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Sammanfattning 
 
Vi har i vårt examensarbete valt att studera och analysera pedagogers tankar kring barns olika 

sätt att lära inom läs och skrivfältet. Vi belyser didaktiska val av lärandeformer och 

undervisningsinnehåll hos pedagoger som arbetar på en skola med uttalad förankring i 

Howard Gardners teori om multipla intelligenser och hos pedagoger vid skolor utan denna 

profilering.  

 

Teorin om de multipla intelligenserna baseras på människors olika sätt att lära genom att 

använda sig av språklig/lingvistisk-, logisk/matematisk-, spatial/visuell-, 

kroppslig/kinestetisk-, musikalisk-, interpersonell-, intrapersonell- och naturintelligens. Mot 

bakgrund av detta och de olika perspektiv på läs- och skrivlärande som beskrivs i litteraturen 

har vi haft för avsikt att ta reda på om de didaktiska valen skiljer sig åt mellan pedagoger på 

skolor med och utan profilering. 

 

Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ intervju och vi har intervjuat sex lärare från 

fyra olika skolor. Detta för att belysa pedagogers tal om sina didaktiska val och om elevers 

olika sätt att lära.  

 

Resultatet visar att pedagogerna på den profilerade skolan i högre grad varierar sin 

undervisning utifrån elevernas intelligenser och deras olika sätt att lära och att det styr deras 

didaktiska val. Pedagogerna från övriga skolor varierar istället sin undervisning utifrån sina 

val av metoder.  

 

Vi menar att teorin om de multipla intelligenserna bör kunna inordnas i ett sociokognitivt 

synsätt på läs- och skrivlärande eftersom den syftar till god förståelse, meningsfullhet och att 

kunna tillämpa förvärvad kunskap. Ett sådant synsätt tar också hänsyn till den enskilda 

individens lärande. Inom teorin ryms de metoder och olika sätt att lära som varje enskilt barn 

behöver för att tillgodogöra sig kunskaper. 

 

Sökord: multipla intelligenser, läs- och skrivlärande, didaktiska val, olika sätt att lära. 
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1. Inledning 

Det kommunikationssamhälle vi idag lever i förutsätter en befolkning som har goda läs- och 

skrivkunskaper och färdigheter. Ett av skolans viktigaste mål är att utbilda barn och ungdomar 

i denna kompetens. Lpo-94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, beskriver skolans 

ansvar för att varje elev ska behärska det svenska språket, kunna läsa, lyssna aktivt och 

uttrycka tankar och idéer i tal och skrift. Rika möjligheter att läsa, skriva och samtala ska ge 

varje elev möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och därmed öka tilltron till den 

egna språkliga förmågan. 

 

Debatten kring läs- och skrivlärandet har en tid varit tämligen polariserad. Antingen sägs 

pedagoger använda syntetiska ljudmetoder och grammatiska helordsmetoder och placeras då i 

ett individualpsykologiskt fack eller så sägs de använda analytiska metoder som mer utgår 

från språket som helhet. Då betonas interaktion, meningsskapande, förkunskaper, 

kommunikation och samspel och pedagogerna placeras inom det socialinteraktionistiska 

perspektivet (Liberg 1993/2006).  

 

Verkligheten är knappast så svart eller vit, anser vi. Detta framkommer då vi läser litteratur av 

exempelvis Ingvar Lundberg (1984) som är en representant för det individualpsykologiska 

perspektivet. Även han talar om meningsfulla texter, kommunikation och samspel om än inte i 

samma utsträckning. Detta ställningstagande för det ena eller andra perspektivet eller den ena 

eller andra metoden kanske inte gagnar eleverna. Thomas Armstrong (2005) liksom Jørgen 

Frost (2002) poängterar att de olika metoderna kan komplettera varandra istället för att 

konkurrera, om barnen ska få ut det bästa av undervisningen. 

 

Med detta som utgångspunkt väcktes vårt intresse för barns olika sätt att lära sig läsa och 

skriva och om det styr pedagogers didaktiska val. Howard Gardners (1983/1994) teori om de 

multipla intelligenserna förstärkte detta intresse. Vi anser att det bör vara möjligt att anta ett 

perspektiv på barns lärande som kan hämta metoder från olika håll. 

1.1 Disposition 
Vår utgångspunkt för detta examensarbete är att studera några pedagogers syn på barns olika 

sätt att lära sig läsa och skriva, deras didaktiska val och vad som påverkar dessa val. Vår 

uppsats är disponerad på följande sätt; först presenterar vi vårt syfte och våra forskningsfrågor 

samt arbetets avgränsning och några, för oss, centrala begrepp. Därefter redogör vi för vår 
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teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande och de 

socialinteraktionistiska och sociokognitiva perspektiven på läs- och skrivlärande. 

 

I vår bakgrund ger vi sedan ett historiskt perspektiv i hur denna fråga diskuterats för att 

därefter gå vidare med dagens styrdokument. Därefter går vi in på forskning kring läs- och 

skrivlärande och de rådande perspektiv och metoder som finns i dagens skola. Vi har inte 

någon specifik rubrik om det sociokognitiva perspektivet eftersom vi ställd de 

individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska mot varandra. Det socialkognitiva 

perspektivet ser vi som mer likvärdigt det socialinteraktionistiska med tillägget att det tar mer 

individuella hänsyn. Därefter presenterar vi Gardners teori om de multipla intelligenserna och 

hur dessa kan ses i förhållande till läs- och skrivlärande. Vi avslutar bakgrunden med ett 

avsnitt om didaktiska överväganden, där vi presenterar några forskares tankar kring detta. 

 

Kapitel tre behandlar den metod vi använt oss av och vi redogör här för våra tillvägagångssätt 

i studien, vårt material, etiska och andra ställningstaganden inför genomförandet av 

intervjuerna och analysarbetet. 

 

I resultatredovisningen väljer vi att redovisa våra data från de intervjuer vi genomfört och vår 

analys av dessa. Här presenteras de teman som skapats från intervjuerna, vilka är: 

pedagogernas didaktiska val, deras syn på barns olika sätt att lära och deras synsätt på läs- och 

skrivlärande. Vi redogör också för skillnader och likheter mellan pedagoger som uttalat har en 

förankring i teorin om multipla intelligenser och pedagoger som inte har detta synsätt. Kapitel 

fyra avslutas med en resultatsammanfattning.  

 

I vårt diskussionskapitel tar vi upp våra reflektioner och den betydelse dessa har för 

uppsatsens validitet. Därefter diskuteras vårt empiriska resultat i förhållande till den litteratur 

vi studerat.  Vi avslutar arbetet med de slutsatser vi dragit.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta examensarbete är att studera tankar kring barns olika sätt att lära inom läs- 

och skrivfältet hos några pedagoger som arbetar på en profilskola med uttalad didaktisk 

förankring i Gardners teori om multipla intelligenser och några pedagoger arbetande på skolor 

utan denna profilering. 
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De forskningsfrågor vi ställer oss är:   

• Hur motiverar pedagogen sina didaktiska val av lärandeformer och 

undervisningsinnehåll utifrån sitt synsätt på barns olika sätt att lära? 

• Skiljer sig dessa didaktiska val åt mellan pedagoger som uttalat arbetar med multipla 

intelligenser och pedagoger som inte gör det och i så fall på vilket vis? 

1.3 Avgränsning 
Pedagogers arbete med barns läs- och skrivlärande är ett omfattande område som kräver en 

klar avgränsning. Vår empiriska studie kommer därför att utifrån syftet avgränsas till att 

studera hur lärare tänker kring och talar om barns olika sätt att lära och hur detta påverkar 

deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen. Eftersom vi även är intresserade av 

pedagogernas teoretiska förankring och synsätt på läs- och skrivlärande har vi utformat 

intervjufrågorna så att också svar på detta framkommer. Vi har utelämnat frågor om kön, 

etnicitet och specifika läs- och skrivsvårigheter. Detta skulle eventuellt ha kunnat bredda vår 

studie om vi hade kunnat visa att sådana faktorer påverkar barns olika sätt att lära sig läsa och 

skriva men vi har ändå valt denna avgränsning.  

 

Centrala begrepp som är viktiga för oss är pedagogers didaktiska val och perspektiv på 

lärande. Vi kommer att redogöra för Gardners teori om multipla intelligenser och koppla 

dessa till läs- och skrivlärande. Då vår undersökning omfattar pedagoger som arbetar med 

multipla intelligenser och pedagoger som inte uttalat gör det, väljer vi att använda begreppet 

olika sätt att lära i stället för lärandestilar i våra forsknings- och intervjufrågor. Begreppet 

lärandestilar kan ge associationer till att lära genom olika sinnen och i olika lärandemiljöer. 

Teorin om de multipla intelligenserna är mer omfattande än så varför vi vidgat begreppet till 

olika sätt att lära. I vår bakgrund använder vi också begreppet intelligenser och menar då 

Gardners åtta intelligenser.  

1.4 Teoretisk utgångspunkt  
Vår utbildning har präglats av en sociokulturell syn på lärande och ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv på läs- och skrivlärande. Perspektiven dominerar skolans styrdokument och är 

vanligt förekommande i aktuell forskning, vilket kurslitteratur vid lärarutbildningen vid 

Örebro universitet vittnar om. Caroline Liberg (2006) talar i den nya upplagan av Hur barn 

lär sig läsa och skriva om ytterligare ett perspektiv som kallas sociokognitivt. Vi uppfattar att 

detta perspektiv kan rymma en ännu vidare syn på läs- och skrivlärande samtidigt som det 

liksom tidigare nämnda perspektiv tar hänsyn till barns sociala och kulturella livsvärld. Inom 
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detta perspektiv poängteras att barn ska ges valmöjligheter i sitt lärande och det talas mer om 

den enskilda individen. Vi har därför valt att utgå från både ett socialinteraktionistiskt och ett 

sociokognitivt perspektiv i analys och tolkningsförfarande av vår studie. Dessutom är det ett 

personligt ställningstagande från vår sida då vi är intresserade av individens lärande utifrån 

kulturella och sociala förutsättningar.  

 

2. Bakgrund 

Vi kommer här att presentera ett historiskt perspektiv och kortfattat om vad dagens 

styrdokument uttrycker om läs- och skrivlärandet. Vidare kommer vi att redogöra för olika 

perspektiv som är rådande inom läs- och skrivfältet och olika metoder som figurerar i dagens 

forskningslitteratur. Därefter presenterar vi Gardners teori om de multipla intelligenserna och 

hur dessa kan ses i förhållande till läs- och skrivlärande. Slutligen gör vi några didaktiska 

överväganden utifrån den litteratur vi läst. 

2.1 Historiskt perspektiv 
Redan i början av 1900-talet pågick en samhällsdebatt om hur läs- och skrivlärandet skulle 

bedrivas i skolan. Kulturpersonligheter som Ellen Key, Selma Lagerlöf och Elsa Beskow 

påverkade skoldebatten. Ellen Key menade att skolans läsläror borde ersättas med 

skönlitteratur av god kvalitet (Lindö 2002). 

 

Rigmor Lindö (2002) visar att 1919 års undervisningsplan för rikets folkskola (U19) har 

tankegångar som sen återfinns i både Lgr 80 och Lpo 94. Innehållet i U19 talade om respekt 

för barnet och dess behov. Läsning och skrivning skulle vara innehållsbärande och verka som 

uttrycksmedel. Tal, läsning och skrivning skulle ställas i förbindelse med- och stödja 

varandra. Men trots att kursplanen framstod som nytänkande och klok var lärarkårens och 

föräldrarnas inställning annorlunda och mer traditionell, i den mening att de förordade mer 

formella och isolerade färdighetsövningar som de kände igen från sin egen utbildning och 

skoltid. Tilläggas kan att man redan vid denna tid förstod att barn lär sig på olika vis, det vi i 

dag kallar den metodiska differentieringen. Att lära genom tal, ljud- och ordbildningsmetoder 

poängterades i lärarhandledningarna för läsläror. 

 

1960- och 1970-talen blev epokgörande för läs- och skrivlärandeutvecklingen, påpekar Lindö 

(2002). Den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, introducerade många nyheter. Nya 

ämnesbeteckningar och faktaboksläsning tog plats bland litteraturläsningen. Under 1970-talet 



 7 

kom utredningen som kom att kallas SIA, Skolans Inre Arbete att få stort inflytande på läs- 

och skrivundervisningen. Ulrika Leimars LTG, Läsning på Talets Grund, och Freires1 

dialogpedagogik kom till. Holistiska synsätt gjorde sitt intåg på skolans arena och därmed 

analytiska metoder. Med det menades att man utgick mer från helheten. Förståelse och 

innebörd framhölls i stället för exakt avläsning.  

2.2 Nuvarande styrdokument 
Nuvarande läroplan, Lpo 94, hävdar att all undervisning ska anpassas till varje elevs behov 

och förutsättningar och att skolan ska sträva efter att varje elev ska utveckla och stärka sitt 

eget sätt att lära. Hänsyn ska tas till att det finns olika vägar att nå målen och att en likvärdig 

utbildning inte innebär att undervisningen formas på samma sätt överallt. Läraren har ett 

särskilt ansvar för att utgå från varje enskild individs erfarenheter, behov, förutsättningar och 

tänkande och ge eleven utrymme att efter egen förmåga skapa och använda olika 

uttrycksmedel. 

 

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska egenskaperna 

uppmärksammas. Ett av målen att uppnå i grundskolan är att eleverna ska utveckla och 

använda kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt som t ex språk, 

bild, musik, drama och dans. 

 

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) ger kursplanen i svenska också ett stöd 

för att variera undervisningen för elever som lär på olika vis. För att eleven ska tillägna sig 

och bearbeta texter och utveckla förmågan att förstå, tolka och uppleva språket och 

litteraturen krävs det inte bara läsning som en källa till kunskap. Ett vidgat textbegrepp 

innefattar även drama, rollspel, film, teater, video och bildstudier.  

2.3 Perspektiv på läs- och skrivlärande 
Liberg (1993) ger i föregående upplaga av boken Hur barn lär sig läsa och skriva sin syn på 

den rådande forskningen i ämnet. Hon pekar på att det finns två stora perspektiv att förhålla 

sig till. Hon benämner det individualpsykologiska perspektivet där hon placerar in både den 

traditionella pedagogiska och psykologiska forskningen. Det andra perspektivet hon belyser är 

det socialinteraktionistiska. Inom detta ryms en vidare syn på barns läs- och skrivlärande. 

Liberg betonar att läs- och skrivlärandet alltid är socialt situerat. Här finns studier om 

                                                 
1 Freires myntade begreppet dialogpedagogik. Han var verksam i Brasilien och lärde vuxna bönder och 
lantarbetare att läsa och skriva. Utifrån bekanta ord och fraser gjordes de medvetna om sin egen sociala situation. 
Denna dialogpedagogik anammades av förskolan och lågstadiet i Sverige på 70-talet (Lindö 2002). 
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förskolebarns tidiga inlärning byggt på att talspråkande och skriftspråkande hör ihop och att 

barn lär sig på olika vis. 

 

Frost (2002) beskriver i Läsundervisning Praktik och teorier, två starka traditioner inom läs- 

och skrivlärande med syntetiska och analytiska metoder. Författaren beskriver båda dessa 

metoder som aktuella i dagens skola. Den syntetiska metoden ses som den mest traditionella 

av dem och där återfinns ljudmetoden. Frost placerar syntetiska metoder i det han kallar 

phonics-traditionen. Analytiska metoder finns, enligt Frost, i en whole-language-tradition. Vi 

finner då att syntetiska metoder kan inordnas i det individualpsykologiska synsättet och 

analytiska metoder i det socialinteraktionistiska.   

2.3.1 Individualpsykologiskt perspektiv och syntetiska metoder 
I phonics-traditionen återfinns således syntetiska ljudmetoder och undervisningen går ut på; 

att eleven lär sig läsa genom att tolka det mänskligt konstruerade alfabetiska systemet. 

