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Abstract 

During our education time, we have heard on several occasions how the high changing rate in 

the society also influences the education area. That changing process mainly originates from 

the transform that a school underwent, i.e. the decentralization meaning a delegation of 

responsibility from a national to local government and the particular school. The main idea 

that started a changing process goes under the slogan “a school for everyone”. The new 

school was created by the newest teaching plan where the individualization of each individual 

student is a main point on the agenda. A countless number of analyses of Lpo 94 during our 

education have given us a reason to reflect over how this individualization should take place.  

The ambition to find an answer on that question led us to start from a couple of questions at 

issues that foremost handles children’s different ways to learn as well as the design of the 

teaching supervision in contrast to today’s teaching plan and the newer research within the 

chosen subject area. The aim of this work is thus to analyze and understand the contents of 

four different teaching supervisions within biology as a subject area and to try to appoint 

whether requirements on varied education from Lpo 94 is obeyed. 

Our answer on how to achieve requirements on individualization from Lpo 94, during this 

work, is to apply a varied education with a number of senses and intelligences as a frame of 

reference.  

Our conclusion and thus the result of our analysis is that the teaching supervisions 

deficiently reach the requirements that involve varied education in Lpo 94. The degree  

deficiency varies between different teaching supervisions. 

 

Keywords: teaching supervision, different ways to learn, multiple intelligences, senses 

Nyckelord: lärarhandledning, olika sätt att lära, multipla intelligenser, sinnen 
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Förord 
 
Dels vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, våra fästmän för alla uppmuntrande ord och 

stunder som har gjort att vi, för en stund om inget annat, kunnat tänka på annat än 

uppsatsskrivandet. Sedan vill vi rikta ett speciellt och varmt tack till Jasna för all god mat som 

stått framdukad på bordet under arbetets gång. Vi vill även tacka övriga familjemedlemmar 

som hållit humöret uppe trots våra bristande möjligheter till umgänge.  

Sist men absolut inte minst vill vi tacka vår handledare Maria Elena Bergman för alla goda 

tips och kommentarer som utvecklat arbetet. 
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1. Inledning  
 

”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande,/.../”1 

  

Ur ovanstående citat kan vi uttyda att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, 

förespråkar en individualiserad undervisning samt ett krav att tillgodose varje individs behov. 

Med detta kan man tolka att en varierad undervisning förespråkas vilket vidare skall leda till 

att nå ut till så många elever som möjligt. Tolkningen som åsyftar varierad undervisning är 

något som vi anser att man bör ta till vara på. 

 

Figur 1. Cirklar som beskriver uppsatsens  

tre grundpelare  

Figur 1. beskriver arbetets tre grundpelare där bilden i 

dess rätta bemärkelse visar hur vi anser att man ska se på 

dessa tre perspektiv. Utifrån cirklarna har vi funnit ett 

enkelt och, enligt oss, ett koncist sätt att integrera dessa 

perspektiv på. Dessa tre cirklar och således perspektiv 

förhåller sig till varandra genom att läroplanen från 1994 

har legat till grund för vår tolkning av bland annat 

varierad undervisning. Bland Lpo 94 krav har vi sökt 

grund för i de teoretiska perspektiven, det vill säga i olika forskares resultat och avhandlingar. 

Vi har slutligen valt att applicera resultaten från Lpo 94 och de teoretiska perspektiven på 

lärarhandledningarna, och det är denna del som utgör vår analytiska studie. 

Under vår tid på utbildningen, och då främst under den verksamhetsförlagda delen 

uppmärksammade vi att den enda gemensamma nämnaren för elever i det givna rummet var 

de fyra väggarna inom vilka de befann sig. Olika förutsättningar och olika behov utmanade 

oss att reflektera över vad undervisningen bör ta hänsyn till i fråga om att tillgodose så många 

elevers förutsättningar och behov som möjligt. 

Vi anser att lärarhandledningarna, det vill säga handledningsböcker, står närmast läraren vad 

gäller idéer som kan medföra att undervisningen bedrivs på ett variationsrikt sätt, och att det 

är just dessa som kan vara till hjälp när undervisningen skall utformas på ett sätt som har till 

                                                 
1 Lpo 94, 2004:17 
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syfte att nå ut till så många som möjligt. Vi har under litteraturgenomgången kommit till 

insikt att vi inte är de enda som menar på att barn lär på olika sätt, att lärande sker olika 

beroende på vilken typ av kunskap som skall inhämtas. Detta medför att varierad 

undervisning är en förutsättning för individens lärande.  

”/.../ there is more than one type of learning. It is not clear whether theory 

that explains how habits are formed, or how facts are memorized, will also 

explain how a learner comes to understands a complex and abstract piece 

of science. /.../ different types of phenomena require different 

explanations.”2  

 

När vi talar om en varierad undervisning åsyftar vi till att man ska sträva efter att alla sinnen 

berörs, att de åtta intelligenserna som Howard Gardner beskriver integreras i undervisningen 

och att undervisningsformen anpassas till elevernas förutsättningar och behov i den rådande 

lärandemiljön. Dessa krav kan vi ställa då vårt huvudämne, inom vilka lärarhandledningarna 

analyseras, enligt oss kan erbjuda allt detta. Givetvis bör hänsyn tas till att somliga elever 

kanske inte klarar av att samtliga sinnen och/eller intelligenser kan bejakas.  

För att nå vetskap i dessa frågor har vi genomfört en analytisk studie där vi har valt att 

jämföra olika lärarhandledningar. Denna analytiska studie har som främsta uppgift att 

fastställa om hur väl Lpo 94 krav samt nyare forskning inom området är förankrade i 

lärarhandledningarna. 

 

                                                 
2 Perspectives on learning 2004:5 
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2. Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att analysera och förstå innehållet i fyra lärarhandledningar 

inom ämnesområdet biologi och försöka fastställa huruvida Lpo 94 krav på varierad 

undervisning efterlevs. 

Vidare blir det vår uppgift att ställa Lpo 94 krav mot nyare forskning, inom ramen för elevers 

olika sätt att lära. Genom att försöka fastställa Lpo 94 krav mot nyare forskning, hoppas vi 

kunna återfinna samma explicita krav i lärarhandledningarna vad gäller varierad undervisning 

som Lpo 94 ger uttryck för. 



Södertörns Högskola  Sanela Coralic & Sofia Siira 
Lärarutbildningen   Handledare. Maria Elena Bergman  Datum:2009
HT 2008   

9 

 

3. Frågeställningar 
 

Vi har valt att utgå från ett antal frågeställningar som främst behandlar barns olika sätt att lära 

samt lärarhandledningarnas utformning i förhållande till dagens läroplan samt nyare 

forskning. 

•  Vad har Howard Gardners multipla intelligensteori för betydelse i undervisningssyfte? 

• Vad har vetskapen kring de fem sinnena för betydelse i undervisningssyfte? 

 

För vår analytiska studie har vi valt att precisera följande frågor: 

• Hur är en lärarhandledning uppbyggd med avseende på vilka sinnen och vilka 

intelligenser som tas i beaktning? 

• Har det som vi tolkat ur Lpo 94 och stärkt med teoretiska perspektiv applicerats i 

lärarhandledningarna? Har de tagit till sig Lpo 94 krav på varierad undervisning? 
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4. Avgränsning 
 
För att avgränsa oss och därigenom precisera vårt undersökningsområde, har vi valt att 

genomföra den analytiska studien, det vill säga lärarhandledningsanalysen, inom ämnet 

biologi riktat mot grundskolans senare år (årskurs 6-9). Detta beror på att vi båda har biologi 

som ett utav våra huvudämnen, då riktat mot grundskolans senare år och gymnasiet. 

