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Denna studie hade som syfte att undersöka och analysera hur pedagoger arbetar med 
inlärningsstilar utifrån Dunn & Dunns modell. Data samlades in genom en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer med tre pedagoger, samt observationer i 
klassrumssituationer för att få kunskap om hur olika lärstilar fungerar i praktiken. 
Undersökningen visade att de observerade eleverna jobbade med alla sina sinnen i större eller 
mindre omfattning. Informanternas definition av inlärningsstilen var att individanpassa 
undervisningen, att ge eleverna möjlighet att testa sina multisensoriska sinnen, att undervisa 
från helheten till detaljerna, samt att skapa stimulans genom informell möblering. 
Informanterna jobbade i enlighet med sin egen definition av modellen, som däremot skiljde 
sig i förhållande till Dunn & Dunns teorier, genom att inte diagnostisera eleverna och att 
använda mindre andel av studiematerial. Inlärningsmodellen är ingen fulländad metod för 
undervisning, utan snarare ett verktyg att använda utifrån varje elevs individuella sätt att lära, 
i kombination med annan metodik, för att skapa motivation, självkänsla och arbetsglädje. 
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1. Inledning 

Under mina praktikperioder har jag kommit i kontakt med ”Learning Styles” (LS). Två 
pedagoger på min partnerskola som jobbar med metoden som kallas LS är även fortbildare för 
metoden. Skolan har arbetat med inlärningsstilar i 15 år. Det finns många skilda modeller som 
utgår ifrån inlärningsstilar. Pedagogerna på den här skolan jobbar utifrån en modell utvecklad 
av Dunn & Dunn från St. Johns University i New York. Orsaken till att pedagogerna valde att 
jobba med den här modellen, är att det finns en omfattande undersökning och dokumentation 
bakom den. Skolan vill jobba med metoden LS i stället för traditionell undervisning, eftersom 
de vill hjälpa eleverna att hitta sina individuellt anpassade inlärningsstilar, för att 
kunskapsinhämtningen ska vara lustfylld och givande.  
 
På senare delen av 1960-talet påbörjades forskningen om inlärningsstilar, som ska hjälpa 
lärare att försöka se individuella förutsättningar hos elever. Forskningen om inlärningsstilar 
ger en förklaring till varför vissa barn klarar sig bra i skolan och andra inte. Detta är en direkt 
effekt av vilken inlärningsstil den enskilde eleven har och om den matchar lärarens 
utlärningsstil, enligt Dunn & Dunn (1995). LS blir ett instrument för kunskap och utveckling 
när individen skall lära sig något nytt och svårt. De individuella inlärningsstilarna bygger på 
hur vi koncentrerar oss, behandlar och minns nya och svåra kunskaper. En kort definition av 
lärstilar kan vara hur vi bearbetar ny information. Forskningen om inlärningsstilar syftar till 
att hitta undervisningsmetoder som är individanpassade för att uppnå bättre studieresultat för 
den enskilda eleven. I läroplanen beskrivs att: 
 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

(Lpo 94) 
  

Anledningen till att jag valde att undersöka Learning Styles i det här arbetet är för att kunna se 
hur man som pedagog kan lägga upp sin verksamhet på en individanpassad nivå för att 
tillgodose alla elever. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med inlärningsstilar i grundskolans 
tidigare år. Jag vill även se hur de genomför undervisningen i förhållande till hur Dunn & 
Dunn beskriver sin metod. 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är Dunn & Dunns inlärningsmodell enligt informanterna?  
• I vilken utsträckning kan de som deltog i undersökningen anses arbeta enligt Dunn & 

Dunns inlärningsmodell? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
I den här studien definieras inlärningsstilar utifrån hur individer lär sig på olika sätt. Det här 
beror på hur individen koncentrerar sig, bearbetar och behåller ny och svår information. Alla 
har en eller flera inlärningsstilar, sitt eget sätt att lära sig på. (Dunn, 2001)  
 
Arfwedson (1998) anser att den traditionella klassrumsundervisningen har klassrum som är 
utformade så att eleverna sitter på rad med ansiktena riktade mot tavlan. Det är lite utrymme 
för gruppering. Med traditionell undervisning menar jag att undervisningen styrs genom att 
läraren föreläser och förmedlar kunskaper för eleverna vad de ska göra.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier om inlärningsstilar 
Campbell (1997) refererar till Howard Gardner som är professor i kognitiv psykologi vid 
Harvard Graduate School of Education i USA. Han har kritiserat den traditionella skolan för 
att den bara har riktat in sig på två intelligenser: lingvistik – språkligt och logiskt – 
matematisk. Elever som lär sig på ett annat sätt än de två intelligenserna fick inte lika stort 
utrymme i skolan. Gardners utgångspunkt är att elever lär sig på olika sätt och behöver visa 
sin kunskap och sina färdigheter på olika sätt. För att nå målet måste pedagoger erbjuda sina 
elever variation i sin undervisning, som ska stimulera alla intelligenser. Det här ger eleverna 
möjligheter att utöva såväl de starka som de svaga sidorna. Gardner studerade olika 
människor från olika kulturer för att utvidga synen på intelligens och kom fram till att det inte 
bara finns två intelligenser, den språkliga och logisk matematiska, utan minst sju. De övriga 
fem intelligenserna som Gardner upptäckte var visuell/spatial, kinestetiskt/kroppsligt, 
musikalisk/rytmisk, interpersonell/social samt intrapersonell/reflekterande. Redan 1983 
presenterades de sju första intelligenserna i hans bok ”Frames of mind: The Theory of 
Multipel Intelligences”. Senare har hans teori utökats med ytterligare två, naturintelligens och 
existentiell intelligens. Även Steinberg (1998) refererar till Gardners forskning om de sju 
intelligenserna. 
 
Intelligens beskrivs enligt Gardner (1994) som förmågan att lösa problem och detta värderas 
högt i ett eller flera kulturella sammanhang. Det är omöjligt att riktigt mäta en renodlad 
intelligens i någon form och därtill kan även en persons talanger också vara avgörande, men 
det är inte en intelligens. Det finns inte någon verklig hållbar beviskedja för var och en av de 
sju intelligenserna. En intelligens är inte fysiskt verifierbar i sin helhet, men kan hanteras i en 
vetenskaplig konstruktion. Människors grundtanke är att känna sig mer motiverade och blir 
mer engagerade om de får möjlighet att använda sin bästa intelligens, sin personlighet, sin 
kreativitet, sina talanger och sina intressen i lärandet.  
 
De multipla intelligenserna beskriver människors sinnen och att olika människor har olika 
preferenser, eller styrkor och svagheter mellan de olika intelligenserna. Lärstilar handlar om 
hur olika teorier och praktiska modeller kan individanpassas för att varje elev skall få en 
optimal inlärningsförmåga. Individer skiljer sig åt i inlärningen genom hur vi tar till oss 
information – genom abstrakt tänkande eller konkret upplevelse – och hur vi bearbetar 
informationen – genom aktivt experimenterande eller reflektion. (Palm, 2006) 

2.1.1 Dunn & Dunns inlärningsmodell  

Kennet och Rita Dunn är professorer vid St. John´s Universityi New York, och de har forskat 
om vilka inlärningsstilar som är bäst för varje individ. Tillsammans har de utvecklat en 
modell kallad ”Learning Styles”. Modellen utgår ifrån tjugo element som i sin tur är indelade 
i fem faktorer. De fem olika faktorerna om lärstilar är miljömässiga, emotionella, 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska element (se Bilaga 3). Inlärningsstilar eller 
arbetsstilar är sätt på vilka vi människor börjar koncentrera oss på, absorbera, bearbeta och 
bibehålla ny och svår information. (Dunn & Dunn, 1995)    
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Miljömässiga faktorer: Här ingår faktorer som hur klassrummen ser ut, om man vill ha ljus 
eller dunkel belysning omkring sig, bakgrundsmusik eller tyst , varmt eller kallt, samt formell 
eller informell möblering, för att skapa en välbefinnande miljö för elever och lärare. (Dunn & 
Dunn, 1995)    
 
Det emotionella elementet utgör allt lärande och beskriver en elev utifrån motivation, 
anpassning, uthållighet och struktur. Vissa elever har en stark inre struktur och motivation, 
medan andra har ett behov av yttre styrning med tydliga regler, noggrann planering och 
konkreta exempel. (Dunn & Dunn, 1995)    
      
Det sociologiska elementet beskriver om eleven vill arbeta ensam, i par, i grupp, eller med en 
lärare. (Dunn & Dunns, 1995)    
 
Det fysiologiska elementet utgör perceptuella preferenser, intag av föda, rörelse och tidpunkt 
på dagen. För inlärningen spelar det stor roll om vi är morgonmänniskor eller 
kvällsmänniskor. Den bästa tiden för inlärning för de flesta elever är mellan tio på 
förmiddagen och två på eftermiddagen och det gäller att utnyttja den energi och kapacitet som 
finns för inlärningen av nya begrepp och färdigheter. De perceptuella preferenserna är de 
olika sinnena som visuell, auditiv, taktil och kinestetisk. För elever gäller det att hitta den 
inlärningspreferens på vilket sätt de lär sig bäst på, för att man ska kunna skapa en optimal 
inlärningsförmåga. En visuell elev tar in kunskap via synen och jobbar gärna med texter och 
bilder. Eleven behöver framförallt visuellt material som t.ex. film, bild, text och tankekarta. 
En auditiv elev tar in kunskap på bästa sätt via hörselsinnet. Genom att lyssna på muntliga 
genomgångar, spela in fakta på band och lyssna, diskutera eller samtala, samt sätta egna ord 
på kunskapen, så blir kunskapen bestående för dessa elever. Kunskapen befästes genom 
praktiska övningar som t.ex. sång, rollspel och korsord. Den taktila eleven lär sig bäst genom 
att röra sig och använda händerna, att skriva, att rita, att plocka med material och laborera. De 
kinestetiska eleverna lär sig genom att använda hela kroppen. De har ett behov av att röra på 
sig, agera, uppleva, experimentera, skapa och dramatisera. Praktiska övningar bör inleda nya 
och svåra moment, som sen stärks genom muntlig genomgång eller textläsning. (Dunn & 
Dunn, 1995)    
 
