 
klassrummet när det gäller läs- och skriftspråkundervisningen men även allmänt i andra ämnen. 
Vi har riktat in oss på fyra inlärningsstilar som går ut på att elever lär sig effektivast när de t.ex. 
får lära sig genom att känna på saker, genom att röra sig, genom att lyssna eller genom att lära sig 
genom att använda synen. Vi kommer att observera om eleverna tar egna initiativ till att använda 
inlärningsstilar och hur det visar sig i så fall och vilka möjligheter eleverna ges av läraren att 
använda olika inlärningsstilar. Uppsatsen tar även upp olika förhållningssätt till läs- och 
skrivinlärningen som liksom inlärningsstilar är inlärningsstrategier, vilket lärare eller elever kan 
föredra. Observationen gjordes under en dag på en klass med elever från förskolan till år två. 
 
 
 

Tidigare forskning 
 
 
I Lpo 94 står det att undervisningen ska vara likvärdig men att den inte kan göras lika för alla. 
Undervisningen måste anpassas till elevernas olika behov och förutsättningar, för att eleverna ska 
kunna finna sina egna vägar till kunskapen.1 Det har forskats mycket om elevers inlärning. Enligt 
Ulrika Tornberg i Språkdidaktik är det personligt hur man lär sig ett läs- och skriftspråk liksom 
hur vi tar in och bearbetar ny information.2 Inlärningsstilar är olika metoder man tar till för att 
underlätta lärandet.  
 
Enligt Tornberg bör undervisningen kunna ge eleverna möjligheten att hitta egna vägar till 
kunskaper. 3   I samma bok skrivs att man föredrar olika inlärningsstilar beroende på 
personligheten och hur man är lagd.  En del föredrar t.ex. att lyssna på lugn musik medan andra 

                                                 
1 Lärarförbundet, Lärarens handbok. Solna 2001, s. 38 
2 Tornberg, U. Språkdidaktik. Kristianstad 2002, s. 18. 
3 Tornberg, U. 2002, s. 18. 
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föredrar tystnad vid inlärning. Det kan även ha betydelse om man sitter på en stol eller får sitta i 
en mjuk fåtölj. Ljusstyrkan i rummet kan även den påverka elevernas inlärning.4  
 
När man talar om inlärningsstilar är det viktigt att skilja på undervisning och inlärning. När 
läraren planerar undervisningen kan denne avse att eleverna ska använda sig av några speciella 
inlärningsstilar, men i själva verket kan eleverna välja andra inlärningsstilar, för att ta till sig 
information och kunskap, än läraren tänkt. 
 
Som lärare har man enligt Birgitta Kullberg   ett synsätt som bestämmer om man föredrar att i 
undervisningen utgå från helheten till delen, så kallat holistiskt förhållningssätt, eller om man 
föredrar att utgå från delen till helheten, det syntetiska förhållningssättet. 5  Det holistiska 
förhållningssättet går läraren från helheten till delen och börjar exempelvis med en hel text som 
man sedan analyserar ned till meningar och till sist bokstäverna. Om man istället föredrar att 
arbeta från det syntetiska förhållningssättet, alltså från delen till helheten, börjar man med att lära 
sig en bokstav eller bokstäver för att sedan sätta in dessa i ord och slutligen i en hel text. 
 
Även Lena Boström har samma uppfattning om hur man som lärare lär ut från delen eller från 
helheten. Boström kallar det syntetiska förhållningssättet istället för det sekventiella och det 
holistiska för det analytiska, annars har orden samma betydelse som Kullbergs. i fortsättningen 
kommer termerna kallas för det syntetiska/ sekventiella förhållningssättet och det 
holistiska/analytiska förhållningssättet.  6

 
Både inlärningsstilar och förhållningssätt som lärare eller elever använder, är olika former av 
inlärningsstrategier. Metoder för inlärning har intresserat forskare inom flera olika 
områden ,(några har redan nämnts), till exempel inom pedagogik, språkvetenskap och psykologi. 
Inom pedagogiken är Birgitta Kullberg framstående, några forskare inom språkvetenskap är Lena 
Boström, Caroline Liberg och Ulrika Tornberg. Inom psykologin är Howard Gardner ett stort 
namn.  
 
Inlärningsstrategier 
 
 
Olika förhållningssätt till undervisning och inlärning 
 
Kullberg och Boström anser alltså att det finns två huvudsakliga förhållningssätt när det gäller 
läsundervisning. I den svenska skolan har det syntetiska/sekventiella förhållningssättet dominerat 
medan det holistiska/analytiska förhållningssättet har influerat i klassrummet. Kullberg menar att 
vår förändrade syn på barn och inlärning kan ha bidragit till att förhållningssätten har bytt roller, 
att det numera är det holistiska/analytiska förhållningssättet dominerar i skolan.7 För att förklara 
begreppen ytterligare kan en elev som föredrar det ena eller andra sättet, lära sig på ett smidigare 
sätt om läraren lär ut på det sätt som eleven tycker bäst om. När en inlärare föredrar det 
holistiska/analytiska förhållningssättet läggs huvudvikten vid meningen och innehållet som läses 
och skrivs. Enligt Boström kan dessa elever ofta arbeta med flera saker samtidigt och är 
intresserade av att arbeta i grupp.8
 

                                                 
4 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
5 Kullberg, B. Vi lyssnar till barnen som lär sig läsa och skriva. Göteborg 1992, s. 64 f. 
6 Boström, L. 1998, s. 39 f. 
7 Kullberg, B. 1992, s. 64. 
8 Kullberg, B. 1992, s. 64 f. Boström, L. 1998, s. 39 f. 
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Boström menar att om inläraren istället vill lära sig informationen stegvis lär man sig sekventiellt, 
detta är detsamma som Kullberg kallar för det syntetiska förhållningssättet. Då utgår man från 
delen och går till helheten. Eleven börjar då arbeta med bokstäverna och sätter sedan ihop dessa 
till ord, fraser, satser och text. Detta görs genom en svårighetsgraderad gång. 9

 
Ytterligare en författare som tagit upp de olika förhållningssätten är Caroline Liberg som menar 
att barn lär sig genom att använda olika metoder, däribland en kombination av de s.k. 
ljudmetoden och helordsmetoden. Liberg menar att eleven varierar sig genom att gå från de små 
delarna, alltså bokstavsljuden till de hela orden och vidare till att se helheten i texten och sedan 
växla detta under läsningen.10  
 
 
De olika inlärningsstilarna 
 
Vad är det egentligen som gör att barn lär sig använda ett språk redan när de är små? Howard 
Gardner hävdar att många barn som växer upp i en flerspråklig miljö kan använda flera språk 
utan problem och de lär sig på egen hand utan hjälp av formell undervisning. Små barn har lätt 
att ta till sig ny kunskap och de har lätt att lära sig innan de börjar skolan vilket bland annat kan 
bero på att de fritt får använda olika typer av inlärningsstilar. Vissa barn får sedan svårt i skolan 
där en del av inlärningsstilarna dominerar. Gardner menar att den naturliga inlärningen på något 
sätt har störts och att barnen inte ges möjlighet att använda de inlärningsmetoder som de använt 
innan skolstarten.11