Under insamlandet av det empiriska materialet, lärarhandledningarna, som ligger till grund för 

denna uppsats har vi valt att gå in på djupet inom en specifik del av ett arbetsområde. Då vi 

upptäckte att samtliga undersökta lärarhandledningar behandlade samma delområde, som 

innefattar svampar och lavar, valde vi att använda denna del i vår analys. Denna precisering 

av analysmaterial utfördes för att delvis uppnå en så rättvis bedömning av de olika 

lärarhandledningarna. Hade vi valt att analysera olika delområden i dessa lärarhandledningar 

skulle denna jämförande analys inte ha varit möjlig. Preciseringen utfördes dels även för att 

på ett konsekvent sätt kunna ställa analysresultatet mot varandra, då framförallt mot Lpo 94 

och nyare forskning. 
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5. Metod 
 
Vi kommer att med hjälp av böcker och en analytisk studie problematisera och söka efter 

intelligens- och sinnesteorier samt i vilken omfattning dessa är respresenterade i det empiriska 

materialet. 

Vår forskningsansats kommer att vara av en kvalitativ utformning, då i fråga om strävan mot 

att försöka åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta området. I vårt fall skulle 

denna helhetsbeskrivning utgöras av de tre grundpelarna som nämns ovan. De senaste 

årtiondena har forskare strävat efter att alltmer kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder 

för att uppnå ett bredare fält och senare ett mer omfattande resultat vilket då präglas av en 

allsidigare belysning av ämnet.3  

Därför kommer examensarbetets resultat att bygga på en kombination av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Med kvantitativa metoder menas att man på ett systematiskt sätt 

insamlar data som både är empirisk och kvantifierbar. Denna bearbetas och analyseras sedan.4 

Inom den kvantitativa metoden undersöks det representativa urvalet, men generella slutsatser 

dras. Exempel på detta är när man från en liten grupp av populationen drar slutsatser som 

berör en större del av befolkningen. Utifrån detta försöker man hitta samband, fördelning och 

variation i det studerade.5 

Vi kommer främst att söka efter samband och variation i de undersökta lärarhandledningarna 

utifrån främst två kriterier, dessa är att fyra eller fler sinnen och sex eller fler intelligenser 

integreras i undervisningen. 

Materialet som vi kommer att använda oss av i den analytiska studien är mer eller mindre 

slumpmässigt utvalda lärarhandledningar med omfattningen av fyra sådana. Vissa av 

lärarhandledningarna erhöll vi genom ett antal telefonsamtal samt besök till intresserade 

skolor inom Södertälje kommun, andra har inhämtats från den kommunala mediacentralen där 

samtliga lärarhandledningar inom Södertälje kommun fanns att tillgå. Lärarhandledningarna i 

vår analys innefattar inte mer än en handledning från de vanligaste förlagen som används i 

undervisningssyfte inom Södertälje kommun. För att ytterligare avgränsa oss och för 

möjligheten att ställa analysen mot nyare forskning samt den senaste läroplanen (Lpo 94) har 

vi sökt handledningar som är utgivna 2000 eller senare. Analysen skall tala för eller emot hur 

                                                 
3 www.ne.se sökord: kvalitativ- och kvantitativ metod, 2008-11-20 
4 www.ne.se sökord: kvalitativ metod, 2008-11-20 
5 www.ne.se sökord: kvantitativ metod, 2008-11-20 
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väl Lpo 94 krav på varierad undervisning genomsyras i de lärarhandledningar som utgivits 

efter läroplanens uppkomst. För att ytterligare få ett perspektiv i vår analys har vi valt att 

beakta ett motsvarande undervisningsmaterial från 1992. Detta för att förhoppningsvis kunna 

skönja en åtskillnad i läroplanens beskrivning av stimulans för alla sinnen. Den nyare 

forskningen skall vara relevant för vår studie och sammanhanget som studien kommer att 

befinna sig inom. 

Den litteratur och de teorier som kommer att vara av relevans när vi belyser för- och 

nackdelar kring varierad undervisning i både lärarhandledningarna och om varierad 

undervisning är något att föredra i undervisningssammanhang. Detta kommer att ligga till 

grund för vilka ställningstaganden vi kommer att göra i vår studie samt slutsatser vi kommer 

att dra i vår uppsats.  

Litteraturen kommer att utgöra den främsta referensramen för vårt arbete och 

ställningstagande kring vårt utförande av analysen samt dragna slutsatser och tankar. De olika 

böckerna skall, även de, vara till vår hjälp när lärarhandledningarna analyseras och dess 

relevans för en varierad undervisning utreds.  

De olika källorna berör detta ämne, varierad undervisning, från olika infallsvinklar och 

ämnesområden. De olika infallsvinklarna och ämnesområdena utgörs av exempelvis 

biologiska och psykologiska faktorer. Under arbetets gång har vi valt att förhålla oss opartiskt 

till de olika faktorerna som inverkar på forskningen kring varierad undervisning, detta för att 

få en så ovinklad utformning av arbetet som möjligt. Aktuell litteratur har vi sökt utifrån de 

perspektiv som vi har valt att tillämpa i arbetet och således har vi försökt att hitta den nyaste 

forskningen inom det enskilda området. Vårt val av källor och metodutformning kommer att 

spegla vårt resultat. De för- och nackdelar med de teorier som kommer att presenteras under 

arbetets gång kommer att vara en direkt subjektiv bedömning utav dem. Denna brist på 

objektivitet kommer att resultera i en viss felmarginal av huruvida slutsatserna kan tillämpas 

på en nationell nivå. 
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6. Litteraturgenomgång  
 

Detta kapitel kommer att lyfta fram tidigare forskning kring varierad undervisning och varför 

denna bör bedrivas. Litteraturgenomgången har även som mål att lyfta fram vad elevers olika 

sätt att lära har för betydelse i undervisningen. Vidare har vi valt att presentera, på ett mer 

djupgående plan, den litteratur som ligger till grund för vår analytiska studie av 

lärarhandledningarna.   

Forskning kring varierad undervisning och hur den ska bedrivas finns det en hel uppsjö utav, 

dock har åtkomsten kring forskning om varför varierad undervisning bör bedrivas varit 

begränsad för att inte säga obefintlig. Åtkomsten till tidigare forskning kring 

lärarhandledningarnas återkoppling till Lpo 94 har å andra sidan varit obefintlig, vilket 

medfört att vi varit först ut kring denna forskningsansats. Detta har lett oss till att stundtals 

vara tvungna att dra egna slutsatser, något som både har varit problematiskt och givande, men 

samtidigt inspirerande. Slutligen har detta utmynnat i att somliga bedömningar av litteraturen, 

som har legat till grund för skapandet av analysen, är av en subjektiv karaktär. 

6.1 Dagens forskningsläge 

Nedan följer en presentation av dagens forskningsläge kring varierad undervisning och varför 

den bör bedrivas. Presentationen innefattar, till en början, tre teoretiker vilka omnämns 

frekvent i dessa sammanhang. Dessa teoretikers tankar kring varierad undervisning återfinns i 

Lpo 94 vilket har medfört att dessa pedagogiska ansatser har influerat Lpo 94 krav på varierad 

undervisning. Senare lyfts även teorier kring undervisning och dess variation, främst genom 

användning av olika sinnen och intelligenser, fram. 