Dunn & Dunn (1995) anser att det psykologiska elementet handlar om hur vi tar in och 
bearbetar kunskap eller information på olika sätt, om det är ”analytiskt” (s. 25) eller 
”globalt/holistiskt” (s. 25), och om individens tankestil är reflekterande eller impulsiv. Den 
bästa inlärningssituationen för vänstra hjärnhalvan, som är den analytiska, är att gå från 
detaljerna till helheten när de vill lära sig något.  Personer som föredrar en analytisk lärstil vill 
lära sig stegvis, eftersträvar struktur med detaljer, vill veta exakt vad man ska göra, gillar 
ordning samt drar slutsatser utifrån logik. De vill ha en lugn och tyst miljö, med bra belysning 
och formell inredning (vid stol och bord). Personen med denna stil tycker även om dagliga 
rutiner, struktur och igenkännande. De har inget behov av att äta eller dricka när de 
koncentrerar sig, gillar inte att bli avbrutna, tar inte paus samt vill bli klara med de uppgifter 
som de har påbörjat. De lär sig bäst när de jobbar själva, men vill ofta ha en auktoritet 
närvarande. Analytiska personer kan samarbeta och lyssna in andras tankar, men behöver sitta 
själva först och fundera. En analytisk inledning kan vara att presentera fakta i olika steg. 
Elever med dessa egenskaper är ofta visuella och auditiva och deras starka sidor är språk och 
matematik. Författarna skriver vidare att lärare ska diagnostisera och sedan informera varje 
elev om deras starka sidor.  
 



 5  

Enligt Dunn & Dunn (1995) föredrar vissa personer att använda den högra hjärnhalvan mest 
vid inlärning. Den här stilen kallas global eller holistisk stil och personerna vill veta meningen 
med uppgiften och se helheten innan de får detaljerna. De kan ha många bollar i luften, är 
impulsiva, samt går på kunskap och magkänslan. När de har blivit känslomässigt fångade av 
ett ämne så jobbar de kreativt. De vill inte ha helt tyst utan gärna musik eller ljud i 
bakgrunden när de jobbar. Arbetsplatsen ska gärna vara informell (fåtölj, soffa, matta) med 
svag punktbelysning. Holistiska personer småäter (dricker, tuggar) gärna när de jobbar. Par- 
och grupparbete passar eftersom de vill kunna bolla idéer och tankar. Globala människor är i 
stort behov av pauser och avbrott i arbetet och till skillnad från analytiska personer kan detta 
ses som koncentrationssvårigheter. De globala personerna slutför alltid uppgifterna, men de 
sätter gärna igång flera projekt samtidigt, och tid till ett specifikt avslut kan därför bli 
fördröjd. Höger hjärnhalva stimuleras av färger, bilder, samt mer av parallella aktiviteter. 
Boström (1989) menar att 75% av eleverna i de lägre åldrarna och ca 50% inom högre studier 
tenderar att vara globala. Även Dunn & Dunns (1995) anser att elever i de lägre åldrarna 
tenderar att vara övervägande globala. Eleverna blir mer analytiska ju längre de stannar kvar i 
skolan. 

2.1.2 Individanpassad undervisning 

Boström (1989) menar att när individer ska ta in, bearbeta och bibehålla ny och svår 
information så bör en lärare använda sig av olika inlärningsstilar i sin undervisning. Olika 
personer har en unik och individuell stil som gör att man hämtar in information och bearbetar 
den på ett effektivt sätt. När man medvetet använder sina bästa sinnen, så har man 
förutsättning att inhämta mycket information, vilket leder till ett livslångt lärande. Vid 
undervisning måste lärare ta hänsyn till mångfalden i olika elevgrupper. Om läraren bortser 
ifrån variationen av lärstilar i undervisningen, kan detta leda till att eleverna tycker att 
undervisningen är meningslös och att de tappar motivationen. Olika typer av störande eller 
avvikande beteenden kan vara en direkt följd av att elevens lärstil inte har tillgodosetts.  
 
Vi lever nu i ett informationssamhälle där auktoritära och kontrollerande system inte är 
framgångsrika. I dag så värdesätter vi flexibilitet och arbetsmarknaden ställer bland annat 
stora krav på mångsidighet. Framtidens organisationer upptäcker och tar tillvara på 
människors engagemang och individuella förmåga. Förmedlingspedagogiken ersätts med 
arbetssätt som kan antas vara personlighetsutvecklande. Detta innebär att läraren ska vara 
handledare och mentor. Lärarrollen innebär att uppfostra eleverna till att ta ansvar, visa 
respekt och vara tydlig med regler. Lärare kan låta eleverna ställa frågor och själva söka 
svaren, samt välja metod som passar dem. Man ska vara ett bollplank som ger eleverna idéer 
och tips. Dagens lärare ska producera framtidsmänniskor som har god arbetslivskunskap. 
(Boström & Wallenberg, 2005) 

2.2 Varför ska skolan använda olika inlärningsstilar 
Boström (1989) anser att det multisensoriska lärandet dvs. kinestetiska, taktila, visuella och 
auditiva preferenser bör stimuleras och utvecklas hos individen för att öka lärandet. Små barn 
lär sig när det kinestetiska sinnet och hela kroppen är involverat. Exempelvis är huden ett stort 
känselorgan. Därefter utvecklas det taktila sinnet, nämligen att ta i och känna på saker. Det 
visuella sinnet utvecklas starkt under förskoleåren, genom att se bilder, ord, symboler och 
diagram. Det auditiva sinnet utvecklas sist, dvs. hörselförståelsen, som normalt sker vid 11-13 
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års ålder. Författaren menar att lärare ska tillgodose alla sinnen för att nå elevernas optimala 
inlärningsförmåga. Stensmo (1997) refererar till en amerikansk undersökning gjord av Dryden 
och Vos som säger att den kinestetiska inlärningsstilen är den vanligaste bland barn och 
ungdomar.  
 
Dunn (2001) anser att alla har en egen inlärningsstil, i sitt sätt att lära, och hjärnan är lika unik 
som ett fingeravtryck. Det finns en stor mångfald, och eleverna har störst förmåga att lära sig 
om de vet hur de lär bäst. Läraren ska hjälpa eleverna att hitta sina starka sidor, och därmed 
bli effektiva som inlärare. Alla har med sig sin egen erfarenhet och den gör att vi är olika och 
hanterar saker olika. Man ska utgå ifrån de enskilda elevernas bästa sätt att lära sig på och 
möta eleverna där de befinner sig.  
 
Prashnig (1999) menar att de personliga förutsättningarna, gällande arbetsstilar för lärande, 
måste bli tillgodosedda för att få en optimal inlärning. Oavsett ålder så kan alla människor 
lära sig i princip vad som helst om man tillåts använda sina starka inlärningsstilar. Typiska 
drag i den traditionella undervisningen är ordning, disciplin, samt en tyst och stillasittande 
klass. Undervisningen är analytisk, logisk och den har tonvikt på den auditiva inlärningen. Fel 
korrigeras alltid och detta skapar spänning och stress hos både elever och lärare. En central 
del i den traditionella undervisningen är räkning, läsning och skrivning. Det finns ingen eller 
liten plats för individanpassad undervisning. Prashnig skriver vidare att det i slutänden inte 
handlar om vad man lär ut i skolan utan hur man lär ut. Negativa erfarenheter i skolan kan 
leda till inlärningsproblem, disciplinproblem, sociala problem, förtvivlan, dåliga prestationer, 
besvikelse, isolering, våldsamt beteende och dålig självkänsla. I den traditionella utbildningen 
fångas inte alla elever upp på bästa sätt. Alltför många elever får känna att skolan är 
meningslös, tråkig och att det tar lång tid att lära sig saker, eftersom arbetssätten inte ger de en 
fullgod förståelse för vad de ska lära sig. Elevernas entusiasm och intresse för att lära sig 
kvävs och deras självkänsla blir stegvis sämre. Den traditionella undervisningen passar 
utmärkt för de analytiska personerna. De vill helst ta till sig kunskapen via föreläsare, 
vetenskaplig inriktning på ämnen samt skriv- och läsuppgifter. På de högre stadierna dvs. 
högstadiet, gymnasiet och högskolor, är matchningen av lärstilar i synnerhet dålig. 
Förhållandet är betydligt bättre på lågstadiet där man har använt sig av individanpassad 
undervisning i flera år. Även Stensmo (1997) refererar till Jones och Jones som anser att de 
elever som har en vänsterdominerande hjärnhalva stimuleras i skolan, medan de elever som 
har en högerdominerande hjärnhalva blir uttråkade.  
 
Arfwedson (1998) menar att många skolor har klassrum utformade så att eleverna sitter i 
rader med ansiktena riktade framåt tavlan och att det finns för lite utrymme för gruppering. 
Kritiken mot den traditionella klassrumsundervisningen kan, enligt Arfwedson, delas in i fyra 
kategorier. Nämligen att den är långtråkig, ineffektiv, dominerande och erbjuder mindre 
utrymme för individualisering.  Följden kan bli att elever tappar motivationen för lärandet. 
Pedagogens arbete blir att förmedla kunskap och eleverna sitter passiva och tar in kunskap 
utan att reflektera över varför de lär sig vissa saker. Pedagogerna använder ofta styrgrupper 
bestående av vissa elever i olika kunskapsnivåer. I den svenska skolan har undersökningar 
visat att dessa elever ofta ligger strax över de svagare eleverna, medan i den tyska skolan 
ligger styrgruppen strax under de starkare eleverna. Ju högre ribban sätts, desto färre elever 
kommer att uppnå kunskapsmålen. I framtidens undervisning anser författaren att eleverna 
borde få individualiserad undervisning anpassad efter deras olika sätt att lära sig ny kunskap. 
Det är speciellt viktigt att ge eleverna motivation, eftersom lärandet är en livslång process. 
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Enligt Boström (2004) är den traditionella undervisningen ineffektiv för alltför många elever, 
speciellt de som är lågpresterande. Om dessa elever får möjligheten att förvärva kunskap på 
sitt unika sätt så kommer de även att kunna fördjupa dessa kunskaper bättre än om man 
jämför med den traditionella undervisningen. Dunn & Dunns modell går ut på att man 
introducerar nya och svåra saker med varje individs starka sinne och därefter förstärker 
kunskapen genom ett eller två andra sinnen. Slutligen ska eleverna få möjlighet att använda 
sig av den information som de inhämtat.  

