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1. Inledning 
 
Elevers kunskapsnivåer inom olika ämnen korrelerar starkt med lärarens förmåga att lära ut, vilka undervisningsstrategier som läraren använder och hur dessa används. Lärarens pedagogiska och didaktiska kompetens är en av de viktigaste punkterna för att höja svenska elevers kunskaper enligt OECD:s rapport (2012:96) om vilka faktorer som påverkar huruvida skolor är framgångsrika eller inte. Lärarens uppfattning kring elevers lärande är här viktigt, enligt en undersökning från OECD Lärande International Survey (OECD, 2014:39) anser till exempel endast 45 % av de tillfrågade högstadielärarna att elever lär sig bäst genom att fundera på lösningar på problem själva, innan de sedan får hjälp av läraren. Detta kan ställas mot de 83 % som var genomsnittet för de övriga länder som deltog i undersökningen.  
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011: kap. 1-2) anger att undervisningen ska ta hänsyn till, och anpassas till, varje elevs förutsättningar och behov. Läraren måste således ta hänsyn till individens särskilda behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande, samt uppmärksamma och stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. Läroplanen anger även att läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. För att detta ska ske i klassrummet måste läraren dels vara införstådd med att läroplanen ställer dessa krav, dels ha kunskap kring elevers olika sätt att lära och vad det innebär i praktiken och dels ha kunskaper kring hur detta omsätts till reell undervisning inne i klassrummet. Elever med behov av särskilt stöd, så som läs- och skrivsvårigheter, ADHD eller diagnos inom autismspektrat, gynnas av undervisning som är genomtänkt och planerad utifrån elevers olika behov.  
Om läraren varierar sin undervisning och använder sig av olika undervisningsmetoder i syfte att låta eleverna lära sig på olika sätt, arbetar denna även inkluderande. Detta i och med att läraren på detta sätt minimerar risken att samma elever vid varje arbetsmoment känner sig otillräckliga, för att de inte lär sig optimalt på just det sätt som läraren kanske föredrar att undervisa på. Att arbeta strukturerat och aktivt utifrån tanken att alla elever lär sig på olika sätt gynnar alla elever i klassrummet, inte bara elever i behov av särskilt stöd.  
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sex stycken lärare på högstadiet (7-9), som undervisar i ämnena svenska och SO, arbetar för att ge eleverna möjlighet att lära sig på olika sätt. 
 
Frågeställningar 
- Hur arbetar lärare i svenska och SO i årskurs 7-9  för att elever ska ges möjlighet att lära sig på olika sätt? 
- Hur motiverar lärare i svenska och SO i  årskurs 7-9 sina undervisningsmetoder? 
- Arbetar lärare i svenska och SO i årskurs 7-9 likadant med alla elever? 
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1.2. Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 finns inledningen som ger bakgrunden till mitt intresse för detta ämnesområde, det ger en helhetsbild över varför det är intressant att läsa om detta. Här finns även syfte och frågeställningar. I kapitel 2 återfinns bakgrund och tidigare forskning. Här står det om den teoretiska anknytningen, i form av den sociokulturella teorin som representeras av L.S. Vygotskij och Jerome Bruner. Här finns även rubrikerna lärande, där andra lärandeteorier förs fram, samt kunskap och förståelse. I detta kapitel kan man även läsa om neuropsykologi och inkludering. Vidare står det här om den tidigare forskningen som gjorts kring inlärningsstilar, som representeras av Howard Gardner, Ken Dunn & Rita Dunn, Edward de Bono, David Kolb samt Lena Broström. Kapitel 3 är metodkapitlet, där forskningsansats, metod, material, urval, genomförande, reliabilitet och validitet, databearbetning och analysmetoder samt forskningsetiska principer tas upp. I kapitel 4 presenteras och tolkas studiens data. I kapitel 5 diskuteras detta resultat samt den valda metoden, här finns även avsnitten pedagogiska konsekvenser samt förslag till vidare forskning. 
 
2. Bakgrund och tidigare forskning 
 
2.1. Teoretisk anknytning 
Under denna rubrik presenteras studiens referensram, den teoretiska grund som studien vilar på 
 
2.1.1. Sociokulturellt perspektiv 
Med ett sociokulturellt perspektiv anser man att människan är en social varelse, som lär sig genom att interagera med omgivningen. Individens grupptillhörighet, såväl som den kultur som individen är en del av, bli således relevanta för lärandet och utvecklingen.  
 
L.S. Vygotskij 
Säljö (2005) skriver kring Vygotskijs syn på att såväl biologin som kulturen är viktig för människans utveckling. Vygotskij menade att den biologiska utvecklingen är densamma för barn, oavsett var i världen de bor, och att det är när barnet börjar kommunicera med sin omgivning som skillnader börjar uppstå. Detta eftersom olika sociokulturella faktorer påverkar barnets utveckling, och dessa faktorer tar barnet del av genom ett fungerande talspråk. Individens utveckling är beroende av de sociala och kulturella interaktioner som sker med omvärlden (Säljö, 2005). Tillägnandet av ny kunskap är enligt Vygotskij en ständigt pågående process, och interaktionen och stödet av andra människor hjälper individen att tillägna sig denna kunskap. Vygotskijs tankar om en proximal utvecklingszon, eller närmaste utvecklingszon, innebär att individens kunskaper och färdigheter, som den redan har tillägnat sig, banar väg för nya kunskaper och färdigheter. Det finns ett avstånd mellan vad individen kan själv, och vad den kan klara av med hjälp och stöttning av andra, detta 
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avstånd är den proximala utvecklingszonen. Jerome Bruners begrepp scaffolding (stöttning) är ett snarlikt begrepp. 
 
Jerome Bruner 
Jerome Bruner ansåg även han att individen lär sig i interaktionen med omgivningen, och att det är av stor vikt för elevernas förståelse och tillägnande av kunskaper att undervisningen tar hänsyn till, och införlivar, elevernas egna intressen samt den omgivande världen. Han menade att det är oerhört viktigt att nå alla elever, och för att göra det krävs det en lärare som har djupa ämneskunskaper, men kanske ännu viktigare, är väldigt strukturerad (Bruner, 1960). Detta för att läraren måste kunna hjälpa eleverna att bygga modeller för vidare lärarande, ett begrepp som han kallar scaffolding. Molloy (2008) skriver att begreppet scaffolding utgår från tanken på de byggnadsställningar som används vid uppförandet av hus, och som sedan tas bort när behovet av stödet inte längre finns. Överfört till undervisning innebär det att läraren och klasskamraterna agerar stödstrukturer, som hjälper eleven att nå de kunskaper som den nästan kan nå själv.  
 
