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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använder sig av
Gardners lärteori i undervisningen på två skolor. Skolan A är en profilskola som enligt hemsidan
och rektorn medvetet arbetar efter psykologen Howard Gardners teorier om de nio
intelligenserna, det vill säga olika typer av kognitiva förmågor.
Skola B arbetar inte aktivt efter Gardners teorier. I studien undersöks hur undervisning och
klassrumsmiljö anpassats till de nio förmågorna under fyra matematiklektioner. För att få svar på
studiens frågeställningar användes intervjuer och observationer. Studiens huvudresultat blev att
skola A inte arbetade efter Howard Gardners teorier vilket ledde till att resultatet istället baseras
på två skolor med likvärdig profil. Utifrån detta kom studien fram till att både antalet och vilka
intelligenser som fanns representerade i lektionernas innehåll och klassrummens uppbyggnad var
i stort sett desamma.
Nyckelord; pedagogik, grundskolan årskurs nio, Howard Gardner, individanpassad undervisning,
lärstilar
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Inledning
Första gången vi träffades var i början på vår examenstermin på Lärarprogrammet vid Uppsala
Universitet. Vi diskuterade olika alternativa ämnen till examensarbetet. En av oss berättade om
Howard Gardner och hans teorier som hon hade läst en c-uppsats om. Vi gick till biblioteket och
lånade några böcker av honom, vi blev båda intresserade och ville läsa mer om hans teori.
Efter att vi läst om Gardners teorier började vi fundera på om hans teori skulle kunna
möjliggöra en undervisning som blir mer individuellt anpassad. Gardners teorier ledde oss vidare
till annan forskning om individuellt anpassad undervisning. Det vi då stötte på var flera olika
teorier kring hur man kan arbeta med olika lärstilar. Vi valde dock att inrikta oss på Gardners
teorier därför att vi ville veta om det var möjligt att arbeta efter hans teorier. Eftersom de kändes
logiska i teorin men svåra att faktiskt arbeta praktiskt med.
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 (s. 4), står det att ”Undervisning ska anpassas
till varje elevs förutsättningar och behov… Med detta citat i åtanke ville vi undersöka om en teori som
bygger på att elever har väldigt olika kognitiva förutsättningar för att lära möjliggör en individuellt
anpassad undervisning.
Först och främst vill vi tacka vår handledare Niklas Norén för att du alltid har tagit dig tid för
att besvara våra funderingar som har uppkommit både i tid och otid. Du har alltid funnits
tillgänglig både per telefon och via mail. Du har gett oss goda råd och vägledning genom hela
arbetet.
Vi vill även tacka Martin Karlberg för att du har tagit dig tid för oss när du egentligen inte har
haft tid. Du har hjälpt oss att se examensarbetet ur andra perspektiv.
Framför allt vill vi tacka skolorna och lärarna som har medverkat i intervjuerna och
observationerna. Utan dem hade studien inte varit genomförbar.
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Bakgrund
Howard Gardner är bland annat psykolog och pedagog och han är främst känd för sin teori om
de nio intelligenserna. Gardners teori innebär att människor besitter fler en bara en intelligens.
Hans teori har sedan omsatts från teori till praktik av många pedagoger bland annat av läraren
Bruce Campbell. Campbell har gjort det genom att bedriva sin undervisning som är anpassad för
att passa alla de nio intelligenserna. Hans undervisning innehåller något som passar alla oavsett
vilken intelligens man besitter. Campbell menar att om man arbetar efter Gardners teori så är det
en väg till att individanpassa undervisingen (Campbell, 1994, s. 179-180).
Lärarnas uppdrag i skolan idag är bland annat att individualisera och anpassa undervisningen
till eleverna: ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo94, s. 3). I samma
läroplan står det dessutom att: undervisningen kan aldrig göras lika för alla. Läraren ska anpassa
undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo94, s. 4).
Sammantaget borde detta innebära att skolan ska erbjuda en undervisning som bygger på
elevers olikheter och att undervisningen inte kan utformas lika för alla. Eftersom alla elever inte
kan lära in på samma sätt borde vägen till målet se olika ut. Så skulle man kunna tolka detta
utdrag från Lpo94.
2009 kom skolinspektionen med ett tydligt besked. De krävde att samtliga elever ska ha lägst
godkänt i alla ämnen. För att detta mål skulle gå att nå måste det finnas resurser för att ge varje
elev det stöd de behöver. Skolan har dock blivit utsatt för nedskärningar vilket har inneburit
större elevgrupper på färre lärare. Detta försämrar möjligheten till en individanpassad
undervisning. I verkligenhetens skola verkar det finnas ett problem med att lösa den individuella
biten (Lärarnas Tidning, 2009).
De senaste åren har det förts en debatt kring lärstilar och deras betydelse för undervisningen.
Lena Boström forskar om lärstilsteorin och hon var den första som disputerade inom detta
område i Sverige. Hon anlitas ofta som föreläsare både i Sverige men även på andra platser runt
om i världen (Hemsida). Lärstilar innebär enligt Boström de olika sätt på vilka en individ tar till
sig ny och svår information. Alla individer har olika inlärningsstyrkor och individuella behov för
att ta till sig information. Det är dessa olikheter som tillsammans bildar individens lärstil (Boström
& Svantesson, 2007, s. 20-21). Boström bygger sina teorier kring lärstilar på Rita & Ken Dunns
modell. Den modellen kommer att beskrivas lite mer under rubriken lärstilsmodeller. Enligt
Boström & Svantesson (2007, s. 106-107) blir undervisningen individanpassad när man utgår från
den enskilda individen och låter vägen till målet vara olika. Boström (2004, s. 21) anser i sin bok
att hänsynstagande till lärstilar kan vara en väg för att öka möjligheten till en individanpassad
undervisning.
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Boström menar att det har skrivits mycket om skolans misslyckanden med underkända
elevers betyg, avhopp och tristess. Detta menar hon borde leda till en utvärdering av
undervisningsmetoderna i Sverige, inte minst mot bakgrund av att läroplanen Lpo94 förespråkar
att lärarna ska utgå från varje individ i planeringen.
Lärarnas uppdrag i skolan idag är bland annat att individualisera och anpassa undervisningen
till eleverna. Precis som det står i läroplanen: ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo94, s. 3).
Många lärare är överens om att det är svårt att genomföra individanpassad undervisning i
praktiken men att använda sig av inlärningsstilar kan vara ett sätt att nå individanpassad
undervisning. Detta för att man utgår från den enskilda eleven och låter olika metodiska vägar
leda till samma mål (Schmidt & Aabrandt, 2002, s. 29).
Påståendet ovan gör det intressant att undersöka om en undervisning som är baserad på en
lärstilsteori blir mer individanpassad än en undervisning som inte är baserad på någon specifik
lärstilsteori. I detta arbete har Howard Gardners teorier valts för att Campbell hävdar att
användandets av hans teorier är framgångsrikt i USA (Campbell, 1994, s. 179). I Sverige finns det
ingen forskning som bygger på denna teori och det går därför inte att säga hur hans teorier skulle
kunna se ut i praktiken. Därför finns det en nytta med att göra en studie som behandlar hur två
skolor använder sig av Gardners lärteori.
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Litteraturöversikt
Detta kapitel kommer att inledas med en litteraturöversikt som presenteras efter följande
rubriker; individanpassat lärande, aktuella styrdokument, teorier om lärande, teorier om lärstilar,
generell kritik mot lärstilar samt modeller för att implementera lärstilsteorin i pedagogisk
verksamhet. Därefter presenteras tidigare forskning om lärstilsanpassad undervisning.
De teoretiska utgångspunkterna för studien är den individualiserade synen på lärande och de
olika teorierna om lärstilar. Under stycket teorier om lärande kommer lärande begreppet beskrivas
med hjälp av tre olika pedagogiska tanke- eller idétraditioner fram till slutet på 1970- talet. Under
rubriken aktuella styrdokument kommer sedan begreppet lärande presenteras ur ett samtida
perspektiv utifrån Skolverkets rapport Det livslånga och livsvida lärandet (Skolverket, 2001). Därefter
kommer de tre lärstilsmodellerna utifrån Howard Gardner, Rita Dunn & Ken Dunn respektive
David Kolb att presenteras. Litteraturöversikten avslutas med en diskussion om hur dessa teorier
kan omsättas i den pedagogiska praktiken, utifrån två olika teman.
Individanpassat lärande

Aktuella styrdokument
Skolverkets rapport Det livslånga och livsvida lärandet, (Skolverket, 2001) beskriver begreppet
livslångt lärande utifrån två dimensioner. Den ena dimensionen livslångt lärande innebär att
individen lär under hela livet. Det livsvida lärandet innebär att lärandet kan ske i många olika
miljöer som till exempel i arbetslivet, vardagslivet och i skolan. Det livslånga lärandet är beroende
av individens lust och motivation. Om individen inte är intresserad befästs inte kunskapen.
Ur lärarperspektiv innebär livslångt lärande att veta sin egen men även elevens inlärningssätt
för att veta hur information bäst tas emot. För att kunskapen ska vara meningsfull bör den
kopplas till verkligheten. Det är därför viktigt att lärare erbjuder elever en trygg och lustfylld miljö
och tar hänsyn till elevers olika behov (Skolverket, 2001, s. 9).
Lärarens yrkesroll har förändrats från att ha varit en auktoritär ledare som besatt all kunskap
till att tillsammans med eleverna söka kunskap. Lärarens roll idag är mer utav en handledare
(Boström & Wallenberg, 1997, s. 165).
Skolverket publicerade 1994 en rapport, Kunskap och bildning som beskrev tre olika traditioner
att se på utveckling och inlärning. Den första traditionen var ”inlärning är det samma som
utveckling” (s. 36). Vilket innebar att ju mer eleven lärde sig ju mer utvecklades han/hon. Den
här traditionen grundade sig på behavioristiska inlärningsteorier där elevernas yttre beteenden var
det viktiga och inte de inre processerna. Den andra traditionen utvecklades under 1970-talet
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och man började nu se på kunskap som en del av individens inre. Det viktiga var relationen
mellan ”inlärning och utveckling som sågs bestämd av individens utveckling” (Kunskap och
bildning 1994, s. 37). Den tredje traditionen om inlärning och utveckling bygger främst på Lev
Vygotskijs teorier att ”inlärningen kan påverka utvecklingen”. Om eleven använde sina kunskaper
i ett meningsfullt sammanhang blir de yttre kunskaperna till kunskaper som utvecklades även i
elevens inre (Skolverket, 1994, s. 38). Det vill säga eleven fick kunskapen genom kommunikation
från en vuxen eller från en mer kompetent elev. För att den kunskapen skulle bli förståelse
behövde eleven använda kunskapen praktiskt.