 
Gardner påtalar också att skolan tycks misslyckas i sitt uppdrag att ge kunskap även om den 
lyckats att uppnå målen i styrdokumenten. Han vill uppmärksamma att vissa elever som tycks 
klara skolan galant bara har lärt sig fakta utan att verkligen förstå vad de lärt sig. Dessa elever får 
bra betyg och skolan får därutav ett bra anseende, men egentligen kan eleverna inte använda sig 
av kunskaperna i ett naturligt sammanhang. Gardner menar att man istället borde undersöka hur 
mycket eleverna egentligen förstår och inte om de kan lära sig saker utantill. De måste kunna 
använda sina kunskaper i ett sammanhang för att visa att de verkligen kan tillgodogöra sig dem. 12

 
Samma författare skriver om hur denna uppmuntran till elevernas förmåga att lära sig utantill och 
prestera bra i en provsituation gör att elever som har svårt för det ofta inte får en ärlig chans att 
visa vad de kan på annat sätt. Han menar att vissa personer kan titta på en maskin och veta hur 
den fungerar men de kan inte läsa instruktionerna medan andra läser instruktionsboken utan 
problem men kan inte få maskinen att fungera. Gardner anser att elever lär sig på olika sätt och 
att man även borde introducera ämnen olika och inte räkna med att alla lär sig på samma 
traditionella sätt. 13

 
Vidare skriver Gardner om de sätt som han anser att människor lär sig på. 14 Detta kallar han för 
de sju intelligenserna: Lingvistisk, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk, 
interpersonell, intrapersonell. Han förklarar sedan vidare: 

 
Enligt denna analys skulle vi alla vara i stånd att känna världen genom 
språk, logisk-matematisk analys, spatial framställning, musikaliskt 

                                                 
9 Kullberg, B. 1992, s. 64 ff. Boström, L. 1997, s. 39 f.
10 Liberg, C. Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund 1993, s. 13. 
11 Gardner, H. Så tänker barn- och så borde skolan undervisa. Malmö 1992, s. 8. 
12 Gardner, H. 1992s. 21 
13 Gardner, H. 1992, s. 20. 
14 Gardner, H. 1992, s. 21. 
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tänkande, användning av kroppen för att lösa problem eller för att göra 
saker, en förståelse av andra individer och en förståelse av oss själva. Där 
individer skiljer sig är i styrkan hos dessa intelligenser, den så kallade 
intelligensprofilen – och genom att angripa olika uppgifter, lösa  problem 
och göra framsteg på olika ämnesområden.15

 
 
Fler författare har delat upp olika inlärningsstilar på liknade sätt men man har valt att sätta ihop 
dessa intelligenser till fyra. Både Lena Boström och Ulrika Tornberg har utgått ifrån Gardners sju 
intelligenser. Boström och Tornberg har valt att kalla dessa för: 
1. Visuellt lärande (t.ex. genom läsning av texter och kartor) 
2. Auditivt lärande (t.ex. genom lyssnande på föreläsningar och bandat material) 
3. Kinestetiskt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med kroppsrörelser) 
4. Taktilt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med beröring och genom egna 
experiment).16

 
Visuella inlärare lär sig genom synen och lär sig bäst genom att läsa, se bilder och diagram. 
Auditiva inlärare är hörselinlärare och lär sig bäst genom hörseln, de vill höra ljud, musik, samtal 
och diskussioner. De kinestetiska och de taktila inlärarna är kännare. De lär sig bäst genom att 
känna, vara delaktiga, röra sig, experimentera och uppleva.17

 
Boström menar att det är viktigt att ta hänsyn till olika individuella inlärningsstilar för att 
undervisningen ska passa alla elever och för att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt. Vidare 
anser Boström att inlärningsstilar är flera faktorer som tillsammans avgör hur en person lär sig ny 
information och alla individer har sitt individuella sätt att lära sig och därmed sin individuella 
inlärningsstil.18  
 
Även Tornberg menar att hur vi tar in, bearbetar och tillgodoser oss ny information är helt 
personligt. Det varierar stort beroende på hur vi är som individer och även på vilket sätt vi bäst 
lär oss nya kunskaper på.  Tornberg diskuterar vidare att vid språkinlärning bör eleven ges 
möjlighet att välja olika vägar för att alla elever ska nå så goda resultat som möjligt.19

 
Eleverna i skolan har enligt Tornberg alltså olika möjligheter att lyckas beroende av vilka 
möjligheter de ges. Det skiljer mycket på hur eleven bäst uppfattar ny information, hur den 
ordnar informationen - om man är holistisk/analytisk eller syntetisk/sekventiell och hur den 
omgivande miljön och de sociala faktorerna spelar in på inlärningen. Det är ofta de 
kinestetiskt/taktilt begåvade eleverna som anses som de svagare eleverna. Dessa passar inte alltid 
in i mallen för den traditionella undervisningen utan att de lär sig bäst om de får röra på sig och 
experimentera själva.20 Även Boström anser att man i skolundervisningen till stor del inriktar sig 
på den visuella och den auditiva inläraren medan man sällan riktar sig till den taktile och den 
kinestetiske inläraren. Elevers inlärningskapacitet, minne och färdigheter kan ökas och för att det 
ska ökas är det bra att använda alla sinnen vid inlärning.21

                                                 
15 Gardner, H. 1992, s. 18. 
16 Boström, L. 1997, s. 14. Tornberg, U. 2002, s. 19. 
17 Boström, L. 1997, s. 24. 
18 Boström, L. Från undervisning till lärande. Jönköping 1998, s.18.  
19 Tornberg, U. 2002. s.19 
20 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
21 Boström, L. 1997, s. 14. 
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Kritik mot inlärningsstilar 
 
I tidningen Lärarnas tidning kritiserar Tomas Saar talet om inlärningsstilar. Saar menar att när man 
utgår ifrån detta synsätt på lärande utgår man från att varje individ är som en maskin. Man har ett 
visuellt, taktilt, auditivt och ett kinestetiskt maskineri i sig och för att nå det ultimata lärandet 
gäller det att trycka på rätt knapp. Vidare menar Saar att detta kan stämma om man ser lärandet 
och kunskapen som något neutralt men om man anser att kunskap handlar om förståelse och 
aktivt lärande blir dessa inlärningsstilar problematiska.22  
 
I Roger Säljös bok Lärande i praktiken kan man också utläsa viss kritik mot tanken att en individ 
har en speciell inlärningsstil. Han anser att frågan om hur människan lär bäst aldrig kommer att 
lösas, man kan inte få ett svar på detta genom att finna de rätta undervisningsmetoderna.23 Säljö 
menar att utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är att människan är en biologisk 
varelse som av naturen har givna fysiska och mentala resurser. Dessa resurser är begränsade i 
jämförelse med andra arter, till exempel fysiskt sett är vi långsammare och svagare än vissa andra 
arter. Mentalt sett har vi också begränsningar då vi har svårt för att arbeta med flera saker 
samtidigt och ha kvar information i vårt minne. Vidare menar Säljö att intresset är stort när det 
gäller synen på mänskligt lärande, tänkande och handlande samt hur individer och grupper 
tillägnar sig och utnyttjar dessa resurser.24 Tolkar man Säljös text och kopplar det till tanken om 
inlärningsstilar så kan man tyda att det beror på många faktorer hur en elev lär sig på bästa sätt. 
Saar menar även han att det beror på vilken bakgrund eleven har, vilken etnisk, social och 
genusmässig ryggsäck den har när de kommer till skolan. Det behöver inte nödvändigtvis vara en 
viss inlärningsstil som behövs, det viktigaste kan vara att engagera eleverna, ge dem en känsla av 
samhörighet och ge dem en chans att experimentera.25 Det är inte en självklarhet att man når 
framgång i sina studier när man fått tillgång till alternativa inlärningsmetoder, det spelar alltså 
även in vad man har för bakgrund och hur mycket man är villig att anstränga sig. 
 