 
2.1.2. Lärande, kunskap och förståelse 
 
Lärande 
Behaviorism, kognitivism, konstruktivism samt sociokulturellt perspektiv utgör en stor del av det teoretiska ramverk som många studier använder som ansats (Omidvar & Hoon Tan:2012). På grund av dess relevans för mycket av den forskning som har tagits fram kommer dessa att kort nämnas under denna rubrik.  
Behaviorismen fokuserar på det observerbara beteendet hos en individ. Teorin utgår från tre grundläggande antaganden: att lärandet manifesteras genom en beteendeförändring hos individen, att miljön skapar vårt beteende och att hur nära i tid som två händelser sker, samt den efterföljande förstärkningen, är avgörande för förståelsen av inlärningen. Enligt denna teori är lärandet tillägnande av nya beteenden.  
Kognitivismen fokuserar på hjärnans roll i lärandet, och ser då bortom individens beteende. Kognitivismen menar att individens tankar påverkar dess beteende, och att en förståelse kring hjärnan och dess funktion behövds för att förstå individens lärande. 
Konstruktivismen är en syntes av flera olika teorier, och har gemensamma drag med både behaviorismen och kognitivismen. Denna teori menar att lärandet är en process, där individen konstruerar mening av sina erfarenheter. Individens kognitiva förmågor samspelar således med miljön i att skapa mening och förståelse.  
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Yt- och djupinriktat lärande  
Ference Marton (2008) menar att ett genuint lärande innebär en förändring i det sätt en person tänker kring världen på, vilket då leder till en förändring av mönster och strukturer hos individen. Han menar att det finns olika typer in inlärning, och att undervisningen alltid bör sträva efter att gå från ytinlärning till djupinlärning. Ytinlärning handlar om att lära sig faktakunskaper utantill, att memorera dem inför exempelvis ett skriftligt prov. Djupinlärning å andra sidan handlar om att få en förståelse, för fenomen och begrepp, skeenden och händelser. Fokus ligger här på att åstadkomma en förståelse, till vilken man kan koppla samman redan förvärvad samt ny kunskap. Ett lärande som stannar vid ytinlärning innebär att eleven inte har fått en förståelse för ämnet, inte kan göra kopplingar och se samband mellan olika händelser och skeenden, däremot kan eleven eventuellt prestera bra på ett skriftligt prov, om det endast är faktakunskaper som bedöms.     Kunskap  Synen på kunskap har förändrats genom åren, och en nutida syn på kunskap är att den består av olika delar (kunskapsformer). Man brukar i skolsammanhang prata om de fyra F:n, som är Fakta, Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet (Gustavsson, Skolverket:2002). 
Fakta, består ofta av mätbar information. Det är synligt och kvantifierbart. Det görs här inte någon skillnad mellan yt-eller djupkunskaper. Färdighet, är när eleven har fått ett motoriskt mönster som medför att den har en förståelse för hur en sak skall utföras samt kan utföra den. Denna färdighet kan utföras utan att eleven har en förståelse för den, det räcker med det motoriska mönstret. Förståelse, denna kunskapsform kräver att eleven har fått tillgång till fakta inom olika kunskapsområdet, genom begrepp och strukturer. Först när eleven förstår meningen med ett fenomen, förmår att se mönster och kan koppla samman olika begrepp, skeenden och handlingar med varandra brukar skolan tala om att eleven har en förståelse inom ämnet. Förtrogenhet, är svårare att sätta ord på. Det är kunskaper som eleven får genom att delta i olika gruppkonstellationer, verksamheter och lärandesituationer.  Eleven använder när dessa kunskaper för att bedöma olika situationer och avgöra vilka regler som ska tillämpas/strategier som ska användas.     Förståelse  Douglas P Newton (2000) skriver att förståelse är när eleven kan införliva ny fakta med fakta som individen redan besitter. Med hjälpa av dessa nya fakta skapas sedan möjlighet till förståelse. Om läraren använder sig av olika undervisningsmetoder, så möjliggörs förståelse och lärande för flertalet elever, och nya mönster uppstår i hjärnan som underlättar för eleverna att kategorisera och sortera kunskaper.   Fibaek Laursen (2005) skriver, bland annat, om en mer praktisk och konkret förståelse där eleven behöver kunna transformera den inre förståelsen av ett fenomen till en yttre handling, och att många elever här upplever svårigheter. Skolans kunskaper förblir för många yttre pålagda faktakunskaper som eleven saknar 
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möjlighet att internalisera och använda praktiskt. Han skriver vidare att läraren måste ta hänsyn till igenkänningsfaktorn hos eleverna, de behöver känna igen sig för att ha något att utgå från. Om eleven ser det meningsfulla med undervisningssituationen så ökar sannolikheten för att de ska ta till sig av den, utvecklas och känna både motivation och inspiration till att lära sig. Utan detta så ökar svårigheterna för informationen att befästas i långtidsminnet och för eleven att kunna få en förståelse för kunskaperna, som möjliggör för eleven att använda sig av det lärda. Laursen påpekar att en inkluderande och likvärdig undervisning innebär att eleverna får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, inte att alla måste göra samma saker på samma sätt, i samma tempo.     2.1.3. Neuropsykologi 
Torkel Klingberg skriver i sin bok Den lärande hjärnan (2011) att elevers förmåga att bibehålla fokus och undvika att bli distraherade hänger samman med deras arbetsminne. Han menar att det största hotet mot individens förmåga att behålla information i arbetsminnet är alla de saker som distraherar oss, och att det är av största vikt att kunna koncentrera sig för att använda arbetsminnet optimalt. Huruvida eleven kan behålla informationen i arbetsminnet, undvika att bli distraherad samt bibehålla koncentrationen avgör hur eleven presterar i skolan.  
 Det är vanligt förekommande att elever med ADHD har ett lågt arbetsminne, men det inte är självklart att eleven har problem med arbetsminnet enbart på grund av denna diagnos. Det är ungefär lika många flickor som pojkar som har problem med arbetsminnet, men endast 20 % av de som har diagnosticeras med ADHD är flickor.    
Om en elev har ett lägre arbetsminne kan den uppleva svårigheter med att starta arbetet under lektionen, vilket enligt Klingberg kan bero på att eleven har svårt att formulera en plan för vad den behöver göra för att genomföra arbetet, och sedan behålla denna plan i arbetsminnet. Det är inte ovanligt att elever med lägre arbetsminne har lägre självförtroende, vilket kan vara en tänkbar konsekvens av att de upplever svårigheter i de flesta av skolans ämnen, framför allt de teoretiska.  
Genom att ge dessa elever kortare instruktioner, yttre hjälpmedel som lappar eller bilder och att minska mängden distraktioner runt eleven med till exempel hörlurar, så underlättar det för elevernas att behålla den relevanta informationen i arbetsminnet.  
För att individen ska minnas den nya informationen bör den repeteras. Klingberg (2011) hänvisar till Hermann Ebbinghaus som under 1800-talet kom fram till att om information inte repeteras så minns vi endast tjugo procent av den, men om vi repeterar så plockar vi fram informationen igen, vilket gör att den befästs än mer. Detta leder till att vi redan efter en repetition minns fyrtio procent av informationen, några dagar efter. 
 
2.1.4. Inkludering 
Begrepp som inkludering, delaktighet och en skola för alla har inte någon av alla överenskommen betydelse. Olika forskare, utifrån olika inriktningar, fyller dessa med till viss del olika saker. Dock finns det en gemensam kärna, som de flesta tycks kunna 
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acceptera. Nämligen strävan efter att ”undvika att skapa ett utanförskap med alla dess negativa följder vad gäller till exempel lika möjligheter och rättigheter, möjligheter att påverka, självkänsla och identitet.” (Eriksson Gustavsson, Göransson, Nilholm: 2011:14). Att begreppen är svårtolkade, och öppna för diskussion, innebär att de tolkas olika av olika människor, i olika situationer. Detta får givetvis betydelse för elever i dess vardag i skolan. Eriksson Gustavsson m.fl (2011) skriver att det finns en stark undervisningstradition som utgår från att alla elever är lika, och därför ska lära sig på samma sätt, utifrån samma material, i samma tank och bedömas utifrån samma mall/prov/bedömningssituation.  
 