2.3 Kritik mot Dunn & Dunns modell 
Kroksmark (2006) påpekar att inlärningsmodellen enligt Dunn & Dunn är i behov av 
vidareutveckling. Teorin förenklar verkligheten och delar in den i fem kategorier och 21 
faktorer. Enligt den modellen ska man alltså sen dela in eleverna i olika allmänna fack och 
avdelningar. Mångfalden som finns i den mångfasetterade skolan kan omöjligt beskrivas i de 
olika kategorierna. Verkligheten är betydligt mer komplex än så. Makarna Dunns modell vill 
försöka beskriva lärstilar på ett enkelt och överskådligt sätt. Detta leder dock till att den inte 
passar in i den komplexa organisationen som pedagogerna jobbar i. Modellens sammansatta 
beskrivningar kan omöjligt överföras direkt på inlärningssituationerna. Författaren ifrågasätter 
hur man som pedagog ska kunna genomföra LS i verkligheten när man har en klass på 25-30 
elever eftersom LS innebär att man ska analysera elevernas inlärningssätt och individualisera 
undervisningen för varje elev.  
 
Boström (2004) menar att den allmänna kritiken som finns mot LS riktar in sig på att det finns 
många olika teorier kring LS som är utformade på helt skilda sätt. Detta skapar förvirring 
omkring begreppet lärstilar. Makarna Dunns modell handlar om hur individer bearbetar, tar 
till sig och behåller nya och svåra kunskaper. Kritikerna frågar sig här hur eleverna ska kunna 
fördjupa de nyförvärvade kunskaperna så att de blir till färdigheter. Om eleven ska kunna 
skapa en djupare förståelse så krävs även andra pedagogiska metoder och teorier.  
 
Vidare skriver Boström (2004) att pedagogernas kritik mot LS grundar sig i att lärarrollen 
förändras och blir annorlunda. En av konsekvenserna blir att pedagogen måste bli den person i 
klassrummet som är mest flexibel. Lärarna måste även bredda sin pedagogiska repertoar för 
att kunna tillgodose alla behov. En annan anledning till pedagogernas misstro är att många 
nya pedagogiska inriktningar och metoder har passerat genom tiderna. Metoderna har 
beskrivit lösningar på olika problem. Som en erfaren pedagog granskar man nya metoder med 
kritiska ögon för att se svårigheterna och riskerna. Här tycker Boström att det är viktigt att 
poängtera att lärstilar bör betraktas som en sammansmältning av olika metoder. Det är alltså 
inte en helt ny metod för undervisning utan snarare en guide som kan vara bra att använda 
utifrån varje elevs sätt att lära. Lärstilsteorin utgår ifrån att alla kan lära sig saker, men den tar 
inte hänsyn till de omgivande faktorerna som t.ex. kulturella, politiska, lokala eller 
ekonomiska omständigheter. Detta gör att teorin om lärstilar inte är en helt komplett 
pedagogisk metod utan snarare en modell eller ett komplement.  
 
Teorier som LS är inte speciellt kända i den svenska forskningen och detta medför att den inte 
har blivit så mycket granskad. Kritiken som här har framförts är att LS skulle vara något 
amerikaniserat. Denna kritik kan enligt Boström avslås direkt då de avhandlingar som finns 
på makarna Dunns modell är genomförda i flera olika länder, som bl.a. Filipinerna, Malaysia 
och Nya Zeeland.  
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Enligt Høien och Lundberg (1999) kan det uppstå problematiska effekter vid införandet av en 
ny metod på en skola. När en skola ska börja använda sig av en ny metod, tenderar lärarna 
ofta att vara väldigt entusiastiska till denna. Det kan leda till stor och positiv påverkan på 
elevers studieresultat i det korta perspektivet, utan att det behöver vara orsakat av den nya 
metodiken i sig själv, men av att lärarna är extra uppmärksamma och visar omsorg gentemot 
eleverna.  Resultatet av en utvärdering av metoden kan därigenom tendera att inte stämma på 
grund av att eleverna känner sig mer uppmärksammande i och med lärarnas beteende. Detta 
fenomen kallas för ”Hawthorne-effekten”.  
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3. Metod  

Data har samlats in genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med tre pedagoger 
som har kännedom och praktisk erfarenhet om inlärningsmetoden enligt Dunn & Dunns 
modell för lärstilar, samt observationer i klassrumssituationer för att få kunskap om hur olika 
inlärningsstilar fungerar i praktiken.  

3.1 Urval 
Jag har valt att intervjua tre pedagoger som informanter för att jag hade kännedom om att de 
har information om just det här undersökningsområdet. Jag valde att begränsa mig till tre 
informanter för att arbetet inte skulle bli för stort, samt för att ändå ge mig en möjlighet till att 
kunna se samband mellan deras svar och vad som kunde iakttas. Under ett arbetslagsmöte i 
den studerade skolan informerade jag om min undersökning och frågade om någon ville ställa 
upp som informant. Två pedagoger svarade ja, och dessa kallar jag för pedagog A och B. 
Pedagog C, valdes på grund av att hon jobbar aktivt med inlärningsstilar och är fortutbildare 
inom Dunn & Dunns inlärningsmodell. Pedagogerna valdes utifrån att de undervisar i olika 
årskurser och därigenom kunna se hur de olika pedagogerna arbetar med inlärningsstilar 
enligt Dunn & Dunns modell.  
 
Urval av pedagoger: 
 

• Pedagog A: Kvinna, Lärare i årskurs 2, 32 års yrkeserfarenhet 
• Pedagog B: Man, Lärare i årskurs 3, 23 års yrkeserfarenhet 
• Pedagog C: Kvinna, Lärare i årskurs 4, 33 års yrkeserfarenhet 

 
I samråd med pedagogerna valde jag ut sex elever för observation. Det fanns inga speciella 
kriterier vid urvalet av eleverna annat än att båda könen skulle vara representerade. De 
lektioner som observerades valdes ut av lärarna efter när de tyckte att det passade bra att 
komma, vilka råkade bli inom ämnena matematik och svenska.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
I den kvalitativa undersökningen har jag använt mig av två metoder; observation och intervju.  
Genom att använda både intervjuer och observationer kunde jag gå djupare i analysen. När jag 
utförde mina intervjuer och observationer har jag bland annat arbetat utifrån schemat enligt 
Dunn & Dunns inlärningsmodell (se Bilaga 3). Dessutom samtalade jag efter observationerna 
med berörda pedagoger. Denscombe (2000) menar att olika typer av datainsamlingsmetoder 
om samma ämne sannolikt ökar kvaliteten i undersökningen.  
 
Att vara i Åk 3 kändes naturligt eftersom jag hade träffat eleverna och pedagogerna tidigare 
och de hade förtroende för mig. Detta medförde att jag kunde röra mig fritt och kunde utföra 
mitt arbete på ett naturligt sätt. Genom att delta i klassrumssituationer var målet att få kunskap 
om hur olika inlärningsstilar fungerar i praktiken. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Intervjuer 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att informanterna inte skulle känna 
sig låsta vid fasta frågeställningar samt för att skapa en avslappnad miljö. Denscombe (2000) 
anser semistrukturerade personliga intervjuer är lätta att arrangera eftersom det inte kräver 
mer än att informanten och intervjuaren bestämmer tid för att träffas. Intervjuer genomfördes 
på informanternas arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga i deras vanliga arbetsmiljö. 
Vi valde ett rum där vi kunde sitta avskiljt och ostört. Denscombe (2000) menar att en 
forskare bör försöka hitta en lämplig mötesplats där man kan genomföra intervjun ostört och 
som erbjuder avskildhet. Intervjufrågorna kan iakttas i Bilaga 1.  
 
För att skapa en naturlig situation tog vi oss tid att prata lite innan intervjun påbörjade för att 
mjuka upp stämningen. Jag använde ljudupptagning för att jag skulle vara säker på att ingen 
information gick till spillo. Jag valde att endast intervjua en person åt gången och frågorna 
gicks igenom en efter en. Informanterna godkände att jag använde bandspelare och därför lät 
jag en sådan ligga framme. Intervjuerna tog cirka 35 minuter vardera. Det finns både fördelar 
och nackdelar med att använda en bandspelare. Fördelar med intervjuer som 
undersökningsmetod är att de inte kräver någon dyr utrustning och forskaren får värdefulla 
kunskaper om undersökningsområdet. Jag har också möjligheter att lyssna till ordval och 
tonfall så många gånger som jag vill, och jag kan skriva ut materialet för att på så sätt få en 
helhetssyn över arbetet. Det är också en fördel att kunna vara mer koncentrerad på det som 
sägs i intervjun. En nackdel med denna undersökningsmetod är att det är väldigt tidskrävande 
att lyssna igenom banden och att senare skriva anteckningar, menar Denscombe (2000).  

3.3.2 Observationer 

Jag gjorde en deltagande observation i en klassrumssituation för att få kunskap om hur olika 
inlärningsstilar fungerar i praktiken. Deltagande observation passade mig bäst för att få 
bredare kunskap omkring LS. Enligt Denscombe (2000) så innebär deltagande observation att 
man samlar in förstahandsinformation från verkliga situationer. Den informationen som man 
erhåller är från en naturlig miljö och forskaren får information direkt från läraren i 
klassrummet. Under observationstiden har jag tagit anteckningar och samtalat med berörda 
pedagoger efter observationen. Deltagande observation är när observatören deltar i situationen 
och ser direkt vad som händer, lyssnar på den verbala kommunikationen och kan ställa frågor, 
skriver Denscombe vidare (2000).  
 