Eleverna måste läras att förstå skriftspråkets olika principer och bli medvetna om fonemens 

förbindelse med bokstavstecknen. Om det pedagogiska valet faller på phonics-traditionen, 

utgår man från att det alfabetiska systemet först måste läras in så att kodningen automatiseras, 

menar Frost (2002). Efter detta riktar man in sig på meningsinnehållet och då med för eleven 

nivåanpassade texter.  

 

Lundberg (1984) med sin bok Språk och läsning är en företrädare för ovanstående perspektiv 

och metoder inom svensk forskning. Han menar att en fonologisk medvetenhet där läsaren 

kan koppla samman bokstav och ljud är en förutsättning för korrekt avkodning och därmed 

läskunnighet. Lundberg är kritisk till gissningsläsning och han anser att barn tidigt ska tränas i 

fonologisk medvetenhet bland annat genom rim och ramsor. Lundberg menar att läsning lärs 

in effektivt om barnet nöter in det genom mycket träning och det är av mindre betydelse vad 

orden som läses betyder. 

 

Liberg (1993) är kritisk till det individualpsykologiska perspektivet och därmed också till vad 

hon kallar traditionell läs- och skrivundervisning byggt på ljudmetoder och grammatiska 

helordsmetoder som består av isolerad färdighetsträning. Hon menar att barnet för att kunna 

tillgodogöra sig den sortens undervisning måste kunna se på språket utifrån och kunna 

samtala om det, dvs. ha ett metaspråk. Alla barn har inte dessa förkunskaper, anser Liberg och 
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framhåller att traditionell läs- och skrivinlärning med syntetiska metoder kan skapa läs- och 

skrivsvårigheter för dessa barn. 

2.3.2 Socialinteraktionistiskt perspektiv och analytiska metoder 
En betydligt positivare inställning har Liberg (1993) till det socialinteraktionistiska 

perspektivet och analytiska metoder. Hon menar att det synsättet radikalt skiljer sig från det 

föregående. Hon påtalar vikten av att all språkundervisning ska vara meningsskapande och 

meningsvidmakthållande och att det måste ske i ett för barnen socialt sammanhang, se även 

Smith (2000). Liberg menar att om barn ska bli effektiva läsare och skrivare behöver de 

använda sig av flera strategier i interaktion med varandra.  

 

Frank Smith (2000) menar i sin bok Läsning att en effektiv läsare inte ljudar sig igenom ord 

utan helordsläser i stor uträckning. Att en elev ibland gissningsläser tyder snarare på att barnet 

läser effektivt och utgår från sin förförståelse och detta behöver inte vara negativt, anser 

Smith. Liberg (1993) menar att det finns skillnader i hur länge barn håller på med de olika 

faserna i läs- och skrivprocessen även om de i övrigt har samma förutsättningar. Hon påtalar 

att det finns flera olika vägar att gå mot effektivt läsande och skrivande men att inget pekar på 

att det ena eller andra på något vis är bättre eller går snabbare. ”Det är istället mer 

grundläggande personlighetsdrag som avgör sådana aspekter” (Liberg 1993 s 29). Liberg 

beskriver inte vilka personlighetsdrag hon menar och vi vill i vår undersökning försöka 

koppla dessa tankar kring barns olika sätt att lära sig läsa och skriva till teorin om de multipla 

intelligenserna. Vår undran är om detta faktum, som Liberg beskriver, att en del barn tar sig 

igenom faserna i läs- och skrivlärandet snabbt och andra långsamt beror på att de inte 

använder strategier som passar deras starka intelligenser. 

 

Frost (2002) talar om detta synsätt och om analytiska metoder i termen whole-language. Det 

är en tradition där läsning ses som en kommunikativ process och ett aktivt deltagande. Det ska 

vara meningsfullt för eleverna och därför bör de texter som läses i klassummet också vara 

meningsfulla för eleverna. Här sätts elevens eget textförfattande igång tidigt. Elevernas 

medvetenhet om fonem är inte lika viktig som i ljudmetoden utan kommer in i ett något 

senare skede. Det viktiga är att innebörden förstås.   

 

Whole-language-traditionen grundar sin teori genom iakttagelser och tolkningar där eleverna 

inte ska ”undervisas” i traditionell mening utan mer hitta sitt eget sätt att lära sig läsa och 



 10 

skriva. För att eleverna snabbare och effektivare ska nå läsförståelse och meningsförståelse, 

menar Frost (2002) att de måste få använda sig utav sina talspråkliga färdigheter i mötet med 

en text. Lärarens roll ser då lite annorlunda ut och får en mer vägledande, stödjande och 

ibland instruerande roll om så behövs. Det är betydelsefullt att eleverna tidigt, både i hemmet 

och i förskolan möter texter av olika slag och på olika vis, menar Frost.  

 

Lindö (2002) framför sitt synsätt som stämmer väl överens med Liberg och Frost då det gäller 

att tillägna sig språkkunskaper i Det gränslösa språkrummet. Hon framhåller att ”whole- 

language-approach” är en analytisk metod som är personlighetsutvecklande, funktionell och 

interagerande. Lindö benämner sitt perspektiv som interaktionistiskt (där Liberg lägger till 

prefixet social) där elevens lärande således måste ses som en del av det sammanhang eleven 

befinner sig i. Det är ett samspel mellan eleven och dess omgivning. Lärandets sociala och 

strukturella karaktär är av stor betydelse, anser hon. Lindö menar att barn som tagit del av en 

whole-language inriktad undervisning får ett större självförtroende som läsare och skrivare 

och de har fler strategier till lingvistisk problemlösning än barn som lärt sig i en mer 

individualpsykologisk tradition. Vidare menar hon att dessa barn också i högre grad förstått 

att läsande och skrivande är en kommunikativ process och de tar därmed fler initiativ och 

prövar sig fram självständigt. 

2.4 Teorin om de multipla intelligenserna  
Barns olika sätt att lära kan ses så som vi beskrivit ovan dvs. att barn lär sig genom syntetiska 

och/eller analytiska metoder. För att bredda vår bakgrund har vi valt att studera Gardners teori 

om multipla intelligenser och vilken inverkan de kan ha på barns olika sätt att lära sig läsa och 

skriva. Gardners definition på intelligens är följande: ”En intelligens är förmågan att lösa 

problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” 

(Gardner 1983/1994 förordet s X). 

 

Armstrong (2005) har i boken Läs & Skriv med alla intelligenserna kopplat ihop Gardners 

teori om de multipla intelligenserna (framledes förkortat MI) med läs- och skrivlärande. Han 

menar att MI inte i huvudsak ska ses som ytterligare en metod eller ens ett förhållningssätt 

utan framförallt som ett verktyg för att förstå och tolka olika perspektiv på läs- och 

skrivlärande. Han anser också att olika metoder ska komplettera varandra och inte konkurrera. 
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Gardner (1983/1994) menar att hans arbete framför allt syftat till att se pedagogiskt på MI. 

Han har koncentrerat sig på en ”individcentrerad skola” och fått fram möjligheter att göra en 

form av intelligensprofil på varje elev. Allt för att varje barn ska få ut maximalt av 

undervisningen och lära sig på bästa sätt utifrån dess egen intelligensprofil både inom och 

utom skolmiljön. Gardner menar att all undervisning ska sträva mot förståelse och att eleven 

ska kunna tillämpa det han eller hon lärt sig, dvs. utföra förståelsehandlingar (Lindström 

1998). 

 

Boken De sju intelligenserna (1983/1994) innehåller givetvis sju intelligenser men Gardner 

har senare lagt till ännu en som David Lazear (1998) beskriver i sin bok Åtta sätt att 

undervisa. Det innebär att det i nuläget finns åtta stycken samt ytterligare en som håller på att 

etableras (den existentiella intelligensen). De åtta intelligenserna är: 

 

• Kroppslig – kinestetisk intelligens (kropps-klok)2 

• Visuell – spatial intelligens (bild-klok) 

• Musikalisk – rytmisk intelligens (musik-klok) 

• Logisk – matematisk intelligens (klur-klok) 

• Intrapersonell intelligens (jag-klok) 

• Interpersonell intelligens (människo-klok) 

• Verbal – lingvistisk intelligens (ord-klok) 

• Natur intelligens (natur-klok) 

 

Gardner (1983/1994) påpekar att många, kanske rent av de flesta av oss, är multiintelligenta 

men att en del människor har en eller två intelligenser som är betydligt mer utvecklade än 

andra. Människan har förmågan att utveckla och aktivera alla sina intelligenser. 

2.4.1 Kroppsligt lärande – Kropps-klok 
Många forskare påpekar vikten av lek och rörelse i språkutvecklingen exempelvis Bente 

Eriksen Hagtvet (2004) i Skriftspråkutveckling genom lek. Detta behov av rörelse i 

språklärandet kopplar Armstrong (2005) till kroppslig-kinestetisk intelligens. Han menar att 

orden till och med har en rent kroppslig kraft för barn och exemplifierar detta med ordet 

                                                 
2 Orden inom parentes och i kommande rubriker är anpassade för elever och  
föräldrar och är hämtade från en MI-profilskola.  
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”upp” för ett litet barn. För barnet som lär sig säga ”upp” kan ordet te sig fantastiskt eftersom 

det framkallar händelser som att någon lyfter upp det eller tar upp en sak barnet tappat. Ord 

har starka kopplingar till människans muskulatur menar Armstrong och det kan och bör 

utnyttjas i lärandet.  

 

Även Lindö (2002) betonar vikten av rörelse, lek och drama i språkinlärning. Hon tar upp 

barnens sinnen och menar att de använder och tränar kroppsliga funktioner som syn, hörsel, 

luktsinne, balans och muskelfunktioner i leken.  

2.4.2 Lärande genom att se ordens ”bilder” Bild-klok 
Visuell-spatial intelligens används för att koppla samman bild och ord. Armstrong (2005) 

påtalar att vissa barn med läs- och skrivsvårigheter kan ha lättare att lära sig ett skriftspråk 

som är mer bildbaserat som t ex kinesiska. Dessutom har många barn lätt för att se inre bilder 

framför sig vid läsning och författaren menar att det inte bara gäller ord som syftar på 

konkreta föremål, utan abstrakta ord kan också framkalla bilder hos läsaren. Även Lindö 

(2002) skriver en del om detta då hon talar om Reggio Emilia. Hon skriver om barnens många 

olika språk och att de behöver använda alla sina sinnen i språklärandet. Lindö menar att barn 

behöver utveckla sin förmåga att se och uppleva det de ser. Reggio Emilia använder speglar i 

sin pedagogik för att träna språkliga begrepp genom det barnen ser och upplever i dem. 

 

Symbollek och rollek, menar Lindö (2002), är ett sätt för barn att förstå bild- och 

skriftspråket. Hon förklarar detta med att en teckning (av t ex en bil) kan ersätta själva 

föremålet och efterhand kan det skrivna ordet ersätta föremålet. Skriftspråket blir på så vis ett 

kommunikativt medel. 

 

Lindö (2002) menar att sex- och sjuåringar är mycket receptiva och kreativa och därmed 

intresserade av intellektuell problemlösning. Hon skriver att förskolebarn tänker i bilder 

istället för i abstrakta begrepp vilket pedagoger kan utnyttja för att förklara dessa.  Om 

pedagogen ger barnet en bild av hur en abstrakt företeelse ter sig kan inlärningen bli bättre. 

Ett exempel skulle kunna vara en orkans vindstyrka. Den kan förklaras genom att bildligt 

berätta att vinden kan lyfta bilar och hustak från en plats till en annan.  

2.4.3 Musikaliskt lärande – Musik-klok 
Musikalisk intelligens är en intelligens vi använder i hög grad vid läsning menar Armstrong 

(2005). 
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VISST MÄRKS, DET att den här meningen blivit ovanligt; svårläst eftersom jag: har satt, in 
skiljetecken som, stör det naturliga, flödet i det jag, försöker, säga (Armstrong 2005 s 89 ). 
 

Detta citat illustrerar vilken betydelse rytm, takt och musik har för läs- och skrivfärdigheterna 

och språkets användning. Armstrong hävdar att några teoretiker till och med anser att språket 

ursprungligen kommer från musikaliska uttrycksformer och att allt vi människor säger, inte 

enbart poesi och sångtexter, har ett musikaliskt flöde. Denna kunskap, menar författaren, är 

viktig att ta hänsyn till för att lära barn att bli effektiva läsare och skrivare.  

 

Lindö (2002) talar också om det musiska barnet och menar att det finns mycket att hämta ur 

barns spontansång kopplat till språkligt lärande. Berit Uddén (2004) tar i Tanke – Visa – 

Språk, Musisk pedagogik för barn upp det faktum att alla barn (och vuxna) är musiska. Hon 

menar att detta märks tydligt om man studerar barns lek. De använder hela sin kropp, rytmik 

och ofta spontansång då de uttrycker sig i leken. Språkdriften är, enligt Uddén, orsaken till att 

människan är musisk. För barn är det viktigt att förstå och att koppla ord till sina tankar och 

då menar hon att det är viktigt att använda musik i lärandet. 

 

Lundberg (1984) liksom fler författare tar upp vikten av träning av rim och ramsor och det 

bör, enligt vår tolkning, vara extra viktigt för barn med mer framträdande musikalisk 

intelligens. 

2.4.4 Logiskt-matematiskt lärande – Klur-klok 
De som besitter en stor portion logisk-matematisk intelligens har kanske bäst tillgodogjort sig 

kunskap med de läs- och skrivmetoder skolan i huvudsak använt sig av. Armstrong (2005) 

poängterar här engelskans brister som logiskt språk, eftersom många ljud inte alls stavas som 

de låter och därmed inte lämpar sig särskilt väl för ljudmetoden/phonics. Svenskan är ett 

betydligt mer logiskt språk men även här finns gott om undantagsregler. Barn med logisk-

matematisk intelligens har ett behov av och dessutom stor glädje av att analysera och utforska 

språket grammatiskt. 

 

Vi anser, utifrån detta sätt att se på barns olika sätt att lära, att det är viktigt att inte förkasta 

ljudmetoder och grammatiska helordsmetoder då dessa kan vara bra, särskilt för barn med stor 

logisk-matematisk intelligens. Lindö (2002) beskriver t.ex. laborationsfasen inom LTG, där 
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grammatisk färdighet tränas. Att laborera med språket i ett för barnen meningsfullt 

sammanhang stimulerar både logisk-matematisk intelligens och andra intelligenser, anser vi. 

2.4.5 Känslomässigt lärande – Jag-klok 
Människans känslor har en oerhört stor betydelse för läs- och skrivfärdigheten hävdar 

Armstrong (2005) då han beskriver intrapersonell intelligens. Han menar att skolan till och 

med kan lära ut fonem med känsla för att förstärka inlärningseffekten. Som exempel tar han 

engelskans uttryck som Ooo, that´s a fine hat. Liknande emotionella uttryck finns även i 

svenskan. Ett liknande sätt att använda fonem med känsla presenterades i barnprogrammet 

Fem myror är fler än fyra elefanter; ”bom bom bom … det är o:et i bomet som göre´t” med 

stor betoning på bokstaven o [vår anmärkning].  

 

Lindö (2002) tar också upp dramats betydelse för barns lärande av inlevelse och samspel. 

Dessutom betonar hon att dramat kan hjälpa barnen att få en insikt om sig själva och sina egna 

tankar och inte minst sina kamraters sätt att tänka och deras värderingar. Dramat tränar barnen 

i att iaktta, tänka och uttrycka sig och ger bättre självförtroende, hävdar Lindö. 

2.4.6 Lärande genom ordens sociala sammanhang – Människo-klok 
När Armstrong (2005) kommer till Gardners interpersonella intelligens menar han att det i 

läs- och skrivlärandet är väsentligt att kunna knyta an till ordens sociala sammanhang. Han 

anser liksom flera forskare att läs- och skrivfärdighet inte kan separeras från sin sociala 

kontext. Ordens existens är ett resultat av kommunikation och sociala faktorer, menar han. 

Han påpekar också att ords innebörd kan förändras över tid och de kan vara mer eller mindre 

laddade.  