 
2.2. Tidigare forskning 
Här återfinns den litteratur som jag anser vara mest relevant för min studie. 
 
2.2.1 Inlärningsstilar  Teorierna om olika inlärningsstilar grundar sig på idéen att alla kan lära sig, men att vi lär oss på olika sätt. Förespråkarna menar därför att detta är själva grunden för individualisering i skolan, och att det handlar om hur eleverna tar till sig, och lär sig, ny information och nya kunskaper.    Teoretisk utgångspunkt  De teorier om olika inlärningsstilar som presenteras i följande kapitel har flera likheter med varandra, framför allt gällande deras syn på individens olika preferenser kring inlärning. De visar dock också på den bredd som finns inom de olika teorier som på många sätt är mest välkända.   
Howard Gardner 
Gardner menar att varje individ har sitt eget sätt att lära sig och arbeta på, och att det viktigaste är att ta reda på hur eleven lär sig, för att sedan undervisa utifrån det. Det finns enligt Gardner flera olika intelligenser (2011).   Språklig Intelligens: Dessa elever är duktiga på att läsa, skriva, berätta historier och argumentera. De lär sig bäst genom att tala, se och höra. De minns ofta namn, platser och tider.  Logisk – matematisk intelligens: Dessa elever är duktiga på att analysera olika fenomen, de tycker om att arbeta med siffror, är ofta väldigt frågvisa och intresserade av att utforska olika förhållanden. De lär sig genom att strukturera och kategorisera. De är oftast bra på matte, logiskt och abstrakt tänkande och problemlösning.  Social Intelligens: Dessa elever tycker om att umgås i grupp och prata med människor. De lär sig oftast bäst genom att samarbeta och i interaktion med andra i 
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form av exempelvis grupparbeten och situationer där de får ansvara för att undervisa andra. De är duktiga på att kommunicera med andra och blir ofta ledaren i en grupp.  Kroppslig/Kinestetisk Intelligens: Dessa elever lär sig genom att röra på sig, de är ofta duktiga på fysiska moment och upplevs ofta som oroliga/rastlösa när de har fått vara stilla för länge. För den här gruppen elever är repetitioner viktiga för att de ska minnas kunskaperna.   Visuell/Spatial intelligens: Dessa elever tycker om att rita, bygga och skapa. De tittar gärna på bilder och på film. De är bra på att föreställa sig/skapa bilder i huvudet och lägger ofta märke till förändringar. De är oftast duktiga på att läsa kartor, tabeller och diagram. De lär sig bäst genom att visualisera och arbeta med färg och bild.   Natur intelligens: Dessa elever tycker om att skapa mönster och de är oftast duktiga på att strukturera och kategorisera, upptäcka samband och mönster. De lär sig bäst genom att laborera, de är ofta frågvisa då de vill strukturera världen. De är oftast intresserade av natur och djur.  Självkännedom/intrapersonell intelligens: Dessa elever arbetar gärna ensamma, i sin egen takt och de är inte beroende av konstant yttre motivation. De har ofta en bra självkännedom och lär sig bäst genom diskutera och att ställa frågor.   Musikalisk intelligens: Dessa elever tycker om att sjunga, lyssna på musik och spelar ofta instrument. De lär sig oftast genom rytmer, melodier och sånger. Gardner menar att de bäst lär sig att exempelvis rappa läxan och att koncentrerar sig bra med musik på.   Existentiell intelligens: Dessa elever är intresserade för existentiella frågor, de är ofta duktiga på att se inåt och få en inre kontakt genom exempelvis musik. De tycker ofta om att skapa saker.   Fibaek Laursen (2005) skriver att Gardner anser att undervisningen måste ta avstamp i de centrala begrepp som finns inom ett ämnesområde. Läraren måste även utgå från metoder som möjliggör för eleverna att skapa sammanhang och mening. Dessa måste sedan kopplas till elevernas egna erfarenheter för att förståelsen ska bli fullgod.    
 
 

 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.                     
                          Fig. 1. Howard Gardners nio intelligenser 
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Dunn & Dunn 
Rita och Kenneth Dunn är skapare av Dunns lärstilsmodell (Dunns learning styles). Modellen består av 21 faktorer som på olika vis påverkar individens inlärningspreferenser och således har betydelse för inlärningen (Dunn & Dunn, 1995). Dessa faktorer delas in i fem kategorier: miljömässiga-, fysiologiska-, emotionella-, psykologiska- samt sociala faktorer. De preferenser som individen har inom dessa fem faktorer påverkar hur individen lär sig bäst, och hur skolan bör vara utformad för att underlätta och främja inlärningen på bästa sätt. Exempel kan eleven föredra att arbeta själv, ostörd, där det är svalt, utan tända lampor, och med fokus på detaljer först, eller i grupp, utomhus och med fokus på helheten först. Individens preferenser är avgörande för möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen.   Människors delas även in utifrån hur de lär sig, huruvida de är analytiska eller holistiska. En individ som är holistisk föredrar att få helheten presenterad för sig först, följt av delarna i form av bilder, mönster och information nedbrutet i mindre beståndsdelar. En individ som istället är analytiker föredrar att få delarna presenterade steg för steg, för att slutligen nå en helhetsbild. (Bodström & Svantesson, 2007). Betydelsen det får för inlärningen är att den analytiska eleven tycker om att få fakta och information presenterat för sig stegvis, och är duktig på att komma ihåg olika detaljer. Den holistiska eleven lär sig istället bäst genom att till exempel få det presenterat i form av en berättelse, och då gärna tillsammans med bildstöd som hjälper eleven att skapa bilder i huvudet och fungerar som ”hängare” för kunskaperna.   Dunns teori (1995) delar upp de individuella lärstilarna i fyra delar: visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Individer som är visuella tycker om bilder, former och färger, de som är auditiva lär sig bra genom att lyssna, är man taktil tycker man om att arbeta med händerna och lär sig bra på det sättet och de som är kinestetiska vill gärna röra på sig och experimentera. Dessa fyra delar kan förekomma tillsammans hos olika individer, till exempel genom att en elev kan vara både visuella och taktil och således föredra att se saker i form av bilder och mönster, men även arbeta med händerna och skapa saker.              

 
 
 

              Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.  
 

 
                  Fig.    2. Dunn & Dunns 21 faktorer som påverkar lärandet. 
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Lena Boström 
I sin doktorsavhandling (2004) tar Boström avstamp i Dunn & Dunns lärstilsmetod, och använder den som pedagogisk grund. Där skriver Boström kring individens olika inlärningsstilar och att den enskilda eleven bör få möjlighet att utgå från sina starka sidor, genom att först få arbeta på det sätt som eleven är bra på, för att därefter få möjlighet att arbeta på sätt som utvecklar dess andra, mindre starka, sidor. På så sätt får eleven hjälp att utveckla flera styrkor. Genom att eleverna får möta varierade arbetssätt, där deras styrkor tas tillvara på, förstärks enligt Boström lusten att lära då de inte behöver uppleva sig som individer som inte kan, inte förstår och inte klarar av de uppgifter som skolan presenterar. Hon menar att komplicerad information måste introduceras på det arbetssätt som eleven lär sig bäst på, för att sedan förstärkas med hjälp av flera sinnen. Slutligen behöver eleven få möjlighet att tillämpa kunskaperna för att de ska internaliseras och befästas.      Boström (2007) skriver om fyra olika lärstilar: visuell, auditiv, taktil och kinestetisk, och utgår från Dunns lärstilsmetod.   Visuell lärstil: Dessa elever lär sig bäst genom att läsa och se ord och bilder. De arbetar bra utifrån bildstöd, där bilder kompletterar och förstärker det skrivna. De tycker om att skriva av text, och behöver då få lugn och ro, vilket vara svårt när exempelvis läraren pratar samtidigt. Dessa elever blir hjälpta av att läraren använder sig av målande beskrivningar som skapar bilder i elevens huvud.  Auditiv lärstil: Dessa elever lär sig bäst genom att lyssna och höra berättelser. De föredrar muntliga instruktioner, eftersom de har lätt för att minnas det som sägs. De  behöver inte anteckna i lika stor utsträckning som exempelvis elever som är visuella.   Taktil lärstil: Dessa elever lär sig bäst när de får använda händerna. Elever som lär sig på detta sätt tycker om att ha saker att ta på, när de exempelvis läser, då det underlättar deras inlärning. Här kan exempelvis stressbollar underlätta för eleverna. De är duktiga på praktiska och estetiska ämnena i skolan. De behöver ofta mer tid än andra elever till uppgifterna, och lugn och ro när de genomför dem.  Kinestetisk lärstil: Dessa elever lär sig bäst när de får använda kroppen och känslorna. De föredrar praktiskt arbete med händerna och lär sig när de är aktiva, och de behöver få använda hela kroppen under arbetsmomentet för att inlärningen ska ske optimalt.    Boström (2004) menar att eleverna minns mer av undervisningen om de får möjlighet att bygga på sina starka sidor, men även får arbeta med att utveckla fler styrkor. De behöver således få en undervisning som utgår från individen, från det de kan, och som strävar efter att utveckla det som de har svårare för. Detta för att ge eleven så många verktyg som möjligt att använda sig av i sitt lärande.  
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 Edward de Bono  
Edward de Bono menar att människors tänkande behöver anpassas till den föränderliga värld vi lever i, och att vi därför behöver tänka mer fritt och kreativt än vi har gjort hittills i människans historia. Det mänskliga tänkandet bör även ha större fokus på framtiden och lösningar på problem som hjälper vårt framtida tänkande. Att eleven lär sig att skapa egna strategier för lärande och reflektion är enligt honom viktigt, och i den processen är det nödvändigt att verktyg finns tillgängliga för att sortera alla nya tankar och känslor. de Bono nämner tankescheman som användbara verktyg, PMI, där tankarna kan sorteras upp utifrån om eleven upplever dem som bra (plus), dåliga (minus) eller intressanta på så vis att frågor behöver besvaras för att kunna ta ställning om förslaget är bra eller dåligt. Genom att göra på detta sätt så tränas individen dels på att fokusera på en sak i taget och dels på att skapa mönster. Dessa mönster används sedan vid framtida problemlösning vilket gör att vi snabbare kommer fram till en lösning, det skapas kopplingar i vår hjärna som ger oss direktaccess till lösningen på problemet vi ställts inför (de Bono, 2000).  
 