Teorier om lärande
Skinners förstärkningsteori baserades på positiv och negativ förstärkning det vill säga att det
beteende man ville uppnå skulle stimuleras. Ett oönskat beteende skulle dämpas. Denna metod
skulle leda till att individen utvecklade sitt lärande (Malten, 1997, s. 117). Dessa teorier användes
främst under 1960- och 1970-talet då synen på skolans kunskapsuppgifter var att förmedla ren
fakta, ”katederundervisning”.
Piagets stadieteori har bidragit till den här traditionens syn på inlärning och utveckling. Hans
teorier grundade sig på att det fanns biologiska hinder för inlärningen. Det vill säga att det inte
går att lära barn sådant som de inte är mogna för. Det går alltså till exempel inte att lära en
sjuåring det matematiska symbolspråket då dennes mognad ligger på en nivå som är anpassad för
material som ska vara konkret, så som klossar, kulramar med mera. Detta för att det finns vissa
steg i tänkandet som måste klaras av innan man kan nå nästa nivå i tänkandet. Läraren kan
stimulera denna förflyttning från en nivå till nästa nivå, men aldrig lära barn något som inte är på
den nivå som barnet befinner sig på. Elevens inre motivation ligger som grund till om eleven vill
lära sig något. Läraren uppgift är således att lägga undervisningen på den nivå barnet befinner sig.
Omgivningen är inte så viktig för Piagets teorier då det är barnen som står i centrum (Arfwedson,
2002, s. 55).
Till skillnad från Piaget så ansåg Vygostij att man hela tiden skulle utmana eleven och lägga
nivån på undervisningen lite högre än vad barnen befann sig på. Detta för att utmana barnen och
få dem att komma framåt i sin utveckling (Arfwedson, 2002, s. 54-55).
Något som var gemensamt för Piaget och Vygotskij var dock att de ansåg att barn lär sig
genom att göra saker. Barns sociala och fysiska aktivitet leder till tänkande. När barnen tillverkade
saker, funderade över vad som händer och ställs inför problem så får barnen erfarenhet som i sin
tur utvecklar konsten att tänka (Arfwedson, 2002, s. 55).
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Dessa tankar förespråkade även John Dewey. Hans slagord blev, ”Learning by doing”. Med
detta menade han att man lär sig genom att göra. Dewey ansåg att skolans uppgift var att se till att
elevernas tankeprocesser startade och att de började reflektera. För att denna tankeprocess skulle
starta så skulle eleverna bli tilldelade ett problem som de skulle söka en lösning på. Till exempel
hur man bygger ett hus eller hur man bakar en kladdkaka (Arfwedson, 2002, s. 67).
Dewey menade att genom att ge eleverna problem som de skulle lösa så ökade man också
deras sociala och intellektuella förmåga. Han ansåg att kunskapen skulle vara nyttig för att bli
användbar. Det vill säga att den kunskap man lär sig måste användas för att bli meningsfull. En
del av den kunskap man lär sig i skolan kan enbart användas i skolan och blir därför inte nyttig
och användbar (Arfwedson, 2002, s. 68).
De modeller för lärande som kommer att beskrivas nedan är Howard Gardners multipla
intelligenser (MI), Dunn´s lärstils teori och David A. Kolb lärocirkel. Gardner bygger sin modell
på Piaget och Vygotskij teorier (Gardner, 1994, s. XXI). Dunn´s lärstils teori bygger på Vygotskij
teorier (Bolander & Boström, 2008, s. 172-173). David A. Kolb bygger sin teori på
erfarenhetslära och blev inspirerad av bland annat Dewey, Piaget och Vygotskij (Kolb, 1984).

Modeller för lärande
Gardners multipla intelligenser (MI)
Howard Gardner är professor i psykologi, kognition, pedagogik och neurologi vid Harvard
Universitet i Boston. Howard Gardner har författat eller varit medförfattare till ett trettiotal
vetenskapliga böcker som översatts till ett 20-tal språk. I Sverige är han främst känd för sin teori
om de multipla intelligenserna (MI). Teorin publicerades i boken ”Frames of Mind” (De sju
intelligenserna) som gavs ut 1983 (Gardner, 1994).
Howard Gardner började sin karriär med att studera utvecklingspsykologi (Gardner, 2001, s.
36). Han blev förvånad över ett fenomen, nämligen hur forskarna såg på begreppet intelligens
och dess innebörd. Forskarna utvecklade intelligenstester som främst baserades på deras egna sätt
att tänka. Detta ledde till att Gardner började tänka på vad det innebar att utvecklas och vad den
mest gynnsamma utvecklingen var. Han var övertygad om att utvecklingsforskare borde lägga
mer fokus på konstnärliga begåvningar och förmågor som var mer typiska för målare, författare,
musiker och dansare. Gardner ville bredda definitionen av kognition, det vill säga hur människan
processar information, kunskaper och erfarenheter (www.ne.se, sökord; kognition 2011). Han
menade att konstnärliga förmågor var lika viktiga som alla andra kognitiva färdigheter. Därför
började Gardner och hans kollegor att observera hur barn utvecklas inom konst (Gardner, 2001
s. 36). Han vidareutvecklade på så sätt den traditionella föreställningen om intelligens, och
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menade att det finns fler dimensionen än de traditionella intelligenserna verbal – lingvistiska och
logisk- matematiska (Gardner, 2001, s. 47).
Grundförutsättningen för en intelligens var enligt Gardner att individen kunde lösa verkliga
problem och tackla faktiska svårigheter vilket i sin tur ledde individen till ny kunskap (Gardner,
1994, s. 54-55). För att förstå Gardners teori är det väsentligt att förstå vad begreppet intelligens i
denna vidare mening innebar för Gardner. Han menade att intelligens var individens områden av
utvecklingsbar intellektuell kompetens som till exempel, tankeprocesser eller kognitiv förmåga,
det vill säga hur elever tar till sig kunskap och använder den (Gardner, 1994, s. 259). Steinberg
(2004, s. 135) menade att den största utmaningen att undervisa efter MI-teorin är att skilja mellan
aktivitet i betydelsen sysselsättning och aktivitet i betydelsen inlärning. Det som är avgörande för
inlärningen är kvaliteten på aktiviteterna. Det måste finnas mening, fördjupning och förståelse för
att dessa inte bara ska bli en sysselsättning, utan dessutom inlärning.
Nedan beskrivs de nio intelligenserna kortfattat.
Verbal – lingvistisk intelligens - omfattar känslan för talat och skrivet språk, förmågan att lära
sig språk och möjligheten att använda språket för att uppnå vissa mål. Exempel på yrken: politiker,
poet, redaktör eller journalist.
Logisk – matematisk intelligens - omfattat förmågan att logiskt analysera problem, tillämpa
matematiska beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar. Exempel på yrken: ekonom,
statistiker, vetenskapsman, dataprogrammerare eller analytiker.
Musikalisk – rytmisk intelligens - innebär skicklighet i att utföra, komponera och uppskatta
musikaliska mönster. Exempel på yrken: violinist, eller kompositör.
Kroppslig – kinestetisk intelligens - innebär en potential att använda hela kroppen eller delar
av kroppen (som handen eller munnen) för att lösa problem eller skapa produkter. Exempel på
yrken: dansare, skådespelare, skulptör, mekaniker eller kirurg.
Visuell – spatial intelligens - framhäver möjligheten att känna igen och arbeta med mönster,
tänka i tre dimensioner samt förmågan att tänka i bilder. Exempel på yrken: arkitekt, inredare,
konstnär eller uppfinnare.
Interpersonell intelligens - betecknar en persons förmåga att förstå andra människors
intentioner, drivkrafter och önskemål, och möjlighet att arbeta effektivt tillsammans med andra.
Exempel på yrken: pedagog, politiker, socialarbetare.
Intrapersonell intelligens - betecknar en persons förmåga att förstå sig själv – inklusive egna
önskemål, rädslor och möjligheter – och att använda denna information effektivt för att styra sitt
eget liv, till exempel. Exempel på yrken: psykolog, andliga ledare och filosof
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Naturintelligens - betecknar en person som uppvisar sakkunskap i identifiering och
klassificering av olika arter – flora och fauna – i sin miljö. Personen känner sig hemma i
organismens värld och kan ta hand om, tämja eller samspela subtilt med olika levande varelser
Exempel på yrken: bonde, biolog och fiskare
Existentiell intelligens - förmågan att förhålla sig till det yttersta av kosmos – oändligheten och
det allra minsta samt förmågan att förhålla sig till frågor som meningen med livet, döden och
kärleken. En förmåga att kunna engagera sig i övernaturliga frågor. Exempel på yrken: präst, teolog
(Lärstilar 1)
Enligt Steinberg att det är viktigt att förstå att Gardners teori i sig inte är en arbetsmetod för
skolan. Däremot kan hans teori ligga till grund för utveckling av undervisningsmetoder
(Steinberg, s. 93). Vidare skriver Steinberg att många forskare har kritiserat Gardners teori för att
den saknar empiriskt underlag. Trots den senare kritiken hävdar Steinberg att Gardners teori kan
hjälpa pedagoger att se individuella egenskaper hos eleverna (a.a s. 93). Gardner själv (1994, s.
270) försvarar sig inte när forskare hävdar att hans teori saknar empirisk grund. Han hävdar bara
att hans teori grundar sig på resultat av neurologiska och antopologiska undersökningar.