 

6.1.1 John Dewey och hans tankar  

John Deweys pedagogiska teori bygger på flera idéer. En av de bärande idéerna är att skolan 

bör ha sin utgångspunkt i den närliggande omgivningen och i den enskilda elevens intressen 

samt erfarenheter. Deweys tankar kring relationen mellan pedagog och elev utmynnar i att 
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läraren skall kunna möta elevens behov och intressen, men samtidigt få eleven att tillägna sig 

kulturens och samhällets värden.6 

Dewey kom att tillhöra den pragmatiska inriktningen och det som kom att bli centralt i Deweys 

tankar kring pedagogiken var människans utveckling som ett resultat av hennes samspel med 

och anpassning till miljön. Denna form av pragmatismen innebär, för kunskapsbildandet, att 

denna erhålles då den lärande prövar sig fram i sådant som avser både arbete och handling. 

För Dewey innebar teorin och praktiken en sorts dialektik, han menade att teori och praktik var 

i beroende ställning till varandra, utan den ena var det svårt att förstå den andra.7 

Dewey menade vidare på att alla problem som krävde lösningar var tvungna att ha en direkt 

anknytan till elevernas situationer, detta för att öka intresset och för att dessa situationer då 

sammanfaller med elevernas erfarenheter. Han menade med detta inte att eleverna inte skulle 

anstränga sig, utan det handlade bland annat om hur lärandet fortlöpte. Han menade att 

lärande personer kunde ”ta emot” information från sin lärare, men att detta inte skulle 

utvecklas i likhet med att memorera eller att lära in mekaniskt.8 

Liksom biologin, som främjar variation och interaktion, borde utbildningen uppmuntra 

variation och kommunikation individer emellan. Detta för att uppnå en utveckling, både på ett 

individuellt- och samhälleligt plan. För att uppnå denna utveckling borde skolan motarbeta 

segregation och bör istället stödja en sammanhållen utbildning som står för variation genom 

individualisering.9 

Efter ett antal verksamma år bidrar även Dewey till utvecklingen av den pragmatiska 

filosofin. Denna riktning inom filosofin lägger stor vikt på människans utveckling som sker i 

hennes samspel med naturen, samhället och medmänniskorna. Förutom detta samspel som 

bidrar till att forma människan anses även människans orientering till sin omvärld utvecklas.10 

Enligt Dewey gestaltas klassrummen av en tydlig organisering där hörnstenarna utgörs av två 

parametrar, nämligen passivt lyssnande och läroboksberoende. Han är kritisk mot denna slags 

organisering som, förutom ovannämnda parametrar, även innefattar geometriskt ställda 

bänkar. Eftersom detta då bäddar för att man hanterar eleverna som ett kollektiv ges således 

                                                 
6 Boken om pedagogerna 2005:93-94  
7 Pedagogik för 2000-talet, 2003:65 
8 Perspectives on learning, 2004:39 
9 Det pedagogiska kulturarvet, 2005:229 
10 Boken om pedagogerna, 2005:81 
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inget utrymme för att ta hänsyn till den enskilde elevens behov. Dewey menar i stället att 

skolan skall bygga sin verksamhet på elevernas egna drivkrafter, aktiviteter och intressen.11 

Skolan skall också förbereda för framtidens behov och krav. Detta genom att tillämpa en 

aktivitet som går emot läroboksberoende och det passiva lyssnandet där eleven själv ska söka 

efter ny kunskap genom att undersöka på egen hand och slutligen själv analysera problemet.12 

Med detta tillvägagångssätt erbjuds eleven, enligt oss, en möjlighet att på egen hand hitta det 

sätt som gör att man tillgodogör sig undervisningen på det sätt som passar den enskilde eleven 

bäst. Detta kunskapstillägnande kom Dewey att kalla ”learning by doing” som med enkla ord 

kan beskrivas i form av aktivitetsbegrepp och verksamhetsbegrepp. Dessa begrepp vilar på 

betydelsen av att en individ besitter en avsikt som består av många komponenter i ett led och 

därmed blir en bärare av en mening. Komponenterna är planering, handling, reflektion, 

bedömning av resultat och ny avsikt.13 Undervisning i skolan som visar på att Dewey har haft 

stor inverkan på dagens skola är projektarbete och exkursioner.14 

6.1.2 Jean Piaget och hans tankar 

Om man då istället bestämmer sig för att utgå från en biologisk infallsvinkel så ansåg Jean 

Piaget att alla biologiska varelser är aktiva.15 Individen erhåller kunskap genom en medveten 

interaktion med den fysiska världen, den närmaste omgivningen. Hur interaktionen utformas 

är beroende av omgivningen och individens kognitiva strukturer. Genom att barnet tar till sig 

information som finns i dennes närmaste omgivning, lär den sig att hantera denna.16 

Piaget hävdade att individer konstruerade sin verklighet utifrån sin egen uppfattning snarare 

än att registrera den.17 

Piaget hade ett synsätt som var präglat av att en individ besatt en anpassnings funktion. Denna 

funktion talar för att en organism utvecklar ”scheman” för att handskas med samt att förstå sin 

omgivning. Jean Piaget menade på att individen genomgår en intellektuell utveckling i flera 

steg för att bygga upp förståelsen kring varje schema med syfte att strukturera världen (liknas 

                                                 
11 Ibid, 2005:87 
12 Ibid, 2005:26-27 
13 Ibid, 2005:90 
14 Ibid, 2005:79, Perspectives on learning, 2004:6-7,59 
15 Hur och när lär sig elever? 1994:17, Perspectives on learning, 2004:42 
16 Hur och när lär sig elever? 1994:17 
17 Pedagogik för 2000-talet, 2003:94-95 
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med koncept för siffror, tid och avstånd).18 Barnets hjärna genomgår förändringar under 

tillväxten och enligt Piaget konstruerar således barn sin verklighet i takt med den 

förändringsfas det befinner sig i.19 

Barnet handlar, ”bryter ned” och förvandlar sin omgivning som ett resultat av att det erhåller 

koncept vilka senare ligger till grund för uppbyggnaden av olika slags scheman. I detta 

schema återfinns alla dessa handlingar som grundats utifrån omgivningen.20 

Enligt Piaget synliggörs lärande i en interaktion mellan assimilation och ackommodation. Den 

förstnämnda innefattar uppfattningen, lärandet och tänkandet som innebär att människan 

ordnar sina erfarenheter till redan existerande begrepp. Ackommodation innebär att hitta nya 

sätt att se på saken samt att man tolkar det som man finner påtagligt och det som man har 

kommit i kontakt med.21 

Eller som Piaget nämner i boken Psykologi och undervisning, 

 

”Vad beträffar erfarenhetens samband med förvärvet av vetande har det 

länge varit självklart att själen inte är en tabula rasa på vilken bara den yttre 

miljön inverkar: Man kan tvärtom konstatera att varje erfarenhet 

nödvändigtvis förutsätter en strukturering av verkligheten; med andra ord 

att inregistrerandet av varje given yttre verklighet förutsätter 

assimilationsinstrument som är oskiljaktigt förenade med subjektets 

aktivitet.”22  

 

Piaget hävdar att man måste begagna aktiva metoder. Dessa metoder utgör ett väsentligt inslag 

av barnets/elevens spontana utforskande vilket vidare kräver att varje ny sanning som skall 

läras in rekonstrueras av eleven. Detta innebär således att det inte enbart räcker med att man 

förmedlar det som ska läras in till eleven.23  

 

”Vad man önskar är att lärare ska sluta vara föreläsare och att de istället ska 

stimulera elevernas eget utforskande och deras egna ansträngningar och inte 

                                                 
18 Perspectives on learning, 2004:7-8, 42 
19 Pedagogik för 2000-talet, 2003:94-95 
20 Perspectives on learning, 2004:7-8, 42 
21 Pedagogik för 2000-talet, 2003:100 
22 Psykologi och undervisning, 1972:51-52 
23 Framtidens skola – att förstå är att upptäcka, 1976:22 
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nöja sig med att bara överräcka redan färdiga lösningar på problemen till 

dem.”24  

 

Jean Piaget menade på att experimentella inslag i den traditionella undervisningen länge ansågs 

som en oväsentlig aktivitet. Han menade att denna utformades på ett sådant sätt där eleven 

enbart åstadkom en experimentell bildning genom att få ta del av resultat från redan utförda 

experiment samt demonstrationer från lärarens sida. Författaren menar på att denna omfattning 

av experimentell bildning inte är tillräcklig och jämför detta med en individ som vill lära sig att 

simma, men som endast står på land och betraktar badande som simmar. För att skapa en 

experimenterande anda i undervisningen förespråkar författaren att laborationer skall repeteras 

för en djupare förståelse.25 

 

6.1.3 Howard Gardner och de multipla intelligensernas syn på inlärning  

Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna talar för att människan besitter åtta 

eller fler intelligenser. Då fortfarande somliga intelligenser till synes inte verkar vara 

vedertagna har vi valt att endast nämna åtta av dessa. Varje människas intellekt innefattas av 

dessa åtta intelligenser, men de är olika mycket utvecklade beroende på hur de är stimulerade. 