David Kolb 
David Kolbs teori om de fyra lärstilarna (2005) utgår från att det finns individuella skillnader i lärande beroende på elevens egna preferenser. Detta utifrån ärftliga förutsättningar, livserfarenheter och nuvarande förutsättningar i vår miljö. Vi väljer att lösa problem utifrån att vara konkret eller abstrakt, aktiv eller reflekterande. De fyra lärstilarna kan kombineras i de individuella eleverna, men brukar beskrivas renodlat för att förtydliga skillnaderna och visa på konsekvenser för undervisning och lärande.  
Typ 1 (divergerare): är duktiga på att se på konkreta situationer utifrån olika synvinklar. De lär sig bra, och presterar bra, i situationer som kräver att de bollar tankar och idéer, gärna i grupp, och får återkoppling på sin prestation. De vill gärna få uppgiftens syfta förklarat för sig, de vill veta varför uppgiften ska genomföras. De är oftast känsliga och fantasifulla, intresserade av människor, kultur och konst. 
Typ 2 (assimilerare): är duktiga på att sammanställa information, sätta den i ett sammanhang och få den att anta en logisk form. De är mer intresserade av idéer och abstrakta begrepp än människor. De föredrar högläsning, föreläsningar, att analysera olika förklaringsmodeller. De vill gärna få gott om tid på sig att fundera och analysera.  
Typ 3 (konvergerare): är duktiga på att hitta praktiska användningsområden för idéer och teorier. De är oftast duktiga på problemlösning och beslutsfattande, och föredrar ofta att arbeta med olika problemställning och modeller, än med sociala- och mellanmänskliga problem. De lär sig bäst genom att experimentera, laborera och få använda den inlärda på ett praktisk och konkret sätt.  
Typ 4 (ackommoderare): är duktiga på lära sig och få nya erfarenheter genom att själva prova sig fram. De tenderar att agera mer på magkänsla än på logiska och rationella analyser. De lär sig bäst genom att genomföra olika uppdrag, där de får sätta upp mål, prova sig fram mellan olika metoder ute på fältet.  
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                     Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.  
 

 
 Figur 3. Kolbs fyra lärstilar   
 
Teoriernas likheter 
De teorier som tagits upp i tidigare kapitel har, i olika mån, stora likheter med varandra. Framför allt gällande synen på individens olika sätt att lära, att människor lär sig på olika sätt och att en undervisning som låter eleverna använda flera sinnen gynnar flera elever. Gardners, Dunn & Dunn samt Broströms teorier fokuserar på individen och att olika individer har olika inlärningspreferenser. Dessa kan delas in på lite olika sätt, till exempel motsvaras Gardners språkliga intelligens till stor del av Dunn & Dunn samt Broströms visuella och auditiva preferenser. Båda menar att man måste ta tillvara på individens styrkor, men samtidigt arbeta med de andra sidorna. Detta är lärarens ansvar, att se till att möjliggöra en sådan inlärning.    Omidvar och Hoon Tan (2012) skriver i en artikel i Turkish online Journal of distance education – TOJDE, att de har gått genom en stod del av den forskning som finns kring lärstilar och att de har konstaterat att den till stod del är kvantitativ, och att de i sin artikel summerar denna forskning samt bidrar med deras egen forskning. De utgår från deras verklighet på Putra University i Malaysia, som är ett mångkulturellt land där många elever är flerspråkiga, när de skriver att behovet ökar av förståelse mellan olika kulturer gällande olika sätt att lära sig. De menar att det finns olika definitioner av begreppet lärande men att det oftast definieras som en process som sammanför kognitiva, emotionella och miljömässiga influenser och erfarenheter för att tillgodogöra, förstärka och förändra en individs kunskaper, färdigheter, värderingar och sätt att se på världen. Deras sammanfattning av den forskning som de läst är att det i stor utsträckning handlar om vilka olika sätt det finns att lära sig på, och att individer kan lära sig på olika sätt. De menar att om redan i början av en kurs, eller när man i grundskolan får en elevgrupp, tar reda på vilken lärstil eleverna har så underlättar det för individens möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna. Utifrån de olika teorier kring lärstilar som tagits upp i detta kapitel skulle läraren således göra analyser kring elevernas sätt att lära, och planera sin undervisning utifrån resultatet.         
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3. Metod 
 I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, metod och material, urval, genomförande, reliabilitet och validitet, databearbetning och analysmetoder samt forskningsetiska principer.   3.1. Forskningsansats 
Denna studie har en fenomenologisk ansats, i det avseendet att den fokuserar på subjektivitet, beskrivning och tolkning, och individens uppfattningar och erfarenheter är i fokus. Detta kan ses i motsats till exempelvis positivismens fokus på det mätbara och statistiska (Denscombe, 2009). I och med att syftet med studien är att få veta hur lärarna ser på elevers olika sätt att lära sig, det vill säga deras uppfattningar och åsikter, attityder och känslor gentemot begreppet lärstilar, så lämpar sig denna ansats väl.  
 
 
 
3.2. Metod och material  
Då syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare på högstadiet (7-9), som undervisar i ämnena svenska och SO, arbetar för att ge eleverna möjlighet att lära sig på olika sätt, valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Detta eftersom jag är intresserad av de enskilda lärarnas uppfattning om deras syn på elevers olika sätt att lära, hur de tänker kring sin egen planering av undervisning samt genomförandet av den samma. Detta är den kvalitativa metodens styrka, och intervjuer i synnerhet. Metoden ger insikter i den intervjuades uppfattningar, åsikter och erfarenheter och skapar möjligheter till djupare utforskning (Denscombe: 2009).  
Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och den som blir intervjuad att förtydliga och fördjupa sig. Jag använde mig av helt standardiserade intervjuer, vilket innebär att jag ställde exakt samma frågor, i exakt samma ordning, under alla sex intervjuer. Detta för att skapa möjlighet till en eventuell jämförelse i ett senare skede (Patel & Davidson: 2011). Jag valde att lämna stort svarsutrymme, vilket innebär att det i relativt stor utsträckning var ostrukturerade intervjuer. Detta eftersom att jag ville att de skulle ha möjligheten att fördjupa sina tankegångar, exemplifiera och resonera kring sin undervisning. De flesta av frågorna kan utvecklas väldigt mycket medan ett fåtal kan, om läraren så vill, besvaras med ja eller nej. Dock var det ingen som valde att endast svara så, utan alla valde att utveckla sina tankar. Frågorna tematiserades utifrån rubrikerna Allmänt kring inlärningsstilar, Planering av undervisning, Genomförande av undervisning samt Övrigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag valde att tematisera frågorna för att det dels gav mig en bättre översikt över frågorna och dels underlättar för lärarna att resonera kring en tematisk helhetsbild. Alla sex lärare har fått besvara samtliga frågor, även om de i svaren ofta tangerade några av de övriga frågeställningarna. Detta för att i så stor mån som möjligt skapa underlag för analys och jämförelse.  
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3.3. Urval  
Jag kontaktade två högstadieskolor som ligger inom en 5-milsradie från där jag bor och de lärare som intervjuades valdes ut utifrån vilket ämne de undervisar i, och att de är behöriga att undervisa i svenska eller SO i årskurs 7-9. Således använde jag mig av en kombination av subjektivt urval, då jag valde lärarna utifrån det jag visste om dem (behörighet och ämne), men även av bekvämlighetsurval då jag valde skolor som låg inom ett i mitt tycke rimligt avstånd från mitt hem och att jag därmed skulle ha möjlighet att ta mig till skolorna utan större problem (Denscombe:2009). De lärare som jag kontaktade via mail valde alla att medverka och de besvarade alla frågor. I och med att de valdes ut främst på grundval av tillgängligheten så kan de inte ses som representativa för alla lärare i svenska och SO, och resultatet kan därför inte heller generaliseras. Detta urval, gällande mängden genomförda intervjuer samt hur de lärare som intervjuades valdes ut, medföljs således av en begränsning när det gäller generaliserbarhet. Att genomföra en mindre kvalitativ undersökning medför dock i sig själv ofta en begränsning i representativitet, då endast ett fåtal intervjuer eller observationer kommer att genomföras. Denna undersöknings syfte var inte heller att vara generaliserbar, utan att ge en bild av hur några lärare tänker kring ämnet, samt hur de säger sig undervisa. Därmed anser jag att urvalet lämpar sig för undersökningens syfte.   
 