Dunns lärstilsteori
Rita och Ken Dunn har forskat inom området om olika individers olika sätt att lära in i över 35 år
(Hemsida). Deras modell heter Dunns & Dunns lärstilsmodell och är också ett försök till en bred
och varierad modellering av människans kognitiva förmågor, även om mycket skiljer sig från
Gardners teori. Denna modell bygger i huvudsak på de faktorer som är relevanta för att kunna ta
in, bearbeta och lära sig ny och svår information. De har kommit fram till att det finns 21 olika
faktorer som påverkar inlärningen. Dessa faktorer är i sin tur indelade i fem olika områden. I
figuren nedan står det inte områden utan element och områden är det uttryck som kommer att
användas i studien. Dessa områden är miljön, emotionella/känslomässiga, sociala, fysiska och
psykologiska (Boström & Svantesson, 2007, s. 19, 22). I figuren finns det bara 20 olika faktorer
medan det i arbetet står 21. Detta eftersom det sista området, psykologiska området egentligen
ska ha tre faktorer, holistisk/analytisk/integreraren, informationsbearbetning och impulsiv/reflekterande. På
denna bild har det dock inte det utan faktorn holostisk/analytisk/integreraren placeras i samma
kategori som informationsbearbetning.
I figuren nedan visas de 21 faktorerna som påverkar inlärningen.
Figur 1. Dunns lärstilsmodell. Tillstånd av Boström erhållet från mail 20111213
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Nedan följer en presentation av de fem olika huvudområden i Dunns modell.
Miljön. Detta område handlar om den miljö som vi ska lära oss nya saker i. För eleverna handlar
det då oftast om skolan och klassrummet. Hur är klassrummet uppbyggt? Finns det möjlighet till
att jobba i grupp, par och ensam. Är det bara stolar och bord eller finns det soffor, fåtöljer och
kanske till och med en säng? I detta område ingår de fyra faktorerna ljud, ljus, temperatur och
studiemiljö (möblering/design). Behoven inom miljöfaktorn skiljer sig naturligtvis mellan olika
individer och är något som påverkar många. Får eleverna denna faktor tillgodosedd presterar de
bättre och når bättre resultat (Boström & Svantesson, 2007, s. 27-32).
Det emotionella/ känslomässiga området. För att ha en möjlighet att lära sig ny information behöver
individen känna sig lugn och avkopplad. Stress, hot och kontroll försämrar ens förmåga att lära
sig nya saker. Det är därför viktigt att eleverna lära sig uttrycka sina känslor, åsikter och attityder.
Detta ska ske i en miljö som är trygg och stödjande. I detta område ingår faktorerna motivation,
uthållighet, ansvar/anpassning och struktur. Kan dessa faktorer matchas med eleverna behov ökar
motivationen att lära sig nya saker (Boström & Svantesson, 2007, s. 33-47).
Det sociala området. Med vem lär du dig bäst? Är det ensam, i grupp eller tillsammans med en
kompis? Vill du jobba självständigt eller tillsammans med läraren? I detta område ingår faktorerna
ensam, par, grupp, team, auktoritet och variation. Uppfylls dessa faktorer blir prestationen bättre samt
att eleverna får en positivare attityd till inlärning (Boström & Svantesson, 2007, s. 48-52).
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Det fysiska området. Vilket sinne vill du helst använda för att ta till dig ny information? Syn, hörsel,
händerna eller kroppen? Spelar det någon roll för dig när på dagen som du får informationen?
Behöver du fylla på med lite bränsle samtidigt som du utför dig uppgift eller äter du när du är
klar? Tycker du om att sitta still eller vill du hellre röra på dig. I detta område ingår faktorerna
perceptuella preferenser (auditiv, visuell, taktil och kinestetisk), intag, rörelser och tid på dagen. Blir dessa
faktorer tillgodosedda så ökar möjligheten till att individualisera (Boström & Svantesson, 2007, s.
53-67).
Det psykologiska området. Vill du ta steg för steg och detaljerna först (analytiker) eller helheten på en
gång (holistiker) eller spelar det ingen roll (integreraren)? Tänker du efter innan du svarar eller
ropar du ut det först som dyker upp i huvudet? De faktorer som ingår i detta område är
holistisk/analytisk/integreraren, informationsbearbetning och impulsiv/reflekterande. Dessa faktorer kan
bidra till att eleverna bättre lär sig hur de lär sig. Det vill säga metakognition, läran om det egna
lärandet (Boström & Svantesson, 2007, s. 68-85).
För att lärandet ska bli så givande som möjligt gäller det att både eleven och läraren är insatta
i hur elevens lärstil ser ut. Detta för att kunna se elevens styrkor och sedan i längden kunna jobba
på elevens svagare delar. För att ta reda på vilken lärstil eleven har kan läraren antigen genomföra
en kartläggning eller observation. Kartläggningen sker med hjälp av ett lärstilstest. Det finns
många olika tester att tillgå, de flesta kan beställas från internet. För de yngre barnen som inte kan
läsa eller har låg läshastighet eller för elever med funktionshinder används oftast ett
observationsschema. Detta fylls med fördel i av föräldrar eller personal (Boström & Svantesson
2007 s. 95-97). En elevs lärstil kan förändras med tiden och det är något som är viktigt att tänka
på som lärare (Boström & Svantesson, 2007, s. 97).
Kroksmark (2006) skrev att när Dunn & Dunn utformade sin lärstilsmodell tog de ett komplext
problem, att förstå elevers sätt att lära, och förenklade det till en begriplig modell. Denna metod
fungerade i USA då lärarna sökte efter en enkel modell som motpol till all den komplicerade
forskning som hittills presenterats.
Kroksmark menade dock att Dunns modell är i behov av vidareutveckling. Modellen
förenklar ett komplext problem, det vill säga att förstå elevers sätt att lära. Enligt modellen delas
elever in i fack som byggde på fem områden och 21 faktorer. Kroksmark menade att man inte
kan dela in elever i olika fack på detta sätt. Den mångfald som fanns i skolan på antal sätt att lära
in kunde omöjligt förklaras i ett antal fack och områden.
Han ifrågasatte också hur man som pedagog ska kunna undervisa om man har en klass på 2530 elever där chansen finns att alla har olika lärstilar. Detta eftersom dagens skola i Sverige inte är
utformad för att undervisa efter lärstilar.
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Kolbs lärocirkel
David A. Kolb är professor i Organnizational behaviour vid Case Western Reserve University i
USA (Lärstilar 2). Hans teori bygger på erfarenhetslära. Det vill säga att det är genom
erfarenheter i livet som vi lär oss. Inspirerad av tankar från Dewey, Piaget och Vygotskij
grundade Kolb (1984) en modell över inlärningsstilar. Kolb har skapat en så kallad lärocirkel. I
denna cirkel utgår Kolb från två olika dimensioner. Den första är hur man tar till sig information
och den andra är hur man bearbetar den.
Varje dimension har två motpoler. Hur man tar till sig information: från konkreta upplevelser
till abstrakt tänkande. Hur man bearbetar den informationen: från aktivt experimenterande till
reflektion och observation.
De olika lärstilarna i Kolbs modell bygger på inbyggda konflikter. Detta för att det är omöjligt
att välja båda de vägar som är varandras motpol i modellen, varför man tvingas till ett val. Dessa
val som man hela tiden tvingas göra bidrar till att utveckla bestämda mönster (Pettersen, 2010, s.
50).
I figur 2 nedan visas Kolbs lärocirkel.

Figur 2. Kolbs lärocirkel (Lärstilar 3).

Det är dessa mönster som utgör lärstilar i Kolbs modell. De fyra lärstilarna presenteras nedan.
Divergerande lärstil, 1. Idégivaren vill veta varför den ska lära sig just detta. Lär sig bäst genom
upplevelser, diskussioner med andra i samma lärstil och observationer av hur andra gör. Eleven
tycker bäst om att arbeta med praktiska uppgifter i grupp, gärna upplevelseinriktade övningar,
rollspel och film. Är intresserad av människor. Idégivaren ställer ofta frågan Varför?
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Assimilerande lärstil, 2. Förklararen lyssnar på experter och vill ha teori och fakta. Lär sig bäst
genom att läsa i olika steg och genom att se vad som är viktig samt genom bland annat att följa
föreläsningar. Denne elev vill gärna ha lärarledda lektioner men arbetar också gärna på egen hand.
Verkar vara en tyst och inåtvänd person. Denna lärstil är anpassad att fungera i den traditionella
akademiska miljön. Förklararen ställer ofta frågan Vad?
Konvergerande lärstil, 3. Sammanställaren tänker först och handlar sedan. Vill först ha den teoretiska
bakgrunden klar för att sedan tillämpa kunskaperna praktiskt. Är inriktad på analyser, logiskt
tänkande och bygger eller experimenterar gärna fram sin kunskap. Frågar sig hur jag kan använda
kunskapen. För att ta till sig av materialet vill han gärna ha struktur och föredrar en styrd
inlärningsmetod. Föreläsningar och analyserande övningar passar därför bra och är en god grund
för lärande. Sammanställaren är mer intresserad av att lösa uppgifter, än av människor och
känslor. Sammanställaren ställer ofta frågan Hur?
Ackommoderande lärstil, 4. Prövaren vill gärna arbeta praktiskt. Prövar sig fram till olika lösningar
för att se vad som händer. Tycker absolut inte om passiva inlärningsmetoder utan vill vara aktiv
själv. Hittar själv ofta nya sätt att tillämpa sina kunskaper på. En prövare anses ofta vara en social
person som är lätt att umgås med. Kan dock verka otålig och som snabbt vill att saker ska bli
färdiga. Denna lärstil passar inte särskilt bra ihop med hur man traditionellt genomför en
undervisningssituation då det ofta handlar om en kunskapsförmedling. Frågar sig ofta: vad
händer om jag istället gör på det här viset? Prövaren vill gärna arbeta med projektarbeten i grupp
genom exempelvis rollspel. Han behöver se helheten från olika perspektiv. Prövaren frågar Om?
(Lärstilar 4)
Syftet med denna modell är att utforma lärmiljöer som kan utveckla de lärstilar som den
enskilde inte omedelbart trivs särskilt bra med. Att studenterna utmanas att använda lärstilar som
de inte omedelbart utnyttjar (Pettersen, 2010, s. 57-58). För att komma fram till vilken lärstil man
är så har Kolb framställt ett frågeschema. Detta schema är konstruerat på så sätt att man ställer
frågor om generella attityder och beteenden relaterade till de fyra lärstilarna. Det finns olika test
man kan göra.
Kolbs test syftar till att utröna individens inlärningsstil. Det finns test som är kortare och
andra som är mer utförligare. Det finns ett test man kan göra på internet som lite snabbt och
enkelt kan tala om vilken lärstil man lutar åt (Lärstilar 5).
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Det är 20 påståenden som man ska svara ja, nej eller kanske på. Då man har svarat på alla
påståenden uppskattas ett resultat på vad personen i fråga har för lärstil.
Lundmark (1998, s. 25) har riktat kritik mot Kolbs lärocirkel eftersom hon anser att den ges
en idealbild bild av hur människan lär sig. I Kolbs lärocirkel måste man vara kompetent i alla de
fyra olika faserna. Men enligt Lundmark så kan inte individen vara kompetent i alla de fyra
områdena utan man har svaga och starka sidor som sammanfaller med dessa fyra områden.
Generell kritik mot lärstilsteorierna
En kritik mot teorin om lärstilar (Boström, 2004, s. 62) är att den inte täcker hela
lärandeprocessen. Det finns ingen modell som täcker hela perspektivet. Om man till exempel
använder sig av Dunns modell som handlar om att hur man tar till sig nytt och svårt material så
behöver man en kompletterande lärstilsmodell för att dessa kunskaper sedan ska kunna bli till
färdigheter.
För att tillämpa olika lärstilar i undervisningen krävs det av lärare och pedagoger att de ska
vara flexibla i klassrummet och vara kunskapsnavigatörer. De bör även bredda sina pedagogiska
kunskaper (Boström, 2004, s. 62-63).
Psykologen och läraren Rigmor Lindelöf säger i en intervju att, ”Lärstilsförespråkarna
levererar som jag ser det enkla, ovetenskapliga svar på komplicerade problem” (Lärstilar 6).
Lindelöf menar att man självklart lär sig på olika sätt men hon undrar hur stora skillnader
egentligen är mellan elevernas olika sätt att lära in på. Hon menar att de stora skillnaderna ligger i
elevernas olika erfarenheter och det är där svårigheterna kommer in, men det handlar som sagt
inte om några lärstilar enligt Lindelöf. Den forskning som finns om lärstilar bygger på att vi lär
oss på olika sätt och det håller Lindelöf med om men det forskningen inte talar om är hur
betydelsefulla dessa skillnader är? Eftersom det inte finns någon klart och tydlig metod för hur
man kan diagnostisera så kan det enligt Lindelöf inte vara en vetenskaplig teori.
Även Saar (2006) håller med Lindelöf om hennes tankar om att det är elevernas erfarenheter
och bakgrund som är svårigheterna och kanske orsaken till att elevernas bristande engagemang
och att det inte är att de inte har fått sin lärstilarstil tillgodosedd (Saar, 2006)