Howard betonar samtidigt att utvecklingsgraden av varje intelligens varierar under en 

människas livstid, detta som ett resultat av graden av stimulans. För att kunna benämna något 

för en intelligens har Howard Gardner fastställt åtta kriterier som måste uppfyllas för att en 

intelligens skall kunna benämnas för en sådan.26 De åtta kriterierna som ligger till grund för 

om ett fenomen skall kunna betraktas och fastställas som en intelligens är hämtade från olika  

vetenskaper. Dessa inriktningar benämns biologisk-, logisk analytisk-, 

utvecklingspsykologisk- och traditionell psykologisk vetenskap. 

Howard Gardners definition på vad en intelligens är har genomgått ett flertal förändringar 

under hans verksamma tid. Den nyare definitionen, således den som vi har valt att ta med i 

detta arbete, beskriver Howard som följande:  

 

                                                 
24 Ibid, 1976:23 
25 Psykologi och undervisning, 1972:63 
26 Intelligence reframed, 1999:33-41 
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”/.../ intelligens som en biopsykologisk potential för att bearbeta 

information som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem 

eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur.” 27 

 

Howard Gardner anser att kulturella styrmedel bör ligga till grund för en analys av individens 

intelligenser och dess mån av grad. Detta för att individen, redan i tidig ålder, inlemmas i 

samhällets normer, värderingar och sedvänjor. Vidare innebär detta att olika intelligenser 

utvecklas olika mycket i den rådande kulturen, detta beroende på att olika intelligenser 

primeras i olika kulturer. Av denna anledning bör man inte tvinga på en annan kultur sina egna 

pedagogiska tankar då dessa kanske inte alls är anpassade för den kulturens sedvänjor.28  

Kunskap överförs vanligen via tre variabler som måste tas i beaktning när man studerar 

undervisningssituationer och inlärningssätt. För det första så överförs kunskap vanligen via 

speciella medier eller medel. Dessa innefattas av bland annat diagram, broschyrer, TV och 

datorer. För det andra överförs kunskap via undervisning som sker på speciella platser eller i 

speciella lokaler. Man kan förmedla nästan vilken information vart som helst. Den sista och 

tredje variabeln är att ta speciella agenter i beaktning, dessa agenter är de som formger kunskap 

och kan utgöras av föräldern, kompisar, andra släktingar eller läraren. Vissa saker lärs lättare in 

av en närstående än av en utomstående och vise versa. 

Howard Gardner beskriver den direkta eller den oförmedlade inlärningen som den mest 

grundläggande. Med detta menas att man ser någon annan utföra en handling för att senare 

utföra den själv och därigenom har läroprocessen påbörjats.29  

 

6.2 Vad säger då dagens forskning? 

Nedan följer den aktuella litteraturens ståndpunkter som berör barns olika sätt att lära. 

                                                 
27 Intelligenserna i nya perspektiv, 2001:40 
28 Frames of mind, 1993:331-335 
29 Frames of mind, 1993:301-305 
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6.2.1 Flera perspektiv inverkar på lärandet 

Det finns många olika infallsvinklar och utgångspunkter som man kan ta avstamp i när man 

skall forska om elevers olika sätt att lära.30 Detta faktum har bidragit till att vi funnit särskilda 

svårigheter kring letandet av konkret underlag till våra frågeställningar.  

Enligt författarna till boken Perspectives on learning behandlas flertalet teorier kring lärande. 

Fokus riktas särskilt mot hur lärande sker eller inträffar samt vad lärande är och innebär. 

Utifrån flera perspektiv angrips begreppet lärande, detta eftersom inget givet samtycke tycks 

råda bland teoretikerna.31  

Att flera aspekter finns närvarande kring ämnet lärande är givet. På vägen upptäckte vi 

flertalet perspektiv som både ligger till grund för den senaste läroplanen och vårt 

ämnesområde. Vi har längs arbetets gång stött på flertalet synvinklar samt faktorer som 

inverkar på elevers olika sätt att lära, de som vi har kunnat uttyda är de biologiska, 

psykologiska, fysiologiska, konstruktivistiska, sociokulturella och det aktivitetspedagogiska 

perspektiven. Dock har vi valt att avgränsa oss i denna fråga utifrån den litteratur och läroplan 

som angivit vad som varit relevant för oss i vårt forskningssammanhang.  

Författarna hävdar att det existerar fler än ett sätt att lära, av oss benämnt som olika sätt att 

lära, därav beskrivs flera teorier. En teori kan med största sannolikhet inte tillämpas i alla 

lärandesammanhang.32 Detta är något som grundarna till Perspectives on learning får medhåll 

för av andra författare. 

 

”Undervisningens innehåll och former är inte två storheter som är 

oberoende av varandra. En av de svåraste uppgifterna för en lärare är att se 

vilka krav på arbetsformerna som ställts av olika typer av innehåll. 

Undervisning måste innehålla en variation av arbetsformer för att svara mot 

den variation av kunskapstyper som utgör målet för utbildningen.”33  

 

6.2.1.1 1900-talets behaviorism 

Om man ser till 1900-talets forskning kring lärande har det behavioristiska synsättet varit det 

dominerande. Enligt den behavioristiska lärandeteorin lär individen sig ett acceptabelt 

                                                 
30 Perspectives on learning, 2004:6-7 
31 Ibid, 2004:3-5 
32 Ibid, 2004:3-5 
33 Inlärning och omvärldsuppfattning, 2006:139 
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uppförande genom respons och stimulus.34 Stimulus är händelser och situationer i en 

människas omgivning som är relaterade till responser. Responsen består av beteenden som är 

observerbara och som i sin tur relateras till stimulus.35 Ett exempel på respons och stimulus är 

det försök som Ivan Pavlov utförde gällande salivutsöndringen hos hundar. Försöket påvisade 

att stimulus som hundarna associerade med mat medförde utsöndring av saliv. Samtidigt som 

hundarna blev försedda med mat ringde Pavlov i en klocka, där själva klockringningen efter 

hand bara den utsöndrade saliv hos hundarna.36  

 

6.2.1.2 Det sociokulturella perspektivet 

Dock har man idag övergivit behaviorismen och övergått till att präglas av andra synsätt. 

Idag poängteras den inre drivkraften för lärande snarare än den yttre med bestraffning och 

belöning.37 De perspektiv som är användbara i detta arbete är det sociokulturella- och 

aktivitetspedagogiska perspektiven vilka även återfinns som ett dominerande inslag i Lpo 94 

synsätt. Samtidigt som de två sistnämnda perspektiv återfinns i Lpo 94 finner vi ytterligare ett 

perspektiv, det konstruktivistiska perspektivet, detta har vi dock valt att bortse ifrån då de 

enligt oss är ett förlegat synsätt på lärande som inte har någon relevans för utgången av denna 

uppsats.  