Observationerna genomfördes under en svensklektion och två matematiklektioner på en 
timme vardera, som pedagogerna hade valt ut för att tiderna passade bra. Under min 
observation fäste jag stor uppmärksamhet vid hur miljön såg ut, eftersom enligt Dunn & 
Dunns inlärningsmodell har de miljömässiga elementen en viktig roll för inlärningen. Jag 
observerade elevernas arbetssätt för att se vilka olika inlärningsstilar eleverna använder sig av, 
samt hur undervisningen är upplagd. De faktorerna som jag ville studera fanns samlade i ett 
observationsschema (Bilaga 2) där jag noggrant registrerade aktiviteterna i klassrummet. 
Observationsschemat sammanställdes efter det att intervjuerna var genomförda. Detta på 
grund av att kunna se om pedagogerna ”lever som de lär”.  
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Innan varje observation påbörjades berättade pedagogerna för eleverna att författaren var 
närvarande för att observera hur klassen arbetar. Jag valde att sitta vid sidan i klassrummet, 
där det inte hände så mycket aktiviteter, för att utföra min undersökning utan att ta för mycket 
uppmärksamhet. Jag intog en passiv roll utan att lägga mig i undervisningen. Dock var det 
några nyfikna elever som kom fram och pratade med mig och undrade vad jag gjorde, som jag 
besvarade på ett kortfattat sätt. Vid varje lektionstillfälle observerades två elever, men endast 
en elev åt gången under en halvtimme vardera.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna i sin helhet. Intervjuerna lästes om och 
om igen för att ta ut de viktigaste materialen. Därefter sammanställdes det viktigaste utifrån 
mina frågor för analys och delades upp i olika rubriker kategoriserade efter materialet som 
redovisas i resultatet. Enligt Denscombe (2000) måste kvalitativa data organiseras innan de 
låter sig analyseras. 
 
Observationerna sammanställdes utifrån hur de observerade eleverna arbetar, vilka sinnen de 
använder, hur pedagogerna lägger upp lektionen och hur klassrumsmiljön ser ut. Resultatet 
presenterades i form av en tabell och som en berättelse. Detta gav mig en översikt över 
observationerna och det blev lättare att sedan analysera.  

 
För att analysera gick jag först igenom intervjuerna och plockade ut de västentliga delarna. 
Därefter tittade jag på vad som kopplas ihop med observationerna, för att se om pedagogerna 
arbetar som de förespråkar. Slutligen kopplades empirin ihop med teorin.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och validitet betyder giltighet, enligt Stukát (2005). 
Reliabilitet innefattar om resultat från metoden är sanna och ifrågasätter om man valt det 
bästa mätinstrumentet för just ens egen studie. En störning som kan påverka resultatet är om 
informanten missuppfattar frågorna under intervjun eller om intervjuaren misstolkar 
informantens svar.  
 
De intervjuer som har genomförts i undersökningen är med informanter som är av mest 
relevans för syftet. De pedagoger som tillfrågats känner jag sedan tidigare och utifrån det 
bedömde jag att de kunde bidra med kunskaper till undersökningen. Detta kan ha minskat 
tillförlitligheten i undersökningen. Både jag och informanterna kan därigenom ha blivit 
påverkade. I och med denna undersöknings omfattning fanns inte tiden till att söka reda efter 
en okänd skola där de arbetar med LS.    
 
Validitet brukar inbegripa hur bra valet av mätinstrument är i förhållande till den information 
som man söker. Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten, skriver Stukát 
(2005) vidare. Om forskaren verkligen undersöker det som var studiens syfte från början. Det 
lilla antalet informanter har medfört att resultatet inte kan generaliseras.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till de olika etiska principerna, och jag har i mitt arbete 
eftersträvat att utgå från de forskningsetiska reglerna som har getts ut i Stukát (2005). I Stukát 
(2005) finns det fyra grundläggande huvudkrav: 
 

• Informationskravet: innebär att informanterna ska informeras om studiens syfte 
samt att deras deltagande är frivilligt. Dessutom har de rätt att veta att de när som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan. Innan genomförandet meddelades 
informanterna om att deras deltagande i undersökningen skulle vara anonymt och att 
de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

 
• Samtyckeskravet: går ut på att informanterna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. De undersökta pedagogerna gav alla sitt medgivande både till 
observationerna och till intervjuerna. Enligt pedagogerna på skolan har skolan ett 
avtal med föräldrarna där de gett sitt medgivande till att lärarstudenter får komma och 
observera deras barn i utbildningssyfte. I ett missivbrev (Bilaga 4) har föräldrarna 
godkänt att deras barn kan ingå i min vetenskapliga rapportering.  

 
• Konfidentialitetskravet: betyder att forskaren ska ta hänsyn till de medverkandes 

anonymitet. I studien användes inte informanternas egna namn utan benämns som 
pedagog A och pojke 1 osv. Jag har också avstått från att identifiera skolans namn för 
att göra det svårare för utomstående att identifiera lärarna och eleverna. Informanterna 
blev informerade också om att mitt forskningsarbete skulle läggas ut på Internet när 
det var färdigt.  

  
• Nyttjandekravet: menas att informationen endast får användas i undersökningens 

syfte. Det insamlade materialet kommer inte att användas till något annat än till denna 
studie.  
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4. Resultat  

4.1 Intervjuer av pedagoger 
I följande kapitel kommer jag att sammanställa den information utifrån min frågeställning 
som de deltagande informanterna delgav mig under intervjuerna. Svaren från intervjuerna 
(intervjufrågor se Bilaga 1) presenteras under de nedanstående fem olika rubrikerna.  

4.1.1 Erfarenhet av traditionell undervisning 
(förmedlingspedagogik) 

De intervjuade pedagogerna har lite olika uppfattning om vad som anses med traditionell 
undervisning eller förmedlingspedagogik. Pedagog B förstod inte ens frågan utan behövde få 
det förklarat enligt litteraturdefinitionen. Han berättade efteråt att han aldrig hade jobbat med 
förmedlingspedagogik. Pedagogerna A och C började båda sina yrkeskarriärer med att 
undervisa på ett traditionellt sätt. Läraren stod vid sin kateder och förmedlade kunskap till 
eleverna som satt på rad vid stol och bord. Alla eleverna jobbade med samma tema och följde 
samma tempo som läraren bestämde i enlighet med studieschemat.  

4.1.2 Introduktion av Learning Styles på skolan 

Pedagogerna A och C framförde att de 1995 var på en föreläsning här i Sverige med Barbra 
Prashnig från Nya Zeeland som har utvecklat Dunn & Dunns inlärningsmodell. Pedagogerna 
fick förklarat för sig att individer tar in ny kunskap och information på olika sätt och bearbetar 
den på olika sätt. Prashnig menar att det inte endast finns ett rätt sätt att tänka mest effektivt, 
utan ett sätt som en elev tycker är omständligt kan vara en enklare väg för en annan elev och 
vice versa. Hon förklarade också om varför olika individer föredrar att göra saker på olika 
sätt. Föreläsningen med Prashnig väckte stort intresse hos pedagogerna och de ville ta till sig 
mer kunskap omkring teorin. Två utvalda pedagoger, varav den ena var pedagog C, åkte med 
Prashnig till Nya Zeeland (1996) för att besöka olika skolor som jobbar utifrån Dunn och 
Dunns inlärningsmodell. De berättade att Prashnig även vid ett senare tillfälle föreläst i sina 
teorier för alla pedagoger i den aktuella skolan.  
 
Pedagog C förklarade under intervjun att det inte är möjligt att jobba exakt utifrån Dunn & 
Dunns inlärningsmodell. Anledningen är att det inte finns tillräckligt mycket färdigt utvecklat 
material på svenska. Det hade därför krävts att pedagogerna endast hade jobbat halvtid med 
undervisning om de dessutom skulle ha utvecklat fullständigt material i parallell. Enligt Dunn 
& Dunns inlärningsmodell skall studiematerialet anpassas individuellt. Det vill säga en typ av 
material för elever som behöver lite mera struktur, en annan typ för genomsnittliga elever och 
en tredje typ för elever som är mycket duktiga och kreativa. Pedagog C menar att hon inte 
hinner med all denna individanpassning just nu utan att studiematerialet utvecklas 
kontinuerligt i samarbete med alla inblandade pedagoger i skolan, och kan kanske på sikt leda 
till ett bibliotek av material i stil med intentionerna till Dunn & Dunn. Emellertid jobbar 
pedagogerna i den undersökta skolan med en försvenskad modell av Dunn & Dunns 
inlärningsmodell och använder den som inspiration.  
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4.1.3 Positiva och negativa effekter av Learning Styles 

De intervjuade pedagogerna var framför allt positiva till Learning Styles. 
 
Pedagog A menar att hon har utvecklats på olika sätt som pedagog och tagit till sig delar av 
LS. Hon anser att elever utvecklas olika med olika förutsättningar och alla kan inte jobba med 
samma material. Om man ska nå alla elever krävs det en varierande undervisning som är 
individanpassad. Eleverna blir mer aktiva om de jobbar där de befinner sig, klarar av skolan 
och tycker det är kul om man har ett individualiserat arbetssätt. De får röra på sig och 
använder olika sinnen vid inlärningen. Eleverna jobbar utifrån arbetsscheman och då lär de 
sig mer att ta ansvar och jobba självständigt, menar pedagogen.  
 
Pedagog B tycker att han är mer medveten än tidigare om varför eleverna har behov av att 
röra på sig och ha ett varierande arbetssätt som passar flera elever. När eleverna gör olika 
saker, menar han, blir det aldrig tråkigt för dem och detta leder till det blir lustfyllt och 
roligare för eleverna att lära sig nya saker.   
 