Modeller för att implementera lärstilsteorin i pedagogisk verksamhet
Bruce Campbell är en amerikansk lärare som har omsatt Gardners teorier till praktiken. I hans
bok Multipla intelligenser – en metodbok (1994) presenterar han 16 olika lektionsplaneringar som
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grundar sig i Gardners teorier. Det finns ingen pedagog som har omsatt Gardners teorier till den
svenska läroplanen i bokform.
I Boströms bok (Boström & Svantesson, 2004) Så arbetar du med lärstilar beskrivs hur man kan
omsätta Dunns teorier i praktiken. De har i boken till viss del utgått från den svenska läroplanen,
Lpo94.
Det är främst Campbell (1994) och Boström & Svantesson (2007) som har använts för att
beskriva hur man kan omsätta lärstilsteorin till pedagogisk verksamhet. Kolbs lärstilsteori har inte
fått så stort utrymme i kommande stycke eftersom studenterna inte har funnit någon litteratur
som har omsatt hans teorier till hur man kan arbeta med den i pedagogisk verksamhet. Den bok
som har använts är Egidius(1999). Det är dock en bok som behandlar problembaserat lärande
(PBL) men i boken beskriver Egidiuns (1999, s. 38) att man kan används sig av Kolbs lärocirkel
vid PBL och därför har den boken använts och studenterna har sedan tolkat Kolbs teorier utifrån
Egidius bok (1999) och hur de skulle kunna passa in i den pedagogiska verksamheten.
Det som dock har observerats i främst Campbells (1994) och Boström & Svantessons (2007)
är att båda böckerna lägger stor vikt vid klassrumsmiljön och ett varierat arbetsmaterial. Dessa två
teman kommer därför att presenteras nedan.

Förändring av klassrumsmiljön
För att undervisa efter MI-teorin enligt Campbell (1997, s. 25) är ett av de första stegen att
förändra klassrumsmiljön. Det är viktigt att det finns plats att arbeta både enskilt och i grupp.
Klassrummet ska vara funktionsdugligt det vill säga klassrumsmiljön ska lätt kunna förändras
beroende på ämne eller aktivitet. En av anledningarna till att möblera om i klassrummet är att
läraren inte ska vara en auktoritet utan en inspiratör och handledare. Klassrummet kan med
fördel möbleras efter de nio intelligenserna där varje intelligens har en egen station som syftar till
att utveckla just den intelligensen. Enligt Smith & Aabrandt (2002, s. 43) är klassrumsmiljön
avgörande då den kan främja eller hämma inlärningen eftersom den påverkar individens
arbetsvillkor.
För att eleverna bäst ska kunna ta till sig kunskap är det viktigt att klassrummet är uppbyggt
efter elevernas behov. De fyra faktorerna som är viktigast att tänka på när man möblerar
klassrummet är, studiemiljö, ljud, temperatur och ljus. Dunns lärstilsmodell förespråkar att alla
elever inte lär sig bäst vid att sitta på en stol vid en bänk utan det bör även finnas valmöjlighet att
studera i en soffa, säng eller på golvet. Klassrummet bör alltså möbleras med många olika typer
av sittplatser som eleverna kan välja mellan beroende på situation och uppgift. Temperaturen i ett
klassrum ska hellre vara lite kyligare än för varmt då det är lättare för elever att klä på sig kläder
än att ta av sig. Även ljuset en viktig faktor för att alla elever inte vill ha samma styrka på
belysningen (Boström & Svantesson, 2007, s. 27-31). Kolb har inte beskrivit något om
klassrumsmiljöns uppbyggnad. Om man däremot utgår från hans fyra lärstilar så kan man tolka
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att klassrumsmiljön bör möbleras så att det finns möjligheter att arbeta både praktiskt och
teoretiskt. Det ska även finnas utrymme för att arbeta i grupp och individuellt.

Tillgång till varierat arbetsmaterial
Enligt Campbell (1994, s. 28-31) är det viktigt att material finns lättåtkomligt för eleverna och att
det material som finns i skolorna måste vara framställt i klassrummen. Det är viktigt att det finns
ett rikt och varierande undervisnings material dock behöver det inte alltid vara framställt men att
det ska vara tillgängligt. Det ska finnas tillgång till material för de nio olika intelligenserna.
Enligt Boström och Svantessons (2007, s. 54) behövs det varierande material för alla sinnen
för att bäst lära in. Den auditiva eleven behöver material som är inspelat på band, den visuella
eleven behöver texter, diagram och bilder. Den taktila eleven behöver dataprogram, kortspel och
pussel. Den kinestetiska eleven behöver få experimentera och använda kroppen för att ta till sig
kunskap.
Kolbs fyra lärstilar idégivaren, förklararen, sammanställaren och prövaren har vissa likheter
med Dunn & Dunns perceptuella preferenser (auditiv, visuell, taktil och kinestetisk) när det
kommer till vilket material man ska använda för att tillgodose de olika lärstilarna. Det vill säga det
måste finnas ett rikt varierande material som är anpassade till eleverna.
Forskning om lärstilsanpassad undervisning/lärande
Utanför Sverige finns det forskning om lärstilsanpassad undervisning, men då främst i USA, Nya
Zeeland och Malaysia. I dessa projekt är det vanligast att man utgår från Dunns forskning. Någon
referens till denna forskning finns inte i Boströms avhandling (2004, s. 64).
Svensk forskning om lärstilar är däremot inte särskilt omfattande. En bidragande orsak enligt
Boström (2004, s. 15) är att det är relativt ovanligt med lärstilsanpassad undervisning i svenska
skolor. Den forskning som finns är två avhandlingar av Boström (2004) och Calissendorff (2005).
Boström (2004) har i sin avhandling jämfört traditionell undervisning med lärstilsanpassad
undervisning hos gymnasieelevers och vuxnas lärande i svensk grammatik.
Studiens syfte var att se om och hur gymnasieelever och vuxenstuderande påverkas av
undervisning som är baserad på deras individuella lärstilar. Dunns lärstilsmodell innehåller som
nämnts tidigare 21 faktorer som anses viktiga för inlärningen av nytt material. Boström (2004)
fokuserar på en av dessa faktorer, den perceptuella faktorn (sinnena). I den ingår de fyra sinnena,
visuellt (syn), auditivt (hörsel), taktil (händer) och kinestetiskt (kropp). Boström (2004) delade in
fem gymnasieklasser och fyra vuxenklasser i två grupper där hälften fick traditionell undervisning
och den andra hälften fick lärstilsanpassad undervisning. Det hon har jämfört är provresultaten
från de två grupperna. Resultatet av studien var att de elever som fick lärstilssanpassad
undervisning fick bättre resultat på slutprovet än den gruppen som fick traditionell undervisning
(Boström, 2004, s. 170).
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Syftet med Maria Calissendorffs (2005) avhandling var att leta efter en teori som kan beskriva
hur violinspelande barn lär sig. Hon använde sig av Grounded Theory metoden som bygger på
att forskaren inte har någon förutfattad teori att utgå ifrån. Forskaren skapar däremot olika
teoretiska antaganden i arbetet med empirin. När Calissendorff började analysera insåg hon att
det insamlade materialet, som var organiserat i kategorier, passade bra in på Dunns lärstilsmodell.
De hon fann bland sitt material var 12 av de 21 faktorerna som Dunn har i sin modell.
Calissendorff kom fram till att lärarens undervisningsstil är mycket viktig för lärandeprocessen.
Enligt henne fungerar undervisningen bra om den anpassas efter vilken lärande stil barnet
behöver för att lära in ett nytt musikstycke.
Båda avhandlingarna oavsett syfte och metod visar att eleven får bättre studieresultat om de
får lärstilsanpassad undervisning istället för traditionell undervisning. Avhandlingarnas resultat
bevisar att undervisar man lärstilsanpassat leder det till bättre studieresultat.
Den forskning som har beskrivit i detta stycke har dock behandlat Dunns lärstilsmodell. I
studenternas forskning kommer i stället Howard Gardners teorier att vara utgångspunkten. Detta
eftersom det inte finns någon forskning i Sverige med denna teori som utgångspunkt. De flesta
skolor använder sig mer utav Vygotskijs tankar kring hur man ska lära sig ny kunskap, det vill
säga att det är bland annat genom samspel med andra mer kunniga som man lär sig(Skolverket,
1994, s. 38). Men Gardners teorier bygger mer på det motsatta det vill säga att interaktionen är
bara en liten del i hur man tar till sig ny kunskap. För honom är det viktigaste att man får
tillgodosett sitt eget behov kring hur man tar till sig kunskap oavsett om det sker via det sociala
eller genom att du sitter själv i ett hörn och jobbar (Gardner, 1994, s. 54-55).
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använder sig av
Gardners lärteori i undervisningen på två skolor. De konkreta empiriska frågeställningarna i
denna studie är:
1. Vilken syn har lärarna på begreppet individanpassad undervisning?
2. Vilka metoder använder sig lärarna av i sin undervisning för att möta elevers olika
förutsättningar och behov i matematik?
3. Är det någon skillnad mellan skolorna beträffande lärarnas sätt att möta elevers olika
förutsättningar och behov i matematik?
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Metod
I följande kapitel beskrivs skolor och lärare därefter beskrivs metoder för datainsamlingen och
genomförandet, etiska aspekter och kapitlet avslutas med en metodreflektion.
Mikaela Monfors är ansvarig för att besvara frågeställning ett, två och tre samt att redogöra
för observationer för skola A. Mikaela Ermén Luterkort är ansvarig för att besvara frågeställning
ett, två och tre samt att redogöra för observationer för skola B. Slutligen görs en jämförelse
analys av skolorna A och B tillsammans.
Beskrivning av skolor och lärare
För att få reda på studiens syfte, att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använder sig av
Gardners lärteori i undervisningen på två skolor valdes två skolor med olika profiler. Skola A
arbetade efter Howard Gardners teorier och skola B som inte arbetade efter hans teorier.
Skola A är en F-9 skola med cirka 600 elever belägen i Sverige. Skolan hittades på internet då
studenterna sökte efter skolor som arbetar efter Howard Gardners teorier. På deras hemsida
framgår tydligt att de arbetar med att utveckla lärandet så långt som möjligt för varje enskild elev.
Vidare framgår på hemsidan att de arbetar efter den senaste forskningen inom pedagogik och
metodik. För att öka elevernas medvetenhet om sitt lärande arbetar de efter specifika lärstilar och
teorier. När studenterna ringde till skola A bekräftade rektorn att de arbetar efter Howard
Gardners teorier.
Skola B är en F-9 skola med cirka 610 elever, den ligger i en förort i Södermanland. På skola
B undervisar man inte efter någon speciell lärstil. Skola A valdes på grund av att de enligt
hemsidan medvetet arbetar med olika lärstilar. Skola B valdes för att de inte arbetar efter någon
speciell lärstil och för att en av skribenterna har haft VFU där.
På skola A var det via rektorn som informanterna valdes ut och på skola B valdes de ut av
tidigare handledare. Båda skolorna är kommunala grundskolor.
Lärare 1 är i 40-årsåldern och arbetar på skola A. Han är utbildad lärare för årskurs 7-9 och
undervisar i matematik och naturvetenskap. Han har arbetet som lärare i 17 år och har arbetat på
den aktuella skolan hela sitt yrkesverksamma liv.
Lärare 2 är i 60-årsåldern och arbetar på skola A. Hon är utbildad gymnasielärare och
undervisar i matematik och naturvetenskap. Hon har arbetat som lärare i 35 år och har arbetat på
den aktuella skolan i 7,5 år.
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Lärare 3 är i 45-årsåldern och arbetar på skola B. Han är i grunden utbildad till kemist men
har kompletterat med pedagogik och undervisar i matematik och naturvetenskap. Han har arbetet
som lärare i 16 år och har arbetat på den aktuella skolan hela sitt yrkesverksamma liv.
Lärare 4 är i 60-årsåldern och arbetar på skola B. Hon är utbildad lärare för årskurs 7-9. Hon
undervisar i matematik och naturvetenskap. Hon har arbetat som lärare i 32 år och har arbetat på
den aktuella skolan i 22 år.
I undersökningen valdes ämnet matematik eftersom det är det ämne där elevernas arbete ofta
är individuellt i den bemärkelsen att eleverna får lösa uppgifterna på egen hand.
I en rapport från skolverket (Skolverket, 2003, s. 24) belyser man att elever sällan får
möjlighet till gemensamma samtal för att öka begreppsförståelsen. Även uppgifter som bygger på
problemlösning efterfrågas av elever enligt rapporten. Undervisningen är inte tillräckligt anpassad
till olika individers behov när det gäller innehåll, läromedel, uppgifternas sort och arbetsmetod.