 

”Ett sociokulturellt perspektiv på undervisning och lärande innebär att 

lärande ses som något som sker genom deltagande i en social praktik.”38  

Det sociokulturella perspektivet innebär att människan är en dynamisk varelse som i lärandet 

samspelar med sin omgivning.39 Således, när människor möts och hanterar olika situationer 

utvecklas kunskap. Påpekas bör att denna lärdom, även kallad kunskap, inte alltid behöver 

präglas av positiva och roliga inslag, utan det viktiga är att veta att kunskapen för de 

inblandade växer då interaktioner äger rum. 

                                                 
34 Perspectives on learning, 2004:6-7 
35 www.ne.se sökord: stimulus och respons, 2008-12-16 
36 www.ne.se sökord: Pavlov Ivan, 2008-12-16 
37 Inlärning och omvärldsuppfattning, 2006:120 
38 Miljöer för lärande, 1999:60 
39 

Lärande och kulturella redskap, 2005 
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Säljö anser att vi ofta blir begränsade i vårt synsätt på lärande när vi tror att det är något som 

sker enbart i skolan och då i form av undervisning.40 

Säljö kan skriva under på att skola och undervisning är bra hörnstenar för lärande, men att 

även ett lärande sker utanför skolan, vilket då sker i en ständig interaktion mellan individen 

och miljön inom vilken individen befinner sig. Lära är något som en människa inte kan undgå 

att göra, lärande sker genom deltagande i sociala praktiker. Innan skolan kom in på 

lärandearenan var det på detta sätt man lärde sig. Man gick från att vara åskådare till att bli 

aktör för att till slut behärska aktiviteten. Inom många kulturer har detta varit och är 

fortfarande en pågående och tillämpad lärandeform. Detta sätt att lära har inte försvunnit i och 

med skolans intåg utan används även där för att lära till exempel datorer eller matlagning.41  

Säljös argument om att lärande inte enbart sker i skolan grundar sig dels på att människan 

genomgått lärande långt innan skolan kom till, delvis ställer han sig frågan om det idag 

verkligen är så att vi lär oss merparten i skolan. Säljö benämner skolan som en sekundär 

socialisation som har fått en mer betydande roll för individens lärande och utveckling. Det är 

dock i den primära socialisationen, alltså familjen och kulturen, som det första och kanske 

viktigaste lärandet sker, nämligen det emotionella lärandet, det språkliga lärandet och 

behärskningsförmågan.42  

Roger Säljö anser att flertalet faktorer inverkar på människans sätt att lära, han tror dels att 

biologiska betingelser har en betydelse för förvärvandet av kunskaper liksom en del är 

kunskap som måste ske genom inhämtning.43 Vidare skriver Säljö att lärandet hos en individ 

är påverkat av dennes omvärld och kultur. En följd av vår utveckling utmynnar i att vårt sätt 

att tänka och lära är föränderligt över tid.44 I enlighet med Säljö skriver även Staffan Selander 

och Anna-Lena Rostvall att lärande är en biologisk- och socialt betingad process. Medan den 

biologiska betingelsen medför de förutsättningar som en individ är försedd med, innebär den 

sociala lärandeprocessen att en individ lär när något känns meningsfullt och legitimt, då i 

relation till någon eller något.45 Denna tanke kan liknas med det som Howard Gardner nämner 

om de åtta intelligenserna som människan innefattas av och vilka kan komma att förändras 

                                                 
40 

Ibid, 2005
 

41 
Lärande i praktiken, 2000:235-236 

42 
Lärande och kulturella redskap, 2005:13-14

 

43 
Ibid, 2005:18

  

44 
Lärande i praktiken, 2000

 

45 Design för lärande, 2008 
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över tid beroende på graden av stimulans som man utsätter intelligensen för.46 Beror denna 

förändring på att samhällets normer och värderingar, och förväntningar på en individ 

förändras beroende på dess ålder? Eftersom den primära och sekundära lärandekällan 

samspelar, men inte alltid utgör en enighet om vad som anses vara accepterat beteende och 

accepterade färdigheter, hur påverkar detta utvecklingen av intelligenser hos den enskilda 

individen som befinner sig i detta dilemma? 

Ia Nyström undersöker elevers lärande utifrån miljömässiga, individuella, sociala samt 

kulturella aspekter och dess betydelse för deras lärande. Resultatet som Nyström kommit fram 

till visar på att elever i samma miljö lär på olika sätt. Vidare menar hon att lärare måste 

anpassa sina undervisningsformer utifrån elevers skilda förmågor och man bör samtidigt ta 

hänsyn till elevers olika bakgrund samt deras olika förutsättningar.47 Betänkansvärt för lärare 

med interkulturell profil, med tanke på att det är ett interkulturellt yrke vi troligtvis kommer 

att verka inom, leder Nyströms tankar till ett medvetandegörande om att olika kulturella 

bakgrunder har olika sätt att tillgodogöra sig lärande. Nyströms förhoppning är av en 

rikstäckande karaktär och åsyftar ett mer flexibelt tänkande för att på olika nivåer bibringa ett 

vidgat synsätt och där igenom förhoppningsvis en förändrad undervisning. Det krävs dock 

olika miljöer för olika elever för att bredda tänkandet och utveckla förståelsen.48  

6.2.1.3 Skilda beskaffenheter som inverkar på lärandet 

Många sektorer, även inom utbildningsområdet, har genomgått förändringsprocesser. En del i 

denna omvandling har decentraliseringen stått för det vill säga en delegering av ansvar från 

stat och landsting till kommuner och värdskolan. De bärande idéerna bakom 

decentraliseringstanken har bland annat bestått i att delegeringen av ansvar skulle underlätta 

utvecklingen mot ”en skola för alla” som enligt författaren står för tanken att alla oavsett 

förmågor, bakgrund och etnicitet ändå skall vara välkomna och få undervisning. Man skall 

med andra ord bejaka alla de olika förutsättningar olika elever innefattas av i skolan.49 Paret 

Dunn och Treffinger beskriver olika egenskaper som har betydelse för varje enskild individs 

sätt att lära. De poängterar att det inte bara är biologiska egenskaper som inverkar på hur vi 

                                                 
46 Intelligence reframed, 1999:33-41 
47 Eleven och lärandemiljön, 2002:195-196 
48 Ibid, 2002:195-196 
49 Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 2004:13 
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bearbetar och lagrar information. Ytterligare beskaffenheter som inverkar på inlärning är 

känslomässiga, sociologiska, fysiologiska och psykologiska.50  

Trots att de flesta verkar vara överens kring detta, är olika egenskaper det som inverkar på den 

enskilde elevens sätt att lära samt att människor överlag uppfattar samma instruktioner olika 

så kan paret Dunn och Treffinger konstatera att det ofta har hänt att skolor ignorerar elever 

som besitter andra slags intelligenser, exempelvis den kreativa intelligensen.51  

Således måste vi dra slutsatsen att elever med andra dominanta intelligenser, än de som 

förespråkas i skolan, oavsett vilken kultur och vilka intelligenserna är, löper större risk att 

känna sig avvikande och att de inte platsar i den rådande skolkulturen. Detta är ytterligare 

något som Lpo 94 vill komma ifrån.  

Vidare leder detta till en ökad förståelse till att man kan finna ett resonemang kring varför 

man ska tillämpa varierad undervisning.52  

Dock rådde fram till 1990- talet ett homogent synsätt på elevers lärande det vill säga ”alla 

barn lär sig på samma sätt”, det gällande var katederundervisning och lärare som 

kunskapsförmedlare. I den traditionella undervisningen har framförallt två intelligenser 

värderats mycket högt, dessa är den lingvistiska- och matematiskt/logiska intelligenserna. 