 

Liberg (1993) liksom Lindö (2002) och flera forskare med dem, betonar vikten av att då barn 

ska lära sig läsa och skriva bör det ske i interaktion med andra. Att det sociala sammanhang 

där barnen befinner sig har stor betydelse för lärandet, anser också Gardner (1983/1994). Han 

påpekar att barn med stor interpersonell intelligens har god social förmåga och kanske ett 

extra stort behov av att lära i samspel med andra. 

2.4.7 Talets betydelse för lärande – Ord-klok 
Talets betydelse och därmed användande av lingvistisk/språklig intelligens är den 

inlärningsgrund som uppmärksammats mest av olika forskare. LTG, Läsning på Talets Grund, 

tas upp av både Liberg (1993) och Lindö (2002). Även Armstrong (2005) påpekar att skolan 
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måste ta vara på barnens talspråkliga kunskap i läs- och skrivlärandet. Barns tidiga 

språkutveckling påverkas av att de hör muntligt språk och språkljud, menar Armstrong och 

framhåller att detta har stor betydelse för den senare läsutvecklingen. Han hävdar att barn med 

uppenbara talsvårigheter ofta får problem med läsning och skrivning. 

 

Barn som inte vistats i en språkligt rik miljö och med hörseln kunnat uppfatta de subtila 
skillnaderna mellan olika ord är illa rustade för de fonologiska ansträngningar som krävs när 
man lär sig läsa (Armstrong 2005 s 173). 
 

Armstrong (2005) menar att ett barn som aldrig hört ett visst ord och därmed inte förstår 

ordets betydelse har sämre chans att avkoda det. Armstrong beskriver att han tagit fasta på 

Vygotskijs tankar om språk och det han säger om barns tidiga egocentriska tal vilket är ett 

förstadium till deras inre språk dvs. förmågan att tänka i ord. Dessutom påtalar Armstrong det 

Vygotskij säger om vikten av kommunikation. Han har Vygostkijs tankar som grund då han 

skriver om hur väsentligt talet är för läs- och skrivutvecklingen. Detta gäller alla barn 

eftersom de flesta är multiintelligenta, enligt Gardner (1983/1994) men det är extra viktigt för 

barn med lingvistiskt intelligens, menar Armstrong (2005). Även Roger Säljö (2000) 

framhåller att språket är ett viktigt verktyg för att förstå sin omvärld och påtalar värdet av det 

sociala samspelet och kommunikationen mellan individer. Se även Smith (2000) och hans 

tankar om de läskunnigas förening där vikten av att höra till dem som kan läsa poängteras.  

Utifrån vad dessa forskare skriver bör elever med stor språklig intelligens gynnas av 

analytiska metoder. 

2.4.8 Naturens betydelse för lärande – Natur-klok 
Slutligen tar Armstrong (2005) upp de barn som har en stor naturintelligens och dess koppling 

till läs- och skrivlärande. Han menar att ord uppstått ur naturens fenomen i hög grad. Ett 

exempel på det är att forntidens människor ”läste” spår i naturen för att överleva och förflytta 

sig. I antikens myter talas det om att läs- och skriftspråket uppstått ur naturfenomen. 

Armstrong menar att skolan kan använda barns starka känslor inför naturupplevelser och på så 

vis fånga deras intresse för språk och ord. Naturintelligenta personer kan ofta se exempelvis 

ett djur i själva ordet t.ex. en krokodils ledade kropp i ordet kro-ko-dil. Vidare använder vi 

naturens ord i vårt grammatiska språk, ordrötter och ordstammar är exempel på det. 

Armstrong menar också att vi bör ta fasta på den djupa förankring som naturen har i våra 

hjärnor och utifrån den kunskapen utgå från naturen och naturfenomen i läs- och skrivlärandet 

för att förbättra många elevers läs- och skrivförmåga. 
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2.4.9 Sammanfattning av intelligenserna 
Armstrong (2005) framhåller att alla åtta intelligenserna fyller viktiga funktioner i läs- och 

skrivprocessen. Han förklarar detta med att den som läser inte bara kodar av skriftlig 

information till språklig form utan involverar samtliga intelligenser på olika vis. När läsaren 

tittar på orden så ser hon bokstävernas utseende och form (visuell-spatial intelligens). Läsaren 

parar sedan ihop formerna med musikaliska ljud som rytm och klang (musikalisk intelligens). 

Likaså kan läsaren koppla bokstäverna till naturinspirerande ljud (naturintelligens) och inte 

minst ordens ljud (lingvistisk intelligens). Läsaren använder likaså kroppsliga funktioner för 

att omvandla syn- och hörselintryck till meningsfull information (kinestetisk intelligens). När 

läsaren ska förstå det grammatiska i texten används logiska och matematiska 

omvandlingsprocesser (logisk-matematisk intelligens). Läsaren kan också se bilder av det hon 

läser framför sig (visuell-spatial intelligens) och leva sig in i texten rent fysiskt (kinestetisk 

intelligens) och känslomässigt (intrapersonell intelligens). Hon kan också känna med 

författaren eller en person i texten (interpersonell intelligens) eller vara kritiskt granskande 

(logisk-matematisk intelligens). Denna lista kan göras lång enligt Armstrong och han menar 

att människor kan lära sig läsa och skriva enligt detta mönster. 

 

Om pedagoger har detta i åtanke, menar Armstrong (2005), blir det enklare att förstå att läs- 

och skrivinlärning kan bedrivas med en mängd olika metoder. För att utveckla elevernas 

intresse, göra språket, orden och innehållet levande, bör lärare ge eleverna meningsfulla 

uppgifter som talar till deras intelligenser. Som exempel kan nämnas att för en elev med 

musikalisk intelligens kan musik och rytm vara ett betydande inslag i läs- och 

skrivinlärningen. Eleven kan använda sång, rytmiska ramsor och instrument för att förstå 

meningars struktur och/eller enskilda ord. För en elev med visuell-spatial intelligens kan t.ex. 

bilder, skapande, filmer och datorer vara viktiga hjälpmedel i läs- och skrivinlärningen, anser 

Armstrong. 

2.5 Didaktiska överväganden  
Tomas Englund (1992) menar i sin skrift Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt 

kompetenta att det elementära är att fokus läggs på undervisningens innehåll då didaktisk 

kompetens diskuteras. Han tar upp vikten av att skolan har didaktiskt kompetenta pedagoger 

och menar att pedagogerna ska vara flexibla och öppna för nya arbetsformer. Likaså ska de 

ständigt problematisera och utvärdera sitt eget arbete och på så vis utveckla skolans arbete. 

Englund påtalar att varje ämnesområde har sina didaktiska problem och utgångspunkter: 
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Inom varje ämnesområde kan didaktiska typologier, d.v.s. olika sätt att förhålla sig som skapar 
olika förutsättningar för val av innehåll och dess meningsskapande, utvecklas och urskiljas 
(Englund 1992 s 41). 
 

Englund (1992) menar att problematisering av undervisningsinnehåll och även av 

läroplanernas intentioner är väsentliga delar av lärarkårens didaktiska kompetens. 

 

Gardner (1999/2001) ger i sin bok Intelligenserna i nya perspektiv sin syn på skolan och MI. 

Han anser att MI-teorin i sig inte kan tjäna som mål för en skola eller ett utbildningssystem. 

Istället menar han att varje utbildningssystem bör sätta upp sina mål, se över sitt uppdrag och 

sina syften och uttrycka dem och då denna reflektion gjorts kan MI användas på ett 

funktionellt vis. Vår uppfattning är att ett utbildningssystem eller en skola också måste ha de 

didaktiskt kompetenta pedagoger som Englund (1992) talar om, vilka således måste vara 

flexibla och problematisera sina val av arbetsformer för att detta ska fungera eller bli 

verklighet. 

 

Frost (2002) menar precis som Armstrong (2005) att skolan inte bör utesluta någon metod då 

barn ska lära sig läsa och skriva. Frost (2002) anser att skolan ska låta läs- och 

skrivundervisningen bygga på båda traditionerna, phonics och whole-language och därmed 

låta dem komplettera varandra. Frost menar vidare att skolan måste arbeta både lästekniskt 

med ordavkodning och kommunikativt då traditionerna var för sig inte är tillräckliga. Englund 

(1992) tar upp det didaktiska perspektivet i pedagogers val av metoder: 

 

I det didaktiska perspektivet distanserar man sig från det egna metodikperspektivet och inser, 
att det val av metodik man gör är ett val bland flera möjliga och jämförbara (Englund 1992 s 
42).  
  

Detta stämmer med vad författarna ovan säger. En metod kan således inte styra det didaktiska 

valet utan det bör föregås av reflektioner kring pedagogens egen undervisning och 

reflektioner kring vad läroplaner och kursplaner beskriver. Om MI-teorin föregår de 

didaktiska valen som Gardner (1999/2001) och Armstrong (2005) förespråkar bör eleverna få 

möjlighet att lära på många olika vis, i samspel med andra och utifrån sociala, kulturella och 

individuella förutsättningar.  

 

Armstrong (2005) anser att skolan bör försöka ändra sin syn på hur läs- och skrivlärande kan 

gå till och i större utsträckning ägna mer uppmärksamhet åt de olika intelligenserna. Dessa 

kan vara olika starka och utvecklade hos skilda individer. Det finns, som tidigare påpekats, 
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flera synsätt och metoder att lära barn läsa och skriva. Teorin om MI kan vara ett utmärkt 

redskap i att utforma en bra individuell metod för varje barn. Armstrong (2005) menar att 

varje elev har sitt unika sätt att lära sig läsa och skriva och att det finns stora variationer 

mellan olika människor. Detta instämmer också John Steinberg (2004), förespråkare av MI-

teorin i Sverige, med i sin, till lärare riktade bok, Världens bästa fröken, när modern 

pedagogik fungerar. Han betonar att det är tankesättet och filosofin kring 

multiintelligensteorin som är intressant och att pedagoger utifrån den bör välja vilka metoder 

de vill använda sig av i undervisningen. Steinberg menar således att kunskap om MI ska styra 

pedagogers didaktiska val. Han anser att om pedagogerna är medvetna om barns olika sätt att 

lära och de i större utsträckning får möjlighet att använda sina intelligenser kan det förbättra 

undervisningen. Smith (2000) hävdar dessutom att de svårigheter som kan uppstå för barn då 

de lär sig läsa och skriva i huvudsak beror på undervisningsproblem och inte på problem hos 

individen, vilket är viktigt att beakta vid didaktiska val. 

 

Det är värt att påpeka att vår uppfattning, efter att ha tagit del av den litteratur som handlar om 

MI, är att det är viktigt att barnen får träna alla intelligenser i sitt lärande. Om ett barn har en 

intelligens som är mer framträdande, kan undervisning utifrån medvetna didaktiska val, 

inbjuda till ett lärande med utgångspunkt i just den intelligensen. Detta kan förenkla för barnet 

och göra lärandet mer lustfyllt. Det är emellertid av värde att barnet även utvecklar sina något 

mindre starka intelligenser. 
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3. Metod 

Vår studie hamnar inom den kvalitativa forskningen. Vi vill få djupare svar och analyser än 

vad en kvantitativ studie kan ge. Staffan Larsson (1986) i Kvalitativ analys – exemplet 

fenomenografi menar att en kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera och 

gestalta något och beskriva de egenskaper som finns i det fenomen som ska undersökas. 

Kvalitativ metod bör ge oss en förståelse för hur lärare tänker och ser på sin egen läs- och 

skrivundervisning utifrån vårt syfte.  

3.1 Kvalitativ intervju 
Den intervjuform vi valt är en reflexiv halvstrukturerad intervju utifrån en modell Heléne 

Thomsson (2002) beskriver i boken Den reflexiva intervjun. Vi har valt kvalitativ intervju 

som metod därför att vi vill höra pedagogers tal om de frågor som intresserar oss. Genom att 

använda intervjumetoden anser vi att vi har goda möjligheter att få en djupare inblick i hur 

pedagogerna tänker och talar om sitt arbete jämfört med om vi valt en annan metod. Vi har 

valt den mind-map-modell Thomsson förordar och förberett tre teman som visas för 

informanten under intervjun. Under varje tema har vi förberett ett antal följdfrågor som en 

hjälp att delvis strukturera intervjuerna, dessa frågor visas inte för informanten. Argument för 

den här intervjumetoden anser vi är: att den ger en bra överblick och att den ger god struktur 

åt intervjun samt att den hjälper oss och den intervjuade att hålla oss till ämnet. Metoden ger 

också samtalet en fri form. Dessutom ger metoden ett bra underlag för analysarbetet.  

 

Thomsson (2002) beskriver två faser i den reflexiva intervjumetodens analysarbete som vi 

använder i vår studie. Först talar hon om den lodräta analysen som ger resultatet dess djup och 

den vågräta analysen som ger bredd. Hon menar att forskaren med utgångspunkt i någon eller 

några av intervjuerna först gör en lodrät analys och därefter samlas väsentliga data ihop för att 

analyseras vågrätt. De teman intervjuerna och den lodräta analysen utgått från ställs var för 

sig, dvs. vågrätt genom alla intervjuerna och skapar utifrån forskningsfrågorna nya kategorier 

att presentera i resultatet.  

 

Thomsson (2002) menar att vissa frågor är viktiga att ställa för att få en reflexiv karaktär på 

intervjuerna, såsom: 

 

• Kan vår förförståelse påverka vår analys av intervjudeltagarens svar? 

• Samspelet mellan intervjuare och deltagare, hur fungerar det? 
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• Kan vi ana att något inte berättas eller undanhålls? 

• Nämner intervjudeltagaren något som vi finner överraskande?  

• Kan vi uppfatta intervjudeltagarens svar på ett för oss självklart sätt så vi riskerar att 

inte lyssna ordentligt?  

 

I vår reflektion av våra analyser senare går vi tillbaka till Thomsons frågor för att reflektera 

över om detta påverkat vår studie.  

 

Birgitta Kullberg ( 2004) påpekar i Etnografi i klassrummet också vikten av att lyssna under 

intervjuerna, hon har en etnografisk ansats i det hon beskriver, men vi anser ändå att detta är 

relevant för den kvalitativa reflexiva intervjun: 

 

Den etnografiska forskaren behöver träna sig i att lyssna och inte bara i att fråga. Att kunna 
lyssna aktivt innebär att engagera sig i de svar den intervjuade ger och att inte tänka på en 
eventuell nästa fråga eller på följdfrågor samtidigt som svar ges. Lyssnandet är det som hjälper 
forskaren att formulera de öppna och autentiska frågorna (Kullberg 2004 s 114). 

 

Vi finner dessa tankar väl värda att beakta och vi har försökt att vara noggranna med detta 

under våra intervjuer. 

3.2 Teman och följdfrågor i intervjuerna 
Vi har i våra intervjuer arbetat med tre teman, vilket vi nämnt under 3.1, dessa är: metodval, 

barns olika sätt att lära och läromedel. I vår första intervju hade vi även med klassrumsmiljö 

vilket vi valde att ta bort eftersom vi kom fram till att vi behövde begränsa oss ytterligare. 

Under varje tema finns ett antal följdfrågor som fungerat som ett stöd för oss. Vi har inte följt 

dem exakt eftersom intervjuerna varit halvstrukturerade och vi har prioriterat en friare 

samtalsform. 

 

• Metodval i läs och skrivlärandet 

Hur arbetar pedagogen med läs- och skrivlärande (specifika metoder)?  

I vilken ordning sker undervisningen, läsning först, skrivning sen eller parallellt? 

Vad gör pedagogen och varför? (Pedagogens didaktiska val). 

Hur och varifrån får pedagogen inspiration till att välja metoder? 

Hur gör pedagogen för att få eleverna att vilja lära sig läsa och skriva? (Vi har velat 

veta om de arbetar med meningsskapande undervisning). 
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Hur har pedagogens syn på sin egen undervisning förändrats över dennes tid som 

lärare? 

Hur ser pedagogen på de ”trender” inom läs- och skrivområdet som kommer och går i 

skolans värld? (T e x rätta elevtexter, introducera stavningsregler, använda skrivstil 

eller inte). 