Metoder för datainsamlingen
Studien genomfördes med två kvalitativa metoder observation och intervju. Observationerna
har skett med observationsschema, ostrukturerade observationer och miljöobservationer.
Intervjuerna och observationerna videofilmades.
Ejvegård rekommenderar att som komplement till observation använda sig av intervju. Detta
för att inte enbart förlita sig till det fakta som man får från observation. För det skulle inte ge så
stort vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003, s. 70).

Observation
Observation innebär enligt Bjørndal (2002, s. 26) uppmärksam iakttagelse där man är
koncentrerad på att försöka observera något som är av en pedagogisk betydelse. Det var viktigt
att kunna iaktta elevernas olika lärstilar med egna ögon för att se hur lärarnas teori och praktik
förhöll sig till varandra (Esaiasson m.fl. 2007, s. 343). Ostrukturerade observationer innebär att
man ska notera allt som sker (2003, s. 94). Detta är dock inte möjligt eftersom det är omöjligt att
registrera allt enligt Patel. Elisabeth Nordin-Hultman (2004, s. 62-63) beskriver miljöobservation
som en observation där man tittar på hur rummet är uppbyggt. Detta gäller både hur
klassrummet är möblerat men även vad som finns på väggarna samt hur materialet förvaras.
Nordin-Hultman tog även hänsyn till två andra aspekter när hon gjorde sina miljöobservationer.
Dessa två var inventering av det pedagogiska materialet samt hur tiden hade struktureras. I den
här undersökningen ingick inte de två sist nämnda aspekterna i studiens miljöobservationer.
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Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 90) är ett observationsschema ett bra redskap vid
observation. Ett bra sätt att beskriva och dokumentera det man ser är att använda sig av löpande
anteckningar, loggbok (Bjørndal, 2010, s. 61-62).
Miljöobservationerna har dokumenterats genom att studenterna har ritat av hur klassrummet
ser ut (figur 3,4,5) och som komplement till skisserna användes videoinspelningen. För att
undersöka vilka intelligenser som fanns representerade under lektionen användes ett
observationsschema (bilaga 1). De ostrukturerade observationerna användes genom att beskriva
lektionernas innehåll och miljöobservationernas figurer. Resultatet från miljöobservationerna och
observation scheman analyserades sedan genom att studenterna beskrev vilka av de nio
intelligenserna som var representerad eller inte.

Videoobservation
Det finns två fördelar med videoobservation. Den första är att man konservera observationen,
det vill säga att videon bevarar det ögonblick som ögat missade att notera. För det andra är det
den stora rikedomen av detaljer som blir bevarade i och med att man kan titta på inspelningen
upprepade gånger. Nackdelen med videoinspelningen är att den är en bild av verkligheten och
inte den riktiga verkligheten. Det vill säga inspelningen visar bara en begränsad del av situationen.
En annan nackdel är att kamerans placering påverkar vad som hamnar i fokus (Bjørndal, 2010, s.
79-80). Videoobservationerna har används för att höja studiens validitet.
Inför varje observationstillfälle placerades en videokamera i klassrummet.

Intervju
För att få svar på den första frågeställningen var kvalitativa intervjuer den mest lämpliga metod.
Enligt Esaiasson (2007, s. 284-285) innebär intervju att man kan komma åt människors
uppfattningar och föreställningar. I intervjuerna kunde lärarna redogöra med egna ord hur de
arbetar för att nå upp till målet med individuellt anpassad undervisning. Vidare gav intervjuerna
möjlighet till att ställa följdfrågor för att undvika missförstånd.
Intervjuerna av lärarna genomfördes efter observationerna. Intervjuerna på skola A genomfördes
av Mikaela Monfors och på skola B ansvarade Mikaela Ermén Luterkort. Intervjuerna spelades in
på band och videoinspelades. Informanterna fick själva bestämma intervjuplats detta för att göra
det så tryggt som möjligt. Intervjufrågorna skickades till de berörda en vecka innan
intervjutillfället. Intervjuerna tog cirka trettio minuter att genomföra. Intervjuerna av lärare 1 och
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2 transkriberades sedan av Mikaela Monfors och lärare 3 och 4 transkriberades av Mikaela Ermén
Luterkort. Intervjuerna har transkriberats enligt det Ida Lidegran kallar justerad utskrift
(föreläsning 2011). Vilket innebär att man tar bort talspråket och gör texten mer läsvänlig. Detta
görs för att det inte är intressant hur lärarna uttrycker sig utan fokus är på innehållet i det de säger
(Ida Lidegran muntlig kontakt 20111101).
För att besvara studiens frågeställningar transkriberades intervjuerna. Endast det materialet
som hjälpte till att behandla studiens frågeställningar kommer att presenteras och analyseras.
Lärarnas svar på varje fråga har sedan delats in i olika kategorier. Materialet från skola A
jämfördes med materialet från skola B.
Analysmetoder
Miljöobservationerna och observationsscheman analyserades efter vilka av Howard Gardners
intelligenser som fanns representerade i varje klassrum. Efter analysen av vilka intelligenser som
fanns representerade jämfördes sedan de fyra miljöobservationer samt de fyra
observationsschemana.
I båda observationerna analyserades även de intelligenser som inte fanns med. Resultatet av
miljöobservation och observationsschema sammanställdes och utfördes i diagram (se figur 6,7).
Under lektionerna användes observationsschema, videoinspelning samt anteckningar om
lektionernas innehåll. Videoinspelningarna användes efter att intervjuerna var transkriberade för
att säkerställa att anteckningar och inspelningar överensstämde med varandra.
Intervjuerna transkriberandes och jämfördes sedan med videoinspelning för att säkerställa att
transkribering och videoinspelning överensstämde. Därefter lästes intervjuerna och jämfördes
med studiens frågeställningar. Under analysen av transkriberingen söktes teman som skulle
besvara studiens frågeställningar. På fråga 1, vilken syn har lärarna på begreppet individanpassad
undervisning och på fråga 2, vilka metoder använder sig lärarna av i sin undervisning för att möta elevers olika
förutsättningar och behov i matematik framkom två olika teman på vardera fråga. Teman uppstod
utifrån lärarnas svar från intervjuerna.

Etiska aspekter
Studenterna har sanningsenligt informerat lärarna och eleverna om undersökningen och dess
huvudsakliga syfte. Lärarna har fått information om att det är frivilligt att delta i undersökningen
och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. Vidare att undersökningen är offentlig och de
kan läsa igenom arbetet när det är färdiga för att ge kommentarer eller förtydliganden (jfr
Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).
24

Lärarna fick information om att deras namn inte kommer att avslöjas eftersom det inte är
relevant i undersökningen. Däremot kommer man ta reda på hur många år som lärarna har varit
yrkesverksamma (jfr Vetenskapsrådet, 2002, s. 16).
I studien kommer lärarnas namn benämns med siffrorna 1-4 och skolorna med bokstäverna A
och B.
Lärarna som deltog i studien fick ett mail där det beskrevs hur studien skulle genomföras. I
mailet framgick det tydligt att; 1. materialet som samlas in kommer endast att bearbetas av
studenterna, 2. förvaras hos studenterna under bearbetningen, 3. inspelning av observation och
intervju kommer att raderas efter att materialet använts färdigt (jfr Vetenskapsrådet, 2002, s. 16).
Föräldrarna fick ett brev (se bilaga 2) där undersökningen och dess syfte presenterades samt en
blankett för påskrift av medgivande eftersom alla elever var under 18 år och studien spelades in
med videokamera (jfr Vetenskapsrådet 2002, s. 9).