Pedagog C anser att hon generellt ser att eleverna är mycket mer positiva i sin inställning till 
skolan. Eleverna tycker att det är kul och spännande att jobba när de får göra olika saker och 
fokuserar på att träna sina hjärnhalvor. Hon menar att eleverna får röra på sig, prata om de 
behöver och kan ha bakgrundsmusik (klassisk) när de arbetar. Elever som blir störda av 
musiken kan använda hörselskydd eller gå och sätta sig i ett annat rum.  
 
Pedagog B och C menar att hela undervisningen är upplagd så att eleverna hela tiden arbetar 
med olika material och att arbetet är mer tidskrävande, men påpekar samtidigt att det 
definitivt är bra för eleverna.  
 
Pedagog A anser att hon inte jobbar exakt utifrån LS, men har anammat en del av det och 
tycker att det fungerar bra. Hon har inga negativa anmärkningar att presentera.  

4.1.4 Lärarens beskrivning av sitt arbetssätt 

Pedagog A menar att hon utgår från eleverna och hela tiden har dialog med dem för att veta 
deras erfarenheter och kunskap. Det är viktigt att alla kommer till tals och när man pratar över 
huvudet på dem så får man inte eleverna med sig och de tappar motivation och intresse för 
lärandet, anser pedagogen. Alla behöver inte jobba med samma saker och behöver vara 
delaktiga. De arbetar mycket individuellt i sin egen takt och efter sin egen förmåga. 
Undervisningen är varierande och passar alla elever eftersom de kan använda sina händer, 
kropp och de får även lyssna, och det är viktigt jämfört med om eleverna bara sitter och 
jobbar och tar emot information. Pedagog A sa även att de använder mycket taktilt (laborativt) 
material och även visuella och kinestetiska övningar. Elever på lågstadiet har ett stort behov 
av rörelse och de får göra mycket rörelselekar, menar pedagogen. Det var något som även 
pedagog B betonade. Pedagog A sa att det finns elever som man inte får med sig i alla fall, 
men om man hade traditionell undervisning där rörelsemöjligheterna är begränsade, så att 
eleverna måste sitta still hela tiden vid bord och jobba, så blir det svårare för eleverna att 
koncentrera sig. Genom att använda LS, menar pedagogen, så kommer elever som är lite 
okoncentrerade och har stort behov av att röra på sig, till sin rätta. Dessa elever kan sitta på 
golvet och arbeta samt plocka med händerna och använda sin kropp genom olika rörelser. 
Pedagogen sa att ”När vi har temaarbeten som t.ex. NO och SO, då arbetar eleverna nästan 
med samma saker, men efter förmåga”. Pedagogen anser att för att fånga upp alla elever 
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börjar hon ett tema genom att gå från en global/holistisk helhet, för att sedan gå in i detaljer. 
När eleverna arbetar med svenska är det inte bara att skriva orden, och i matematiken är det 
inte bara att räkna i boken. Det finns också olika material som eleverna använder, menar hon. 
Pedagogen påpekar också vikten av att eleverna arbetar i sin egen takt utifrån ett 
arbetsschema som innehåller olika moment. När eleverna arbetar med arbetsschemat vet 
elever var svenska-, matte- respektive skönlitteraturhyllan finns, och det underlättar deras 
arbete och samtidigt får eleverna röra på sig när de ska hämta olika material. 
 
Pedagog A menar att de inte har rader med bänkar och stolar, men att klassrummen har rum i 
rum där eleverna kan sitta med en kompis eller ensamma. Det är även viktigt att sätta upp 
teckningar och bilder på saker som eleverna har gjort på väggen, eftersom då sker inlärningen 
omedvetet, menar pedagogen. Hon berättade att de använder punktbelysning som står på varje 
arbetsplats, men att de inte använder takbelysning. Även pedagog C berättade att barn hade 
mindre behov av belysning än vuxna, samt att lysrör gör barnen oroliga och rastlösa, och 
därför användes taklamporna väldigt sällan.  
 
All undervisning är anpassad, menar pedagog B, utifrån alla fyra perceptuella preferenser, 
som auditiv, visuell, kinestetisk och taktil. Pedagogen planerar sitt arbete utifrån 
individanpassad undervisning som baseras på de fyra olika sinnena. Han anser det är viktigt 
att eleverna inhämtar kunskaper och ny information via sina bästa sinnen. Pedagogen vill ha 
variation av konkreta material när de arbetar med teman, som är tillgängliga för eleverna för 
att väcka deras intresse och för att öka inlärningen. Detta material består bland annat av olika 
bordspel med frågor och svar, pussel som innehåller frågor och svar, film och lättlästa böcker 
på CD. En undervisning börjar med den globala stilen för att fånga alla eleverna och väcka 
deras intresse och övergår sedan till den analytiska undervisningsstilen, menar pedagogen. 
Eftersom de inte har en traditionell undervisning som grund, menar pedagogen, så behöver 
inte eleverna ha fokus framåt mot tavlan hela tiden. Eleverna trivs och jobbar bäst om miljön 
är informell och ombonad, menar han.  
 
Pedagog C anser att eleverna tar in ny kunskap och information på bästa sätt samt minns 
bättre när de använder sitt starkaste sinne. Ofta föredrar elever ett eller två sinnen, när de ska 
lära sig nya saker, men den multisensoriska inlärningen (både de starka och de svaga sinnena) 
måste tränas upp för att kunskapen ska bli bestående. Pedagogen menar att eleverna har ett 
arbetsschema som innehåller de multisensoriska preferenserna, visuella, taktila, kinestetiska 
och visuella övningar. När eleverna arbetar på detta sätt, så tycker pedagogen att man når 
elevernas olika behov och hittar deras bästa individuella inlärningsmetod. Pedagogen berättar 
under intervjun att de nästan alltid arbetar holistiskt, med helheten innan detaljerna. Den 
holistiska undervisningen inleds t.ex. med en tankekarta, en teater, en tävling eller liknande 
för att väcka nyfikenhet, intresse och glädje hos eleverna, menar hon. Pedagogen menar att 
klassrumsmiljön har stor betydelse för inlärningen och var tvungen att möblera om sitt 
klassrum. Nu finns olika typer av arbetsplatser där eleverna kan sitta eller ligga på golvet och 
arbeta, sätta sig vid bord med flera eller för sig själv. I och med den nya möbleringen var det 
omöjligt att återgå till den traditionella undervisningsmetoden igen. Ommöbleringen har 
skapat nya och fina arbetsplatser till eleverna, där deras olika behov tillgodoses. Nu finns det 
inte längre den traditionella riktningen framåt tavlan i klassrummet. Den nya ordningen 
medför att pedagogen måste vara mer aktiv i sina elevers lärprocesser. Det finns varken tid 
eller plats att sitta framme vid tavlan och övervaka eleverna utan nu sitter pedagogen där 
platsen och behovet efter vägledning behövs. Pedagog C berättade också att det är lättare att 
fånga upp alla elever när de sitter runt den stora mattan i mitten av klassrummet.  
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4.1.5 Diagnostisering av elevers inlärningsstilar 

Samtliga pedagoger har valt att inte göra en diagnos för att ta reda på elevernas 
inlärningsstilar. Deras tanke var att presentera så många sinnen som möjligt och låta eleverna 
pröva vilket som passar de bäst. Pedagog C sa att hon uppmuntrar sina elever att börja lära in 
det som de tycker är lättast och hon menade att eleverna därigenom arbetar med det som de är 
bäst på. Sedan förstärks kunskaperna med de andra sinnena. Alla tre pedagogerna menade att 
de kan se vilket sinne som dominerar hos varje elev. Pedagog C sa att lärarna på skolan inte 
får gissa vilken inlärningsstil en elev har på grund av risken att säga fel.  

4.2 Observationer 
 De tre observationerna ägde rum på samma skola, men i olika klasser (Tabell 1). Under 
observationstillfällena studerades elevernas sinnespreferenser, studietekniker och 
klassrumsmiljöerna enligt observationsschemat (Bilaga 2). Nedan sammanfattas i en tabell 
(Tabell 2) observationerna av de elever som studerats. 
 
Tabell 1. Beskrivning av vad som observerats. 

Pedagog Observerade elever Årskurs Ämne Antal elever 
A pojke 1 och flicka 1 2 Svenska 10 (del av klass) 
B pojke 2 och flicka 2 3 Matematik 11 (del av klass) 
C pojke 3 och flicka 3 4 Matematik 10 (del av klass) 

 
 
Tabell 2. Sammanfattning av observationerna av eleverna.  (Sinnen = visuell, taktil, kinestetisk och auditiv) 

 Pojke 1 Flicka 1 Pojke 2 Flicka 2 Pojke 3 Flicka 3 

Perceptuella 
preferenser 

Använde 
alla sinnen 
ofta. 
 

Använde 
alla sinnen 
ofta. 

Använde 
de taktila, 
visuella 
och 
auditiva 
sinnena 
ofta. 
Kinestetiskt 
sinne 
användes 
sällan.   
 

Använde 
de taktila, 
visuella 
och 
auditiva 
sinnena 
ofta. 
Kinestetiskt 
sinne 
användes 
sällan.   

Använde 
de visuella 
och 
auditiva 
sinnena 
ofta. 

Använde 
de 
visuella 
och 
auditiva 
sinnena 
ofta. 

Arbetssätt 

Arbetade 
först med 
en annan 
elev och 
sedan själv. 
Frågade 
läraren om 
hjälp 
ibland. 

Arbetade 
först med 
en annan 
elev och 
sedan själv. 
Frågade 
läraren om 
hjälp 
ibland. 

Arbetade 
hela tiden 
själv.  

Arbetade 
hela tiden 
själv, men 
frågade 
hela tiden 
läraren 
efter 
avslutad 
övning. 

Arbetade 
hela tiden 
själv. 