3.4. Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats, i grupprum som bokades. Detta för att undvika att lärarna upplevde stress över att någon skulle komma och störa, eller höra vad som sades. Jag valde att spela in intervjun, med lärarnas godkännande, och informerade om att endast jag skulle lyssna på intervjun och att syftet var att säkerställa att jag uppfattat allt korrekt. Vidare informerades de om att inspelningarna skulle raderas efter tre dagar för att säkerställa deras anonymitet. Jag var medveten om att inspelningen kunde vara ett störande moment för lärarna, men ansåg att möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger vid analysen översteg detta. De intervjufrågor som jag bestämt mig för att ställa, se bilaga 1, ställdes i den ordning som de stod på det papper som endast jag hade tillgång till. Jag som intervjuare försökte att i största möjliga mån hålla mig objektiv, utan ledande frågor eller ljud. Syftet med intervjun var att läraren skulle ge mig information kring deras egen syn på lärstilar och vad de anser är viktigt att fokusera på vid planering och genomförande av undervisning, således var svarstiden lång och frågorna öppna. På detta sätt gavs läraren både tid och möjlighet att utveckla sina tankar och resonemang. Intervjun tog i genomsnitt 55 minuter.  
 
 
3.5. Reliabilitet och validitet 
De lärare som jag kontaktade i syfte att de skulle delta i min undersökning, valde alla att göra så. En studies validitet handlar om huruvida studien mäter vad den avser att 
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mäta (Trost:2012). I detta fall handlar det om huruvida de intervjufrågor som jag skapat ger möjlighet till att få mina forskningsfrågor besvarade. Utifrån de frågor som jag ställt, och de svar som jag har fått, anser jag att forskningsfrågorna i hög utsträckning har blivit besvarade. Styrkan med kvalitativa intervjuer är den fördjupade förståelse som de erbjuder, i form av både bredd och djup i svaren som de resulterar i (Magne Holm & Krohn Solvang: 1997). Vid insamlande av data fick alla lärare samma instruktioner, i samma ordning och de yttre förutsättningarna var likartade vid alla intervjuer. De satt alla i samma sorts grupprum, det var endast jag och läraren i rummet och inga yttre störande ljud. Detta borgar för att undersökningen i så hög grad som möjligt ska vara korrekt genomförd, det vill säga reliabiliteten ska vara hög, i avseendet de yttre förutsättningarna är likartade och kan upprepas av andra för att, förhoppningsvis, få likartat resultat. Detta är dock svårt att avgöra i denna studie, på grund av dess begränsade underlag. Det är mycket möjligt att svaren varierar, kanske beroende på var i Sverige intervjuerna genomförs samt hur många år som går innan en eventuell annan studie genomförs igen.  
 