Både Boström och Tornberg delar upp inlärningsstilar och menar att elever lär sig på bästa sätt 
med hjälp av dem men de är ändå medvetna om att människor är olika. Tornberg påpekar att det 
är fullt möjligt att en person har både holistiskt/analytiskt och syntetiskt/sekventiellt 
förhållningssätt. Hon menar också att det är sällan en elev är en renodlad inlärare inom endast en 
stil. Tornberg menar att det viktigaste är att man som lärare är medveten om att det som lärs ut 
kanske inte förstås av alla elever, då den som lär ut och den som ska lära sig fungerar på olika 
sätt.26  Boström menar att våra stilar när det gäller inlärning är uppbyggda av olika faktorer såsom 
biologiska drag och inlärda beteenden. Hon menar att människor är olika men att de är olika 
genom vilken inlärningsstil de lär sig mest med. Boström skriver om att vi är olika genom att vi 
lär oss på olika sätt men att en människa har en renodlad inlärningsstil. Barnen i en familj kan ha 
olika inlärningsstilar trots att de har samma uppväxtmiljö. Hon menar att barnens bakgrund och 
personlighetsdrag resulterar i en inlärningsstil.27  
 
Gardner menar däremot att det skapas förståelse för den nya informationen när man låter eleven 
använda en passande inlärningsstil. Han skriver om forskarstudenter som läst flera år på 

                                                 
22 Saar, T. Lärarnas tidning. Som om kunskaper och elever vore neutrala. 7/2006. 
23 Säljö, R. Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm 2000, s. 12. 
24 Säljö, R. Stockholm 2000, s. 18.  
25 Saar, T. 7/2006. 
26 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
27 Boström, L. 1998, s. 18. 
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universitet och lärt sig fakta utan att förstå innebörden i det som de lärt sig. Detta anser Gardner 
att man kan undvika om inläraren finner rätt inlärningsstil vilket då skapar förståelse och gör att 
man kan använda de inlärda kunskaperna rent praktiskt.28 Saar ställer sig kritiskt till tänkandet om 
att barn lär sig på bästa sätt, blir kreativa och effektiva genom att läraren hittar den rätta 
inlärningsstilen.29  
 
 

 
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka elevers inlärningsstilar när det gäller främst läs- och 
skriftspråk men även att undersöka vilka inlärningsstilar som elever använder sig av allmänt i 
klassrummet. Vi undrar om läraren ger eleverna möjligheter att använda olika inlärningsstilar och 
om eleverna tar egna initiativ till att använda inlärningsstilar. Våra frågeställningar utifrån detta 
syfte är: 
 
1. Vilka möjligheter tar eleverna att använda olika inlärningsstilar? 
2. Vilka möjligheter ges eleverna till att använda olika inlärningsstilar? 
 
 
 

Metod 
 
Vi har valt att göra en observation för att vi ska kunna se och tolka med egna ögon hur det ser ut 
i klassrummet. En observation är enligt Svenska akademins ordlista en planmässig iakttagelse, 
uppsikt eller avläsning av mätinstrument med mera. 30 En planmässig iakttagelse speglar ganska 
bra vad denna undersökning grundar sig på. Valet av observation gjordes därför undersökningen 
går ut på att studera hur eleverna går till väga i en undervisningssituation. Det intressanta är då att 
studera detta objektivt och tolka elevernas tillvägagångssätt med hjälp av de glasögon som den 
inlästa litteraturen ger. Runa Patel och Bo Davidsson menar att: ”Med observationsmetoder kan 
vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar.”31

 
Svårigheterna med en observation är att det som observeras uppfattas olika beroende av vem det 
är som gör det. Det kan påverka resultatet om man inte hinner skriva ned allting man ser. Det 
kan även påverka om den som observerar är en känd person för eleverna i fråga eller om eleverna 
känner sig uttittade och beter sig annorlunda än annars. Vid en observation är allting som händer 
färgat av den som gör den. Det spelar även in hur påläst observatören är inom ämnet och vilka 
elever man valt att göra undersökningen på. Alla metoder har sina för och nackdelar men en 
observation verkar vara den bästa metoden för att besvara syftet i den här undersökningen då det 
alltså grundar sig på en tolkning av hur eleverna beter sig i klassrummet. 
 

                                                 
28 Gardner, H. 1992, s. 10 ff. 
29 Saar, T. 2006. 
30 Svenska akademins ordlista över svenska språket. Norge 1998. 
31 Patel R, Davidsson B. Lund 2003, s. 88 
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Klassen där undersökningen gjordes var en F-2-klass där båda observatörerna var ej delaktiga 
eleverna. Undersökningen pågick under en dag och vi som observerade var inte delaktiga på 
något sätt i undervisningen. Eleverna var sammanlagt 21 barn och de hade tre lärare under dagen, 
eftersom vi inte studerar lärarna personligen så kallar vi alla tre för ”läraren” i texten och gör 
ingen skillnad på vilken lärare som hade vilka lektioner.  Utifrån olika inlärningsstilar undersökes 
om och på vilka sätt dessa användes av barnen i en inlärningssituation. Det var då intressant att 
undersöka om eleverna tog några egna initiativ till att lära in saker på ett för dem annat sätt än 
vad som läraren presenterat. Det var följaktligen även intressant att observera lärarens 
undervisningssätt och se om det gavs möjlighet till att använda andra inlärningsstilar och om 
eleverna gjorde det individuellt eller om alla gjorde samma saker samtidigt.  
 
Observationen gjordes endast i en klass för att få en kvalitativ undersökning. Syftet med en 
kvalitativ undersökning är enligt Patel & Davidsson att få en djupare och mer ingående studie än 
en kvantitativ undersökning.32 Det är för oss mer intressant att göra en djupgående undersökning 
där man studerar några elevers inlärningssätt för att kunna se skillnader och likheter. Det är inte 
lika intressant om vi skulle göra en kvantitativ studie då det visar elevers uppfattning och vi vill 
studera hur elever beter sig. Med en kvalitativ studie försöker vi att tolka och förstå elevernas 
beteende när det gäller inlärningsstilar och läs- och skriftspråket. 
 
 
 

Urval/begränsning 
 
Undersökningen gjordes i en F-6 skola i mellersta Sverige. Observationen skedde alltså i en F-2 
klass och det varierade vilken del av klassen som var med under olika lektionspass. Studien 
gjordes på denna skola eftersom de visat ett intresse för ämnet och var intresserade av hur vi 
upplevt deras arbete inom olika inlärningsstilar. Klassen där observationen gjordes valdes 
slumpmässigt. Lärarna var informerade att vi skulle komma och vad det var vi skulle undersöka. . 
 