Bland annat har dessa intelligenser legat till grund för olika intelligenstest.53 Inlärning genom 

rörelse som praktik har fortfarande, enligt John M Steinberg, inte fått sin rätta plats i 

undervisningssammanhang, denna utsaga beror på att en stor del av dagens undervisning 

bygger på auditiva och visuella upplevelser.54  

 

”Mer konsekvent utnyttjande av praktiska tillämpningsmoment skulle vara 

ett viktigt bidrag till en ökad undervisningseffekt. Ett exempel på 

tillämpnings- eller pröva på-uppgifter är att utnyttja drama och rörelse i 

klassrummet”55  

Steinbergs huvudtes är att ju mer vi lyckas skapa ett trivsamt, tryggt, positivt inlärningsklimat 

desto större förutsättningar finns att nå framgång med inlärningen.56  

                                                 
50 Alla barn är begåvade – på sitt sätt, 1995:24 
51 Ibid, 1995:149 
52 Ibid, 1995:149 
53 Alla barn har särskilda behov, 2001:68-69 
54 Den nya inlärningen, 1994:112 
55 Ibid, 1994:112 
56 Ibid, 1994:118 
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Berit Bergström belyser att den tid vi nu lever i faktiskt präglas av en hög förändringstakt, 

bland annat betonas datorernas inverkan på att tid och rum har krympt och att nya normer 

samt regler har gett andra förutsättningar för vad som ska gälla. Paradigmskiftet, från en 

regelstyrd till en målstyrd skola, har för många inneburit att man ställt sig frågan var det 

trygga och förutsedda hade tagit vägen. Författaren beskriver även vad införandet av Lpo 94 

innebar för de verksamma inom de decentraliserade organisationerna – otydliga direktiv 

uppifrån, det vill säga från statsmakterna, kom att bli likt en irritationskälla för många 

verksamma lärare eftersom inga tydliga direktiv angående undervisningsformen angavs, mer 

än att Lpo 94 explicit fastställt att lärare skall se till varje enskilt barns särskilda behov.57  

Lpo 94 skriver uttryckligen att man ska se till varje enskild elevs särskilda behov, 

förutsättningar och erfarenheter, dock nämns det varken i den senaste läroplanen eller i 

kursplanerna hur detta skall uppfyllas eller på vilket sätt undervisningen skall utformas. Detta 

leder oss in i, det som vi länge funderat över, nämligen att en varierad undervisning måste äga 

rum under den pågående lektionen. Eftersom dessa styrdokument inte ger någon som helst 

vägledning i undervisningens utformning, kan därför lärare ta hjälp av lärarhandledningar. 

Dessa omfattas, förhoppningsvis, av en uppsjö av variationsrika undervisningsformer och kan 

även vara en källa till idéer och inspiration som läraren i fråga kan ta till sig och bygga vidare 

på. Viktigt att nämna, efter många samtal med verksamma lärare under vår studietid, är att 

somliga av dessa lärare har ansett att vissa av lärarhandledningarna snarare ger anledning till 

att låsa in läraren och gör så att läraren fastnar i en undervisningsform än att leda läraren 

vidare på stigen under pågående undervisning. 

 

 

                                                 
57 Alla barn har särskilda behov, 2001:11-12 
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7. Lärarhandledningarnas tankar och bakgrund 
 

Under denna rubrik klargörs för vad varje enskild lärarhandledning uttrycker vara deras 

tankar och bakgrund. Vidare har dessa utgångspunkter legat till grund och bidragit till 

utformningen av respektive lärarhandledning. Värt att nämna är att de rubriker som 

återkommer i detta avsnitt är framtagna av oss för att kunna framföra en strukturerad 

presentation av de analyserade lärarhandledningarna samt ge en förenklad översikt för 

läsaren. Materialet som ligger till grund för den huvudsakliga analysen, det vill säga 

lektionsplaneringarna, kommer att presenteras nedan, under resultatdelen. 

7.1 Biologi Spektrum  

Denna lärarhandledning inleder med att ge exempel på vilka ytterligare metoder man kan 

tillämpa i undervisningssyfte förutom de som boken presenterar och erbjuder. Dessa metoder 

exemplifieras i form av filmer, videon och dataprogram. Dock ges inga konkreta förslag på 

vilka specifika titlar, inom ramen för dessa metoder, man bör använda.58  

 

7.1.1 Undervisningsmetoder 

I lärarhandledningen förekommer och anges förslag på undervisningsmetoder såsom övningar 

som skall utföras i form av grupparbeten, utställningar och teman. Man betonar även att 

utomhusundervisning är en alternativ metod som komplement till undervisningar som bedrivs 

i traditionell klassrumsmiljö. Det enda förslaget som dock lämnas i detta sammanhang är 

exkursioner. 

I materialet anges även värderingsövningar som en viktig diskussionsgrundare som bör leda 

till en utveckling av det egna tänkandet. Denna utveckling skall främja att eleven vågar stå för 

sin egen åsikt och respektera andras åsikter. Lärarhandledningens författare anser att deras 

främsta uppgift är att väcka nyfikenhet bland eleverna för biologiämnet.59  

 

                                                 
58 Biologi Spektrum, 2001 
59 Ibid. 
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7.1.2 Lpo 94 i lärarhandledningen  

Lärarhandledningen ger exempel på hur man kan uppnå olika mål som är relaterade till 

biologiämnet. Exempelvis ges förslag till hur målet att se samband i naturen skall uppnås.60  

 

7.1.3 Ämnesintegrerat lärande 

I materialet belyser författarna hur bland annat ett samarbete mellan olika ämnen och lärare 

kan se ut. Ett konkret exempel på hur ett ämnesintegrerat lärande kan gå till är att bland annat 

plocka svamp under biologilektionen för att sedan tillaga dessa under hem- och konsument 

lektionen. 

Författarna betonar även vikten av att, som lärare, ha sin utgångspunkt i elevernas verklighet 

(erfarenhet) vilket ska resultera i en meningsfullhet. Ytterligare en aspekt på hur lärande kan 

gå till och som förespråkas i boken är att man skall använda konkreta exempel, detta genom 

att göra verkligheten mer påtaglig för eleven. Exempel på detta moment är att man visar hur 

en fisk ser ut i verkligheten istället för att enbart visa upp den på bild. 

Med andra ord, använd verkliga föremål i undervisningen i den mån praktiska möjligheter 

ges. Förutom att visa upp en fisk så kan även använda växter och djur.61 

 

7.1.4 Material att tillgå  

Författarna vill ange så många olika moment i undervisningen som möjligt vilket skall leda 

till att tillfredställa samtliga elevers olika behov och förutsättningar samt olika sätt att lära.62 

• OH-blad 

• Kopieringsunderlag 

• Tips på undervisningsmetod, exempelvis demonstrationer, didaktisk metod, 

laborationer och så vidare. 

• Testa-dig-själv frågor 

• Hur man arbetar ämnesintegrerat 

• Exempel på värderingsövningar 

                                                 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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7.1.5 Svampar och lavar 

Kapitlet börjar med att visa bilder och text kring svampar som enligt författarna styrker 

elevernas återkoppling till verkligheten och egna erfarenheter. Till lärarens hjälp, för att öka 

elevers nyfikenhet, finns ett antal frågor som man kan inleda ämnesområdet/lektionen med. 

Man börjar med en allmän presentation av svampar där frågor kring vad en svamp är och hur 

svampen lever presenteras. I den fördjupande delen bearbetar författarna svampens 

levnadssätt samt anger för- och nackdelar kring svampar i relation till människan. På ett 

enkelt och koncist sätt kan detta exemplifieras med att det finns andra svampar än de i skogen.  