 

Dessa frågor har vi ställt för att de ska ge oss svar på vilka didaktiska val dessa pedagoger gör 

och varför. Vi vill också se om de grundar sina val i någon teori.  

 

• Barns olika sätt att lära 

Hur ser pedagogen på elevers olikheter i läs- och skrivlärandet? 

Varför tror pedagogen att elever väljer olika sätt att lära sig läsa och skriva? 

På vilket vis påverkar det pedagogen och dennes undervisning och uppmuntrar 

pedagogen olika sätt att lära sig inom läs- och skrivfältet? 

Hur ser pedagogen på begreppet multipla intelligenser?  

Kan pedagogen se en koppling mellan MI och olika sätt att lära inom läs- och 

skrivfältet? 

Hur gör pedagogen praktiskt för att möta elevernas olika sätt att lära sig läsa och 

skriva? 

 

Frågorna under detta tema, vill vi ska ge svar på hur pedagogerna ser på elevernas olikheter 

och om olikheterna motiverar deras didaktiska val. De frågor som handlar om MI har vi haft 

för avsikt att i huvudsak ställa till pedagoger som provat att arbeta med MI-teorin som grund. 

Inom detta tema finns också frågor som kan ge svar på om det finns några skillnader i 

pedagogernas didaktiska val då de arbetar med MI-teorin eller inte. 

 

• Läromedel 

Använder pedagogen läromedel i sin läs- och skrivundervisning och i så fall vilka? 

Om pedagogen inte använder läromedel, vad används istället och hur fungerar det? 

 

Under detta tema har vi velat få svar på vilka läromedelsval pedagogerna gör och hur det 

påverkar deras undervisning. 
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Vi har valt att ha följdfrågorna så öppna som möjligt och de har fungerat som ett stöd för oss. 

Våra teman och följdfrågor är formade utifrån vårt syfte. Vår avsikt har således varit att visa 

hur dessa pedagoger ser på läs- och skrivlärande, hur de gör sina didaktiska val, deras syn på 

barns olika sätt att lära och om den synen påverkar deras didaktiska val. 

 

Vi har också genom dessa frågor indirekt försökt få svar på vilken teoretisk förankring 

pedagogerna har och om dem säger sig gå tillväga som denna teori förespråkar. Några lärare 

har vi direkt frågat i fall de bygger sin undervisning på någon specifik teoretisk förankring. 

Detta har framförallt gällt lärare med en relativt ny utbildning som kunde förväntas ha dessa 

teorier i färskt minne. 

3.3 Material 
De intervjuade pedagogerna har vi fått kontakt med via lärare vi mött från tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning och från vikariat inom skolan. När intervjupersonerna var 

förankrade togs kontakt via mail och telefon där mötesplats bestämdes.  Vi informerade redan 

från början om intervjuns förutsättningar, att vi skulle vara två stycken intervjuare, att vi 

skulle använda oss av bandspelare och vilka teman vi skulle beröra. För att motverka att vår 

eventuella förförståelse alternativt våra fördomar om dessa individer ska ha påverkat 

intervjuerna, har den av oss som känner till läraren i fråga inte medverkat.  

 

Vi har genomfört dessa intervjuer på pedagogernas arbetsplatser och i ett fall i pedagogens 

hem och använt bandspelare där varje intervju har tagit cirka 60 minuter. Två av oss har 

medverkat vid varje intervju. Vi anser att två personer uppfattar mer än en och vi har kunnat 

komplettera varandra i frågandet. Vi anser inte att detta har påverkat våra informanter negativt 

på något vis. Vi har också försökt att noggrant göra våra intervjufrågor minimalt 

värdeladdade.  

 

Varje intervju har spelats in på kassettband som märkts med lärare A-F. Därefter har vi 

grovtranskriberat intervjuerna för hand för att sedan omvandla det till skriftspråk och skrivit 

in det på dator. En viss tolkning har givetvis skett då vi omvandlat materialet till skriftspråk. 

För att därefter kontrollera vårt material har vi återigen lyssnat igenom banden och haft de 

utskrivna texterna framför oss och kompletterat sådant vi eventuellt hade missat.  
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Vårt material består av följande: 

• Sex inspelande kassettband märkta A, B, C, D, E och F 

• Sex handskrivna transkriptioner märkta på liknande vis med tillägget om pedagogen 

arbetar på profilskola eller inte. 

• Sex datautskrivna och delvis tolkade intervjuer märkta på så vis som vi beskrivit ovan. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Vi har följt Steinar Kvales (1997) råd i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, om etiska 

riktlinjer och gett alla intervjudeltagare en likvärdig information utifrån Vetenskapsrådets 

rekommendationer och deras fyra huvudkrav: informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vi har bokat våra intervjuer på ett informellt vis och lämnat en skriftlig 

information om dessa riktlinjer vid ankomsten. I den beskrivs att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas om informanten så önskar. Dessutom har vi kortfattat beskrivit vår studies syfte 

(se bilaga 1). I vårt fall har det räckt med ett muntligt medgivande då det handlar om vuxna 

människor som vi redan på förhand är kända för (www.vr.se). 

 

Vi har också berättat var materialet kommer att publiceras och i vilket sammanhang nämligen 

i ett examensarbete vid Örebro universitet. Våra informanter och de skolor de arbetar vid har 

vi anonymiserat genom att utelämna deras autentiska namn. Vi kommer inte att använda 

materialet i något kommersiellt eller annat ovetenskapligt syfte (www.vr.se). 
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4. Resultatredovisning 

För att få en god struktur på vår resultatredovisning har vi efter att ha transkriberat och 

studerat våra intervjuer lodrätt övergått till den vågräta analysen. De svar vi fått under våra 

intervjuer har gjort att vi i det vågräta analysförfarandet skapat följande huvudkategorier där 

vi redovisar vårt resultat. Dessa är: 1) didaktiska val, 2) olika sätt att lära, 3) teoretisk 

förankring, 4) skillnader i didaktiska val mellan MI-pedagoger och övriga pedagoger. Vi vill 

göra läsaren uppmärksam på att dessa kategorier inte följer samma mönster som våra 

intervjuteman. Vi kommer i detta kapitel huvudsakligen göra en resultatredovisning även om 

en viss analys görs, framförallt i avsnitten om teoretisk förankring och skillnader i didaktiska 

val. En djupare analys följer sedan i diskussionskapitlet.  

 

Vi börjar med att presentera våra pedagoger och de skolor de arbetar på. 

4.1 Presentation av skolor och pedagoger 
Vi har valt att i vår undersökning intervjua sex lärare från fyra olika skolor i Mellansverige. 

Två av pedagogerna arbetar på kommunala skolor utan specifik pedagogisk inriktning eller 

profilering. Dessa är mindre skolor med homogena klasser från år F-5. En pedagog arbetar på 

en skola med nytänkande pedagogik enligt ”skola 2000” och den innefattar elever från 

förskoleåldern till år 9 med blandade åldersintegrerade grupper. Den fjärde skolan, där vi valt 

att intervjua tre lärare, arbetar med en speciell pedagogisk inriktning utifrån Gardners teori 

om multipla intelligenser. Vi väljer här att kalla skolan för en profilskola eftersom de säger 

sig ha denna specifika pedagogiska inriktning. Skolan är dock en vanlig kommunal skola. 

 

Lärare A, här kallad Agnes, intervjuades 2006-11-08 på hennes arbetsplats. Hon är i 35-

årsåldern och har arbetat sex år som lärare på en kommunal skola utan profilering sedan hon 

gick ut sin utbildning vårterminen 2000. Hon har en 1-7 lärarutbildning med inriktning 

samhällskunskap/svenska. Hon arbetar med barn i år 1-6.  

 

Berit, lärare B, är i 55-årsåldern och har arbetat som lärare i 35 år. Hon arbetar på en 

kommunal skola utan profilering. Hon har gått på Lärarhögskolan och har en 

grundskollärarutbildning mot lågstadiet. Hon arbetar med barn i år 1-5 med särskilt ansvar för 

svenska i år 4-5. Berit intervjuades 2006-11-15 på hennes arbetsplats. 
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Lärare C, Cecilia, är i 40-årsåldern och har arbetat i 19 år som lärare, främst i lågstadiet men 

även upp till år fem. Intervjun är genomförd i hennes hem, 2006-11-16. Hon har den gamla 

lärarexamen mot lågstadiet på 2,5 år. Hon arbetar nu på en kommunal skola utan profilering.  

 

Diana, lärare D, intervjuades 2006-11-17 på den skola hon arbetar vid. Hon är i 40-årsåldern 

och har arbetat som utbildad lärare i 1,5 år. Innan dess arbetade hon som förskollärare i 17 år. 

Hon har en särskild lärarutbildning (SÄL) med inriktning läs- och skriv och matematik för 

tidigare åldrar och hon har varit på den nuvarande skolan med MI-inriktning sedan 1999. 

Diana har arbetat med elever i år F-3 med undantag från något enstaka år i år 5-6.  

 

Lärare E, här kallad Ella, är i 50-årsåldern och har arbetat som lärare i 30 år varav 20 på 

aktuell skola med nuvarande MI-inriktning som skolan haft sedan 1999. Hon är utbildad 

lågstadielärare sedan 1977. Ella har arbetat med barn i år 1-3 i huvudsak och något år även 

med år 4. Intervjun gjordes 2006-11-17 på hennes arbetsplats.  

 

Lärare F, Fia, är i 35-årsåldern och arbetar som svenska/so lärare år 1-7 sedan 1992 och hon 

har även kompletterat sin utbildning med matematik och NO. Fia har arbetat med blandade 

åldrar från år 1-6 och arbetar sedan 1997 på nuvarande skola med MI-inriktning. Intervjun 

utfördes på skolan där hon arbetar 2006-11-22. 

 

För att lättare följa med i texten och skilja lärargrupperna åt, vill vi förtydliga att lärare A, B 

och C, Agnes, Berit och Cecilia, arbetar vid kommunala skolor utan profilering. Lärare D, E 

och F, Diana, Ella och Fia, arbetar på en skola med MI-profil.  

4.2 Pedagogernas didaktiska val 
Här följer ett antal underrubriker utifrån de frågor vi ställt till pedagogerna under våra 

intervjuer. De svar vi får fram här svarar på frågan om hur våra informanter gör sina 

didaktiska val.  

4.2.1 Metodval 
Under denna rubrik beskriver vi olika val av metoder eller synsätt som styr lärarna i deras 

undervisning. Vi har försökt betona kärnan i deras berättelser och fånga vad de anser vara 

viktigast i deras sätt att tänka kring läs- och skrivlärande. På så sätt kan deras tankar och 

reflektioner om deras professionella livsvärld komma till uttryck.  
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MI-lärarna, Diana, Ella och Fia, betonar sina val av metod med att det är viktigast att barnen 

hittar sitt eget sätt att lära och att de ska hitta de verktyg som passar dem bäst, medan Agnes, 

Berit och Cecilia som arbetar utan profil, mer förklarar innebörden och beskrivningen av de 

metoder de främst använder sig av.  

 

Agnes, Berit och Cecilia menar att de använder LTG i barnens läs- och skrivlärande. Berit 

utgår helt från LTG medan Agnes och Cecilia använder delar av metoden. Agnes berättar att 

när barnen använder ordbildsläsning kan det vara deras första steg in i skriftspråket. Hon är 

som vi ovan påpekat positiv till delar av LTG, men hon använder inte alla delar utan plockar 

in det hon anser är bra. Berit menar att hon använder LTG i ”utvecklad form” (intervju 2006-

11-15). Hon berättar att hon har lagt till delar som enligt oss hör hemma inom whole-

language-traditionen. Hon nämner själv Kiwi-metoden och berättar att hon använder 

storböcker. Även en pedagogik som Montessori inspirerar, menar hon. Diana och Ella menar 

att de blandar metoder. På så vis ser både pedagogen och eleverna på vilket sätt de lär sig 

bäst. Ella följde förr en viss metod, som LTG, helord eller ljudmetoden, det menar hon att hon 

inte längre gör. Fia berättar att hon också blandar olika metoder och att hon i valet av dessa 

utgår från barnens olika förutsättningar.    

 

Lärarna vid profilskolan, Diana, Ella och Fia, menar att de inte utgår från någon specifik 

metod, utan från Howard Gardners teori om multipla intelligenser, dvs. tanken om att barnen 

behöver använda intelligenserna för att lära sig läsa och skriva. Samtliga lärare från 

profilskolan förtydligar att teorin om de multipla intelligenserna inte är någon lärandestil, 

metod eller pedagogik utan ett synsätt. I och med att de använder MI kan de blanda material 

från olika sorters pedagogik och metoder och utifrån dem skapa, som Fia säger, ”något eget” 

(intervju 2006-11-22).  

 

Gemensamt för alla lärare i vår undersökning är att pedagogerna blandar metoder i läs- och 

skrivlärande, utifrån barns olika behov. Eleverna på profilskolan påverkar mer själva utifrån 

intelligenserna.  

4.2.2 Motiv till val av undervisningsinnehåll 
Cecilia motiverar sina metodval med att det är viktigt att barnen ser samband och känner 

meningsfullhet. De ska ha en förståelse och ett sammanhang och de behöver förstå vad de ska 

ha sin läsning till. Att bara använda fylleriböcker är inte meningsfullt, anser hon, och berättar 
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att hon inte använder mycket läromedel alls. Hon menar att barnen behöver arbeta med 

språket i stort innan man ”dissekerar” det till mindre delar (intervju 2006-11-16). Cecilia 

berättar också om den tidiga läsinlärningen och säger att man kan börja med att lära barnen 

vokalerna, sedan är det lätt att bara sätta till en konsonant, på så vis bildas ett ord snabbt och 

lätt. Hon säger att detta kommer från Wittingmetoden och just den delen har fungerat bra, 

särskilt för elever i stora svårigheter. Detta kan tyckas motsägelsefullt men vi uppfattar det 

som att Cecilia parallellt arbetar med språket i stort samtidigt som hon kompletterar med 

syntetiska metoder hon anser fungerar bra. Att arbeta tillsammans är också viktigt, anser 

Cecilia, och hon påpekar att barnen arbetar alldeles för lite tillsammans i skolan. De behöver 

arbeta mer i grupp för att lära sig bättre. Cecilia menar att den stora massan lär sig på ungefär 

samma sätt. Då de inte lär sig, tror hon, att det kan ha med mognad att göra. Hon tycker att det 

lättaste sättet att nå många barn samtidigt är att stimulera de olika sinnena. Det är också 

viktigt att barnen har en mångfald av material att använda.  

 

Berits motiv för att använda LTG är att det är en metod som hon använt länge och den har 

visat sig fungera bra.  LTG passade henne när den kom och det gör den fortfarande. Det är en 

pedagogik som ser till hela individen, ”inte bara till en grupp 7-åringar” (intervju 2006-11-

15). Hon menar att det är viktigt att se individen och inte bara gruppen.  

 

När Agnes motiverar sina metodval berättar hon om hur hon gjort tidigare. När hon haft 

elever i år ett använde hon bokstavsboxar där olika sinnen stimulerades. Hon satsade då på ett 

individualiserat lärande och utgick mer från var i utvecklingen barnen befann sig än hon 

gjorde med sin allra första etta. Agnes tycker att hon vill använda delar av LTG- metoden men 

inte se den som någon grundmetod, exempelvis anser hon att dikteringsdelen är bra. Barnen 

måste ljuda förr eller senare, säger hon, det är först då de kan ”knäcka koden”, dvs. förstå att 

bokstaven har ett ljud och att ljuden sätts ihop till ord (intervju 2006-11-08). Hon anser att 

ordbildsläsning kan komplettera ljudningen, särskilt i början av barnens läsning. Agnes anser 

att all undervisning bör bygga på motivation men ibland kan det vara svårt och det kan bli mer 

motstånd ju äldre eleverna blir. Det måste finnas en drivkraft att lära och läraren måste ha en 

fingertoppskänsla för vad som fungerar, hennes mål är att eleverna ska försöka och göra sitt 

bästa.  