 
 

Resultat 
 
 
Dagens schema 
 
Dagen började med en samling med hela klassen. Läraren gick igenom schemat på tavlan. Efter 
det gick förskolebarnen och andraklassarna iväg till en annan lektion medan förstaklassarna 
stannade och hade svenska. Nästa lektion handlade om sagor, några elever från sjunde klass läste 
upp sina egna sagor för förskolebarnen och förstaklassarna. Efter lunchen hade eleverna klassråd 
och sist på dagen musik. Under de två sista lektionerna var de återigen i helklass.   
 
 
Generellt i klassrummet  
  
Det fanns material i klassrummet som var till för att göra undervisningen mer effektiv för 
eleverna. I en låda fanns det en mängd varianter av taggiga bollar som eleverna kunde känna på 

                                                 
32 Patel R, Davidsson B. Lund 2003. s. 118 
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för att underlätta koncentrationen. Det var tillåtet för barnen att själva gå dit och ta en och sedan 
lägga tillbaka den när de inte behövde den längre. De fick då både röra på sig när de gick med 
bollen och ha någonting att hålla i när de lyssnade. Det fanns vissa tillfällen när det inte var tillåtet 
att hämta en boll t.ex. vid lunchtid och när de skulle göra någon annan praktisk övning.  
 
I en annan låda fanns olika aktivitetskort. Eleverna kunde fråga läraren om de fick ta ett 
aktivitetskort och sedan gå ut i en hall för att utföra det som stod på kortet för att sedan gå 
tillbaka in i klassrummet för att arbeta. Exempel på vad som kunde stå på korten var att eleven 
skulle ta ett hopprep och hoppa 20 hopp, springa runt skolan ett varv eller pricka fem bollar i en 
låda. 
 
Under dagen satte läraren på musik och valde hur högt det skulle vare beroende på vad de gjorde. 
På vissa lektionspass var ljudnivån låg och musikvalet var en stillsam klassisk skiva. Även ljusets 
styrka ändrades beroende på vad eleverna arbetade med. Exempelvis så var det ett tänt ljus vid 
varje bord under samlingen. Under andra lektionspass satte läraren på lugn musik och dämpade 
belysningen t.ex. innan eleverna skulle äta lunch. Under till exempel klassrådet och 
svenskundervisningen var musiken avstängd och alla lamporna var tända. Eleverna satt i bänkar 
med fem barn vid varje bord, det fanns inga andra sittplatser eller liggplaster i klassrummet. Det 
var trästolar som var hårda.  
 
 
Undervisningens upplägg 
 
Läraren gick igenom dagens schema på morgonen och skrev det på tavlan. Läraren valde att 
använda sig av bilder istället för ord som gjorde att eleverna kunde titta på bilderna istället för att 
läsa orden. Bilderna motsvarade de olika aktiviteterna som eleverna skulle ägna sig åt under dagen, 
till exempel en uggla som läste, idrottade eller åt mat. 
 
Läraren har berättat att under svenskan med årskurs ett går de varje vecka igenom en ny bokstav 
gemensamt och får i läxa att skriva meningar, rita en bild till dessa, och lära sig en ramsa som står 
skriven i boken. Vid nästa veckas pass läser man upp delar av eller allt det man skrivit och 
samtalar om detta. 
 
När de gick igenom och lärde sig en ny bokstav var lärarens utgångspunk syntetiskt/sekventiellt, 
de lärde sig först bokstaven, hur den såg ut och hur den lät, sedan satte de in den i ord och till sist 
i fraser och texter. Men eftersom de började läsa en ramsa med den nya bokstaven i blev ramsan 
holistisk då eleverna kunde lyssna ut bokstaven om de ville, men de blev inte uppmanade till detta 
av läraren. 
 
När de sedan arbetade enskilt med bokstaven fick de först fylla i bokstaven med fingret fem 
gånger och sedan fylla i med fem olika färger. Nästa övning var att ringa in den nya bokstaven i 
en längre text, här fanns både stora och små bokstäver blandade. Efter detta fick de titta på flera 
olika bilder och under de bilder som innehöll just denna bokstav fick de skriva ordet. Till sist 
fanns en övning de gjorde gemensamt då de skulle flytta in bokstaven i ett hus. De skulle då 
komma på ett namn till bokstaven som skulle flytta in i huset och sen ett småsyskon som skulle 
flytta in i huset bredvid, detta för att se hur stora och lilla bokstaven skulle skrivas på rader/linjer. 
 
När barnen i sin takt gjort klart stencilen började de arbeta i sina arbetsböcker. Här hade eleverna 
i klassen tidigare blivit tilldelade en av de två olika böcker som fanns, varav en var lite lättare än 
den andra. I den ena boken fick man fylla i bokstaven i flera övningar och där fanns det mer 
bilder att titta på och utifrån dessa dra streck mellan de ord som exempelvis rimmade. I den 
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andra boken fick eleverna skriva mer bland annat fler ord. Det sista barnen gjorde var att samlas 
på golvet för att lägga sig ner och tillsammans bilda bokstaven med hjälp av sina kroppar. Först 
lade sig halva gruppen ned och gjorde bokstaven och de andra tittade hur det såg ut och sedan 
tvärt om. Eleverna gjorde övningarna samtidigt.  
 
På sagostunden i helklass var ett antal elever från sjuan på besök och läste sagor för eleverna, alla 
barn hörde två sagor var och efter det fick de sätta sig ner och rita bilder och om de ville skriva 
något till en eller båda sagorna de fått lyssna på.  
 
Eleverna hade klassråd med en annan lärare och ljudnivån var hög. Belysningen var svag under 
lektionen, några spotlights lyste fram på den som var ordförande och läraren.  
 
De hade musik i helklass då de sjöng och övade på ett par låtar till skolavslutningen med deras 
musiklärare. De började med att sjunga, läraren sjöng en mening först sen sedan sjöng eleverna 
efter och så vidare. De övade även på att hålla takten med instrument, efter det satte de ihop 
dessa två och till slut lade de även till gungning med kroppen. 
 
 
Elevers egna initiativ 
 
Eleverna tog egna initiativ och använde sig av olika strategier för inlärning. Under samlingen gick 
några barn och hämtade en taggig boll som de kände på medan de lyssnade på läraren. De 
hämtade en boll, kände på den en stund och lade tillbaka den när de ville. Några barn hämtade en 
boll och lämnade tillbaka den flera gånger under passet.  
 
På svenskundervisningen valde en elev att ta ett aktivitetskort och utförde övningen som stod på 
kortet. Han gick ifrån klassrummet och ut i korridoren för att hoppa hopprep. Efter en stund 
kom han tillbaka och fortsatte med arbetet som han börjat med. Vi kunde även se två pojkar som 
valde att sätta sig vid enskilda arbetsplatser. Under ett arbete när eleverna skulle arbeta i en bok 
var det en pojke som ritade i boken istället för att skriva. Han ritade gubbar i boken när de andra 
skrev ord som började på bokstaven ”Å”.  
 