 
3.6. Databearbetning och analysmetoder 
Efter att intervjuerna hade genomförts kodades de för att försäkra lärarnas anonymitet. Vidare transkriberades de för att göra materialet lättare att hantera och mer överskådligt Jag valde sedan att gruppera dem utifrån de fyra teman som jag hade valt att kategorisera intervjufrågorna i: allmänt kring inlärningsstilar, planering och undervisning, genomförande av undervisning samt övrigt. Detta för att dels underlätta hanteringen av det, efter transkriberingen, relativt stora materialet, men framför allt för att göra det lättare att granska (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att gruppera materialet utifrån mina fyra kategorier skapades kategorier som i sig var en del av analysen, vilket skapade möjlighet till jämförelse. Innan och efter materialet placerades i en kategori lästes det flertalet gånger för att möjliggöra flera tolkningsalternativ att synliggöras.     
3.7. Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste alltid betydelsen av forskningen vägas mot det eventuella intrång i individens liv, som kan påverka individen på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att noggrant fundera kring vilka som deltar i studien, varför de deltar och på vilket sätt de bör skyddas från igenkänning. Vetenskapsrådet har därför fyra krav som de ställer kring forskningens undersökningar, resultathantering och deltagande i studier. Detta för att säkerställa att de etiska reglerna tas i beaktande.    Informationskravet  
Studiens upphovsman har skyldighet att informera deltagarna om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och möjlighet till anonymitet. Vid första kontakten med lärarna, som skedde via mail, meddelande jag dem om vad syftet med min 
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undersökningar var, att det handlade om intervjuer och att de skulle få vara anonyma i det färdiga arbetet. Detta nämndes även innan intervjun påbörjades, liksom att de när som helst under intervjun kan välja att avsluta sitt deltagande utan konsekvenser för dem själva.    Konfidentialitetskravet  
Jag valde att låta de lärare som jag intervjuade vara anonyma, likaså de skolor som de arbetar på. Detta eftersom det inte tillför studien något om de nämns vid namn. Jag har valt att nämna vilket ämne de undervisar i och hur länge de har arbetat som lärare. Detta då det är både relevant och intressant för studien, men utan att det avslöjar lärarnas identitet. Vidare informerade jag lärarna om att endast jag och min handledare skulle ha tillgång till det transkriberade materialet, och att de inspelningar som gjordes skulle raderas efter inom tre dagar.      Samtyckeskravet  
De lärare som intervjuades var alla över 18 år och gav sitt samtycke till att jag spelade in intervjun (ljudet), samt att jag skulle spara inspelningarna i högst tre dagar, och att transkriberingarna ska förstöras när detta examensarbete är slutfört.   Nyttjandekravet   
De resultat som denna studie resulterar i kommer inte att användas till andra ändamål än det som framgår i detta examensarbete. De inspelningar och transkriberingar som gjorts kommer att förstöras för att undvika att de används för andra ändamål än de som jag avser dem att användas till, samt att undvika att deltagarna kan kännas igen.     
4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Det material som presenteras är det som anses vara relevant utifrån undersökningens syfte eller tema. Det som tas med i presentationen är kärnan av lärarnas resonemang då det annars tar för stor plats i denna uppsats, samt till stod del blir upprepningar. Jag har här valt att inte presentera det utifrån de fyra teman som intervjufrågorna är uppdelade i utan utifrån den enskilda läraren. Syftet med detta är att göra svaren mer lättöverskådliga för läsaren.     4.1. Data 
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Under denna rubrik presenteras studiens data. Nedan kommer en kort presentation av de lärare som deltog i undersökningen:  Svenska 1: kvinna, arbetat som lärare i åtta år, arbetar på skola 1. Svenska 2: kvinna, arbetat som lärare i tre år, arbetar på skola 1. Svenska 3: kvinna, arbetat som lärare i 15 år, arbetar på skola 1.  Dessa tre lärare arbetar således på samma skola, men brukar inte samarbeta med varandra.  SO 1: kvinna, arbetat som lärare i sex år, arbetar på skola 2. SO 2: kvinna, arbetat som lärare i elva år, arbetar på skola 2. SO 3: kvinna, arbetat som lärare i tio år, arbetar på skola 2.  Dessa tre lärare arbetar även de på samma skola, men inte heller där sker något samarbete dem emellan.   Svenska 1 säger att ordet inlärningsstilar för henne innebär att alla elever lär sig på olika sätt, att ”alla är vi olika”. Hon exemplifierar genom att säga att vissa elever vill lyssna, andra vill läsa själva, en del arbetar gärna i grupp medan andra helst vill arbeta själva. Faktorer som kan påverka lärandet är enligt henne klassrumsmiljön, om det är lugnt eller stökigt, och hemmiljön, om det är ett studievant hem eller inte och om föräldrarna tycker att skolan är viktig eller inte. Hon tror att olika sätt att undervisa kan gynna olika elever, men preciserar inte närmre vad det kan vara för olika undervisningssätt. När hon planerar ett nytt arbetsmoment tittar hon främst på vilka kunskapskrav som de behöver arbeta med, sedan på vad de kan göra utifrån dessa och hur det kan bli så roligt och motiverande som möjligt för eleverna. Hon försöker variera sin undervisning genom att låta dem arbeta enskilt, i grupp, presentera muntligt, skriftligt, skapa filmer och tidningar. Hon har elever med ADHD, ADD och dyslexi och menar att det är väldigt viktigt att undervisningen är strukturerad och tydlig för dessa elever, men att alla gynnas av det. Alla elever arbetar med samma material under lektionerna och presenterar oftast på samma sätt.  
Svenska 2 menar att vissa elever vill läsa själva medan andra vill lyssna på läraren, vissa vill arbeta i grupp och diskutera mycket medan andra bara vill arbeta enskilt. Faktorer som kan påverka lärandet tror hon är klassrumsmiljön, om det är en tillåtande miljö där eleverna vågar chansa och riskera att ha fel, och om det är stökigt eller lugnt. Vidare nämns hemmiljön, om det är ett stabilt hem eller väldigt oroligt, samt om eleven ifråga har någon diagnos eller inte. Hon tror att olika sätt att undervisa kan gynna olika elever, framför allt elever med särskilda behov. Här nämns bildstöd, steg för steg instruktioner och mindre grupper som exempel på sådan undervisning. När hon planerar sin undervisning utgår hon dels ifrån kunskapskraven och dels utifrån vilka elever hon har i klassrummet, hon ser till vilka behov som finns. Hon menar att alla gynnas av en varierad undervisning. Alla hennes elever arbetar med samma material, under samma period.  
Svenska 3 säger att faktorer som kan påverka elevernas lärande är situationen i klassrummet, om det är väldigt stökigt eller om det är lugnt, hjärnans kapacitet hos den enskilda eleven samt hemmiljön, om man får hjälp med skolarbetet eller inte. Olika sätt att undervisa kan gynna olika elever, om man väljer att aldrig läsa högt för eleverna så gynnas endast de som är duktiga på att läsa själva. Använder mycket av sitt material som hon har använt i andra klasser, ”då vet jag ju att det fungerar”. Har 
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elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, och hon tror att det finns elever med ADHD också. Dessa elever brukar hon ge mer lättlästa böcker. Alla elever får annars arbeta med samma material, under lika lång period.  
SO 1 säger att man i skolan ofta tycker att alla elever ska lära sig på samma sätt, att till exempel alla ska vara duktiga på att läsa tyst för sig själva. Det finns även de elever som vill lyssna på saker för att lära sig, experimentera och ta på saker. Faktorer som kan påverka inlärningen är miljön i skolan, om det är lugnt eller stökigt och lärarens kompetens i fråga om bemötande och behörighet, och skolkulturen (om det är ”töntigt att plugga eller inte”). Även hemmiljön anses påverka, om det är lugnt hemma och om föräldrarna bryr sig om skolarbetet. Olika sätt att undervisa gynnar självklart olika elever menar hon. När hon planerar sin undervisning tittar hon mycket på vad som är aktuellt, vad som händer i världen. Då är det även lättare att engagera eleverna tycker hon. Ofta får eleverna välja vad de vill arbeta med, inom ett givet tema och så försöker hon se till att variera sättet det presenteras på.  
SO 2 säger att för henne handlar begreppet inlärningsstilar om sätt att lära sig, olika lärandestrategier. Hon menar att alla elever kan lära sig, men på olika sätt, till exempel genom att lyssna, höra, prova på, röra på sig och arbeta i grupp. Faktorer som påverkar lärandet är enligt henne skolans miljö, om det är lugnt och ro eller stökigt, hemmiljön samt eventuella diagnoser hos den enskilda eleven såväl som antalet elever med diagnoser i den aktuella klassen. Olika sätt att undervisa borde gynna olika elever, eftersom eleverna är individer med olika förutsättningar och kompetenser. Hon tittar på de kunskapskrav som de har att utgå från när hon planerar undervisningen, samt om det är något som kan kopplas till vad som sker i världen. Hon försöker variera sin bedömning, ”så att alla ska få möjlighet att bedömas på ett sätt som passar dem bäst”. Den händer ganska ofta att de arbetar med olika material, olika källor, men under samma period och i samma takt.  
SO 3 tycker att vissa elever lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att prova på själv och experimentera. Faktorer som kan påverka lärandet är klassrumsmiljön, om det är stökigt eller lugnt och om man vågar räcka upp handen eller inte. Hemmiljön är av stor vikt, om det är ett stabilt hem och om föräldrarna är engagerade eller inte. Olika sätt att undervisa borde gynna alla elever, en varierad undervisning är att föredra. När hon planerar ett arbetsmoment tittar hon först och främst på kunskapskraven, vilka har de kvar att arbeta med under terminen och vilka uppgifter kan de skapa utifrån det. Hon försöker ha en varierad undervisning och inte alltid bara läsa och skriva enskilt. Hon har elever med diagnoser i klassrummet, ADHD och diagnos inom autismspektrat och hon menar att det ofta är viktigare för dem att undervisningen är varierad men att det gynnar alla. Viktigt att tänka på vid genomförande av lektioner är att det är lugn och ro, ett respektfullt och motiverande studieklimat. Hon försöker att planera sin undervisning utifrån vad som händer i världen, försöker att ta in världen i klassrummet och visa på varför det är intressant och viktigt. Därför använder hon inte de färdiga läromedel som finns, utan gör eget.  
 