 

Då Ella ska motivera sina val av metoder påpekar hon att hon tycker att det känns bra om 

eleverna är positiva till skolan. Alla barn ska få växa och lära sig i sin egen takt. Ella säger att 
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hon använder sig av ”en väldig mix av metoder, eftersom barnen är så olika” (intervju 2006-

11-17). Hennes elever är idag mer inspirerade och har en större glädje i skolarbetet och hon 

tycker att det är viktigt. Idag tar hon vara på barnens idéer till skillnad från förr och hon 

framhåller att hon tidigare hade ett stort behov av kontroll och planerade mycket noga. Ella 

menar att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande. Detta står i läroplanen säger hon och 

tillägger att hon tänker mer på det idag. Hon berättar att hon är noga med att utvärdera de pass 

hon haft med eleverna eftersom det inte alltid blir som hon tänkt sig. Detta har påverkat henne 

att försöka sätta sig in i elevernas tankesätt. Läsning och skrivning hör ihop, tycker hon, och 

det kommer också parallellt i lärandet.  

 

Ella kommer in på MI och menar att det är själva tänket som är viktigt. Hon tar ett exempel på 

ett arbete som började som en bilduppgift om äpplen där eleverna skulle dela ett äpple och rita 

kärnhuset. Det slutade med ett stort tema där föräldrar tog med olika äppelsorter och där de 

var ute i naturen, gjorde sagor, dikter, bakade äppelkakor och skrev recept som barnen tog 

med hem. I denna uppgift kom alla intelligenser med utan att det var planerat från början och 

hon använde inte någon MI-plansch.  

 

En MI-plansch är en arbetsform som utgår från ett tema med ett mål om vad eleverna ska lära 

sig. Ett sådant tema skulle ha kunnat vara äpplen eller något helt annat som t ex alfabetet. 

Runt detta tema finns sedan åtta olika sätt att lära som utgår från de olika intelligenserna. Det 

finns barn som behöver röra på sig och då är det tillåtet att gå iväg och hoppa på bokstäver, 

siffror eller vad de nu arbetar med. Det finns också barn som hoppar över en viss uppgift som 

utgår från en viss intelligens, t ex den skriftliga, men de lär sig på andra sätt och med hjälp av 

andra intelligenser. Ella tror att barnen känner att de kommer mer till sin rätt då de får 

använda intelligenserna och det gör hon själv också, anser hon. Förr gjorde hon mest sådant 

som hon själv var bra på, nu utmanar hon sig själv som lärare i högre grad.  

 

När Diana ska motivera sina metodval kommer hon direkt in på MI-teorin. Hon påpekar att 

MI inte är en lärandestil utan ett synsätt och att det gäller för pedagogerna att förse eleverna 

med olika verktyg för att de ska kunna ta till sig kunskap på lättaste sätt. Hon svarar inte på 

frågan om metodval eftersom den inte blir relevant för henne. Istället talar hon om hur hon 

gör i olika situationer. Diana säger att i början ges de elever som inte kan läsa och skriva 

möjlighet att göra det tillsammans med dem som kan. De som inte är läskunniga, kan man 

”lura, att tro att de kan läsa” genom att ge dem en ökad förförståelse för texten på olika vis 
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(intervju 2006-11-17). Bildpromenader eller musik kan exempelvis öka förförståelsen. Diana 

tvingar ingen att göra si eller så men hon lägger upp lektioner utifrån olika intelligenser. Man 

får titta på individen menar hon, om den är t ex ”bild-klok” / visuell, barnet kanske behöver 

bilder att para ihop till ord eller skapa genom att själv plocka med olika bokstäver. Hon menar 

att ”barnen blir nöjdare om de får prova olika sätt” men att man inte behöver göra allt på en 

gång och hon betonar att det finns många sätt att lösa problem på (intervju 2006-11-17).  

Diana tror att skrivningen kommer först, eleverna skriver även om det inte är läsligt, alla gör 

ändå på sitt sätt. Hon använder mest skönlitteratur i sin undervisning, inte så mycket 

läromedel. Hon använder t ex bilder, memory, pussel och lekar för att barnen ska lära sig 

läsning och skrivning. Vad som används beror på vilken intelligens de väljer att arbeta med 

vid det tillfället.  

 

Fia, som är MI-lärare, motiverar sitt val av undervisningsinnehåll på så sätt att hon blandar 

olika metoder och att hon tycker det är viktigt att utgå från varje barn och deras lust att lära. 

Om något barn ljudar i läsningen får de fortsätta med det och om ett annat barn helordsläser så 

får det hjälp att fortsätta med det. Det gäller också att uppmuntra skrivningen. Fia menar att 

barn måste tillåtas vara olika och detta med att blanda metoder ger barnen lust att lära. Hon 

menar att barnen jobbar med alla intelligenserna, de väljer inte bara ”sitt sätt” att lära (intervju 

2006-11-22). Hon påpekar att barnen behöver veta att man kan lära in med vissa intelligenser 

och lära ut med andra. Fia berättar att eleverna i hennes klass är väldigt medvetna om detta. 

Tidigare, menar Fia, använde hon mest sina egna starka intelligenser i sin undervisning. Fia 

tror att eleverna inspirerades och att de lärde sig saker då också, framförallt för att hon själv 

tyckte det var roligt men Fia tror ändå att hon lärt barnen på ett bättre vis om hon använt MI-

teorin. Fia tycker att medvetenheten om vad man gör ökar, i användandet av MI. Det är en 

väg att försöka nå alla, dessutom tycker hon att det är lättare att tillgodose en hel grupp 

samtidigt med hjälp av MI. 

4.2.3 Inspiration till val av undervisningsinnehåll   
Gemensamt för alla lärare är att de får inspiration av kollegor. Eftersom lärarna utgår till 

största delen av eget hopplockat material får de inspiration från en mängd olika håll. Diana 

och Fia menar att MI inspirerar till allt lärande. Flera av lärarna menar att barnen är den stora 

inspirationskällan. Vår föreställning var att fler skulle svara forskning och fortbildning men 

det kan bero på intervjufrågan och hur den ställdes att de svarade som de gjorde. På den här 

frågan svarade lärarna att sådant som naturen, att handla i en butik, lärarhandledningar och att 
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gå in i någon annans klassrum kan inspirera. Det går inte att se någon större skillnad på de 

olika lärarnas inspirationskällor. 

4.2.4 Val av läromedel 
Alla lärarna använder till största delen eget material. Det blir ofta ett hopplock från det de 

anser fungerar bäst, utifrån deras egen erfarenhet. Som tidig läslära nämner alla utom en att de 

använder sig av skönlitterära böcker och eget material som hela tiden är föränderligt. Diana 

påpekar att skolan utgår från teorin om de multipla intelligenserna. Teorin går ut på att hitta 

olika verktyg som eleverna kan använda i sitt lärande, då kan man inte ha någon styrd 

lärobok. Alla tillåts göra på olika sätt, ”det finns inga begränsningar” (intervju 2006-11-17). 

Däremot kan hon finna inspiration i vissa läroböcker eller lärarhandledningar. ”Men”, säger 

hon, ”vill en elev ha en lärobok, så varsågod, det väljer eleven själv, vill eleven ha något annat 

är även det okej” (intervju 2006-11-17). Läromedel passar en del elever och andra inte. Det 

ska finnas en kontinuitet i läsningen redan från början. Hon lockar eleverna till att läsa med 

olika genrer i skönlitteraturen.  

 

Fia använder sig inte av läromedel alls. Hon har använt sig av läromedel en gång som lärare 

och det var när hon tog över en etta och dess befintliga material. Det hon då upplevde var att 

det var stressande för eleverna och för henne själv. Eleverna jämförde sig med varandra och 

tävlade om hur långt de kommit. Vissa elever tog med böcker hem över helgen för att hinna 

med. För andra elever fick hon stryka sidor, då de inte hann med. Nu arbetar hon utifrån de 

multipla intelligenserna och där menar hon att eleverna får in kunskap, på ett eller ett annat 

sätt. Alla är olika och gör på olika sätt. Fia menar att det gäller att hitta de rätta verktygen. De 

arbetar ofta i temaområden och med eget arbete. 

 

Ella har heller inget läromedel i svenska. Som läslära använder hon mest skönlitteratur som 

hon kompletterat med småböcker/häften i olika svårighetsgrad. De som börjar med 

småböckerna övergår sedan till skönlitteraturen. Det kan ändå finnas de som vill ha läsebok, 

då får de det. De flesta av hennes nuvarande elever har valt att ha s.k. fylleriböcker. Några i 

gruppen tyckte om dem och detta spred sig. Läraren beställde därför lite olika sorter med 

olika svårighetsgrad. En del av eleverna har lärt sig läsa och skriva med hjälp av dessa böcker. 

I vanliga fall använder hon fylleriböcker som ett litet bibliotek där eleverna kan ta en bok, 

göra en sida och skriva sitt namn för att sedan ställa tillbaka den. Hon menar att böckerna kan 

vara ett hjälpmedel men att böckerna i sig inte är viktiga för henne, en del elever rör dem inte. 
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Ella ser istället att böckerna kan fungera som en utvärdering som kan visa om eleverna kan 

sina saker. Att eleverna själva skriver en saga kan också vara en sorts utvärdering. Ella gör 

annars nytt eget material hela tiden, hon gör sällan samma saker.  

 

För Cecilia är det viktigt att veta vad hon gör med ett material. Hon menar att ”ett bra material 

kan bli hur dåligt som helst i händerna på fel person” och naturligtvis tvärtom (intervju 2006-

11-16). Läraren är mycket kritisk till de böcker som genom åren funnits i svenska och menar 

att språket försvinner när man ska sitta och fylla i enstaka ord och kryssa i rätt ruta. I dag 

finns det bättre böcker. Eleverna behöver skriva sammanhängande texter med mening och 

innehåll för att inte språket ska försvinna. Därför skapar Cecilia ofta eget material och 

använder skönlitteratur i sin undervisning. Cecilia är också inne på, likt Ella (MI-lärare), att 

ha ett läroboksbibliotek med olika svårighetsgrader på böckerna. Berit har plockat godbitar ur 

det hon tycker har varit bra. Ibland kan hon ta fram läseböcker åt elever som inte knäckt 

koden då bokstäverna i en läsebok kommer i viss ordning. I de böckerna kan eleverna ”snappa 

upp korta ord” (intervju 2006-11-15). Som läslära har även hon använt sig av skönlitterära 

böcker som eleverna själva får välja. Agnes har använt skolans läsebok i sin undervisning. 

Det är tradition på skolan och hon har hittills följt den även om hon kompletterat med eget 

material. 

4.2.5 Meningsfullt lärande   
Lärarna försöker med egna små knep att locka eleverna till att läsa. Svaren varierar något 

p.g.a. att lärarna uppfattar frågan på olika sätt. Vi kan heller inte se någon skillnad mellan 

profillärare och övriga. Gemensamt för lärarna är att de försöker använda olika metoder för 

olika barn. De som redan kan ska heller inte behöva ”traggla” för sakens skull. 

 

Berit låter sina första elever göra egna sagoböcker där de får rita/måla bilder till. Hon skriver 

exakt så som eleverna dikterar och då vet de oftast vad det står och ”kan läsa” fast de kan det 

utantill. Hon menar att ”barn blir glada över det” (intervju 2006-11-15). Man får ta fram olika 

metoder för olika barn och det är viktigt att läsa mycket böcker. Ella menar att dialogen är 

viktig. Hon försöker få eleverna att förstå varför det är viktigt att lära sig läsa och skriva och 

att det är för deras egen skull i framtiden. Fia är inne på samma spår och menar att det är bra 

att kunna skriva om det finns ett mål med det, en mottagare, som t ex att brevväxla, att skriva 

köplistor eller packlistor. Det måste man göra eleverna medvetna om. Ella beskriver en 

händelse där en elev ska försöka skriva ut namnet MÄRTA samtidigt som en något kunnigare 
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kamrat sitter bredvid och förklarar läskunnighetens försträfflighet, han säger: ”Jag ska säga 

dig, att det är som om en ny värld öppnar sig, det är som ett nytt liv” (intervju 2006-11-17).  

Ella menar, att det i denna stund blev väldigt påtagligt att en elev kan få en annan elev att se 

meningen med att kunna läsa och skriva. Det, menar hon, var en underbar upplevelse att få 

höra en elev säga så till en annan som satt och försökte skriva ett ord.  

 

Agnes anser att all undervisning bör bygga på motivation men ibland är det svårt och ju äldre 

eleverna blir desto svårare blir det att motivera dem och det blir många varför-frågor. Hon har 

i dagsläget skolår fem där hon ibland använder en sorts stafettläsning med sina elever. Det går 

till så att en elev läser ett stycke och när den gör en paus i läsningen, det kan vara en naturlig 

paus i form av en andning, tar någon annan elev vid, vem som helst. Det tycker hon fungerar 

bra och det gör att de flesta hänger med i texten. Hon ifrågasätter fenomenet att allt ska vara 

kul och menar att man går i skolan för att lära och inte i huvudsak att ha roligt, även om 

lärandet kan vara lustfyllt. Hon anser att det är problematiskt med de barn som ”zappar bort” 

allt tråkigt och som får välja allt själva (intervju 2006-11-08).  

 

Diana säger sig inte direkt ha upplevt att det är fel på elevernas motivation när det gäller att 

vilja läsa och skriva. Det har snarare handlat om att mognadsprocessen är olika hos olika barn, 

det har inte ”klickat” (intervju 2006-11-17). Hon menar att hon lockar eleverna med många 

olika sätt, där ser hon inga större hinder. Det gäller också att få ”föräldrarna med på tåget”, att 

ge föräldrar redskap för hur de kan tänka hemma när det gäller barnens läs- och 

skrivutveckling (intervju 2006-11-17). Detta försöker hon göra genom föräldramöten, samtal 

och brev. 

4.3 Olika sätt att lära  
Mycket av det vi presenterat under metodval skulle också kunna placeras under denna rubrik. 

Speciellt de pedagoger som arbetar med MI kopplar naturligt ihop sina metodval med barns 

olika sätt att lära. Vi väljer att inte upprepa allt som vi tycker passar in under båda rubrikerna 

utan gör här en mer sammanfattande text om hur lärarna på profilskolan skiljer sig från övriga 

lärare. 

 

Profilskolan har, som vi nämnt, MI som grund då de ser på barns olika sätt att lära och det 

kommer fram tydligt i våra intervjuer med dessa lärare. Diana, Ella och Fia utgår från att alla 

barn är smarta men på olika sätt. De försöker, som också tidigare nämnts, hjälpa eleverna att 
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hitta verktyg som leder till lärande. Ett barn som är visuell (bild-klok) kanske arbetar med ord 

genom att para ihop ord med bilder, forma eller måla och lär sig bättre på det sättet. En annan 

elev som t ex är interpersonell (människo-klok), kanske lär sig genom tala, lyssna och 

samarbeta med andra.  

 

Övriga lärare talar istället om sinnen som syn, känsel, hörsel, smak och lukt när det gäller 

barns olika sätt att lära. Det är inte alls samma sak som multipla intelligenser utan handlar, 

enligt MI-lärarna, om lärandestilar. Pedagogerna på icke profilerade skolor talar om att en del 

barn lär sig bättre genom att lyssna på musik, andra genom att det är tyst och några vill ha prat 

omkring sig. Det är för dem en fråga om i vilken miljö eleverna bäst fångar upp kunskap. 

Även MI-lärarna har detta i åtanke men det är inte det som styr dem i huvudsak.  

 

Berit anser att lärandet ska bygga på barnens förkunskaper och att alla kan arbeta med samma 

sak men på olika sätt. Vissa barn behöver hörselkåpor för att få lugn och ro medan andra 

skärmar av sig med hjälp av musik. Det finns också ”tysta rummet” och ett rum där det tillåts 

prat. Barnen ska inte ”sitta och traggla om de redan kan” menar Berit, utan de ska gå vidare 

(intervju 2006-11-15). Att tala om bilder är också en viktig del av lärandet. Hon använder 

blädderblock i sin undervisning och barnen får spåra bokstäver i sand, göra dem i lera och 

måla med vattenfärger. Barnen får göra egna bilder och skriva till dem. Den läslära som 

eleverna använder är främst skönlitteratur som eleverna själva valt. Berit poängterar att den 

skola hon nu arbetar på lokalmässigt har goda förutsättningar för att elever kan lära på olika 

sätt. Hon är intresserad av MI men fokuserar i sitt tal om MI mer på lärandestilar. Skolan och 

dess pedagogik ger dock goda möjligheter till individualiserad undervisning, menar hon. 