Under sagostunden var det en flicka som inte satt still när sagorna lästes och hon avbröt 
berättaren vid upprepade tillfällen. Hon talade om att hon tyckte de läste för fort. Efter eleverna 
hade hört sagorna skulle de rita eller skriva vad de tyckte sagorna handlade om. Alla eleverna 
ritade, ingen valde att skriva om sagorna de hört. Hela klassen skulle sitta vid ett bord men två 
flickor valde att sitta för sig själva vid ett eget bord.  
 
Även på klassrådet valde några elever att gå och hämta en boll. De skulle sitta stilla och lyssna 
men en elev gick omkring under lektionen. Under flera tillfällen kröp han även runt på golvet när 
de andra barnen satt på sina stolar. 
 
På musiklektionen var det några elever som spelade på sina instrument hela tiden även om läraren 
hade sagt att de skulle vara tysta. De skulle spela och sjunga samtidigt under en del av 
musiklektionen men då var det några elever som bara spelade på instrumenten utan att sjunga 
någonting.  
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Sammanfattning 
 
I detta klassrum fanns det material, såsom aktivitetskort och bollar, som eleverna själva kunde ta 
till för att underlätta sitt lärande. Ljuset och musiken ändrades under dagens gång beroende på 
vad som skedde. Läraren hade planerat undervisningen på så sätt att eleverna fick möjligheten att 
använda flera olika sinnen, till exempel hörseln, synen och känseln. Vid ett flertal tillfällen kunde 
vi se att eleverna tog egna initiativ för att underlätta lärandet, exempelvis var det flera elever som 
hämtade bollar för att känna på och några som valde att sitta ensamma istället för att sitta i grupp 
och arbeta. 
 
 
 

Analys 
 
 
Generellt i klassrummet 
 
Aktivitetskorten som fanns i klassrummet är ett hjälpmedel för inlärning som eleverna kunde ta 
till när de inte orkade lyssna eller ta in mer information. Man kan anta att läraren använde korten 
under de långa arbetspassen för att många elever då kan ha svårt att koncentrera sig. 
 
Att läraren satte på musik när eleverna skulle göra något stillsamt arbete tolkade vi som att hon 
ville att de skulle vara lugna och tysta. Även valet av ljudnivån och musik bidrog till den 
avslappnade stämningen. De elever som föredrar att arbeta med musik i bakgrunden, det vill säga 
de auditiva inlärarna, fick under det här lektionspasset omgivningen till sin fördel. Under andra 
delar av dagen var det ingen musik utan det var läraren som pratade eller så var det tyst vilket vi 
antar påverkade andra elever positivt. 
 
Även ljusstyrkan ändrades under dagens gång. Det tolkar vi som att det var en planerad handling 
av läraren som var medveten av vad hon gjorde. Vid samlingen var det tända ljus som bidrog till 
en mysig stämning. Under klassrådet var alla lamporna tända vilket vi tolkade som att läraren 
tänkte att eleverna skulle vara alerta och koncentrerade på vad som sades. Ljusstyrkan ändrades 
beroende på vad man skulle göra eller vilken stämning som man ville skapa. 
 
 
Undervisningens upplägg 
 
Läraren verkade medvetet välja undervisningsmetod så att eleverna skulle kunna använda många 
olika sinnen. De använde inte bara de i skolan vanligast representerade stilarna, auditiva och 
visuella, utan även de taktila och kinestetiska varianterna.  Även det syntetiska/sekventiella valet, 
det vill säga då man går från delen till helheten, verkade vara ett medvetet beslut då det 
genomsyrade dagens undervisning. 
 
På schemat fanns bilder av en uggla som gjorde vissa saker som skulle representera vad eleverna 
skulle göra under dagen. Det hjälper elever att titta på bilder istället för att försöka läsa en text. 
Eleverna behöver ges många olika val att ta till när de ska lära sig eller förstå information. Det var 
även text på schemat vilket passade den visuella inläraren och samtidigt som läraren visade på 
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schemat vad som skulle hända under dagen så berättade hon vilket underlättade för de auditivt 
lagda inlärarna.  
 
I svenskundervisningen såg vi tydligt lärarens syntetiska/sekventiella tankegång då eleverna 
arbetade från delen till helheten med den nya bokstaven Å. De började arbeta med den enskilda 
bokstaven och sen satte in den i ord och till sist i fraser och meningar. Vi såg även att när de 
började med bokstaven skulle de först lära sig en ramsa som innehöll den nya bokstaven. Denna 
ramsa ser vi som holistisk/analytisk, men eftersom läraren inte uppmanade eleverna att analysera 
texten för att se vilka ord som innehåll bokstaven Å, tolkar vi detta som att läraren inte lade 
någon vikt vid det holistiska arbetssättet utan framhäver det syntetiska/sekventiella arbetssättet.  
 
Vi såg även att läraren valt att använda sig av både ljudmetoden och helordsmetoden, detta visade 
sig när de först fick ljuda bokstaven, sedan läsa ramsan och efter det ljuda bokstaven åter igen. 
Här menar vi att eleverna fick använda sitt auditiva sinne då de först fick lyssna till läraren som 
ljudade bokstaven och sedan läste ramsan. 
 
Läraren hade valt ut en skrivövning som eleverna skulle börja med när de skulle lära sig 
bokstaven Å. De fick då följa bokstavens former med pekfingret först och sedan fylla i den med 
fem olika färger. När de kände på bokstavsformerna fick de använda sitt taktila inlärningssinne 
för att lära sig. När de fyllde i bokstaven med de fem olika färgerna ser vi detta som att de fick 
använda sitt visuella sinne då de får en bild framför sig av den färgglada bokstaven. 
 
Läraren använde sig av bildspråk när eleverna skulle skriva sina Å:n. De skulle flytta in med 
bokstaven i ett hus och pricken skulle bo på vinden och så vidare. Detta anser vi gjorde det 
lättare för barnen att förstå hur bokstaven skulle skrivas och hur den ser ut i jämförelse till andra 
bokstäver och med den lilla bokstaven å. I denna övning använder eleverna sig av det visuella 
sinnet då de först tillsammans bestämmer hur Å: et ska placeras och sedan får se detta på tavlan, 
därefter skriver de detta på ett eget papper och även här fyller i med flera olika färger. De får 
använda sitt taktila sinne då de känner med fingret hur bokstaven formas. 
 
När eleverna i slutet av lektionen skulle forma bokstaven med hjälp av sina egna kroppar blev det 
både den visuella och kinestetiska inlärningsstilen som användes. Detta eftersom de både fick 
göra bokstaven med kroppen och titta på när de andra gjort bokstaven.  
 
Även under sagostunden såg vi att flera sinnen användes, både det auditiva då eleverna fick lyssna 
på sagorna och det kinestetiska då de fick rita bilder. 
 