Arbetade 
hela tiden 
med 
annan 
elev. 
Frågade 
läraren 
om hjälp 
ibland. 
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4.2.1 Pedagog A (Svenska i årskurs 2) 

Lektionen inleddes genom att pedagogen hade genomgång på mattan i en övning om 
motsatsord som eleverna skulle göra. Övningen gick att genomföra på olika sätt beroende på 
vilket sinne en elev ville använda sig av. Efter genomgången fick eleverna gå och arbeta 
självständigt eller med varandra utifrån deras eget arbetsschema. Eleverna arbetade med 
många olika saker och de hade alla tillgång till olika typer av material, som stimulerar olika 
sinnen.  
  
Klassrumsmiljö 
 
I mitten av klassrummet fanns en stor matta, som eleverna och pedagogen har som 
samlingsplats. Mattan var medelpunkten för klassen och den användes för genomgång. Jag 
kunde se att klassrummet inte hade stora väggskåp utan istället fanns det låga förvaringsskåp 
som användes för rumsindelning. Runt på väggarna fanns många fina bilder, texter, samt 
färggranna planscher som eleverna hade gjort. I denna klass fanns det möjligheter att jobba i 
grupp runt ett bord, i par eller att ligga på golvet. På varje elevarbetsplats och runt i 
klassrummet fanns punktbelysning.  

4.2.2 Pedagog B (Matematik i årskurs 3) 

Lektionen inleddes genom att pedagogen hade genomgång på mattan i salens mitt och gick 
igenom hur eleverna kan använda en ”gå-matta” när de ska räkna matte. Efter genomgången 
fick eleverna gå och arbeta självständigt eller med varandra utifrån deras eget arbetsschema. 
Eleverna arbetade mest med sin matematikbok, även om det fanns tillgång till material som 
stimulerar olika sinnen. Eleverna arbetade utifrån sina egna förmågor och med väldigt många 
olika böcker. Efter cirka 20 minuter satte läraren på musik så att eleverna skulle få röra på sig. 
Eleverna gick ut på mattan och jonglerade till musiken. 
 
Klassrumsmiljö 
 
Miljön i tredjeklassen hos pedagog B, hade en stor matta i mitten av rummet framför tavlan, 
som eleverna och pedagogen har som samlingsplats. Mattan var medelpunkten för klassen och 
den användes för genomgångar. Klassrummet hade inte stora väggskåp, istället hade det låga 
förvaringsskåp som används för rumsindelning. Det fanns gröna växter i stora fönster och runt 
på väggarna fanns många fina bilder, texter, samt färggranna planscher som eleverna hade 
gjort. För de elever som ville sitta mjukt och bekvämt, fanns det två stora soffor till höger och 
vänster om den stora mattan. Det fanns också två stora sittsäckar och två fåtöljer. I denna 
klass fanns det möjligheter att jobba i grupp runt ett bord, i par, ligga på golvet eller sitta i 
soffan. Det fanns också möjligheter för de elever som vill jobba ensamma i ett avskilt rum 
utan att bli störda. På varje elevs arbetsplats och runt i klassrummet fanns punktbelysningar. 

4.2.3 Pedagog C (Matematik i årskurs 4) 

Lektionen började med att eleverna fick redovisa ett arbete som de gjort. De övriga eleverna 
satt på mattan och lyssnade och ställde frågor. Sedan gick eleverna och satte sig på olika 
arbetsplatser och började arbeta med matematik. Eleverna arbetade mest med sin 
matematikbok, men pedagogen berättade efter observationen att hon ibland glömmer bort att 
påminna sina elever att använda material som finns tillgängligt för att stimulera olika sinnen. 
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Eleverna arbetade i sin egen takt. Pedagogen gick runt mycket bland eleverna och hjälpte dem 
istället för att låta dem själva lösa problemen med hjälp av olika material som fanns 
tillgängligt.  
 
Klassrumsmiljö 
 
I ena änden av klassrummet fanns en stor matta, som eleverna och pedagogen har som 
samlingsplats. Mattan användes för genomgång. Jag kunde se att klassrummet inte hade stora 
väggskåp utan istället fanns det låga förvaringsskåp som användes för rumsindelning. Runt på 
väggarna fanns många fina bilder, texter, samt färggranna planscher som eleverna hade gjort. 
Det fanns också tre stora sittsäckar, en stor soffa och två mjuka stolar. På mattan fanns det 
även ett hav av kuddar. I denna klass fanns det möjligheter att jobba i grupp runt ett bord, i 
par, ligga på golvet, bland kuddarna eller sitta i de mjuka möblerna. På varje elevarbetsplats 
och runt i klassrummet fanns punktbelysningar.  
 



 19  

5. Analys 

5.1 Dunn & Dunns inlärningsmodell enligt informanterna 
Alla intervjuade pedagoger är övervägande positiva till inlärningsmetoden LS. Deras 
generella inställning är att eleverna tycker att undervisningen är rolig och att den aldrig är 
tråkig, på grund av varierande arbetssätt. Det kan bero på att de är väldigt engagerade i 
modellen. Enligt Høien och Lundbergs (1999) beskrivning av ”Hawthorne-effekten”, kan 
pedagogers entusiasm smitta över på elever och kortsiktigt frambringa goda studieresultat, 
oberoende av själva metodens objektiva kvaliteter. Informanterna var inte kritiska mot LS. 
Pedagog B och C hade bara en gemensam kritisk anmärkning, vilket var att arbetet är mer 
tidskrävande – för lärarna. Pedagog A, som inte jobbar exakt utifrån LS, men ändå använder 
delar av metodiken, har heller inga negativa kommentarer. Boström (2004) menar att de 
pedagoger som är kritiska mot LS anser att en lärare som arbetar med detta i klassrummet 
måste vara väldigt flexibel. Även Pedagog C ansåg att en lärare som arbetar med LS måste 
anpassa sig efter den rådande situationen. Ur elevernas perspektiv finns det alltså inga 
negativa aspekter med metoden, enligt de tre pedagogernas beskrivningar. Det är motiverat att 
ifrågasätta om de intervjuade informanterna kategoriskt har underlag för att påstå att 
inlärningsmetoden LS verkligen är den bästa metoden för alla elever och vid alla tillfällen. 

5.2 Tillämpning av modellen 

5.2.1 Diagnostisering och studiematerial 

Samtliga intervjuade pedagoger har valt att inte göra en diagnos för att ta reda på elevernas 
inlärningsstilar. Deras tanke är att presentera så många inlärningsområden som möjligt och 
låta eleverna prova vilket som passar dem bäst. Dunn & Dunn (1995) anser att lärare ska 
diagnostisera och sedan informera varje elev om hennes eller hans starka sidor. Varken 
pedagog A, B eller C informerar sina elever om vilken inlärningsstil de tycker att eleverna har 
som preferens, även om de ofta har en uppfattning i frågan. Man kan därmed konstatera att 
pedagogerna i den studerade skolan inte följer alla principerna enligt LS. Enligt pedagog C 
fungerar inte Dunn & Dunns modell fullständigt på skolan. Detta beror på att pedagogerna 
inte har hunnit tillverka tillräckligt mycket med material som behövs. Dunn & Dunns 
läromedel finns inte översatt till svenska, berättade hon. På skolan arbetar pedagogerna därför 
med en försvenskad version av LS, eftersom pedagogerna skapar allt material själva från 
grunden. Hon ansåg vidare att de inte hinner med all den individanpassning som krävs för att 
fullkomligt utöva Dunn & Dunns inlärningsmodell. Även pedagog A ansåg att hon inte 
använder modellen helt utifrån ursprunget, men att hon använder sig av vissa delar av den i 
sin undervisning. Frågan är om pedagogerna verkligen jobbar enligt LS, eller om de arbetar 
med varierande metoder, som vilken lärare som helst. Under alla förhållanden, så definierar 
pedagogerna B och C sin arbetsmetodik som LS, medan pedagog A har den som 
inspirationskälla. 
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5.2.2 Individanpassning 

Campbell (1997) refererar till Gardner som har som utgångspunkt att elever lär sig på olika 
sätt. Enligt Gardner (1994) känner sig människor mer motiverade och blir mer engagerade om 
de får möjlighet att använda sin bästa intelligens, sin personlighet, sin kreativitet, sina talanger 
och sina intressen i lärandet. Prashnig (1999) anser också att elevernas personliga 
förutsättningar måste bli tillgodosedda för optimal inlärning. Även alla pedagogerna menade 
att varje elev lär sig på sitt individuella sätt och att detta måste tillgodoses. Pedagog A sa att 
elever har olika förutsättningar och att alla inte kan arbeta med samma material. Kroksmark 
(2006) anser tvärtom att det i praktiken är svårt att genomföra Dunn & Dunns fem kategorier 
eftersom skolan är så mångfasetterad. Författaren menar att verkligheten är mer komplex än 
modellen ger intryck av och att det vanligtvis stora antalet på 25-30 elever gör det svårt att 
individualisera undervisningen. I de observerade klasserna däremot var det endast runt 10 
elever. De studerade klasserna i årskurs 2-4 har alla runt 30 elever, men de delas upp i mindre 
grupper i de flesta ämnesområdena. En individanpassad undervisning blir därför enklare att 
förverkliga.  
 