 

Cecilia tycker det kan vara svårt att tillgodose barns behov av att lära sig på olika sätt, hon tar 

exempel som att ”sjunga in” kunskap, hon säger att det inte är hennes starka sida (intervju 

2006-11-16). Att variera undervisningen mer utifrån elevers olikheter kan också vara svårt på 

grund av skolans utformning, det är inte alltid det finns lokaler att utnyttja, säger hon. 

 

Agnes tar under intervjun upp exempel från kollegor som vid svårigheter använt sig av andra 

sätt än de traditionella metoderna för att lära barn läsa och skriva. Någon har använt 

kroppsligt lärande, där eleverna fick bilda bokstäver med kroppen bland annat. Hon säger att 

dessa elever lärde sig bra. Agnes har dock inte haft elever i år 1 mer än två kortare perioder 

och har inte samma erfarenhet av verkliga situationer att ta exempel från som de övriga 
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pedagogerna, vilket blivit tydligt i intervjusituationen då hon exemplifierar andras 

undervisning.  

4.4 Teoretisk förankring hos pedagogerna 
Vi är i denna undersökning intresserade av vilken teoretisk förankring pedagoger bygger sina 

didaktiska val på. Vi har i bakgrunden beskrivit individualpsykologiska och 

socialinteraktionistiska perspektiv samt teorin om de multipla intelligenserna vilket är 

tänkbara teoretiska förankringar hos de pedagoger vi intervjuat. I vår egen teoretiska 

förankring har vi också talat om sociokognitivt perspektiv (Liberg 2006). Vi väljer att se MI-

teorin som ett fristående perspektiv på lärande i vår analys eftersom vi anser att den inte med 

automatik går att inordna i något av de andra perspektiven. MI-teorin blir då ett perspektiv på 

lärande där elevers intelligenser är det som får styra de didaktiska valen av 

undervisningsinnehåll och lärandeformer. 

 

I vår undersökning kan vi urskilja pedagogernas perspektiv i det de säger sig göra och hur de 

ser på sin undervisning samt hur de ser på barns lärande. I huvudsak har de alla, mer eller 

mindre, ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. Samtliga betonar 

kommunikation och samspel, meningsfulla texter och att den tidiga läs- och skrivinlärningen 

sker parallellt. Alla pedagoger anser också att den enskilda individens behov i gruppen är 

viktigt vilket vi kan härleda till ett sociokognitivt synsätt. 

 

Två av pedagogerna på skolan med MI-profil, Diana och Fia, är helt ”besjälade” av MI-teorin. 

De betonar starkt, båda två, att MI inte är en sorts pedagogik utan ett synsätt. Teorin om MI 

styr deras didaktiska val helt. De lägger upp sin undervisning både vad gäller läs- och 

skrivlärande och övrigt lärande helt utifrån MI. Alla intelligenserna ska finnas med på olika 

vis för att alla barn ska komma till sin rätt. Även då problem uppstår i lärandet hämtar de stöd 

ur MI-teorin. 

 

Den tredje pedagogen på profilskolan, Ella, ser lite annorlunda på sin förankring inom MI. 

Hon anser själv att hennes synsätt på barns lärande har ändrats totalt under hennes tid som 

lärare. När hon var ny var undervisningen otroligt styrd och det gick att göra fel som kunde 

vara förödande för eleverna ”man kunde förstöra dem för livet” (intervju 2006-11-17), säger 

hon. Ella ansåg också att hon hade ett stort avstånd till eleverna när hon började. Hon hade ett 

stort kontrollbehov som hon släppt på de senaste tio åren. Idag är hon mer lyhörd för 
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elevernas behov och hon känner sig betydligt närmare sina elever, ”man sitter där på mattan 

och är en av dem på något sätt” (intervju 2006-11-17). Ella tar också upp att hon idag 

utvärderar sin undervisning i hög grad. Går något fel är det inte fel på barnen, som man tyckte 

förr, utan hon som lärare, kan ha gjort något som blev mindre bra. Hon tar hjälp av barnen i 

denna utvärdering och hon anser att de ger henne många kloka svar. Vi tolkar det så att Ella 

ser MI teorin mer som en ”metod” än vad Diana och Fia gör. Hon säger sig till och med 

kunna känna sig hämmad och styrd utav MI. Ella påtalar dock att arbetet med MI har 

förbättrat undervisningen och att det får barnen att känna ett större självförtroende i sitt 

lärande. Under intervjun tar hon upp arbeten hon gjort där hon använt sig av de olika 

intelligenserna utan att det var planerat och hon säger själv att hon har anammat tänket. När vi 

frågar om hon använder sig av MI-teorin då svårigheter uppstår för någon elev, menar Ella, att 

hon istället går till sin långa erfarenhet. När hon ger exempel på några metoder/övningar hon 

tar till i sådana sammanhang upptäcker hon själv att hon i hög grad använder de olika 

intelligenserna. Vår tolkning är därför att Ella gått från ett individualpsykologiskt synsätt till 

ett socialinteraktionistiskt synsätt och att hon använder MI i högre utsträckning än vad hon 

själv är medveten om.  

 

Diana och Fia ger också de många exempel som vi anser passar in i ett socialinteraktionistiskt 

synsätt som kommunikation, meningsfullhet och interaktion av läsning och skrivning. De 

utgår båda från individen vilket mer hör hemma inom ett sociokognitivt synsätt. De säger sig 

inte använda någon specifik metod eller något läromedel för hela elevgruppen. Diana 

förklarar sitt synsätt med att ”alla är smarta men på olika sätt” och hon anser att det ska styra 

hennes undervisning (intervju 2006-11-17). De har båda en tillåtande attityd för olika sätt att 

lära och vill att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande. Fia redogör för detta mycket tydligt 

då hon beskriver hur hon arbetar med projekt/forskning. Då eleven valt vad den ska arbeta 

med så låter hon eleven tänka ut vilka intelligenser han eller hon behöver använda för att ta 

reda på de fakta som behövs, alltså för att lära in. Därefter får eleven tänka ut hur arbetet ska 

redovisas och vilka intelligenser som då behöver användas, för att lära ut. Fia menar att hon 

på detta vis skolar in eleverna i sitt synsätt. Hon hävdar också att hennes elever är otroligt 

medvetna om hur de lär sig på bästa sätt. Diana berättar också om att de på skolan regelbundet 

utvärderar sin undervisning och också för pedagogiska diskussioner utifrån MI-teorin.  

 

Som vi ser det har också övriga pedagoger, som inte arbetar utifrån en MI-profil, ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv. De skiljer sig något åt, inte minst på grund av hur länge de 
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varit verksamma som lärare. Agnes är precis som vi skolade i ett sociokulturellt synsätt på 

lärande och ett socialinteraktionistiskt synsätt på läs- och skrivlärande. Hon säger att dessa 

perspektiv ligger till grund för många av hennes didaktiska val. Hon uttalar också en klart 

negativ syn på behaviorism där barnen ska stoppas med kunskap och där alla ska vara på 

samma ställe oavsett i fall de har lätt eller svårt för ämnet. Agnes tar själv upp Vygotskijs 

tanke med att en elev kan lära av en något kunnigare elev och Deweys begrepp, ”learning by 

doing”. Trots detta synsätt använder hon i huvudsak syntetisk metod som hon kompletterar 

med andra inslag i läs- och skrivlärandet eftersom hon utifrån sin erfarenhet kommit fram till 

att de flesta barn ljudar. Agnes tar upp det faktum att hon i sin utbildning fick lära sig 

didaktiska synsätt men inte några som helst metoder knutna till dessa synsätt. När hon började 

arbeta som lärare hade hon inte något annat val än att ta tips och råd av kollegor och försöka 

att själv hitta på någon metod. Skolan hon arbetar på har också en tradition i att använda en 

gemensam läsebok för alla barn i skolår 1 och hon tror att det skulle anses märkligt om hon 

inte ville följa den traditionen. Hon tror dock att hon mycket väl skulle kunna välja något 

annat om hon så önskade. Agnes är reflekterande över sin egen undervisning och är inte rädd 

att berätta för oss om misstag hon gjort och som hon med nästa elevgrupp skulle göra 

annorlunda. 

 

Berit och Cecilia har båda en lång erfarenhet och de har båda två den gamla 

lågstadielärarutbildningen. I och med den har de fått en metodisk skolning som de kunnat 

bygga vidare på. Berit säger att hon tog till sig LTG helt och fullt när den kom och hon 

använder den fortfarande även om hon utvecklat den något. Cecilia har skapat egna metoder 

utifrån LGT och olika syntetiska metoder. Det som skiljer dessa lärare åt är att Berit klart tar 

avstånd från rent syntetiska metoder eftersom hon anser att de inte tar tillvara på barnens 

förkunskaper. Hon menar att barnen kan tappa sugen om de tvingas backa tillbaka i sitt läs- 

och skrivlärande. Cecilia menar istället att de flesta barn ljudar. De första delarna inom LTG, 

anser hon att de flesta barn redan är klara med från förskoleklassen och hon kan därför börja 

direkt med att låta eleverna ljuda. Hon kompletterar även med annat. Även Cecilia menar att 

hon tar tillvara barnens förkunskaper och att hon har ett nära samarbete med förskolan. Båda 

dessa lärare producerar eget material, de arbetar mycket med elevproducerade texter och med 

skönlitteratur, de använder talet som grund och de anser att eleverna ska se meningen i det de 

gör. Cecilia tar ett exempel från ett husbygge när hon beskriver läs- och skrivlärande och 

menar att man måste lägga grunden innan man kan fortsätta med väggar och tak. Berit menar 

istället att hon börjar med helheten i LTG och plockar ner det till delar. Kanske kan detta visa 
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på vissa skillnader i deras perspektiv. Berit tar tydligt ställning för LTG där hon betonar 

elevernas förkunskaper och det meningsfulla i egenskapade texter. Berit kan därför sägas höra 

hemma i ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Cecilia finner vi däremot mer motsägelsefull 

eftersom hon beskriver en typ av stegvist lärande som hör hemma inom syntetiska metoder 

samtidigt som hon betonar kommunikation och meningsskapande. Vi kan inte klart urskilja 

om hon befinner sig inom ett individualpsykologiskt eller ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv. Båda lärarna betonar dock meningsskapande, kommunikation, interaktion mellan 

läsning och skrivning och ett helhetstänkande. 

4.5 Skillnader i didaktiska val mellan MI-pedagoger och övriga pedagoger 
För att belysa dessa skillnader tar vi ibland upp likheterna för att kunna utröna vad som skiljer 

pedagogerna åt. Vi har ovan konstaterat att det finns stora likheter i pedagogernas teoretiska 

förankring i läs- och skrivlärandet. Vi finner inte att någon av pedagogerna säger sig arbeta på 

ett sätt som strider mot styrdokumentens intentioner, även om de inte uttalat påpekar detta. 

 

Det går inte att hävda att samtliga pedagoger på MI-profilskolan gör likartade didaktiska val 

eftersom skillnader finns även där. Ella påpekar till och med detta i intervjun där hon säger att 

lärarna på skolan arbetar väldigt olika med MI och att några anammat det mer än andra. Diana 

och Fia säger att MI-teorin genomsyrar all deras undervisning och att de använder sig av MI 

utan att tänka på det, det har blivit en självklarhet för dem. Detta kan bero på att Fia var med 

och startade MI-verksamheten på skolan. Hon har varit en av de drivande krafterna för att 

skolan ska arbeta utifrån MI. Diana har arbetat på skolan i 17 år som förskollärare och ett och 

ett halvt år som lärare. Som utbildad lärare har hon inte arbetat på någon skola utan MI-

profilering. Diana säger sig ha arbetat på MI-liknande vis som förskollärare även om hon inte 

var medveten om det under hela den tiden. 

 

Ella på profilskolan har arbetat betydligt längre som grundskollärare och även på andra 

skolor. För henne har införandet av MI på skolan inneburit att hon fått tänka om. Vad vi kan 

utröna av vår intervju så har hon anammat MI, även om det inte är fullt lika naturligt för 

henne som för de övriga två pedagogerna. För Ella innebär fortfarande MI-arbetet en viss 

ansträngning och hon använder sig av MI under utvalda lektioner då hon uttalat arbetar med 

intelligenserna. Ella verkar vara, som vi ser det, lyhörd för nya idéer så länge hon känner att 

det blir bra för barnen, även om det innebär lite mer arbete för henne själv. 
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Lärare från icke profilerade skolor gör sina didaktiska val på andra grunder än vad MI-lärarna 

gör. De använder sig av analytiska och syntetiska metoder men är alla noga med att dessa ska 

ha en mening för eleverna. De arbetar alla med läsning och skrivning parallellt och de säger 

att de försöker ta tillvara de förkunskaper barnen har då de kommer till skolan. Dessa lärare 

säger sig alla variera sin undervisning på olika vis och de försöker tillmötesgå elevers 

olikheter genom individualisering i gruppen. Pedagogerna kan exempelvis arbeta med en 

bokstav och eleverna får då olika uppgifter runt denna bokstav utefter hur mycket de kan 

innan.  

 

En stor skillnad är dock att dessa lärare och i viss mån även Ella tar till lite andra didaktiska 

idéer först då det uppstår problem för någon elev. De lägger inte upp sin undervisning utifrån 

att den ska tillgodose elevernas olikheter men de har alla förmågan att tänka ut konstruktiva 

lösningar då sådana verkligen behövs. Pedagogerna på den profilerade skolan utgår från 

elevernas olikheter redan innan svårigheter uppkommer och de presenterar ett ”smörgåsbord” 

av valmöjligheter från början. Detta får vi fram av de svar pedagogerna ger på frågan om hur 

de gör om en elev inte lär sig läsa och/eller skriva utifrån deras undervisning. Lärarna tänker 

till och kommer med olika lösningar som att de kan gå ut i naturen och arbeta, de kan använda 

kroppen, leken och barnets olika sinnen för att hitta vägar till att eleven ska lära sig. Detta 

verkar inte vara ett naturligt inslag i läs- och skrivundervisningen för alla elever från början 

eftersom elevernas olikheter som tidigare nämnts inte är det som huvudsakligen styr de 

didaktiska valen. Vi vill poängtera att detta gäller läs- och skrivlärandet.  

4.6 Resultatsammanfattning 
För att summera vårt resultat i detta kapitel följer här en sammanfattning. Hur pedagogerna 

gör sina didaktiska val har vi fått svar på genom att ställa frågor om metodval och läromedel 

och vilka motiv de har till dessa val. Vi har frågat hur de inspirerats till att välja på det vis de 

gör. Vi har också ställt frågor om hur de gör för att få lärandet meningsfullt för eleverna. 

 

Vårt resultat visar att flertalet av våra intervjuade pedagoger använder flera olika metoder, om 

än inte i sin helhet. MI-pedagogerna väljer metoder för att tillgodose elevernas olika 

intelligenser och de presenterar en mix av verktyg för lärande. Ofta arbetar pedagogerna på 

MI-skolan med ett tema där en tydlig målsättning i lärandet finns. Ett exempel kan vara att 

lära sig bokstäverna. MI-pedagogerna ger då eleverna åtta olika möjligheter att träna och lära 

sig bokstäverna, baserade på intelligenserna. Tanken är att eleverna då ska prova på flertalet 
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av dessa lärandeformer även om dem inte alltid hinner alla åtta. Varje elev har dock möjlighet 

att börja med det han eller hon finner mest tilltalande. För MI-pedagogerna är det viktigt att 

presentera en mängd olika sätt att lära sig och det innefattar både syntetiska och analytiska 

metoder. Dessa pedagoger har MI i tankarna och det styr alla deras didaktiska val, vilket 

betonas främst av Diana och Fia. De berättar att om de vid ett arbetspass har arbetat mycket 

med en specifik intelligens så använder de en annan vid kommande arbetspass. Samtliga MI-

pedagoger berättar att de ofta utvärderar sitt arbete med eleverna. Alla tre MI-pedagogerna tar 

upp att läs- och skrivlärande sker parallellt, de använder nästan enbart egenproducerat 

material även om Ella kompletterar med böcker för de elever som önskar det. De betonar alla 

att kommunikation och att förstå meningen med läs- och skrivlärandet är viktigt. 