Under musiklektionen kunde vi tolka det som att även denna lärare använde det 
syntetiskt/sekventiellt arbetssättet. Han väljer att låta eleverna börja med att sjunga, spela 
instrument och hålla takten var och en för sig för att sedan sätta ihop dessa tre moment till en 
helhet. Även när det gällde att lära sig texten hade läraren valt att lära ut en mening i taget för att 
successivt bygga på till en hel låt. Vi tolkade det även som om läraren ansåg att eleverna lärde sig 
samtidigt som de rörde sig då han hade tagit in det kinestetiska, att de rörde på sig i takt till 
musiken och att de själva fick spela instrument. 
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Elevers egna initiativ 
 
Under samlingen på morgonen var det några elever som gav prov på att föredra en taktil 
inlärningsstil då de höll i en boll när de lyssnade på läraren. Det verkade för oss som om läraren 
hade sagt till dem att de kunde göra det om de tyckte det var svårt att sitta still eller att lyssna och 
att eleverna sedan tagit till sig det. Även den kinestetiska inläraren gavs möjlighet till att ta till sig 
informationen på ett bättre sätt med hjälp av bollarna då eleven fick ställa sig upp, gå och hämta 
bollen och gå tillbaka till sin plats igen. Den kinestetiska inläraren är i behov av att röra på sig och 
får genom detta moment utlopp för det. Vi tolkade att det var vissa barn som tyckte att det var 
svårt att sitta still och koncentrera sig när läraren hade genomgång av någonting. Vi såg vid 
upprepade tillfällen att eleverna hämtade bollar för att känna på dem och detta tolkade vi som ett 
val av dessa elever, ett val av inlärningsstrategi för att underlätta lärandet. 
 
Även aktivitetskorten ser vi som ett medvetet val, då vi såg en pojke som själv tog initiativ till att 
ta ett kort. Man kan anta att pojken är mer kinestetiskt lagd då han tydligen behövde röra på sig 
för att fortsätta arbeta under koncentration. 
 
Dessutom kunde vi under svenskpasset se två pojkar som valde att sätta sig vid enskilda 
arbetsplatser för att inte bli störda av sina kamrater. Det kan förefalla som att de två pojkarna 
föredrar det syntetiska/sekventiella arbetssättet framför det holistiska/analytiska, med tanke på 
att de personer som föredrar ett syntetiskt/sekventiellt arbetssätt helst arbetar ensamma. En elev 
verkade hellre rita än att skriva i sin arbetsbok vilket kan ses som att han föredrar den visuella 
inlärningsstilen. 
 
Under sagostunden var det en flicka som inte satt still. Hon avbröt berättaren och det kan tyda på 
att hon hade svårt att förstå vad som sades. Man kan då tänka sig att hon inte är en auditiv 
inlärare utan har svårt för att ta till sig information med hörseln. Det skulle också kunna bero på 
att hon behövde arbeta ensam, att det var svårt att sitta still när det var fler elever i närheten. 
 
När eleverna skulle rita eller skriva om sagorna valde alla elever att rita om dem. Det kan vara ett 
tecken på att dessa elever såg bilder när de hörde sagorna och sedan ville de rita dem på ett 
papper. De kan då vara visuella inlärare. Då de ritade om sagorna gick två flickor och satte sig 
ensamma. De kan då, precis som pojkarna under svenskpasset, föredra det syntetiska/sekventiella 
arbetssättet alltså att få arbeta för sig själva. 
 
Under klassrådet började en pojke krypa och röra sig runtomkring i klassrummet, det tolkade vi 
som att han hade det svårt för att lyssna och tyckte det var svårt att sitta still när det inte var lugnt.  
Det kan även tolkas som att han var kinestetiskt lagd därför att det underlättar att få röra sig.  
 
Under musiken kunde några elever inte låta bli instrumenten när de skulle vara tysta, de kan 
eventuellt föredra de taktila inlärningsstilarna då de vill känna på saker. De kan även vara auditiva 
inlärare då de tycker om att höra musiken. Några elever spelade bara på instrumenten när de både 
skulle spela och sjunga vilket kan tyda på att de behövde arbeta mer syntetiskt/sekventiellt med 
de mindre delarna innan man kopplar ihop dem till en helhet. De kanske behövde spela på 
instrumenten under en längre period för att lära sig det ordentligt innan de gick vidare med att 
även sjunga. 
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Diskussion 

 
Den här studien är en ganska liten undersökning som tar upp hur det kan se ut i ett klassrum 
under en dag. Det kan vara så att några elever föredrar vissa inlärningsstilar och lär sig bäst när de 
får tillgång till dem. Det kan även vara så att elever lär sig med hjälp av olika metoder beroende 
av vad man ska lära sig och vilken dagsform man har. Vi har exempelvis tagit upp att en elev 
kanske är en visuell inlärare om den hellre ritar än skriver i svenskboken. Det kan lika gärna vara 
så att just den eleven tycker väldigt mycket om att rita och därför hellre gör det. Tolkningarna 
som vi har gjort i analysen är gjorda utifrån att elever har en inlärningsstil som passar eller att 
man är en viss sorts inlärare. Det är inte så svart eller vitt i verkligheten då det handlar om flera 
faktorer som spelar in när en elev ska lära sig saker på bästa sätt. Vi är väl medvetna om det men 
det är ändå intressant att tolka utifrån perspektivet att det finns en passande inlärningsstil då vi 
undersökt vilka initiativ barnen tar i klassrummet, liksom vilka möjligheter läraren ger i 
klassrummet. Det kan även spela in på resultatet att läraren var informerad vad det var vi skulle 
undersöka och varför. Det gjorde vi medvetet då det intressanta är att se hur de arbetar med 
inlärningsstilar, det är inte intressant att studera hur de inte arbetar med inlärningsstilar. 
 
 
Generellt i klassrummet  
 
I klassrummet fanns det material som man kan säga passar olika inlärningsstilar. Det fanns bollar 
att känna på för de taktila inlärarna, de som var kinestetiskt lagda kunde gå upp och ta en boll 
eller ta ett aktivitetskort. De inlärare som sitter i en mjuk soffa eller vill röra på sig vid inlärning 
hade inte så mycket och välja på i klassrummet. Enligt Tornberg föredrar vissa att sitta i en mjuk 
fåtölj och inte på en stol när de ska lära sig någonting.33  I klassrummet fanns det bara bord och 
stolar och inga mjuka soffor eller fåtöljer. Det är individuellt hur man vill ha sin omgivning när 
man lär sig och det är viktigt att det finns olika valmöjligheter för eleverna. De elever som trivs 
bäst i att lära sig när de sitter bekvämt har inte någon fördel i det här klassrummet. Det fanns 
heller inga avskilda arbetsytor att gå till när de som trivs med att arbeta ensamma behöver det. 
Eleverna fick alltså ingen direkt hjälp av omgivningen i klassrummet om de t.ex. var en syntetisk/ 
sekventiell inlärare som helst arbetar ensamma eller om de var en kinestetisk inlärare som vill röra 
på sig mycket. Det stod bord och stolar i vägen som hindrade eleverna att få något större 
utrymme att röra på sig. De fick då gå ut i korridoren för att få utlopp för sin rörelseenergi.  
 