Minst utrymme ger författarna lavarna där försöker man beskriva hur de ser ut och dess 

betydelse. Man presenterar även fåtalet lavarter.  

Efter denna del kommer en detaljerad tabell som innefattar alla angivna lektionsmoment. 

Denna tabell återger en preciserad översikt som visar på vilka övningar och tidsåtgång 

respektive lektionsmoment bör ges.  

Som komplement till denna tabell tillkommer en detaljerad lektionsplanering för respektive 

ämnesområde där utförande, så som undervisningsmetod, och teoretiska uppgifter beskrivs.63  

7.2 Biologi Puls  

Författarnas syfte med boken är att försöka visa på samordning och sammanhang inom 

biologiämnet samt även möjlig samordning och sammanhang mellan biologi och andra ämnen 

I boken erbjuds eleven möjlighet att ställa egna frågor och söka svar på dessa utifrån olika 

källor. Eleven ges tillfälle att delta i värderingsövningar där de reflekterar över sin egen åsikt 

och skapar större förståelse för andras åsikter. Författarna har ytterligare intentioner där en av 

dessa är att få elever att reflektera över sin egen läroprocess. 

Författarna uttrycker även att frånvaro, då på grund av sjukdom eller beviljad ledighet, inte 

skall vara ett problem eller hinder för vidare förståelse. Boken är upplagd så att eleven själv 

skall kunna tillgodose sig materialet på egen hand. Eleven skall även utan problem kunna 

följa med i undervisningen inom nästa ämnesområde, detta eftersom de är helt särskilda från 

varandra.64 

 

                                                 
63 Ibid. 
64 Biologi Puls, 2002 
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7.2.1 Undervisningsmetoder 

I lärarhandledningen förekommer ett antal förslag på hur läraren kan utforma de didaktiska 

undervisningsmetoderna. Inslagen utgörs bland annat av grupparbeten, diskussioner, 

exkursioner, laborationer i form av mikroskopiövningar och experiment samt illustrationer. 

Inom dessa undervisningsmetoder finner man även möjlighet till iakttagelser och övningar 

kring att dra slutsatser. Denna lärarhandledning innefattas vidare av uppgifter, 

sammanfattningar och instuderingsfrågor. Instuderingsfrågorna är utmanande på tre olika 

nivåer, nämligen Minns du? Förstår du? Utmaningen! Minns du frågorna besitter en betydligt 

mer grundläggande nivå i förhållande till Utmaningen där eget tänkande och 

slutledningsförmåga är förutsättningen för att klara uppgifterna. Dessa frågor kräver ofta att 

man söker svar utanför skolväggarna. 

Tanken med boken är att göra undervisningen variationsrik och rolig. Följande anser 

författarna kunna bidra till detta:65 

• Experiment – laborationsmoment, både inom- och utomhus 

• Frågor – dessa är till för eleven för att se om hon/han är på rätt väg 

• Kunskap – den kunskapen som förmedlas skall vara användbar och rolig 

• Exempel från olika verkligheter, detta för att alla ska kunna tillgodogöra/tillgodose 

sig innehållet 

• Öppna frågeställningar för att få eleverna att utveckla sina tankebanor och även 

slutledningsförmåga i form av att kunna dra slutsatser utifrån inhämtade kunskaper 

för att vidare kunna omsätta dessa i andra sammanhang. 

 

7.2.2 Lpo 94 i lärarhandledningen 

Författarna till lärarhandledningen påstår sig analyserat styrdokumenten inom NO-ämnet samt 

Lpo 94 innan handledningen färdigställdes. Detta talar för att en ökad variation inom 

undervisningen borde vara ett faktum. Ytterligare en utsaga som kan styrka att författarna 

uppnår just det här målet med lärarhandledningen är att de förespråkar att eleverna skall söka 

sin kunskap på olika sätt med olika metoder.66 

 

                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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7.2.3 Svampar och lavar  

Boken utformar detta kapitel utifrån en specifik inriktning som bland annat skall ge 

vardagskunskaper om både svampar och lavar.  

Dessa vardagskunskaper bör bygga på direkta studier av riktiga svampar och lavar. Detta för 

att göra teorin mer påtaglig för eleverna.67 

 

7.2.4 Lärarhandledningens uppbyggnad 

Lärarhandledningen är uppbyggd med hjälp av två hörnstenar som enligt författarna skall ge 

både en bättre och djupare förståelse. 

1. Bilder - den främsta uppgiften bokens bilder har är att förmedla och förstärka den 

teoretiska bildningen. 

2. Uppgifter och frågor - bokens uppgifter och frågor består av olika karaktär och 

omfång. Dessa innefattar allt emellan experiment, både utom- och inomhus, till 

värderingsövningar. 

 

Till sin hjälp får eleverna en antydan och riktning om vilken fråga som behandlas i stycket, 

genom att anvisningar till detta återfinns bredvid stycket i bokens marginal. Förutom detta 

uppmanas även eleven att arbeta på ett undersökande sätt. 

Varje kapitel avslutas med en summering men författarna poängterar att det inte är en 

upprepning utan snarare ett hjälpmedel för att få ett tydligare och mer strukturerat 

sammanhang.68 

7.3 Biologi Direkt  

Läroboken och således lärarhandledningen innefattas enligt författarna av den nyaste och 

senaste forskningen men vissa delar av det ”gamla” är bibehållet. 

Lärarpärmen innehåller arbetsmaterial, laborationer och kapitelsammanfattningar. Till denna 

lärarpärm finns även en CD-skiva med ytterligare material. Förutom det lärarpärmen 

innehåller så finns det även på skivan en lärarhandledning, extra arbetsmaterial, kommentarer 

                                                 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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till laborationer och arbetsuppgifter, redigerbara provfrågor, facit, OH-bilder, begreppsbilder, 

exkursions handledningar samt länktips.69  

 

7.3.1 Lärarhandledningens uppbyggnad 

Lärarhandledningens uppbyggnad är som sådan att man där kan hitta kopieringsunderlag, 

arbetsuppgifter och laborationer. Här finns även lättlästa kapitelsammanfattningar att tillgå för 

elever med det behovet i form av ett kopieringsunderlag. 

Foton och illustrationer: Används för att förtydliga, för att lättare tillgodogöra sig ämnet. 

Förslag på fördjupning för de som vill: Sökfrågor så elever på egen hand kan hitta svar. 

Översättningsfrågor från engelska till svenska 

Diskussions frågor utifrån två aspekter:70 

1. Samarbetsövning  

2. Utveckla självständigt tänkande   

 

7.3.2 Planering 

I boken finner man en tydlig översikt om hur varje årskurs kan planeras. Författarna 

poängterar dock att man kan hoppa mellan kapitel och ämnen som det passar just den skolan 

och dess närmiljö. Detta eftersom de anser att elever lättare kan tillgodose sig kunskap, vilket 

de anser blir lättare om eleven kan förankra den teoretiska delen med elevens egen närmiljö 

eller tidigare erfarenheter.71 

7.4 Kreativ NO  

Idéerna men framförallt det övergripande syftet med denna lärarhandledning är att 

individualisera all undervisning. Denna individualiserade undervisning påvisas genom att 

författarna förespråkar att alla elever skall få arbeta i sin egen takt och själva välja vad man 

vill arbeta med och när. Vidare är materialet indelat i 20 arbetsområden där varje 

                                                 
69 Biologi Direkt, 2006 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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arbetsområde består av en egen pärm. Denna indelning är grundad utifrån naturvetenskapliga 

teman, exempelvis vatten, luft, växter och ekologi.72 

 

7.4.1 Ämnesintegrerat lärande 

Lärarpärmen består av en ämnesintegrerad uppbyggnad. Materialet integrerar kemi, fysik, 

biologi och NO-teknik.73 

 

7.4.2 Lärarhandledningens uppbyggnad 

För att eleverna skall kunna inhämta denna kunskap bör därför varje klassrum förses med ett 

variationsrikt och välfyllt ämnesbibliotek där eleverna kan inhämta kunskapen till sin egen 

lärobok. 