Enligt Prashnig (1999) fungerar den traditionella undervisningen utmärkt för de personer som 
är analytiska. Både Boström (1989) och Dunn & Dunn (2005) anser att de flesta yngre elever 
är globala och att det traditionella sättet därför inte passar i skolan. Pedagog A och B talade 
om att de har genomgångar med eleverna i början av lektionerna. Detta gör de för att fånga 
upp de globala eleverna. Enligt Dunn & Dunn (1995) vill globala människor se helheten innan 
de får detaljerna, medan analytiska människor vill se detaljerna före helheten. Alla 
pedagogerna menade att de arbetar utifrån ett globalt perspektiv. Under observationerna 
kunde det ses att pedagog A och B till att börja med hade genomgång med eleverna på 
mattan, som är rummets medelpunkt. Efter genomgången så tog eleverna fram sina egna 
arbetsscheman och började jobba. Pedagog C sa att hon nästan alltid arbetar globalt, med 
helheten innan detaljerna, men detta var däremot inget som kunde observeras, vid det enstaka 
lektionstillfället. Boström och Wallenberg (2005) anser att pedagogiken där läraren förmedlar 
kunskap till eleverna, som endast är mottagare av kunskapen, bör ersättas med att läraren 
istället ska vara handledare eller mentor till elever. Under observationerna kunde det 
konstateras att pedagogerna arbetade som handledare, eftersom eleverna arbetade mycket 
individuellt och att pedagogerna gick runt i klassen och hjälpte till. Pedagog A menade att hon 
fungerade som en handledare i och med att hon finns där om eleverna behöver hjälp och att 
undervisningen fungerar utifrån elevernas individualitet. Även Arfwedson (1998) anser att 
traditionell undervisning erbjuder mindre utrymme för individualisering och att detta kan leda 
till att eleverna tappar motivationen. Pedagog B sa att hans undervisning inte var traditionell, 
där eleverna inte behöver fästa fokus mot tavlan hela tiden. Pedagog C sa att det i och med 
möbleringen i klassrummet medför att hon är mer aktiv i elevernas lärprocess och att hon 
själv sitter vid de elever som behöver vägledning. Litteraturen verkar stödja en 
global/holistisk framför analytisk undervisningsform i lägre åldrar. Boström (1989) menar att 
runt 75% av eleverna i de lägre åldrarna och 50%  inom högre studier tenderar att vara 
globala. De studerade klasserna har uppenbarligen anammat teorierna och anpassat både de 
fysiska miljöerna och förhållningssätten i praktiken.   
 
Enligt Boström (1998) bör de perceptuella preferenserna stimuleras och utvecklas hos 
individerna för att öka lärandet. Alla pedagogerna sa att de arbetar med ett arbetsschema som 
innehåller de fyra perceptuella preferenserna (visuella, auditiva, taktila och kinestetiska), 
enligt Dunn & Dunn (1995). Pedagog C ansåg även att eleverna måste arbeta med alla 
sinnena för att kunskapen ska bli bestående. Observationerna visade på att det i alla klassrum 
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fanns tillgång till material som stimulerar alla preferenserna och att eleverna arbetade med 
flera av sina sinnen. De observerade eleverna som arbetade i klassen med pedagog C arbetade 
enbart med de visuella och auditiva sinnena. Under denna lektion hjälpte läraren eleverna 
genom att ge mycket personlig handledning. Flicka 3, som frågade läraren om hjälp, använde 
enbart de auditiva och visuella sinnena. Pojke 3, som däremot inte frågade läraren om hjälp, 
kanske var mest auditiv och/eller visuell. Lektionen kunde uppfattas som en traditionell 
undervisning. Det är kanske här poängen med olika inlärningsstilar ligger, att man just skall 
anpassa undervisningen efter behov, och behoven till den observerade klassen var de klassiska 
auditiva och visuella.  

5.2.3 Miljömässiga faktorer 

Enligt Boström (1998) lär sig små barn när hela kroppen och det kinestetiska sinnet är 
involverat. Alla pedagogerna menade att eleverna på lågstadiet lär sig bäst när de får använda 
rörelse. Användningen av kinestetiska preferenser och även taktila preferenser kunde även 
observeras hos pedagog B som mitt i sin lektion jonglerade till musik med eleverna. Stensmo 
(1997) refererar till en studie som har visat på att de flesta eleverna lär sig via den kinestetiska 
preferensen. Enligt Dunn & Dunn (1995) vill elever som är globala gärna lyssna till musik när 
de arbetar. Pedagog C påpekade vikten av musik utan ord i undervisningen. Ingen av 
pedagogerna använde dock musik i bakgrunden när observationerna gjordes, förutom under 
jongleringstillfället. Den observerade miljön hos alla pedagogerna kunde konstateras vara 
global med informell möblering och punktbelysning. Enligt Dunn & Dunns (1995) teori om 
miljömässiga faktorer betonar de att ljud, ljus, temperatur och möbler har stor betydelse för 
elevernas inlärning. Alla pedagogerna sa att eleverna arbetar bäst om möbleringen är 
informell. Det här är enligt makarna Dunn (1995) något som kännetecknar ett globalt 
arbetssätt. I undersökningen gjordes dock ingen jämförelse mellan skolan som arbetar enligt 
LS och andra skolor. Därigenom finns det inte underlag för att förklara hur det ser ut på andra 
skolor och inte heller om detta är specifikt för skolor som använder sig av LS.  
 
Det sociologiska elementet, enligt Dunn & Dunns (1995) inlärningsmodell, förklarar hur olika 
elever föredrar att jobba. Detta kunde observeras under alla lektionerna. Eleverna hade 
möjlighet att arbeta som de ville, ensam, i par, med lärare, eller i grupp. I det fysiologiska 
elementet förtydligas att tiden på dygnet är avgörande för en individs inlärning. Författarna 
skriver att den bästa tiden för inlärning är efter kl. 10:00. Det här var inte något som någon av 
informanterna kommenterade under intervjun, men det observerades att kärnämnen som 
matematik och svenska lades i lektionsscheman efter kl. 10:00. Intag av föda är något som 
makarna Dunn (1995) lägger vikt vid som hjälpmedel i lärandet för vissa elever. Inga elever 
intog något att äta under observationerna. En orsak till detta kan även vara att eleverna inte 
var hungriga eller att de är sådana elever som inte vill ha något tilltugg när de arbetar. 

5.2.4 Modellens lämplighet i olika undervisningsstadier  

En arbetsmetod som bygger på LS gör anspråk på stora lärarresurser, eftersom 
individualiserad undervisning gör att antal elever per lärare måste vara få, för att läraren ska 
hinna ge stöd åt alla. I den studerade skolan har man strukturerat organisationen sådan att 
klasserna är indelade i ungefär 3 grupper på omkring 10 elever vardera under lektioner i 
kärnämnen. Pedagogerna roterar med att undervisa i sina respektive specialområden för de 
olika grupperna. I högre studier, där lärarresurserna är relativt begränsade, det är många 
elever per pedagog, så är förutsättningarna för att använda LS synnerligen komplicerade. Det 
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är för det första begränsad tid för konsultationer. Om man även beaktar kravet på 
individualiserat material, så verkar LS nästan omöjligt att realisera i högre studier, eftersom 
undervisningsmaterialet på denna nivå är starkt specialiserat. Metoden LS verkar därför lämpa 
sig bäst i grundskolan, med en successiv övergång till en bättre lämplighet för traditionell 
undervisning (förmedlingspedagogik) i högre studier.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Pedagogerna fick tillgång till intervjufrågorna före intervjun. Detta kan ha varit en fördel, 
eftersom det förmodligen ledde till att pedagogerna hade lättare att svara på frågorna. 
Nackdelen med att lämna ut frågorna innan intervjun kan vara att informanterna svarar på 
frågorna som de tror att intervjuaren vill att de ska svara, eftersom de får tid på sig att tänka 
efter.  
 
Användning av bandspelare under intervjun var naturligt för pedagogerna. Därigenom har inte 
detta påverkat undersökningens validitet. Under intervjuerna var det inte heller några störande 
moment som uppkom.  
 
I den kvalitativa undersökningen valdes att göra intervjuerna före observationerna för att 
studera om pedagogerna lever som de lär. Detta kan dock ha påverkat pedagogernas arbetssätt 
under de observationer som gjordes, eftersom pedagogerna därigenom fick tid att förbereda 
sig både mentalt och med materialet.  
 
Observationerna genomfördes endast av författaren och detta kan ha påverkat tolkningen av 
dessa. I och med att författaren var ensam som observatör påverkades resultatet av hennes 
värderingar och tolkningar. Därigenom påverkades validiteten negativt. Validiteten kan även 
ha påverkats negativt eftersom de renskrivna observationerna och intervjuerna inte skickades 
till informanterna för granskning. Det här gjordes inte på grund av att pedagogerna själva 
hade så mycket att göra och själva inte ville ta del av dessa.  
 
En potentiell nackdel, och som kan ha påverkat undersökningen, är att skolan som studerats är 
författarens partnerskola och att hon därmed känner till pedagogerna som hon intervjuade och 
observerade. För att öka validiteten skulle en annan skola ha valts, men detta gick inte att 
genomföra eftersom det här examensarbetet har begränsad arbetstid och att författaren därför 
inte har hunnit kontakta någon okänd skola. Å andra sidan kan det vara fördel att känna 
skolan väl, vilket ger större erfarenhetsunderlag att basera undersökningen på. Det optimala 
hade dock varit att som jämförelse även ha studerat en annan skola som arbetar med 
traditionell undervisning. 

6.2 Resultatdiskussion 
Pedagogerna i den studerade skolan diagnostiserar inte sina elever, men enligt LS ska 
eleverna informeras om deras starka sidor. Detta visar på att pedagogerna inte följer Dunn & 
Dunns lärstilsmodell fullt ut. Det kan anses vara rätt att de inte informerar eleverna om vilken 
inlärningsstil som pedagogerna menar att eleverna lär sig bäst med. Detta på grund av att 
resultatet av en diagnos kanske inte skulle bli trovärdigt, eftersom många elever i de lägre 
stadierna är väldigt rörliga och att det därför är lätt att feltolka eleverna. Helst borde alla 
elever ha tillgång till alla typer av inlärningsstilar, så att de blir stimulerade och att de själva 
får välja med vad och hur de vill lära sig. Från observationerna verkar det däremot som att 
eleverna inte reflekterar över om varför den ena eleven arbetar på ett sätt, medan den andra 
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eleven arbetar på ett annat sätt. Det verkar som att eleverna omedvetet har tagit till sig att de 
arbetar på olika sätt och att detta fungerar bra. Man borde utgå ifrån de enskilda elevernas 
bästa sätt att lära sig på och möta eleverna där de befinner sig. Det är viktigt att eleverna 
tränas medvetet i alla typer av grupperingar, för att bredda sina sociala repertoar, som man har 
med sig i livet. Även om man bäst tycker om att jobba ensam, så måste man också kunna 
jobba i par eller i större grupp, för att fungera i olika situationer. Lärare ska sträva efter att 
eleverna ska se sina kompisar som resurser i sin utveckling och att de kan få nya infallsvinklar 
på problem när man jobbar i grupp. En elev som föredrar att arbeta i grupp behöver också få 
träna sig på att lösa uppgifter själv. Grunden ska ge eleverna trygghet och även ge viljan att 
lära sig mer och ha det med sig i det livslånga lärandet. 
 