Läraren använde sig av ljusstyrkan för att påverka eleverna på ett visst sätt. Vi såg att läraren 
använde ljuset som en effekt vid olika moment i undervisningen. Eftersom ljusstyrkan ändrades 
flera gånger under dagen tolkar vi det som en av läraren medveten handling. Samma sak gäller för 
musiken som läraren satte på när eleverna arbetade med något enskilt arbete. Syftet verkade vara 
att få eleverna tysta och lugna vilket de också blev. När de hade svenskundervisning var syftet att 
de skulle lyssna på läraren och då var det ingen musik på. Det tolkar vi som om läraren gjorde för 
att eleverna skulle ha hela sin uppmärksamhet riktad på läraren och på vad hon sade.  Både ljuset 
och musiken är en inlärningsstrategi som läraren kan ta till när hon vill ha en viss effekt men som 
eleverna antagligen inte tänker på. Några barn kanske kan koncentrera sig mycket bra när det är 
tyst och tvärt om vilket gör att lärarens variation ljud men även i ljus gör att eleverna ges 
inlärningsstrategier som de inte aktivt använder utan som bara finns där. 
 

                                                 
33 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
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Undervisningens upplägg 
 
För att svara på frågeställningen om vilka möjligheter eleverna ges när det handlar om 
inlärningsstilar kan vi konstatera att de får möjligheter att använda olika stilar. Här nedan följer en 
diskussion om svenskundervisningen som var det ämnet där flest inlärningsstilar användes. 
Eleverna fick lyssna på läraren, känna med fingret på bokstaven, använda kroppen att forma 
bokstaven och använda synen för att se hur den såg ut. Läraren gav även eleverna möjlighet att 
använda det sekventiella/syntetiska arbetssättet då de först fick lära sig den enskilda bokstaven, 
sedan ett ord med bokstaven i för att sedan skriva hela meningar.   
 
Vi anser som Boström och Tornberg att olika individer har sitt individuella sätt att ta till sig, 
bearbeta och lära sig ny information.34 Vi anser dock att man har och kan använda sig av flera 
olika inlärningsstilar för att lära sig men att man kanske föredrar vissa mer eller mindre. Därför är 
det viktigt att man i skolan erbjuder flera olika stilar för att eleverna på bästa sätt ska kunna nå 
målen/kunskapen. Tornberg diskuterar även att eleverna bör få möjligheten att välja olika 
metoder för att nå så goda resultat som möjligt35 och detta tycker vi att den här läraren ger 
eleverna. Både Boström och Tornberg menar att de auditiva och de visuella inlärarna vanligtvis 
har en fördel i skolan. Deras inlärningssätt får större utrymme medan de taktila och kinestetiska 
inlärarna inte får samma möjligheter. 36 Det kan diskuteras varför det är vanligare med de auditiva 
och visuella, det kan vara att det är ganska naturligt att berätta och visa vad man ska lära ut. När 
man ska låta eleverna experimentera själva eller röra på sig kan det påverka lugnet i klassrummet, 
samtidigt som kan vara mer tidskrävande. I undervisningen såg vi några tecken på att de visuella 
och auditiva inlärarna hade fördelar. Det är klart att läraren pratade mycket och visade vad 
eleverna skulle lära sig, samtidigt så fick de andra två inlärarna använda kroppen vid 
bokstavsskapandet och känna på de taggiga bollarna när de skulle koncentrera sig. Man fick 
uppfattningen av att läraren var fullt medveten om att elever lär sig på olika sätt och hon lade upp 
undervisningen efter det. Läraren verkade försöka ge eleverna möjligheten att prova flera 
metoder att lära sig på.  
 
Eleverna fick olika möjligheter till att lära sig på varierande sätt. De gjorde det på olika sätt men 
alla eleverna gjorde samma övningar samtidigt. Vi saknade ett prov på att undervisningen var 
individuell och att de kunde använda olika metoder för att nå samma slutmål. Det verkade som 
om läraren hade planerat så flera stilar skulle användas men det var inte speciellt anpassad efter 
några speciella individer.  I Lpo 94 står det att man bör ge eleverna möjligheter att hitta sina egna 
vägar till kunskaperna.37 Det skulle vara intressant att se läraren uppmana eleverna till att göra på 
olika sätt när de skulle lära sig ”Å” t.ex. Som det var nu så ritade alla med fingret samtidigt och 
alla målade med färger samtidigt. Några kanske lärde sig bättre när de skapade bokstaven med 
sina kroppar och kunde då få börja med det för att lättare förstå etc.    
 
Vi tolkar det som att det i detta klassrum fortfarande är det syntetiska/sekventiella 
förhållningssättet som dominerar men att det även finns inslag av det holistiska/analytiska 
förhållningssättet. Så för dessa lärare har verkar förhållningssättet inte ha ändrats efter den 
förändrade synen på barn och dess inlärning, som Kullberg diskuterar gällande förhållningssätten 
i den svenska skolan. 38  Vi tycker att man i undervisningen kan variera mer mellan dessa 

                                                 
34 Boström, L. 1998, s.18. Tornberg, U. 2002. s. 19 
35 Tornberg, U. 2002. s.18 
36 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
36 Boström, L. 1997, s. 14. 
37 Lärarförbundet, Lärarens handbok. Solna 2001, s. 38 
38 Kullberg, B. 1992, s. 74 ff. 
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förhållningssätt, att man kan ha olika uppgifter där en del är syntetiska/sekventiella, då man 
arbetar från delen till helheten, och några som är holistiska/analytiska, då man går från helheten 
till delen. Detta för att tillfredställa elevernas olika behov då en del föredrar det ena eller det 
andra sättet medan andra elever behöver båda sätten. 
 
Vi såg även att de använde sig av både ljudmetoden och helordsmetoden. Angående detta menar 
Liberg att man under inlärning växlar mellan dessa två sätt39. Läraren styrde här valet att de 
började med att ljuda den nya bokstaven sedan läsa bokstaven som en del i ramsan sedan återigen 
ljuda bokstaven. Här fanns då inget val för eleverna själva att välja hur de ville börja läsa/lyssna 
på den nya bokstaven. De fick ändå använda sig av båda metoderna och kunde då ta till sig mer 
av den metod som de föredrog. Vi anser att det är positivt att använda och växla mellan dessa 
båda metoder då vi menar att det finns fler elever som behöver båda sättet för att ta till sig och 
lära sig på bästa sätt. 
 
Även under sagostunden gavs de möjlighet att välja metod för att uppnå resultatet och flera 
sinnen användes. Detta anser vi vara bra då läraren vävde samman dessa genom att först låta 
eleverna lyssna sedan ta till sig det de hört, tolka detta och till sist göra något kreativt av det. De 
lyssnade på sagan och skapade bilder av den i huvudet för att sedan rita vad de bilder de fått på 
ett papper.  
 
Gardner menar att skolan inte lyckas med sitt uppdrag när det gäller att förmedla kunskap då han 
anser att vissa elever, som lär sig fakta utantill utan att förstå vad som egentligen menas, får ett 
högt betyg.40 I det klassrum vi observerade såg vi inte att eleverna skulle lära sig saker utantill utan 
snarare tvärtom. När eleverna skulle redovisa sina läxor fick de istället för att berätta utantill ta 
hjälp av och visa det dem skrivit hemma. Sedan samtalade de om texten de skrivit, till exempel 
genom att prata om vilka ord som innehåller den nya bokstaven.  
 