 

Övriga pedagoger gör sina didaktiska val mer utifrån analytiska och syntetiska metoder. Berit 

använder LTG i sin helhet eftersom hon anser att den metoden tar hänsyn till elevernas 

förkunskaper. Egenproducerade texter och skönlitteratur i undervisningen gör att eleverna 

tycker att lärandet blir meningsfullt och stimulerande, menar Berit. Cecilia och Agnes 

använder både syntetiska ljudmetoder och analytiska metoder. De hävdar att de flesta barn 

ljudar och därför använder de ljudmetoder. Båda säger sig också använda delar av LTG och 

som exempel nämns dikteringsfasen. Samtliga pedagoger som inte arbetar på profilskolan 

poängterar att de arbetar med läsning och skrivning parallellt, de betonar kommunikation och 

meningsfulla texter och skönlitteratur. De producerar läromedel själva, speciellt Cecilia och 

Berit men även Agnes kompletterar läsläran med eget material. 

 

Att se barns olika sätt att lära är själva kärnpunkten för MI-pedagogerna. Skolans 

pedagogiska profil bygger på detta och för dem är det självklart att koppla barns olika sätt att 

lära till Gardners multiintelligensteori. Övriga lärare tänker på sinnena när vi ställer frågor om 

detta. De menar att barn har vissa behov och att några lär sig bättre om det är tyst omkring 

dem medan andra vill ha musik på, en del barn vill ha god belysning och andra vill ha en mer 

dämpad sådan. De talar också om att använda händerna och material som lera och sand, 

vidare talar de om kroppsligt lärande. Gemensamt för dessa pedagoger är att de ser brister i 

skolans lokaler för att tillgodo se detta. Ett undantag är Berit som ser stora möjligheter på den 

skola hon nu arbetar jämfört med den skola hon arbetade vid tidigare. Även MI-pedagogerna 

säger att det är viktigt att ta hänsyn till de olika sinnena i undervisningen men de menar att 

MI-teorin är vidare än så. De ser inte samma begränsningar i lokalerna även om de önskar sig 

bättre lokaler. Skälet till detta är att de utgår från att intelligenserna ska vara utgångspunkten i 
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lärandet istället för sinnena. De har också under ett antal år utarbetat ett system för att inom 

sina lokaler och utomhusmiljö klara att arbeta med de åtta intelligenserna. 

 

Vi har försökt att utröna våra informanters teoretiska förankring, även om vi inte har frågat 

dem direkt. Pedagogerna på profilskolan har sin förankring huvudsakligen i MI-teorin. Det 

säger också Diana och Fia klart och tydligt; att MI-teorin är deras synsätt och den styr deras 

didaktiska val. Ella berättar om en förändring över tid och vi tolkar det som att hon när hon 

var ny som lärare befann hon sig i en behavioristisk miljö och bedrev en läs- och 

skrivundervisning som var individualpsykologisk inte minst för att andan och traditionen då 

var sådan. Ella menar att hon förändrats och hon talar mycket om att eleverna lär sig läsa och 

skriva i samspel med varandra, att kommunikation är viktigt och att hon idag tar stor hänsyn 

till och bygger sin undervisning på elevernas förkunskaper. Detta, anser vi, tyder på ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv. Berit tar tydligt ställning för LTG som är en analytisk 

metod och hon tar klart avstånd till syntetiska metoder. Vår analys är att Berit mycket 

medvetet valt LTG eftersom hon anser att metoden tar hänsyn till meningsfullhet, 

kommunikation och inte minst bygger på talets grund och elevernas förkunskaper. Av detta 

gör vi tolkningen att Berit har ett klart uttalat socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och 

skrivlärande. Agnes och Cecilia har mer inslag av både syntetiska och analytiska metoder. 

Båda betonar kommunikation, interaktion av läsning och skrivning, skönlitteratur, att lära sig i 

samspel med andra och egenproducerat material. De anser dock att de flesta barn ljudar och 

de är därför  positiva också till syntetiska metoder.  

 

De skillnader vi funnit mellan MI-pedagogerna och övriga pedagoger är att MI-pedagogerna 

gör sina didaktiska val utifrån barnens olika sätt att lära och deras intelligenser istället för att 

utgå från specifika metoder. Övriga pedagoger utgår mer från metoder även om de använder 

inslag från flera olika. MI-pedagogerna erbjuder barnen flera olika sätt att lära redan från 

början, det är deras utgångspunkt. Övriga pedagoger kan också finna på olika möjligheter att 

lära men, vår tolkning är, att de gör det först då problem uppstår. Om en elev har svårt att sitta 

stilla kan den eleven få arbeta med kroppen för att bättre klara av undervisningen men det är 

inget som erbjuds alla barn. En annan skillnad är den att pedagogerna som inte arbetar på 

profilskolan ser skolans lokaler som ett hinder eller som i Berits fall en möjlighet, för att 

tillgodose barns olika sätt att lära medan profilskolans pedagoger inte låter sig hindras av det. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel avser vi att ta upp reflektioner vi gjort under vår undersökning för att på så vis 

visa vår studies validitet. Vi avser som tidigare nämnts att utgå från de reflexiva frågor vi tog 

upp i kapitel tre. Därefter diskuterar vi vårt empiriska resultat i förhållande till den litteratur vi 

tagit upp i bakgrunden. Vi avslutar kapitlet med våra slutsatser. 

5.1 Reflektioner 
Under rubriken 3.5 beskriver vi ett antal frågor som Thomsson (2002) menar är viktiga att ha i 

beaktande för att ge intervjuerna och analysen av dessa en reflexiv karaktär. Vi kommer här 

att utgå från dessa frågor och reflektera över vårt arbete. 

 

Kan vår förförståelse ha påverkat vår analys av intervjudeltagarens svar? Eftersom vi på 

olika vis kände till de pedagoger vi valt att intervjua har någon av oss en viss förförståelse om 

varje informant och det kan ha påverkat analysen i någon mån. Vi har i vår analys funderat 

över ett antal svar pedagogerna gett oss och våra uppfattningar eller förväntningar på 

pedagogen ifråga har gjort att vi uppfattat svaren i intervjuerna olika. Detta anser vi inte ha 

påverkat den slutliga analysen eftersom vi varit två vid varje intervju. Vi har diskuterat och 

återigen lyssnat på banden för att kontrollera att den av oss som transkriberat intervjun 

verkligen uppfattat det pedagogen säger korrekt. I ett fall har vi också kontaktat pedagogen 

igen för att kontrollera att vi uppfattat henne på rätt sätt.  Även informanternas förförståelse 

om oss kan ha påverkat intervjuerna. Då vi intervjuade en av MI-pedagogerna hade hon en 

uppfattning om att den av oss som intervjuade visste vad ”MI-planscher” var för något, vilket 

vederbörande inte gjorde. Möjligen berodde det på att hon visste att en av oss tre hade 

kunskap om detta och således trodde hon att vi alla var insatta i hur skolan arbetade. 

 

Samspelet mellan intervjuare och deltagare, hur har det fungerat? Några av informanterna 

var mer pratsamma än andra och berättade betydligt mer än det vi frågade om. Detta har 

inneburit att vi i några fall fått ett större underlag att analysera men också att det blivit svårare 

att ta ut det som varit väsentligt. De mindre pratsamma pedagogerna har gjort att det varit 

något svårare att få ut tillräckligt med information att tolka. En pedagog har vi åter kontaktat 

för att be henne ytterligare beskriva hur hon arbetar med LTG och hur hon utvecklat detta 

arbete över tid. Generellt har alla intervjuer flutit bra och samtliga pedagoger har svarat på 

våra frågor och visat ett stort intresse för vårt arbete. Skillnaderna har främst berott på deras 

intresse av att prata mycket eller lite mindre. 
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Kan vi ana att något inte har berättats eller undanhållits? Vi har inte uppmärksammat att 

något har undanhållits oss. Vi har haft vissa funderingar beträffande det Agnes säger om den 

skola hon arbetar vid. Vi hade uppfattat det som att Agnes känner sig styrd av skolans 

traditioner främst då det gäller val av läromedel. För att kontrollera att vi inte tolkat henne på 

fel sätt har vi kontaktat Agnes igen och hon förnekar då att hon känner på det viset. Hon 

menar att hon kan påverka valet av läromedel men att hon ändå väljer att följa det skolan har 

som tradition.  

 

Nämner intervjudeltagaren något som vi finner överraskande? Det vi är mest överraskade av 

är att vi inte funnit någon pedagog som vi har kunnat se har ett tydligt individualpsykologiskt 

perspektiv på läs- och skrivlärande. Vi har alla erfarenheter av skolan på olika vis som elev, 

förälder, vikarie och lärarstuderande och vi har mött flera pedagoger med detta perspektiv och 

våra fördomar gjorde att vi nog trodde vi skulle stöta på det i högre grad. 

 

Kan vi uppfatta intervjudeltagarens svar på ett för oss självklart sätt så vi riskerar att inte 

lyssna ordentligt? Denna fråga menar Thomsson (2002) är en av de viktigaste i en reflexiv 

studie. För att motverka detta har vi lyssnat på våra intervjuer flera gånger. Den av oss som 

inte deltog i intervjun har kontrollerat transkriptionen under tiden vi lyssnat på banden igen. 

Vi har efter detta reviderat de dataskrivna transkriptionerna och fyllt på med sådant vi missat 

vid den datorskrivna transkriptionen. Därför tror vi att vi minimerat risken för att vi utelämnat 

något väsentligt. 

 

Det har i viss mån varit ett problem för oss att vi haft vårt socialinteraktionistiska perspektiv 

att utgå från. Det har gjort att vi sett pedagogernas svar med detta perspektiv för våra ögon 

och i vår analys utgått från att de didaktiska val som kan anses höra hemma i ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv på något vis är ”bättre” än didaktiska val gjorda utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv. Vi har efterhand blivit bättre på att distansera oss från detta 

och allt mindre värderat och ”letat fel” eller sökt efter individualpsykologiska tecken. Vi satte 

oss i ett sent skede in i det sociokognitiva perspektivet Liberg (2006) beskriver. Detta 

perspektiv hade passat oss betydligt bättre att utgå från då det i högre grad poängterar 

individens valfrihet. 

 

Slutligen i detta avsnitt vill vi göra en kort reflektion över kvalitativ reflexiv intervju som 

metod. Vi anser att metoden fungerat väl eftersom den gjort att vi kunnat ta del av 
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pedagogernas tal om de frågor vi velat få svar på. Pedagogerna har genom den intervjuform vi 

valt fått stort utrymme att kunna beskriva sin undervisning och reflektera över de frågor vi 

ställt. Då vi valt att använda en halvstrukturerad intervjuform har vi kunnat ställa följdfrågor 

utifrån de svar pedagogerna gett och vi har därigenom fått ett brett resultat som gjort att vi 

kunnat se teoretisk förankring och skillnader mellan pedagoggrupperna. Vi anser utifrån dessa 

reflektioner att intervjumetoden gett ett kvalitativt djup vi inte kunnat få genom någon annan 

metod. Observationer hade kunnat ge svar på en del av det ville veta men vi hade inte fått svar 

på vilken teoretisk förankring pedagogerna har då de gör sina didaktiska val. Vi hade heller 

inte fått pedagogernas tal om sitt arbete utan endast fått utgå från hur vi uppfattat deras sätt att 

arbeta. 

5.2 Vårt empiriska resultat i förhållande till litt eraturen 
I detta avsnitt diskuterar vi de empiriska resultat vi fått fram av våra intervjuer i förhållande 

till den litteratur vi tagit upp i bakgrundskapitlet. Vi utgår även här från de fyra kategorier vi 

har i vår resultatredovisning men vi väljer att väva ihop didaktiska val med teoretisk 

förankring eftersom de hör nära samman. Vi får därför tre underrubriker: didaktiska val 

utifrån teoretisk förankring, olika sätt att lära, skillnader i didaktiska val mellan MI-pedagoger 

och övriga pedagoger. 

5.2.1 Didaktiska val utifrån teoretisk förankring 
Englund (1992) talar om didaktisk kompetens och menar att det bland annat består av 

flexibilitet, problematisering, öppenhet och utvärdering av det egna arbetet. Han menar också 

att det finns specifika didaktiska typografier och tar upp olika ämnesområden som exempel. 

Inom ett ämnesområde kan pedagogerna anse sig vara fullärda och bortse från annat väsentligt 

eftersom han eller hon befinner sig inom en viss kontext. Dessa didaktiska typografier kan 

också finnas inom lärargrupper med olika synsätt, anser vi. En skola med en uttalad 

pedagogisk profil bör sträva efter och får efterhand också pedagoger som drar åt samma håll 

och de kan då sägas befinna sig inom en didaktisk typografi. För att då inte bli ”hemmablind” 

är det viktigt att skolan och dess pedagoger ständigt problematiserar sitt arbete och får in 

kunskaper från andra håll. Vårt intryck är att den profilskola vi besökt i hög grad 

problematiserar och reflekterar över sin verksamhet. 

 

Liberg (1993) och Frost (2002) tar båda upp de, i debatten polariserade, synsätt som finns på 

läs- och skrivlärande. Liberg (1993) använder begrepp som individualpsykologiskt perspektiv 

där Lundberg (1984) är en företrädare och socialinteraktionistiskt perspektiv som hon själv 
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förordar. Frost (2002) använder mer metodiska termer och beskriver två traditioner han kallar 

phonics och whole-language. För oss framstår det som att ha ett individualpsykologiskt 

perspektiv är likvärdigt med att befinna sig inom en phonics-tratition och att ha ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv är det samma som att utgå från en whole-language-

tradition. Vi har utöver dessa perspektiv lagt till Gardners (1983/1994) teori om de multipla 

intelligenserna som han anser ska ses i ett pedagogiskt ljus. Gardner förordar en 

individcentrerad skola där undervisningen bör ta hänsyn till varje elevs intelligensprofil. 

Armstrong (2005) menar liksom Frost (2002) att olika metoder och synsätt inte ska 

konkurrera utan istället komplettera varandra, vilket vi håller med om. 

 

En pedagog som har ett socialinteraktionistiskt perspektiv och verkar inom en whole-

language-tradition anser att barn lär sig läsa och skriva i samspel med andra och att läs- och 

skrivlärande interagerar och sker parallellt. Barnens sociala och kulturella erfarenheter ska tas 

tillvara, meningsfullhet och att barnen ska förstå varför de ska lära sig läsa och skriva betonas. 

Lärandet bör gå från helhet till del och förståelsen är redan från början en viktig del. I vår 

studie säger sig samtliga pedagoger ha intentioner att använda det vi beskrivit här och vi har 

tolkat det som att det påverkar deras didaktiska val. Vi har inte funnit någon som sagt att de 

förespråkar en renodlad ljudmetod där alla barn först lär in fonemen och deras ljud för att 

därefter gå mot helheten i samma takt. Samtliga säger att de tar hänsyn till barnens 

förkunskaper och startar där barnet befinner sig och låter dem gå vidare i sitt lärande. Två av 

pedagogerna hävdar dock att flertalet barn ljudar och menar att de därför använder 

ljudmetoder. En av dem använder en läslära och den andra menar att det är viktigt att lära in 

grunderna innan man går vidare. De säger också att de använder och tar hänsyn till det vi 

beskrivit här ovan och som hör hemma inom en whole-language-tradition. Den enda av våra 

informanter som säger sig utgå från en specifik metod är Berit som använder LTG. LTG anses 

vara en analytisk metod och Berit betonar starkt att hon ser barnens förkunskaper som viktiga 

och att hon därför är emot syntetiska metoder speciellt då alla barn förväntas göra samma sak 

samtidigt. 