Metodreflektion
Videoobservationerna påverkade mer än förväntat. Videofilmningen skapade en situation som
eleverna tyckte var annorlunda och spännande det ledde till att de pratade med varandra om
inspelningen. Därför blev lektionerna fördröjda med cirka fem till tio minuter. Denna påverkan
av kameran föll bort en bit in i lektionen. Detta märktes då eleverna efter ett tag började fokusera
på skolarbetet. Videoinspelningarna av intervjuerna påverkade lärarna. Det märktes genom att de
riktade sina blickar mot kameran och många gånger upplevdes det som att de ansträngde sig för
att besvara frågorna med uttömmande svar. Skribenterna var medvetna om att deras närvaro
kunde påverka klassrumssituationen. Valen av metoderna hjälpte till att svara på studiens
frågeställningar. Vid ett intervjutillfälle valde den intervjuade att sitta i lärarrummet vid lunchtid
vilket medförde en sämre ljudkvalité på inspelningen det kan ha påverkat transkriberingen.
Metodvalen kompletterade varandra eftersom både det teoretiska och det praktiska perspektivet
synliggjordes.
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Redovisning och analys av empirin
I följande kapitel redovisas resultatet av miljöobservationerna och observationsscheman. Dessa
analyserades sedan utifrån Gardners nio intelligenser. Intervjuerna presenteras och analyseras
med hjälp av olika tema. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av analysen.

Observation
Nedan följer en redovisning av resultat och analys av observationerna. Miljöobservationernas
resultat presenteras genom en beskrivning av hur klassrummen såg ut med tillhörande figurer.
Observationsschemats resultat presenteras genom en beskrivning av lektionens innehåll under
rubriken Observationsschema.
Dessa observationer analyserades sedan genom att studenterna beskrev vilka av de nio
intelligenserna som var representerad eller inte.
Samtliga observationer av lektionerna började med att skribenten presenterade varför hon var
där.

Skola A, miljöobservation 1
Bänkarna var fördelade på fem grupper. Stolarna var gjorda av trä och borden detsamma.
Belysningen bestod av lysrör. Bristande ventilering medförde dålig luft. På väggarna fanns det
fem olika planscher (bilaga 3) som beskrev delar av skolans profil. På två av planscherna stod det
samma sak men de var placerade på två olika platser i klassrummet. På dem stod det gemenskap,
trygghet, ansvar och arbetsglädje. På den tredje planschen var det information om de tänkande
hattarna. Den fjärde beskrev Blooms taxonomi. Den femte planschen var en beskrivning av
Habits of Mind.
I figur 3 nedan framgår hur klassrumsmiljön var utformad.
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Figur 3. Skola A, miljöobservation 1

Skola A, miljöobservation 2
Eleverna hade möjlighet att sitta två och två eller tre och tre. Dock alla på en rad. Det fanns
ingen möjlighet att sitta i grupp. Bänkarna var uppställda på rad med en kateder längst fram som
alla elever skulle titta emot. Stolar var gjorda av trä och borden detsamma. Belysningen bestod av
lysrör. Bristande ventilering medförde dålig luft. På väggarna satt Habits of Mind och De
tänkande hattarna (bilaga 3). I figur 4 nedan framgår hur klassrumsmiljön var utformad.
Figur 4. Skola A, miljöobservation 2.
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Skola B, miljöobservation 3 och 4
Eleverna hade möjlighet att sitta två och två eller tre och tre. Dock alla på en rad. Det fanns
ingen möjlighet att sitta i grupp. Bänkarna var uppställda på rad med en kateder längst fram som
alla elever skulle titta emot. Stolar var gjorda av trä och borden detsamma. Belysningen bestod av
lysrör. Bristande ventilering medförde dålig luft. Lektion tre och fyra skedde i samma klassrum.
Därför är resultatet av miljöobservationerna 3 och 4 detsamma. I figur 5 nedan framgår hur
klassrumsmiljön var utformad.
Figur 5. Skola B, miljöobservation 3 och 4.

Analys av miljöobservation 1, 2, 3 och 4
När miljöobservation 1, 2, 3 och 4 jämfördes visade det sig att det fanns lika många intelligenser
som observerats i de olika klassrummen. Därför presenteras resultat och analys av
miljöobservation 1, 2, 3 och 4 tillsammans.
I miljöobservationerna observerades de två intelligenser, visuell – spatial och intrapersonell i alla
klassrum. Vid miljöobservation 1 observerades även den interpersonella intelligensen och
ett viktigt kriterium för att använda den interpersonella intelligensen är att eleverna kan arbeta
och diskutera i grupp. Eftersom bänkarna var placerade i grupper fanns den möjligheten vilket
ledde till att den intelligensen blev representerad.
Men vid miljöobservation 3 och 4, alltså skola B så observerades även logisk - matematisk och
kroppslig - kinestetisk intelligens. Dessa har dock bara registrerats som halva intelligenser. Detta
för att i det klassrummet fanns det material som kunde användas i den logisk - matematiska
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intelligensen så som miniräknare, böcker och stenciler. Den logisk - matematiska intelligensen
bygger också på att eleverna diskuterar till exempel orsak och verkan, formulerar hypoteser och
analyserar. Då det inte fanns några elever i klassrummet var det svårt att avgöra om denna
intelligens fanns representerad, därav den halva stapeln.
I klassrummet fanns det också ett materialskåp med glasdörrar. I det skåpet fanns det material
som skulle kunna användas för att tillgodose den kroppslig - kinestetiska intelligensen så som
plast och trä kuber. För att använda sig av den kroppslig-kinestetiska intelligensen behövs det
också ytor för att eleverna ska ha möjlighet för fysisk matematisk aktivitet. Detta var inte möjligt
då det var ett trångt och svårt att möblera om, därav den halva stapeln.
I klassrummen observerades en svart tavla, en dator och en projektor. Det är material som
skulle kunna användas om man ska undervisa i den visuell - spatiala intelligensen. Därför att
eleverna till exempel kan rita mönster, skriva matematiska beräkningar, och söka på internet efter
gamla nationella prov.
Den intrapersonella intelligensen skulle även kunna vara representerad i undervisningen
eftersom det fanns möjlighet för eleverna att arbeta enskilt eftersom bänkarnas placering
möjliggjorde det.

Det var fyra intelligenser som inte var representerade i observationen, verbal - lingvistiska,
musikalisk - rytmisk, natur och existentiell intelligens. Eftersom det inte fanns några elever i
klassrummet fanns det ingen möjlighet att upptäcka den verbal - lingvistiska intelligensen
eftersom användandet av språket är ett viktigt kriterium.
Den musikalisk - rytmiska intelligensen fanns inte trots att det fanns en bandspelare, detta för
att det inte fanns något som talade för att den användes i undervisningen eftersom den var trasig.
Naturintelligensen fanns inte representerad eftersom det inte fanns något material som visade
att man arbetade med kopplingen mellan naturen och matematiken.
Den existentiella intelligensen bygger på att man tänker kring stora filosofiska frågor som har
anknytning till matematik till exempel hur länge har det funnits liv på jorden, vem uppfann
Pythagoras sats eller hur länge har det funnits matematik? Efter som det inte fanns några elever
och lärare i klassrummet gick det inte att besvara om den intelligensen fanns representerad.
I figur 6 nedan ges en sammanställning över Gardners nio intelligenser som observerades vid
miljöobservationen.

29

100

50

Skola A Lektion 1
Skola A Lektion 2
Skola B Lektion 3

0

Skola B Lektion 4

Figur 6. Sammanställning av miljöobservationerna.

Skola A, observationsschema 1
Det var 30 elever i klassen. Lektionen började med att läraren talade om att eleverna skulle
fortsätta att arbeta i matematikboken där de senast avslutade. Det fanns inte stolar till alla elever
vilket betydde att några elever fick sätta sig i ett annat klassrum. Klassen skulle ha prov veckan
efter och de skulle arbeta med uppgifter som provet skulle handla om. Eleverna använde sig av
matematikbok (olika svårighetsgrad), penna och miniräknare. Tre av eleverna lyssnade på musik
medan de arbetade. Några elever pratade med varandra men när samtalen inte handlade om
matematik tystades eleverna ner av läraren.
Läraren gick runt i klassrummet och hjälpte de elever som behöver hjälp. Ibland gav läraren
uppmuntrande tillrop som till exempel, kämpa på, heja, heja, en liten stund till. Efter halva lektionen
kom en geografilärare in på lektionen och började prata med vissa elever. Samtalen handlade om
utvecklingssamtal. I slutet av lektionen gick en del elever för att de skulle spela innebandy.
Lektionen avslutades med att en elev upptäckte att de hade dragit ut på tiden och han reste sig
upp och gick. Andra elever följde efter, detta skedde samtidigt som läraren fortfarande hjälpte en
elev.

Skola A, observationsschema 2
Det var 22 elever som var närvarande vid det här tillfället. Lektionen började med en genomgång
på tavlan om den kommande matematikdiagnosen. Därefter gick fem av eleverna in i ett annat
rum för att få undervisning av en hemkunskapslärare. Detta för att de ska få extra hjälp. Sex
elever lyssnade på musik. Därefter skrev läraren en arbetsgång för lektionen på tavlan. En del av
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eleverna gjorde ett matematiktest inför det diagnostiska provet. De elever som inte har kommit
till en viss sida i boken fick inte göra testet. De fick istället fortsätta och räkna vidare i boken.
Eleverna hade olika färger på matematiktestet beroende på vilken kunskapsnivå de låg på. Detta
prov gjordes en och en och när de var färdiga skulle de räcka upp handen och vänta på sin tur.
Därefter kom läraren fram med facit och rättade på plats. Detta samtidigt som hon hela tiden
påpekade att eleverna skulle vara tysta, ta av sig jackorna och kepsarna. Eleverna fick inte hjälpa
varandra utan det var läraren som skulle komma med facit och de rätta svaren. Beroende på
resultatetet av testet fick eleverna antingen komplettering, fortsätta arbeta i boken eller
hemuppgifter. Lektionen avslutades med att den drar ut på tiden varav en elev reste sig upp och
gick och de andra följde efter.

Skola B, observationsschema 3
Under den här lektionen var det 27 elever som var närvarande. Lektionen startade med att läraren
delade ut ett häfte med uppgifter som är var tagna från tidigare nationella prov. Han berättade att
de skulle jobba i grupp om 2, 3 eller 4 personer. Gruppindelningen skötte eleverna själva och det
skedde utan problem. De fick sitta var de ville, i kapprummet, grupprummet eller klassrummet.
Varje grupp fick två uppgifter som de skulle lösa. Senare, efter 40 minuter, skulle de återsamlas i
klassrummet för att redovisa och diskutera resultatet. Läraren gick hela tiden runt bland
grupperna och hjälpte till och handledde dem. Vid återträffen hade läraren valt ut en elev som
fick börja redovisa sitt svar på första uppgiften. Efter att han var klar var det två elever till som
fick gå upp och redovisa sina svar på samma uppgift. Detta upprepades med båda uppgifterna.
De elever som redovisade sitt svar framme vid tavlan höll i genomgången tillsammans med
lärarens stöd. Efter genomgången avslutades lektionen genom att läraren gav eleverna feedback
på deras insats under lektionen och talade om att de skulle fortsätta att gå igenom svaren på
uppgifterna på nästkommande lektion. Läraren bar under hela lektionen en mikrofon då de hade
en elev som var hörselskadad. En annan elev som hade någon form av synskada fick även allt
material uppförstorat.