 
Elevers egna initiativ 
 
För att svara på frågan vilka möjligheter tar eleverna att använda olika inlärningsstilar, såg vi att 
de tog några initiativ till att lära sig på ett bättre sätt. För eleverna att hämta en boll eller ett 
aktivitetskort var ett frivilligt val som de tog. Även om läraren har gjort dem uppmärksammade 
på att möjligheten fanns att ta till dessa hjälpmedel så måste eleverna själva ha märkt att det 
hjälper och därför tar till dem. Vid svenskundervisningen gick några elever och satte sig ensamma 
vilket man också kan tolka som att de trivs bäst med och därför gjorde det. De kan tycka att det 
går bättre att koncentrera sig när de sitter ensamma och kan därför föredra det 
sekventiella/syntetiska förhållningssättet till att lära sig på. De som föredrar det trivs enligt 
Boström bättre att arbeta för sig själva. 41

 
Under sagostunden var det en flicka som hade väldigt svårt för att sitta stilla och lyssna. Hon 
talade flera gånger om att berättarna pratade för fort men de andra barnen sade ingenting. De 
elever som har en auditiv inlärningsstil borde ha ganska lätt för att följa med i berättelsen. De kan 
lyssna, ta in och tolka det de hör utan problem. Den här flickan kan då vara en t.ex. visuell 
inlärare och skulle förstå bättre om berättarna visade bilder samtidigt som de läste sagan.  När 
eleverna skulle rita eller skriva om sagan så ritade alla eleverna.  Det kan bero på att eleverna 
tycker väldigt mycket om att rita eller de dras åt den visuella inlärningsstilen. Det kan även vara så 

                                                 
39 Liberg, C. 1993, s. 13. 
40 Gardner, H. 1992, s. 20. 
41 Boström, L. 1998, s. 39. 
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att elever i den här åldern tycker att det är ganska arbetsamt att skriva att de hellre ritar av den 
anledningen. 
 
Under klassrådet kröp en pojke omkring på golvet, det var väldigt tydligt för det var bara han 
som flyttade sig fån sin stol. Han verkade väldigt rastlös och han kunde inte vara still på sin plats. 
Det var ganska högljutt och rörigt under det här passet vilket den pojken verkade ha svårt för. 
Det kan även tolkas som om den eleven hade svårt för att ta till sig det som läraren och de andra 
eleverna pratade om. Det kan vara en hjälp för honom att få röra på sig medan han tar in 
information, han kan då vara en kinestetisk inlärare.   
 
 
 
 
Kritik 
 
Kritikerna mot synen på inlärningsstilar menar att det inte behöver bli en bättre undervisning om 
eleverna får en använda sig av en för sig passande inlärningsstil. Enligt Säljös sociokulturella 
perspektiv 42 handlar det om vilken biologisk bakgrund en elev har och hur man använder de 
resurserna som man fått. Även Saar ställer sig kritisk till inlärningsstilarna då han menar att man 
inte bara kan trycka på en knapp för att välja den stil som passar bäst och därmed få förståelse för 
ny information och kunskap. Gardner menar att det är just med en passande inlärningsstil som 
man hos eleven skapar förståelse så att det sedan kan använda kunskapen i praktiken.43 Om 
eleverna i klassrummet kan använda sina kunskaper i praktiken kan vi inte svara på då vi var där i 
sådan kort tid. Vi anser inte heller att det är så enkelt att man bara kan presentera en passande 
inlärningsstil till eleven och sedan lär den sig allting som läraren vill. Det är inte alls säkert att 
eleven lär sig mer eller kan tillgodose sig kunskaper på ett bättre sätt med hjälp av en inlärningsstil. 
Det som vi uppmärksammade i klassrummet var att läraren använde flera inlärningsstilar vid olika 
moment i undervisningen. Det var elever som inte kunde prestera bra ändå vid alla tillfällen men 
då har ju läraren gett dem en möjlighet vid något tillfälle, vid olika ämnen under dagen.  I 
svenskundervisningen såg vi att läraren använde alla fyra inlärningsstilar och kunde med detta ge 
eleverna flera olika möjligheter att ta till sig informationen.  
 
Enligt Boström och Tornberg lär sig olika personer bäst genom att använda sin inlärningsstil. 
Säljö menar att det sociokulturella perspektivet visar att människan är en biologisk varelse och det 
varierar hur människan tillägnar sig och utnyttjar de resurser som vi av naturen har fått. 44  Det 
kanske inte är inlärningsstilar som gör att man får fler kunskaper eller lättare att lära sig utan att 
det beror kanske på hur mycket man är villig anstränga sig. Tornberg menar att man kan vara 
både holistisk/analytisk och syntetisk/sekventiell i sitt förhållningssätt. 45 I klassrummet använde 
barnen kanske själva ett syntetisk/sekventiell förhållningssätt när de gick och satte sig för att 
arbeta för sig själva. En sådan föredrar att arbeta själv men under andra pass så satt de kvar 
bredvid de andra eleverna. Det verkade som om barnen i klassrummet valde olika 
inlärningsstrategier beroende på vad de skulle göra och ingen verkade vara en person med en helt 
renodlad inlärningsstil. Vi anser inte heller att en elev behöver ha en inlärningsstil utan kan 
använda sig av flera beroende av vad det är man ska lära sig. Som lärare underlättar man för 
eleverna om man är medveten om att vissa barn kan lära sig på ett visst sätt och andra barn på 

                                                 
42Säljö, R.  2000, s. 18.   
43 Gardner, H. 1992, s. 10 ff. 
44 Säljö, R.  2000, s. 18.  
45 Tornberg, U. 2002, s. 19. 
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något annat sätt. Det är inte nödvändigt enligt oss att man är helt på det klara med vilken 
inlärningsstil en elev lär sig bäst med utan att läraren kan ge eleverna olika möjligheter att lära sig 
på olika sätt. 
 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis för att svara på frågan vilka möjligheter eleverna ges att använda inlärningsstilar- 
visade vår studie att läraren gav eleverna möjligheten att använda sig av olika inlärningsstilar. Det 
tycker vi främst visas i svenskundervisningens upplägg då denna lärare verkar ha planerat att få 
med så många olika inlärningsstilar och strategier som möjligt. Vi såg bevis på alla fyra 
inlärningsstilar under den lektionen. Eleverna fick använda sitt visuella, auditiva, kinestetiska och 
taktila sinne. Det syntes även under dagens andra pass, lektionerna var planerade så att flera 
inlärningsstilar användes vid olika moment i undervisningen.  
 
För att svara på frågan vilka möjligheter eleverna tog när det gäller att använda inlärningsstilar -visades att 
de tog en del egna initiativ. De tog till hjälpmedel för att underlätta för sig själva, de gick och satte 
sig vid enskilda bord när de tyckte att det behövdes. De visade även prov på att eleverna kanske 
hade en annan inlärningsstil än den som läraren uppmuntrade dem att använda. Det kunde man 
se då eleverna vid några tillfällen gjorde någon annan aktivitet hellre än att göra det som de blivit 
tillsagda. De ritade bl.a. i svenskboken och de gick omkring när de skulle vara stilla. 
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