4.1.1. Gemensamt i sorterade data 
Alla lärare säger sig ha en förståelse för att elever lär sig på olika sätt, och vikten av att variera sin undervisning. De säger att en del elever lär sig bäst genom att läsa, andra genom att lyssna, en del behöver experimentera och prova sig fram. Klassrumsmiljön är det första de kommer att tänka på när de får frågan om vilka 
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faktorer som kan påverka lärandet. Här menar de alla att ett stökigt och oroligt klassrum påverkar negativt, medan ett lugnt klassrum där det råder ett respektfullt och studiemotiverande klimat påverkar positivt. De nämner även alla hemmiljön som en stor påverkansfaktor, och menar då att huruvida eleverna har det lugnt och stabilt hemma, med stöttande, engagerade och studievana föräldrar, eller oroligt och stökigt med studieovana föräldrar, kommer att påverka elevens lärande. Som exempel på hur de varierar sin undervisning nämner de att eleverna får läsa, skriva, arbeta enskilt eller i grupp, skapa filmer eller tidningar samt välja eget arbetsområde inom ett givet tema. När de planerar sin undervisning utgår de från kunskapskraven, de tittar på vilka kunskapskrav de inte har arbetat med under läsåret och utgår från dessa när de skapar ett nytt arbetsmoment. De vill variera undervisningen, och inte enbart låta eleverna läsa och skriva och presentera detta skriftligt, enskilt. De har alla elever med särskilda behov i sina klassrum och de nämner ADHD, ADD, diagnos inom autismspektrat, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. De menar att en varierad undervisning där eleverna får prova på olika sätt att lära sig framför allt är bra för dessa elever, men att alla elever gynnas av en sådan undervisning.  
Alla lärare i denna undersökning har elever med olika diagnoser i sitt klassrum, och de menar att framför allt dessa elever behöver en varierad undervisning, men att alla elever gynnas av det. Detta är dock inte något som de säger sig särskilt beakta när de planerar ett nytt arbetsmoment, utan de tittar främst på vilka kunskapskrav som de har kvar att arbeta med. De säger sig dock vilja låta eleverna arbeta på olika sätt, och bedömas på olika sätt, men när de ger exempel på hur de undervisar och hur de varierar sin undervisning så nämner de framför allt läsa och skriva i olika variationer. I deras första uttalande under intervjuerna är de väldigt tydliga med att det är viktigt att variera sin undervisning, och att de är medvetna om att elever kan lära sig på olika sätt. Detta ställs i kontrast mot hur de sedan beskriver sin planering, och sitt genomförande, av undervisningen. Lärarna uppgav dock inte vid något tillfälle någon medvetenhet om denna brist på korrelation mellan tankar/åsikter/förståelse och rent praktisk och konkret genomförande i klassrummet. De talar även om vikten av att bedömas på olika sätt, så att alla elever får möjlighet att bedömas utifrån ett sätt som passar dem, men exemplifierar endast bedömningssituationer som dels skrivs eller framförs muntligt i grupp eller enskilt, samt dels är resultatet av ett arbetsmoment där eleverna har fått skriva och läsa enskilt eller i grupp. 
Lärarna i SO säger sig variera sin undervisning i den bemärkelsen att de tar in världen utanför och försöker skapa mening och intresse utifrån den. De talar om vikten av att undervisningen är aktuell, och en lärare väljer att enbart skapa sitt eget undervisningsmaterial som en följd av denna tanke. Lärarna i SO exemplifierar en något mer varierad undervisning under intervjuerna än lärarna i svenska, då eleverna får möjlighet att välja arbetsområde och källor inom en given ram. Det handlar dock fortfarande om att läsa och skriva, enskilt eller i grupp.  
Lärarna i svenska varierar inte sin undervisning i den utsträckning som de kanske själva vill, eller tror. De låter alla elever använda samma material, med undantag för en svensklärare som låter elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter använda sig av mer lättlästa böcker. Alla elever arbetar med samma saker, under samma tidsperiod, och de bedöms på samma sätt. Dock brukar de försöka att variera arbetssättet, så att eleverna inte enbart får läsa och skriva, och det är här framför allt en lärare som talar mer om ett varierat arbetssätt med film- och tidningsskapande.  
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4.2. Tolkning av empiri 
I detta avsnitt kommer varje frågeställningar att bilda en egen rubrik, och resultat som hör ihop med den enskilda frågeställningen kommer att diskuteras. 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur sex stycken lärare, som undervisar i ämnena svenska och SO i årskurs 7-9, arbetar för att ge elever möjlighet att lära sig på olika sätt. Jag var intresserad av hur de arbetar och varför de arbetar på detta sätt. 
 
- Hur arbetar lärare i svenska och SO i årskurs 7-9  för att elever ska ges möjlighet att lära sig på olika sätt? 
Det mest vanligt förekommande är att eleverna får arbeta enskilt, där de läser för sig själva, funderar och resonerar själva och sedan presenterar sina kunskaper enskilt. Lärarna säger dock att de försöker variera sin undervisning och talar då framför allt om grupparbeten där eleverna ibland får välja arbetsområde fritt inom ett givet tema. Även skapande av filmer och tidningar ges som exempel på en mer varierad undervisning.  
Gardner (2011), Dunn & Dunn (1995), Broström (2007) och Kolb (2005) talar alla om vikten av att läraren planerar sin undervisning utifrån en förståelse för att eleverna är olika individer, som lär sig på olika sätt. Det kommer i ett och samma klassrum med stor sannolikhet sitta elever som lär sig bäst genom att lyssna, genom att läsa själv, genom att experimentera och genom att prova sig fram, samt vissa som behöver röra på kroppen för att lära sig på bästa sätt. De olika teorierna skiljer sig i viss mån, men likheterna är stora och de är eniga om vikten av en varierad undervisning som tar hänsyn till elevers olikheter. De lärare som intervjuades var eniga om att det är viktigt att variera sin undervisning, men när de skulle beskriva sin undervisning så beskrevs den inte på ett sätt som visar på varieration i den utsträckning som de olika teorierna förespråkar. De olika sätt som eleverna får arbeta på tog inte heller hänsyn till de elever som behöver använda kroppen för att lära sig på bästa sätt. 
Sådan undervisning som den stora majoriteten av lärarna beskrev är sådan som gynnar elever som enligt Dunn & Dunn är auditiva och/eller visuella samt analytiska. Det är de elever som lär sig genom att läsa och skriva, och som tycker om att få fakta och information presenterat för sig samt har lätt för att komma ihåg detaljer. Gardner kallar denna grupp för elever som har språklig intelligens.  
 
- Hur motiverar lärare i svenska och SO i  årskurs 7-9 sina undervisningsmetoder? 
Under intervjun fick de besvara en fråga kring huruvida det finns någon särskild teori eller teoretiker som de tar avstamp ifrån när de planerar och genomför sin undervisning, ingen av lärarna hade någon sådan sa de utan de pratade om ett förhållningssätt till undervisningen, som handlar om intresse och lyhördhet och att samarbeta med eleverna. Detta förhållningssätt stämmer överens med det sociokulturella perspektivets syn på att kunskapsinhämtande och lärande sker i interaktionen mellan lärare och elever, samt mellan elever och elever. Vygotskijs 
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proximala utvecklingszon och Bruners scaffolding är begrepp som utgår från denna tanke, och som lärarna snuddar vid i sin beskrivning av tankar och metoder. De motiverar sina val av undervisningsmetoder och arbetsmetoder med att de arbetar utifrån de kunskapskrav som de ska hinna med under läsårets gång, och att de utgår från dessa och sedan försöker variera sin undervisning för att passa fler elever. De menar att det är viktigt med variation, eftersom alla elever lär sig olika sätt.  
 
- Arbetar lärare i svenska och SO i årskurs 7-9 likadant med alla elever? 
Lärarna svarade under intervjuerna på huruvida alla elever i klassrummet arbetar med samma saker, och med samma material, under lektionerna. Detta besvarades jakande av alla deltagande lärare, men en lärare i svenska angav att elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter får tillgång till mer lättläst litteratur. Lärarna svarade även att de trodde att det är viktigt för elever i behov av särskilt stöd att få arbeta på ett varierat sätt, utifrån hur de lär sig bäst, men att detta även skulle gynna alla elever i klassrummet. Denna förståelse för vikten av en variation av undervisningsmetoder och arbetsmetoder, passande för olika typer av elever, låg inte helt i linje med deras faktiska undervisning. Denna var mer anpassad för de elever som lär sig bäst genom att läsa, lyssna och skriva själv, de elever som Dunn & Dunn samt Broström kallas auditiva och visuella, och Gardner säger ha språklig intelligens. De angav således inte att de arbetade utifrån några särskilda undervisningsmetoder eller arbetsmetoder med elever i behov av särskilt stöd, utan dessa elever gör i stor utsträckning samma saker som de övriga eleverna i klassrummet.  
Denna i skolan starka undervisningstradition, där alla elever lär sig på samma sätt, utifrån samma material, i samma takt och sedan bedöms utifrån samma prov, skriver Eriksson Gustavsson m.fl. (2011). De menar att det stämmer illa med tanken om elevers olikheter, olika sätt att lära sig och strävan efter inkludering för elever med särskilda behov. Dessa elever har ofta svårigheter med skolans höga krav på enskilt arbeta, där eleverna förväntas läsa material och ta fram det väsentliga, skriva ned det på ett korrekt sätt utifrån de förväntningar som ställs på ämnet, genren och situationen, vara självgående och ha en inre motivation som leder dem framåt i arbetet, bibehålla fokus och inte störas av allt som pågår runt omkring dem i klassrummet samt se till att lämna in uppgifterna i rätt tid.  
 