Skola B, observationsschema 4
Det var 32 elever närvarande. Tre av eleverna från klassen deltog inte i genomgången då de var
hos specialläraren. Läraren började med en genomgång på tavlan där hon gick igenom procent
begreppet. Hon skrev uppgifter på tavlan som eleverna fick svara på. Denna genomgång pågick
ungefär 15 minuter. Efter genomgången jobbade eleverna självständigt i boken med
procentuppgifter. Läraren gick runt i klassrummet och hjälpte de elever som behövde hjälp.
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Eleverna kunde även söka hjälp hos varandra. Tre elever lyssnade på musik samtidigt som de
arbetade. Mitt under genomgången kom en elev in i klassrummet utan vare sej bok eller penna.
Eleven satte sig längst bak i klassrummet och under hela lektionen ignorerade läraren honom. En
annan elev som hade glömt sin bok fick däremot förklara sig för läraren. Lektionen avslutades
med att den ignorerade eleven frågar läraren när lektionen skulle sluta och fick till svar att det gör
den nu. Varpå alla elever reste sig och gick ut.

Resultat och analys av observationsschema 1, 2, 3 och 4
När observationsschema 1, 2, 3 och 4 jämfördes visade det sig att det fanns lika många
intelligenser som registrerades på schemat under alla lektionstillfällena. Därför presenteras
resultat och analys av observationsschema 1, 2, 3 och 4 tillsammans.
Under lektionerna observerades med hjälp av observationsschemat (bilaga 1) fyra av Howard
Gardners nio intelligenser. Dessa var verbal - lingvistisk, logisk - matematisk, visuell - spatial samt
interpersonell intelligens.
Den verbal - lingvistiska intelligensen synliggjordes då eleverna hjälpte varandra med att lösa
matematikuppgifter. Genom språket hjälpte eleverna varandra att lösa uppgifter. Vid
observationsschema 2 har den intelligensen bara en halv stapel eftersom eleverna på den
lektionen inte fick prata med varandra utan endast skriva. Mycket av den här intelligensen baseras
på det talade språket vilket innebär att denna intelligens bara användes till hälften.
Den logisk - matematiska intelligensen användes då eleverna gjorde matematiska beräkningar
när de använde matematikboken.
Visuell - spatial intelligens förekom då matematiktalen kan ses som mönster som är
återkommande.
Då eleverna samarbetade synliggjordes även interpersonell intelligens, detta genom att
eleverna gavs möjlighet att arbeta effektivt tillsammans med andra.
De övriga fem intelligenserna musikalisk - rytmisk, kroppslig - kinestetisk, intrapersonell, natur
och existentiell intelligens förekom inte. Eleverna som lyssnade på musik använde sig inte av
musik i form av arbetsmaterial så som musikalisk - rytmisk intelligens kräver utan det var bara
som bakgrundsmusik.
Kroppslig - kinestetisk intelligens användes inte eftersom det inte fanns någon övning där
kroppen skulle användas som material, för att öka den matematiska förståelsen.
Då eleverna samarbetade synliggjordes även interpersonell intelligens som innebär att
möjligheten att arbeta effektivt tillsammans med andra.
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Intrapersonell intelligens hade ingen möjlighet till utrymme i undervisningen eftersom det var
läraren som bestämde lektionens innehåll vilket medförde att eleverna själva inte kunde påverka
innehållet.
Under lektionerna fanns det ingen tanke att använda sig av naturen som material där av
observerades inte naturintelligensen.
Det fördes inga djupgående diskussioner om matematik under lektionen utan endast samtal
kring de tal som stod i läroboken. Därför fanns inte den existentiella intelligensen representerad.
I figur 7 nedan visas en sammanställning av Gardners nio intelligenser som har observerats med
hjälp av observationsschemat vid de fyra lektionstillfällena.
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Figur 7. Sammanställning av resultaten från de fyra observationsscheman.

Intervju
Nedan följer redovisningen av studiens tre frågeställningar. Lärarna har besvarat intervjufrågorna
(bilaga 4) som har transkriberats och analyserats med hjälp av olika teman. Det material som har
använts är endast det som har varit relevant för att besvara studiens frågeställningar.
Frågeställning 1 och 2 tillsammans med resultatet från observationerna kommer till största delen
besvarar frågeställning 3. Merparten av frågeställning 3 kommer att besvaras under rubriken
sammanfattning av analysen.
1. Vilken syn har lärarna på begreppet individanpassad undervisning?
Alla lärare hade svårt att specifikt uttrycka vad deras syn på begreppet var. Dock kunde två olika
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synsätt urskiljas. Antingen genom att begreppets beskrivning skulle kunna kopplas till
läroplanerna. Eller genom att de beskrev begreppet genom att berätta hur de undervisar för att
det skulle bli individanpassat.

Synen på den individanpassad undervisning beskrivs med något som kan tolkas som en
koppling till läroplanerna
Lärarna 1 och 2s beskrivning av innebörden av individanpassad undervisning skulle kunna
kopplas till läroplanerna. Lärare 1 uttryckte sig att,
”varje elev utvecklas maximalt på sin nivå”

Lärare 2 ansåg att
”alla ska lära sig samma sak men på lite olika sätt”

Under intervjuerna med lärarna på skola A framkom det att de har haft ett antal seminarium
angående den nya läroplanen detta skulle kunna vara en anledning till varför de kopplar
begreppet till läroplanen.
Lärare 2 säger att
”just nu har vi haft en del seminarium och aktivt diskuterat den nya läroplanen”

Synen på individanpassad undervisning beskrivs genom att berätta vilken metod läraren
använder
Lärare 3 och 4 beskrev individanpassad undervisning genom att tala om hur de undervisar. Lärare
4 uttrycker sig att
”individanpassad undervisning kan vara att de jobbar i lite olika typer av undervisningsmaterial,
lättare och svårare”

Medan lärare 3 sa att
”Individanpassad undervisning kan bestå i svårighetsgraden, hur svåra uppgifterna är”

Lärare nummer 4 menade att lärarkollegor emellan ofta diskuterar den individanpassade
undervisningens syfte och innebörd men det stannar ofta vid diskussionen. Det svåra är att
omsätta teorin i praktiken. Hon menar att det är lättare att säga det än att genomföra det.

2. Vilka metoder använder sig lärarna av i sin undervisning för att möta elevers olika förutsättningar och behov?
Samtliga lärare var överens om att en faktor som gjorde att man hade svårt att individanpassa
undervisningen var bristen på tid. Om tiden bara fanns så skulle det finnas fler möjligheter att
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jobba med individanpassad undervisning. Vid analyserna fann studenterna två olika sätt som
lärarna använde för att individanpassa undervisningen.
Undervisningen kan anpassas med hjälp av arbetsmaterialet
Samtliga av de intervjuade lärarna kunde ge exempel på material som de använde för att anpassa
undervisningen individuellt.
Lärare 2 berättade att vid praktiska uppgifter får eleverna välja mellan olika svårighetgrader
beroende på vilket betyg de vill uppnå. Detta hjälper till då uppgiften ska betygssättas eftersom
eleven kan gå tillbaka till ursprungsuppgiften och se vilken nivå de valde.
Alla lärare använde sig av nivå anpassat undervisningsmaterial så som olika svårighetsgrader
på böcker, prov och diagnoser.
Lärare 1:
”några kan räkna lite svårare uppgifter och några kan räkna lite mittemellan och man anpassar efter
deras nivå”

Lärare 2:
”de gör olika allihopa det har till och med olika böcker som är olika svåra. Det är lite olika vid prov
ibland är det olika och ibland är det samma”

Lärare 3:
”eleverna som har svårt för matematik får färre och lättare uppgifter, än de andra. Samtidigt vill
man inte ta bort allting för det kan visa sig att någon elev bestämmer sig för att satsa på
matematiken och då är det viktigt att de har fått med sig all baskunskap, det basala. Det är en
ganska svår avvägning, att lotsa alla rätt på något vis.”

Lärare 4:
”de jobbar i lite olika typer av undervisningsmaterial, lättare och svårare, det kan vara att de som är
snabbare och har lätt för ämnet kanske får fördjupningsmateriel, en del elever som har det svårare
behöver väldigt enkelt basmaterial, det är väl så man individualiserar.”

Tre av lärarna (2,3,4) ansåg att det var viktigt att diskutera vägen till lösningen och inte fokusera
på resultatet. De menade att det är viktigt för att visa på att man kan lösa uppgifter på olika sätt
men ändå komma fram till samma resultat. Lärare nummer tre använder sig även av muntliga
prov för de som har problem att skriva och formulera svaret på papper.

Gruppens storlek och bristen på utrymme påverkar undervisningsformen
Alla lärare uttrycker sig att gruppstorleken påverkar om man kan bedriva en individanpassad
undervisning. Detta för att klasserna är väldigt stora och lärarna har inte möjlighet att
35

individanpassa undervisningen. En av lärarna menade att vilken typ av grupp han har påverkar
vilken typ av individanpassad undervisning han har. Lärare 4 uttryckte sig att,
”har man en grupp på 25-30 elever är det svårt att individanpassad undervisningen”

Lärare 2,3 och 4 uttryckte sig att det var viktigt för de elever som behövde sitta enskilt att kunna
göra det. Lärare 2
”de elever som behöver lite mer och lugn och ro får gå i väg till ett annat klassrum med en annan
lärare. De sitter där av lite olika anledningar”

Detta var tyvärr inte alltid möjligt då det ibland enligt lärarna rådde brist på lediga grupprum.
Lärare 4
”vi har ganska dåligt med grupprum på skolan”

Lärare 3 undervisade till stor del med olika gruppuppgifter. Han menar att detta arbetssätt bidrar
till att eleverna lär sig matematik genom att diskutera med varandra. Han berättar också att efter
att eleverna har fått jobba i smågrupper och diskuterat så har de alltid en återsamling där de går
igenom vad de olika grupperna har kommit fram till. Detta bidrar enligt lärare 3 till att eleverna
får se att man kan komma fram till många olika lösningar på samma problem.
”om man jobbar i grupp måste man diskutera varför man väljer att lösa uppgiften på ett eller annat
vis”