Första gången författaren besökte den studerade skolan, tyckte hon att den fysiska miljön var 
ovanlig. Klassrumsmöbleringen stämde inte med den traditionella bilden, där eleverna har 
bestämda sittplatser med bänkar som riktas mot tavlan och läraren, och eleverna jobbade 
dessutom på ett okonventionellt sätt. Syftet var förstås att åstadkomma en undervisning som 
är individanpassad. Genom att göra lärandet lustfyllt kan man nå många elevers olika behov 
på bästa sätt. Från författarens observationsroll kunde hon se att pedagogerna fångar upp 
eleverna, genom att de sitter runt den stora mattan, när de har viktiga genomgångar. 
Möjligheter för eleverna att arbeta på olika sätt fanns också. En avslappnad miljö för både 
elever och lärare bidrar till att inlärningen stimuleras och att båda parter mår bättre. För att 
skapa ett bra lärandeklimat för alla elever, så bör lärare våga vara flexibla när det gäller 
metoder, ledarskap, arbetssätt och arbetsmiljö. 
 
Alla pedagogerna i studien försöker att arbeta utifrån Dunn & Dunns modell. Høien och 
Lundberg (1999) säger att pedagoger som arbetar med en ny modell kan bli väldigt 
entusiastiska. Det kan alltså vara farligt för pedagoger att binda sig till bara en metod för att 
de då kan bli för ensidiga. Som pedagog ska man kunna ta till sig det bästa från olika metoder 
och på så vis skapa det optimala för eleverna. Det som författaren huvudsakligen kommer att 
ta med sig från studien är att följa Boströms (2004) rekommendationer, nämligen att utgå 
ifrån att LS bör betraktas som en sammansmältning av olika metoder. Det är alltså, enligt 
författarens åsikt, ingen fulländad metod för undervisning, utan snarare en guide som kan vara 
bra att använda utifrån varje elevs individuella sätt att lära. Metodiken gör att man kan 
identifiera sig med kinestetiska och taktila elever på ett annat sätt. Det finns alltid en 
bakomliggande faktor till varför en elev är orolig. Detta studieprojektet har visat att det endast 
behövs små förändringar för att göra en stor skillnad i elevernas inlärningssituation.  
 
LS tar stora lärarresurser i anspråk och lämpar sig därför bättre i grundskola, men sämre i 
högre studier. Metoden försöker förklara mänskliga egenskaper, svåra samband och historiska 
erfarenheter, genom att ge bildstöd, använda naturvetenskapliga teorier och att sätta saker in i 
större sammanhang. Kroksmark (2006) kritiserar metoden genom att hävda att världen är mer 
komplicerad än metoden lär ut. Man kan fråga sig om Kroksmark har missat poängen med att 
i största allmänhet ha modeller – det är ju just för att förenkla världen som man behöver dem. 
Inga personer kan självklart ingå till 100% i de olika facken som LS definierar, men genom 
att tänka i strukturer kan man enklare se samband, som man annars kanske aldrig hade 
upptäckt.  
 
De studerade informanterna är pålästa på Dunn & Dunns inlärningsmodell, men använder den 
på olika sätt, och som bas i undervisningen. Informanterna försöker att leva upp till 
intentionerna till modellen. De känner sig trygga i sin yrkesroll efter lång erfarenhet i arbete 
med inlärningsstilar och kan därför anpassa sin undervisning efter elevernas individuella 
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behov. Undersökningen visade att de observerade eleverna jobbade med alla sina sinnen i 
större eller mindre omfattning. Det är en tydlig skillnad gentemot förmedlingspedagogiken, 
som fokuserar starkt på endast de auditiva och visuella sinnena. Informanternas definition av 
inlärningsstilen är att individanpassa undervisningen, att ge eleverna möjlighet att testa sina 
multisensoriska sinnen, att undervisa från helheten till detaljerna, samt att skapa stimulans 
genom informell möblering. En av informanterna påpekade att eleverna tar in kunskap och 
information på bästa sätt, samt minns bättre, när de använder sina starkaste sinnen. Bristen på 
tillgängligt material och tid, gör att anpassningar av modellen är en nödvändighet. 
Informanterna jobbar i enlighet med sin egen definition av modellen, som däremot skiljer sig 
något i förhållande till Dunn & Dunns teorier, genom att inte diagnostisera eleverna och att 
använda mindre andel av studiematerial. Däremot måste man ändå kunna säga att skolan 
arbetar med LS. Det viktiga är inte vad man kallar metoden i sig, utan vilka effekter som 
undervisningsformen har på elevernas individuella studieresultat.  

6.3 Slutsatser 
Denna studie har handlat om inlärningsstilar, och hur dessa fungerar i praktiken för att 
tillgodose olika elevers behov, genom att utföra litteraturstudier, intervjuer och observationer. 
Undersökningen har gett intressant inblick om verksamma pedagogers uppfattning om olika 
inlärningsstilar samt om deras arbete med individanpassning i klassrummet.  
 
Skolans uppdrag i största allmänhet är att ge elever redskap till det livslånga lärandet. Ibland 
händer det ändå att elever faller utanför läroplanens ramar – de klarar inte av att leva upp till 
kunskapsmålen. Man måste nog inse att vi är alla olika, kommer från olika bakgrund, och 
uppfattar världen på annorlunda sätt. En lösning på problematiken kan vara att införa mera 
individanpassad undervisning från början i skolan. Genom att varje elev får arbeta enligt sin 
egen förmåga och förutsättning, kan större motivation skapas.  
 
Författaren rekommenderar att använda makarna Dunns modell om LS, som ett verktyg för att 
ta reda på vilken metod som kan vara bra att använda, utifrån varje elevs sätt att lära. Det är 
betydelsefullt att inse att teorin om LS inte är en helt komplett pedagogisk metod, utan snarare 
ett komplement till den vanliga undervisningen. 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Det som skulle vara intressant att undersöka är att jämföra och granska en skola som inte 
arbetar utifrån LS med en skola som arbetar med LS. Anledningen till att inte detta gjordes i 
det här arbetet var tidsbrist. En undersökning om vad eleverna på respektive skola tycker om 
arbetssätten skulle också vara intressant. Genom att göra en sådan undersökning kan 
ytterligare kunskaper erhållas om hur undervisningen kan individualiseras.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till pedagoger 
 
 
 
 
 

1. Har du tidigare jobbat med traditionell undervisning? 
 
2. Hur har arbetssättet Learning Styles enligt Dunn och Dunn uppkommit på skolan? 

 
3. Vilka förändringar medförde bytet från traditionell undervisning till Learning Styles? 

 
4. Vilka positiva effekter har metodbytet haft på era elever? 

 
5. Vilka skillnader är det mellan de två metoderna? 

 
6. Hur anpassar du undervisningen till olika elevers sätt att lära? 

 
7. Hur är ditt klassrum anpassat så att det stimulerar barnens lärande? 

 
8. Fördelar och nackdelar med Dunn och Dunn metoden? 

 
9. Saknar du något från traditionell undervisning? 

 
10. Hur arbetar du när du delger ny information till barnen? 

 
11. Vet du vilka inlärningstilar som barnen i din grupp har? 

 
12. Hur kommer du fram till vilken inlärningsstil ett barn har? 
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Bilaga 2 – Observationsschema för klassrumssituation 
 
 
 
 

Observationsschema   Datum: ………………….... 
 
Observerad elev: ………………………. Klass: …………………….. 
 
Lektionsämne: …………………………. Observerare: Azieb Hagos  
 
 

1. Hur arbetar eleven?   Ensam / Grupp 
 
 

2. Arbetsuppgifter för klassen:  Alla gör samma sak? / Alla gör olika saker? 
 
 
3. Hur arbetar eleven med sina sinnen? 
  
  Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden 

- Visuell   
 - Taktil 
 - Kinestetisk 
 - Auditiv ____________________________________________________ 
 
 
4. Vad arbetar eleven med? Vems initiativ? Vad gör andra omkring? 
 
    a. ………………………. …………………...... ………………………… 
    b. ………………………. …………………….. ………………………… 
    c. ………………………. …………………….. ………………………… 
    d. ………………………. …………………….. ………………………… 
 
5. Vilka hjälpmedel finns för att stimulera elevens sinnen? 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Hur ser miljön  ut? 
 
 …………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 – Översiktstabell av Dunn och Dunns inlärningsmodell 
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Bilaga 4 – Missivbrev 
 
 
 
 
 
 
Till föräldrar med elever på …………………. 
 
Jag heter Azi Hagos och är student på lärarutbildningen på Mälardalens Högskola. För 
närvarande skriver jag min C-uppsats och gör en undersökning om Dunn och Dunns 
inlärningsstil som skolan praktiserar. I denna studie ämnar jag observera ditt barn under en 
pågående lektion för att se vilket material som hon/han använder och hur hon/han arbetar 
(ensam, par eller i grupp).  
 
Under observationerna kommer jag att göra anteckningar för att kunna dokumentera 
materialet. I studien kommer inte respondenternas egna namn att användas utan benämns som 
pedagog A och pojke 1 osv. Jag har också avstått från att identifiera skolans namn för att göra 
det svårare för utomstående att identifiera eleverna. Insamlad data kommer endast att 
användas i denna studie.  
 
Om något är oklart är det bara att höra av dig till mig! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Azieb Hagos 
 
 
 
Adress:  ………….. 
    
Tfn. hem:  ………….. 
 
Mobil:  ………….. 
 
E-postadress:  ………….. 
 
 
 
�    Härmed ger jag mitt tillstånd till att mitt barn får observeras 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

Datum   Underskrift 

 
 