 

De MI-pedagoger vi intervjuat påpekar alla vikten av det vi beskrivit som grundläggande för 

en pedagog med socialinteraktionistiskt perspektiv. Det som styr deras didaktiska val är att 

barn lär på olika sätt och har olika starka intelligenser vilket i högre grad passar in inom ett 

sociokognitivt perspektiv. De säger sig aldrig välja en specifik metod eftersom barnens 

olikheter ska styra de didaktiska valen. Både Frost (2002) och Armstrong (2005) påpekar att 
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flera metoder kan och ska användas för att tillgodose eleverna. Armstrong menar att varken 

rent syntetiska eller analytiska metoder var för sig är tillräckliga för att barn ska lära sig läsa 

och skriva, utan inslag av båda dessa måste användas. Vi instämmer i detta och anser att det 

bör gå att förena flera metoder inom ett socialinteraktioniskt perspektiv även om individuell 

hänsyn tas. Liberg (1993) anser att forskning som utgår från individens lärande hör hemma 

inom ett individualspykologiskt perpektiv. MI-teorin är individcentrerad men tar ändå fram 

möjligheter att använda gruppen i lärandet. MI-pedagogerna berättar att de i det tidiga läs- och 

skrivlärandet utgår från hur varje barn gör. Ett barn som ljudar då det kommer till skolan får 

fortsätta ljuda medan ett annat barn helordsläser, ett tredje kanske fortfarande lekskriver eller 

hoppar över vokaler, vilket Ella tar som exempel, och då hjälper pedagogerna dessa barn att 

komma vidare på det sätt som är naturligt för varje enskilt barn. Detta utesluter inte att barn 

kan lära sig i samspel med varandra, att kommunikation och meningsfulla texter används. Vi 

anser att det på detta vis bör vara möjligt att göra didaktiska val som gynnar den enskilde 

individen även inom gruppen och att barnen i gruppen kompletterar och lär i samspel med 

varandra. 

 

5.2.2 Olika sätt att lära 
De författare som berört detta främst i vårt arbete är Armstrong (2005), Gardner (1983/1994) 

och Lindö (2002). Lindö har framförallt berört det MI-pedagogerna kallar för lärandestilar, att 

utgå från barns olika sinnen för att stimulera lärandet. Gardner (1983/1994) och Armstrong 

(2005) menar att olika sätt att lära är att utgå från hjärnans olika funktioner och utifrån dessa 

lära på flera sätt.  

 

Armstrong (2005) har noga studerat Gardners teori och de olika centra i hjärnan där 

intelligenserna finns. Armstrong beskriver att i läs- och skrivprocessen används flera centra 

parallellt och dessa möts också i hjärnan. Han menar att så gott som samtliga intelligenser 

används i läs och skrivprocessen. Vid mekanisk läsning, ren avkodning, används främst 

vänster hjärnhalva där de centra, som då är aktiva, finns. För att få läsförståelse och 

känslomässiga intryck används höger hjärnhalva, menar Armstrong. Det är viktigt att alla 

intelligenser tränas men pedagoger kan utgå från de som ligger barnet närmast för att göra 

lärandet enklare och mer lustfyllt. Vid svårigheter i läs- och skrivlärandet kan elevens starka 

intelligenser vara en väg att komma vidare.  
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Pedagoger har i enlighet med Lpo 94 ett särskilt ansvar att utgå från varje enskild individs 

erfarenheter, behov och förutsättningar i lärandet. Detta tycker vi att samtliga lärare i vår 

undersökning gör. Berit talar exempelvis om att hon från början tar reda på vad barnen kan 

och går vidare därefter. Hon tar upp viktiga aspekter såsom rumsliga (tysta rummet eller 

rummet där musik tillåts) och kroppsliga (använda händerna i formandet av t ex bokstäver) 

behov. Detta är överensstämmande med vad Lindö (2002) beskriver om barns sinnen. När vi 

läser vad Lindö skriver om olika sätt att lära tolkar vi det som att hon anser att det är viktigt 

att barn får lära via sina sinnen och att det ska få utrymme i undervisningen. Hon betonar 

vikten av rörelse, lek och drama i språklärandet där sinnena syn, hörsel, känsel och luktsinne 

tränas. Lindö menar också att drama är viktigt för barns lärande där de får träna att iaktta, 

tänka, samspela och uttrycka sig. Detta är insiktsfullt och ger barnen större självförtroende, 

anser hon. Vårt resultat visar att MI-pedagogerna också använder sinnena i sin undervisning 

men de kopplar variationen till intelligenserna och breddar undervisningen på så vis. De 

menar att det är skillnad på Garners intelligenser och att arbeta med olika lärandestilar. 

Lärandestilar menar MI-pedagogerna syftar till att lära genom främst visuella, auditiva och 

kinestetiska intryck.  För oss var detta faktum delvis nya insikter eftersom också vi i viss mån 

sammankopplade MI med att lära genom sinnena. Litteraturen och intervjuerna har därför gett 

oss nya kunskaper.  

 
Gardner (1983/1994) menar att hans mål med teorin är en ”individcentrerad skola” där alla 

elever ska få ut så mycket som möjligt av lärandeprocessen. Han betonar att förståelsen är det 

viktigaste och är det som ska styra undervisningen (Gardner 1999/2001). Elevernas personliga 

intelligensprofiler bör styra hur de får lära sig, både inom och utanför skolan. Detta kan tyckas 

förenligt med det individualpsykologiska perspektivet eftersom fokus riktas mot individen. Vi 

anser dock att det kan höra hemma inom det sociokognitiva synsättet. Gardner menar att flera 

intelligenser stimuleras i samspel med andra (1983/1994). Armstrong (2005) tar fasta på 

ordens sociala sammanhang då han beskriver läs- och skrivprocessen och interpersonell 

intelligens. Han berör då vikten av förståelse av det som läses och det sociala sammanhanget, 

samspelet med andra och kommunikation är väsentligt för att förstå. Vår uppfattning efter att 

ha läst litteraturen och intervjuat MI-pedagoger är att det som betonas både inom det 

socialinteraktionistiska och sociokognitiva perspektivet får stor plats i dessa pedagogers 

undervisning. MI-pedagogerna hjälper eleverna att hitta verktyg i sitt lärande. Fia tycker det 

är viktigt att utgå från varje barn och deras lust att lära. Det är en väg att försöka nå alla, 

menar hon och detta är något som tilltalar oss i hög grad. Att klara av att nå alla elever är 
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något vi funderat över. Är det möjligt i dagens skola? Fia menar att barnen hon undervisar 

arbetar med samtliga intelligenser och när hon använder intelligenserna som utgångspunkt blir 

det enklare för henne som pedagog att tillgodose en hel grupp samtidigt. Detta tyder, anser vi, 

på att MI-teorin kan vara en väg att nå helheten på ett effektivare sätt, genom att 

individualisera inom kollektivet.  

 
Ingen av författarna nämner något om hur lokalerna bör vara utformade. Pedagogerna i vår 

undersökning på icke profilerade skolor tycks vara påverkade av att skolans lokaler inte alltid 

har utrymmen för olika sätt att lära. Berit ser dock möjligheter på sin nuvarande skola. MI-

pedagogerna ser inte att lokalerna hindrar deras sätt att ”undervisa” även om de inte alls är 

anpassade för en MI-profilering från början. De stimulerar istället till olika sätt att lära genom 

en mängd material, aktiviteter utomhus och de lokaler de har till sitt förfogande. Detta kräver 

dock att pedagogerna sätter sig in ordentligt i MI-teorin så att möjligheterna ses istället för 

hindren, anser vi. 

 

5.2.3 Skillnader i didaktiska val mellan MI-pedagoger och övriga pedagoger 
Lpo 94 beskriver, som vi nämnt tidigare, att elevers olika behov ska tillgodoses och att de ska 

stimuleras till att lära på olika sätt. Vi kan inte hävda att lärare som inte arbetar med MI-

profilering inte följer dessa uppmaningar men vi ser trots allt vissa skillnader. 

 

De MI-pedagoger vi intervjuat i vår undersökning menar att de gör sina didaktiska val utifrån 

MI-teorin, Fia och Diana säger att de alltid gör det.  Alla barn lär sig på olika sätt med hjälp 

av sina olika intelligenser, hävdar MI-pedagogerna och det får således styra deras didaktiska 

val. Pedagogerna menar att MI inte är en metod utan ett synsätt. Armstrong (2005) anser att 

MI inte ska ses som en metod utan som ett verktyg för att förstå olika perspektiv på läs- och 

skrivlärande. Här kan man se en viss skillnad men vårt intryck är att de trots olika ordval 

menar samma sak. Armstrong menar att alla åtta intelligenserna fyller en viktig funktion då 

barn ska lära sig läsa och skriva och han beskriver hur man använder alla intelligenserna i läs- 

och skrivprocessen. MI-pedagogerna har tagit tillvara denna insikt och erbjuder eleverna ett 

stort urval av metoder och material. 

 

Så som vi tolkar MI-pedagogerna behöver det inte uppstå något problem med läs- och 

skrivinlärningen för att de ska uppmana eleverna att använda t ex kroppsligt eller musikaliskt 

lärande. Valfriheten av olika sätt att lära ska finnas med från början. I de fall en elev som 
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bättre lär sig alfabetet med hjälp av musik och rytm ska det finnas möjligheter till detta redan 

från början det är ingen problemlösning. Om någon elev som befinner sig i svårigheter går 

MI-pedagogerna, Fia och Diana, naturligt tillbaka till MI-teorin för att där finna olika 

lösningar och hjälpmedel och på så vis försöka lösa problemen. Ella menar att hon går tillbaka 

till sin långa erfarenhet, men lösningarna de presenterar, tolkar vi, utgår från MI-teorin för 

dem alla tre. En av lärarna berättar också att profilskolan har en specialpedagog som är 

införstådd med MI-teorin.  

 

Vi menar att övriga pedagoger vi intervjuat, fokuserar på och använder olika metoder både 

syntetiska och/eller analytiska i elevernas läs- och skrivlärande. De tycker det är viktigt att 

utgå ifrån barnens förkunskaper och att texterna är meningsskapande. Pedagogerna försöker 

fånga elevernas intresse genom att skapa olika material och variera undervisningen på så sätt. 

De säger att de blandar olika metoder och plockar ut ”godbitar” de finner stimulerande. När 

det uppstår problem går de tillbaka till sin erfarenhet eller till kollegors erfarenhet för att finna 

metoder som kan hjälpa eleven till ett mer stimulerande lärande. Pedagogerna talar då, i 

problemlösande termer, om att använda barnens olika sinnen och hur man kan tillgodose 

dessa genom att använda sig av t ex kroppen eller musik för att effektivisera lärandet. 

 

Skillnaden mellan dessa olika arbetssätt eller synsätt är att pedagogerna på profilskolan 

generellt arbetar med olika möjligheter för barnen att lära, varje elev har flera olika 

möjligheter att ta till sig ny kunskap. Övriga lärare har goda metoder utifrån sina olika 

didaktiska val men ser, först då det blir problem, att andra alternativ finns att tillgå. Vi tolkar 

det som att variationen från början inte är lika utbredd. 

 

Vi anser att de pedagoger vi intervjuat alla är ambitiösa och professionella och att de alltid har 

barnens individuella förutsättningar för ögonen i sin undervisning. Med olika metoder 

försöker de nå eleverna där de befinner sig i läs- och skrivlärandet. Frost (2002) menar att 

man inte ska utesluta någon metod i läs- och skrivlärandet och att man måste arbeta både 

lästekniskt och kommunikativt då varje metod för sig inte är tillräcklig. Armstrong (2005) 

menar att man i större grad bör ägna sig åt de olika intelligenserna för att kunna involvera 

olika metoder för varje barn. Vi håller med om att någon metod inte behöver utesluta en 

annan, så länge det finns en tanke bakom varje didaktiskt val och att pedagogen vet varför de 

använder sig av en viss metod eller ett visst synsätt. Dock finner vi teorin om de multipla 
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intelligenserna som intressant då den innefattar en större variation för varje individ redan från 

början. Pedagogerna vi intervjuat menar att just detta kan ge en ökad lust för lärande.  

5.3 Slutsatser 
Vårt syfte med detta examensarbete har som bekant varit att studera tankar kring barns olika 

sätt att lära inom läs- och skrivfältet hos några pedagoger som arbetar på en profilskola med 

uttalad didaktisk förankring i Gardners teori om multipla intelligenser och några pedagoger 

arbetande på skolor utan denna profilering. 

 

Den första frågan vi ställde oss var; hur motiverar pedagogerna sina didaktiska val utifrån sitt 

synsätt på barns olika sätt att lära? Vi kan svara att de pedagoger som arbetar utifrån en MI-

profil gör detta eftersom de gör sina didaktiska val i huvudsak utifrån barns olika sätt att lära. 

Vår tolkning är att det gäller samtliga pedagoger på profilskolan även om två av dem klart 

uttrycker att de gör så och den tredje inte är lika medveten om detta. De uttrycker också klart 

att de har sin teoretiska förankring inom MI-teorin. Vi har också kommit fram till att de har 

förankring i både sociokognitiva och socialinteraktionistiska perspektiv. Att utgå från barns 

olika sätt att lära går inte att tydliggöra lika klart hos de övriga pedagogerna. Barns olika sätt 

att lära sig läsa och skriva är inte deras huvudsakliga utgångspunkt och det är inte det som 

styr deras didaktiska val. 

 

Den andra frågan vi ställde oss var; skiljer sig dessa val åt mellan pedagoger som arbetar med 

multipla intelligenser och pedagoger som inte gör det? Vi menar att övriga pedagoger gör sina 

didaktiska val utifrån metoder som antingen gagnar flest barn eller som de genom erfarenhet 

anser fungerar. De betonar att elevers förkunskaper är viktiga att utgå från och de vill att 

undervisningen ska vara varierande och stimulerande. Kommunikation och meningsfulla 

texter är också viktiga i deras didaktiska val vilket hör hemma inom ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv. Elevers olika sätt att lära är inte lika centralt i deras didaktiska val som i MI-

pedagogernas. Därmed inte sagt att de inte varierar sin undervisning, men vår uppfattning är; 

att det inte är det som styr valen. 

 

Vår egen teoretiska förankring på läs- och skrivlärande finns, som vi beskrev i början av detta 

examensarbete, inom de socialinteraktionistiska och sociokognitiva perspektiven. Vi har 

också ett stort intresse för teorin om de multipla intelligenserna och vill kunna förena dessa 

synsätt. Enligt vårt sätt att se på teorin bör ett sociokognitivt synsätt på läs- och skrivlärande 
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kunna rymma de metoder och sätt att lära som varje enskilt barn behöver inom kollektivet. 

Teorin om de multipla intelligenserna bör kunna rymmas i ett sådant synsätt eftersom den 

syftar till att varje barn, för att förstå och tillämpa sin kunskap, bör få lära på det vis han eller 

hon bäst tillgodogör sig kunskapen eller färdigheten på och att det kan ske i samspel med 

andra. Det bör inte spela någon roll vilken enskild metod som används om pedagogen har sin 

syn på lärande klar för sig. Det blir då möjligt att använda ljudmetoden till de elever som har 

lättast att ta till sig denna och olika former av whole-language metoder för andra barn utan att 

för den skull byta perspektiv på läs- och skrivlärande. Kommunikation, samspel, interaktion 

och meningsfullhet ryms inom teorin om de multipla intelligenserna, anser vi. 

 

Människor utvecklades för att leva i små grupper, med liknande erfarenheter från en dag till 
en annan och från en generation till en annan. I sådana miljöer var antalet ”sätt att leva” 
mycket få. Nu lever vi i ett globalt samhälle, med snabba förändringar och konstant kontakt 
med tusentals andra. Ju fler erfarenheter vi får, ju fler medier vi utsätts för, ju fler 
människor vi interagerar med, desto större skillnader kommer sannolikt att uppstå. 
Mångfald är millenniets motto (Gardner 1999/2001 s 190-191). 
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