 
5. Diskussion 
Här diskuteras resultatet kort med fokus på ett mindre antal utvalda aspekter. 
 
5.1. Metoddiskussion 
Fördelen med den valde metoden är att den erbjuder möjlighet till djupare förståelse kring frågeställningen, samt en helhetsbild kring den enskilde lärarens tankar och känslor. Syftet med min undersökning var att få veta hur lärarna arbetar för att eleverna ska ges möjlighet att lära sig på olika sätt, hur de motiverar sina undervisningsval och om de anser att undervisning utifrån tanken om olika lärstilar 
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enbart är applicerbart på elever i behov av särskilt stöd, eller alla elever. Jag menar att jag utifrån den valda metoden har fått intressanta och relevanta svar på mina frågeställningar. I och med att jag valde att göra en helt standardiserad intervju så är jag säker på att jag fick med att alla de intervjufrågor som jag i förväg hade beslutat mig för att ställa. Intervjun var är även ostrukturerad, i det avseende att de lärare som intervjuades hade stort svarsutrymme och således stora möjlighet att utveckla sina tankar, lägga till och ändra i sitt resonemang. Detta anser jag leder till en fördjupning av resonemanget och tankekedjan, vilket ökar möjligheten att dels få en djupare förståelse för ämnet och dels få bredare svar på de frågor som ställs i och med att lärarna automatiskt vid flertalet tillfällen tangerade de olika frågorna.  
Nackdelen med att använda sig utav intervjuer kan vara min roll som lärarstudent, att risken ökar för att den rollen påverkar svaren i riktning mot det som lärarna tror är det ”korrekta” svaret. Utifrån att de omedvetet, men kanske även medvetet, vill visa att de är uppdaterade kring nya forskningsrön (Denscombe:2009). Kanske är den risken större vid intervjuer än vid enkätundersökningar, då intervjuer blir mer personliga och lärare eventuellt inte vill förlora en uppfattad prestige genom att svara på ett sätt som denna misstänker inte ligger i linje med vad de lär ut på lärarutbildningarna. För att minimera risken för detta klargjorde jag att jag inte var där för att värdera eller bedöma, utan endast var intresserad av hur lärarna gör, att detta är en lärandesituation för mig såväl som en datainsamlingssituation. De intervjuade lärarna sa sig förstå detta och visade, i mitt tycke, en uppskattning för resonemanget kring detta. Om jag istället hade valt att göra en kvantitativ enkätundersökning, och på detta sätt undvikit den eventuella påverkan som min roll som lärarstudent kan ha haft under intervjuerna, hade jag antagligen gått miste om möjligheten till fördjupad förståelse kring det undersökta fenomenet. De lärare som intervjuades valde att fördjupa sig mer i olika frågor, tangerade flera frågor, la till information och förtydligade vid flertalet tillfällen. Detta hade inte varit möjligt vid en enkätundersökning. Även i enkätundersökningen hade min roll som lärarstudent kunnat påverka svaren, på ett för lärarna omedvetet eller medvetet sätt. Jag är därför nöjd med mitt val av metod och anser att det var den för ändamålet lämpligaste.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
I en OECD rapport från 2012 anges att elevers kunskapsnivåer inom olika ämnen korrelerar starkt med lärarens förmåga att lära ut, vilka undervisningsstrategier som läraren använder och hur dessa används. Det står tydligt angivet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) att undervisningen ska ta hänsyn till, och anpassas till, varje elevs förutsättningar och behov, samt att läraren ska svara för att eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer. 
Resultatet av undersökningen i detta examensarbete visar på att lärare är medvetna om att elever lär sig på olika sätt, och att de tycker att det är viktigt att variera sin undervisning, men att det i det konkreta och praktiska arbetet i klassrummet inte sker i sådan utsträckning som lärarna kanske själva tror. De deltagande lärarna angav att de trodde att en varierad undervisning framför allt skulle vara bra för elever med särskilda behov, men att alla elever skulle gynnas av det. Under intervjuerna framgick dock att anpassningar eller variationer av material och arbetsmoment inte gjordes tillgängliga för eleverna.  
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Om läraren varierar sin undervisning och använder sig av olika undervisningsmetoder i syfte att låta eleverna lära sig på olika sätt, arbetar denna även inkluderande. Detta i och med att man på detta sätt minimerar risken att samma elever vid varje arbetsmoment känner sig otillräckliga, för att de inte lär sig optimalt på just det sätt som läraren kanske föredrar att undervisa på. Att arbeta strukturerat och aktivt utifrån tanken att alla elever lär sig på olika sätt gynnar alla elever i klassrummet, inte bara elever med särskilda behov.  
En elev som upplever svårigheter i klassrummet, som inte tar till sig av undervisningen och inte utvecklas behöver inte ha svårigheter med att tillgodogöra sig kunskaper. Här kan problematiken kanske vara att undervisningen inte har anpassats till individen, utan till den grupp av elever som lär sig på det traditionella ”skolsättet”, elever som främst har auditiv lärstil, men även till viss del visuell lärstil. En undervisning som fungerar inkluderande arbetar för att främja alla elevers möjlighet till lärande och delaktighet, och borde därmed arbeta utifrån tanken att alla elever lär sig på olika sätt. 
De olika teorierna kring inlärning och lärstilar som tagits upp visar på vikten av förståelse, och kunskap, kring individens sätt att lära vid planering och genomförande av undervisning. Om lärare saknar förståelse och insikt i att det i ett och samma klassrum sitter elever med vitt skilda sätt att lära sig på, kommer undervisningen sannolikt att fungera exkluderande för ett stort antal elever.  
 
5.2.1. Pedagogiska konsekvenser 
Lärare som arbetar utifrån tanken om att elever är olika individer, som lär sig på olika sätt, och som till följd av denna tanke väljer att undervisa på ett varierat sätt, kommer sannolikt att möjliggöra för fler elever att känna sig kompetenta och nå kunskapsmålen. Det kräver mer av den enskilda läraren, framför allt i det inledande skeendet av övergången till detta arbetssätt. Detta då läraren behöver synliggöra det lärande och den undervisning som sker i klassrummet, vilka förmågor och kunskaper är det som gynnas? Läraren behöver även planera undervisningssituationer som främjar flera olika sätt att lära sig, och planera hur dessa ska kunna samexistera i klassrummet samt bedömas likvärdigt utifrån de kunskapskrav som kursplanen anger. När detta har skett torde det, utifrån de teorier som återfinns i detta examensarbete, synas en förändring i elevers delaktighet och kunskapsinhämtande. Detta eftersom eleverna nu får möjlighet att lära sig utifrån sina egna styrkor, samt arbeta med att utveckla nya styrkor.  
 
 
5.3. Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att titta närmre på elevers uppfattning om lärares undervisning.  På hur eleverna själva upplever att undervisningen läggs upp, i kontrast till lärarens egen uppfattning. Detta skulle exempelvis kunna genomföras med hjälp av intervjuer samt observationer.
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 
 
Allmänt kring inlärningsstilar 

 När du hör ordet inlärningsstilar, vad tänker du på då? 
 Vilka olika inlärningsstilar finns det enligt dig? 
 Är det någon särskilt teori/teoretiker som du tar avstamp ifrån? 
 Vilka faktorer tror du påverkar elevers lärande? 
 Tror du att olika sätt att undervisa på kan gynna olika elever? 

 
Planering av undervisning 

 Hur tänker du när du planerar ett arbetsmoment?  
 Tänker du att du måste få med olika sätt att lära? 
 Har du elever med särskilda behov i dina klasser? 
 Tror du att det är viktigare för elever med särskilda behov att få pröva olika 

sätt att lära sig på? 
 
Genomförande av undervisning 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på vid genomförandet av en lektion? 
 Gör alla elever samma saker? 



 

  

 Arbetar de med samma material? 
 Hur skulle du beskriva ditt sätt att undervisa, hur går en ”vanlig” lektion till? 

 
Övrigt 

 Är det något som är kopplat till detta ämnesområde som du vill lyfta? 
 