3. Är det någon skillnad mellan skolorna beträffande lärarnas sätt att möta elevers olika förutsättningar och
behov i matematik?
Skillnaderna och likheterna var större mellan lärarna än mellan skolorna. Detta kan ha berott på
att skola A inte undervisade efter Gardners teorier som deras hemsida och rektor sa att de gjorde.
När lärarna på skola A fick frågan om vilka teorier de använde sig av i undervisningen kopplade
ingen av dem till de teorier som skolans hemsida säger att de undervisar i. För att nysta ytterligare
i detta så frågade studenten de båda lärarna på skola A hur länge skolan hade haft sin profil och
både lärare 1 och 2 kunde svara på det. Lärare 1 sa att skolan hade haft sin profil så länge han
hade varit lärare alltså i 17 år medan lärare 2 sa att hon bara hade jobbat på skolan i 7,5 år men
under hela den tiden hade de haft profilen. När studenten sedan frågar vad profilen innebär och
på vilket sätt de får in den i undervisningen kan ingen av lärarna svara på detta. Lärare 2 säger på
frågan vad profilen innebär och hur hon får in den i undervisningen att
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”ja jag vet ju inte riktigt det är något med…nä jag kommer faktiskt inte ihåg och jag vet inte riktigt
hur jag får in den”

Sammanfattning av analysen
Lärarna på de båda skolorna använde sig av nivåanpassat material. Gruppstorleken visade sig vara
en avgörande roll för om en individanpassad undervisning kunde bedrivas. Alla lärare var överens
om att tid- och lokalbrist var faktorer som bidrog till att det var svårt att individanpassa
undervisningen.
Det som skilde skolorna åt var hur de beskrev begreppet individanpassad undervisning.
Lärare 3s elever fick arbeta mycket med grupparbeten tillskillnad från de övriga lärarna. Hans
elever fick även redovisa inför sina klasskamrater. Lärare 4 hade en lång genomgång med klassen
som en start till vad lektionen skulle innehålla. Hon gav även olika exempel för att förtydliga.
Även lärare 2 hade genomgång i början av sin lektion men med den skillnaden att det bara var
hon som pratade och eleverna satt tysta. Det var ingen form av samspel.
De likheter och skillnader som studenterna kom fram till kan dock ha berott på att skola A
inte undervisade efter Gardners teorier som de hävdade på sin hemsida och som även rektorn
bekräftade. Metoderna de fyra lärarna använde sig av var ganska snarlika. Alla lärarna använde sig
av nivåanpassat undervisningsmaterial med olika svårighetsgrader på matematikböcker, prov och
diagnoser. Tre av lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna fick diskutera olika
problemlösningar och inte fokusera på resultatet. De menade även att genom diskussion fick
eleverna ta del av varandras lösningar för att det kan finnas flera sätt att lösa uppgifterna på men
som ger samma resultat.
Vilka och hur många av Gardners intelligenser som fanns representerade både i lektionernas
innehåll och vilka som fanns i klassrummets uppbyggnad visade sig inte heller skilja sig så mycket
åt. I alla fyra lektionerna observerades fyra av Howard Gardners nio intelligenser. Dessa var
verbal - lingvistisk, logisk - matematisk, visuell - spatial samt interpersonell intelligens. Det enda
som skiljde sig var att under lektion 2 fick eleverna inte prata med varandra utan bara skriva.
Därför observerades den verbal – lingvistisk intelligensen bara till hälften. Eftersom denna
intelligens baseras på det talade språket.
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Diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använder sig av
Gardners lärteori i undervisningen på två skolor. Skolan A är en profilskola som enligt hemsidan
och rektorn medvetet arbetade efter Gardners teorier. Enligt skola Bs hemsida arbetade de inte
efter hans teorier. På skola A visade det sig att Gardners teorier inte hade någon förankring i de
intervjuade lärarnas undervisning. Lärarna bekräftade detta i intervjuerna. De berättade att skolan
hade en profil men att de inte kunde beskriva vad profilen innebar och på vilken sätt profilen
skulle omvandlas till undervisning.
Detta medförde att studiens resultat istället blev en jämförelse mellan två skolor som inte
arbetade efter Gardners teorier i praktiken. Det ledde till att resultatet istället blev baserat på två
skolor som hade samma profil. Utifrån detta kom studien fram till att alla de fyra lärarna
använder sig av individanpassade undervisnings metoder och att deras metoder var väldigt lika.
Resultatet av hur många och vilka av Gardners intelligenser som fanns i lektionernas innehåll och
i klassrummens uppbyggnad skilde sig inte heller så mycket åt.
Genom de utförda intervjuerna och observationerna har studiens syfte och frågeställningar
blivit behandlade. För att få en bättre bild av hur Gardners teorier fungerar i praktiken skulle det
dock ha varit bättre med ett besök på skola A innan studien påbörjades, för att bli försäkrade om
att skolan undervisade på det sättet de beskrev på sin hemsida. Misstaget var att endast förlita sig
på hemsidans information och rektorns beskrivning av skolan. Resultaten som har kommit fram i
studien kan vare sig ge någon generell bild av skolor som arbetar efter Gardners teorier eller av
skolor som inte arbetar efter hans teorier. Studiens resultat är endast kopplat till de två skolor
vars fyra lärare har medverkat i studien.
Det fanns faktorer som uppstod under observationerna och intervjuerna som skribenterna
tolkade skulle kunna passa in under Dunns lärstilsmodell eller Kolbs lärocirkel men eftersom
skribenterna utgick från Gardners teorier dokumenterades inte dessa faktorer systematiskt.
Campbell (1994, s. 13) menar att det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevers olika
sätt att lära in ny kunskap därför att alla elever lär in på olika sätt. Campbell (1994, s. 13) menade
att genom att praktisera Gardners teorier får eleverna träna på sina starka sidor men även öva upp
sina svaga sidor. Det gör att både elever och lärare blir medvetna om på vilket sätt eleverna bäst
lär in. Det gör att lärarna lättare kan planera och bedriva individanpassad undervisningen. Varken
lärarna på skola A eller skola B tog hänsyn till elevers olika sätt att lära in. Detta visar resultaten
genom att det inte fanns så många intelligenser representerade varken i undervisningen eller hur
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klassrummet var uppbyggt. Det är då svårt att svara Campbells påstående om att ifall man jobbar
efter Gardners teorier så får eleverna träna på sina starka sidor och även öva upp sina svaga sidor.
Det var inget som denna studie kunde svara på.
Enligt Boström & Svantesson (2007, s. 105-107) finns det en koppling mellan individanpassad
undervisning och lärstilar det vill säga om man jobbar med lärstilsanpasssad undervisning kan det
medföra att man lättare kan individanpassa undervisningen. Det skulle kunna vara en
undervisningsform för att nå upp till Lpo94s mål om en individanpassad undervisning. Eftersom
studiens resultat visade att undervisningen som bedrevs både på skola A och skola B mer kan
liknas vid katederundervisning så är det svårt att veta om en undervisning som är lärstilsanpassad
kan leda till att man lättade individanpassar.
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Konklusion
Syftet med denna studie var att undersöka om och i sådant fall hur fyra lärare använde sig av
Gardners lärteori i undervisningen på två skolor. Studien visade att alla fyra lärarna använder sig
av individanpassade undervisningsmetoder som grundar sig i Gardners lärteori.
Den debatt som förs just nu är hur man ska undervisa för att bemöta alla individers olika sätt
att ta in ny kunskap. För att individanpassa undervisningen kan en metod vara att använda sig av
Gardners teorier eller någon annan lärstilsmodell. Det viktigaste är inte vilken lärstilsmodell eller
teori man väljer att anamma det viktigaste är att eleverna får en möjlighet att få sin undervisning
anpassad efter hur de bäst tar in ny information.
Det finns relativt lite forskning i Sverige om lärstilar. Den forskning som har beskrivits i
studien är Boströms (2004) och Calissendorffs (2005) avhandling. De bygger dock på Dunns
lärstilsmodell. Eftersom det fanns så lite forskning som bygger på Gardners teorier så har denna
studie valt att ha hand teorier i fokus.
För att få mer kunskap om hur Gardners teorier fungerar i den pedagogiska praktiken skulle
det vara intressant om samma forskning som Boströms (2004) görs men utifrån Gardners teorier.
Det skulle dessutom vara intressant att göra om studenternas studie men med en skola som
faktiskt arbetade efter Gardners teorier i praktiken.
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Bilaga 1. Observationsschema
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Bilaga 2. Brev till föräldrar
Hej!

Ekeby 2011-10-20

Vi heter Mikaela Ermén Luterkort och Mikaela Monfors och läser vid lärarprogrammet på
Uppsala Universitet. Det är vår sista termin vilket innebär att vi ska skriva vårt examensarbete,
det vill säga en C-uppsats. Vi kommer genomföra en undersökning för att jämföra hur en
matematiklektion kan gå till i två olika skolor.
Vi kommer observera en matematiklektion i ert barns klass. Till vår hjälp under
observationen kommer vi bland annat att videofilma lektionen. Det är ett komplement till våra
minnesanteckningar.
Materialet som vi samlar in kommer endast att bearbetas av oss. Under arbetets gång kommer
allt material förvaras hos oss. Inspelningen av observationen kommer att raderas när vi har
använt materialet färdigt.
För att kunna genomföra undersökningen behöver vi ert godkännande för ert barns
deltagande och ber därför dig/er att fylla i nedanstående och returnera till klassläraren som samlar
in dem till oss.
Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss!
Med vänliga hälsningar
Mikaela Ermén Luterkort

mobil: 070-251 111 68

Mikaela Monfors

mobil: 070-367 19 36

Ja, jag godkänner mitt barns deltagande.
Nej, jag godkänner inte mitt barns deltagande.

Barnets namn:

Målsmans underskrift
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Bilaga 3. Planscher från skola A
De tänkande hattarna
När man ställs inför ett problem kan det vara svårt att veta hur man ska angripa det.
De tänkande hattarna är ett redskap som konstruerats av Eduard de Bono. Det hjälper oss att
titta på problemet ur en synvinkel i taget. Den blå hatten hjälper oss sedan att sammanfatta
vad
vi
kommit
fram
till.
Vi använder hattarna i många olika sammanhang i skolarbetet, alltifrån planering av skolresa
till lösning av problem i olika ämnen.
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Alla bilder och texter i bilaga 3 är från:
http://www.qvarnholmen.se/_kamra/dokument/ekenskolan_2011.pdf. Hämtade 2011-12-18
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Bilaga 4. Intervjufrågor
Intervjufrågor
1. Hur många år har du varit yrkesverksam?
2. Hur många år har du arbetat på skolan?
3. Berätta om de teorier du använde dig av i undervisningen idag. Varför har du valt att
använda just dessa teorier?
4. Berätta om de tankar kring de metoder du använde dig av i undervisningen idag. Varför
har du valt att använda just dessa metoder?
5. Vad innebär individanpassad undervisning för dig?
6. Lpo talar om individanpassad undervisning utifrån var elevs egen förutsättningar och
behov, hur arbetar du metodiskt för att uppnå detta?
7. Beskriv några olika arbetsområden som klassen arbetat med. Hur har ni arbetat och hur
har eleverna fått redovisa sin kunskap? Du kan också beskriva något du gjorde förra
terminen i någon klass!
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