Varje del som arbetsområdet består av skall främja en undersökande och självständig 

arbetsmiljö där många av uppgifterna kräver ett eget initiativtagande och kretsar kring elevens 

eget tänkande. Då uppgifterna kräver mer kunskaper än vad eleverna troligen besitter, medför 

detta att eleverna, under arbetets gång, kommer att skapa sin egen lärobok. Detta för att få en 

ökad och fördjupad förståelse.74 

 

7.2.3 Upplägg inför varje delområde 

Varje delområde har en egen målbeskrivning som visar vad som krävs av eleven. 

För att senare kunna visa vart eleven står i förhållande till målbeskrivningen, finns ett 

diagnostiskt prov för eleven att tillgå. 

Materialet bygger på öppna arbetsuppgifter, öppna på det viset att de kan lösas på olika sätt. 

Det är meningen att eleven skall förstå större sammanhang och kunna redogöra för dessa 

istället för att enbart fokusera på detaljkunskap. Eleverna skall redogöra för detta genom att 

redovisa en egen komponerad samt förklarande faktatext, denna skall innehålla en till 

uppgiften relevant figur. 

                                                 
72 Kreativ NO, 1992 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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För att eleven skall tillgodogöra sig en ökad förståelse förespråkar författarna att läraren skall 

vara en vägledare, vägledaren ger eleven förslag på hur hon/han kan gå vidare med en uppgift 

med till exempel nya experiment och nya infallsvinklar. Lärarens huvudsakliga uppgift är att 

få eleven att klättra på kunskapsstegen.75 

 

 

                                                 
75 Ibid. 
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8. Lärarhandledningsanalys 
 

Lärarhandledningsanalysen innefattar fyra lärarhandledningar, oberoende av varandra vad 

gäller utgivningsår och förlag. Deras gemensamma nämnare, i denna analys, är det 

innehållsmässiga ämnesområdet som består av svampar och lavar.  

8.1 Analysunderlag 

Nedan kommer vi att redogöra för vad vi har valt att analysera samt vilka faktorer vi sökt efter 

i dessa lektionsplaneringar. Ramen för lektionsplaneringsanalysen utgörs av det teoretiska 

ramverket som beskrivits ovan, mer specifikt har vi valt att titta på om och i sådana fall vilka 

krav i Lpo 94, gällande varierad undervisning, som efterföljs. Vi har även sökt efter vilka 

sinnen och vilka av Howard Gardners beskrivna intelligenser som är representerade i 

lärarhandledningarna. 

Denna analys har dels utmynnat i de olika sinnena som ett resultat av att man närmar sig en 

helhetsupplevelse ju fler sinnen som används, dels i de multipla intelligenserna som alla 

människor besitter i olika hög grad. 

 

8.1.1 Sinnen 

Varje individ bombarderas med cirka två miljoner sinnesintryck varje sekund. Dock lär sig 

individen vad som är väsentligt vilket medför att endast mellan åtta och nio sinnesintryck 

verkligen upplevs. Alla individer är olika vilket även uppvisas i våra olika sätt och på hur 

mycket vi använder våra sinnen när vi lär.76  

 

”/…/ gemensamt för oss alla är vår förmåga att lära ökar om vi använder 

oss av flera sinnen samtidigt.”77  

 

Olika teorier beskriver vikten av att få med olika sinnen i undervisningen, detta för att 

underlätta för elever med olika sätt att lära och för att få de att tillgodogöra sig innehållet i 

                                                 
76 Arbetssätt och lärande, 2008:23 
77 Ibid. 2008:23 
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undervisningen. Därför har vi bland annat analyserat vilka av människans fem sinnen (syn, 

hörsel, känsel, smak och lukt) lärarhandledningarna innefattas av. 

Sinnena kan liknas vid de fönster som hjärnan har samt som våra direkta inlärningskanaler. 

Olika individer besitter dock i olika hög grad de olika kanalerna som används i lärandet.78  

 

8.1.2 Multipla intelligenser 

Dessa intelligenser har i lika hög utsträckning som sinnena utgjort analysen som tillämpats i 

lärarhandledningarna. Det som följer är en kortare sammanfattning av de åtta vedertagna 

intelligenserna som Howard Gardner omnämner i flertalet av hans verk. 

 

-Verbal-lingvistisk  intelligens79  (linguistic intelligence) innebär att personen i fråga tycker 

om att läsa, skriva och lyssna. Personen hittar formuleringar och talar eller skriver på ett 

förtroendeingivande sätt. Kursen bör därför erbjuda till exempel diskussion, läsning, 

skrivning, aktivt lyssnande och muntlig framställning.80  

 

-Logisk-matematisk intelligens81 (logical-mathematical intelligence) innebär att personen i 

fråga tycker om problemlösningar inom matematik. De har god förmåga att se logiska 

mönster, klassifikationer och samband. Kursen bör därför erbjuda till exempel möjlighet för 

personen att upptäck samband, mönster, experimentera och analysera.82  

 

-Visuell-spatial intelligens83  (spatial intelligence) innebär att personen i fråga har lätt för att 

tänka i bilder och därigenom se samband i sitt inre. Kursen bör därför erbjuda till exempel. 

teckning och målning för att visualisera bland annat lösningar av problem. Ett hjälpmedel för 

att förklara ett svar kan utgöras av kartor och diagram.84  

 

                                                 
78 Så arbetar du med lärastilar, 2007:54 
79 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:47 
80 Intelligence reframed, 1999:41 
81 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:47 
82 Intelligence reframed, 1999:42 
83 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:47 
84 Intelligence reframed, 1999:42 
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-Kroppslig-kinestetisk intelligens85 (bodily-kinesthetic intelligence) innebär att personen i 

fråga har god kroppsbehärskning och gott handlag. Kursen bör därför erbjuda till exempel 

fysisk aktivitet i form av dramatisering och rollspel samt hantering av föremål, då i form av 

slöjd och idrott.86  

 

-Musikalisk-rytmisk intelligens 87 (musical intelligence) innebär att personen i fråga har god 

förmåga att producera melodier (även att återge en melodi som de har hört), rytmer och andra 

musikaliska uttryck. Kursen bör därför erbjuda till exempel att höra och lyssna till musik och 

att använda musik för en bättre förståelse.88  

 

-Intrapersonell intelligens89  (intrapersonal intelligence) innebär att personen i fråga har en 

god självkännedom och har en realistisk uppfattning om sina starka respektive svaga sidor. 

Kursen bör därför erbjuda eleverna att till exempel utforska sina egna intressen och vad man 

är bra på samt att följa sin egen kunskapsutveckling genom observation och utvärdering.90  

 

-Interpersonell intelligens91  (interpersonal intelligence) innebär att personen ifråga har en 

god förmåga att förstå andra människor då särskilt ifråga om andra personers avsikter, 

önskemål och vilja. Personen innehar en stor förmåga att ingå samarbete med andra personer. 

Lärare är en grupp människor som bör besitta en hög interpersonell intelligens.92  

 

-Naturintelligens93 (naturalist intelligence) innebär att personen i fråga uppvisar skicklighet 

att klassificera olika företeelser inom naturämnena. Fler sinnen än synen är viktiga och 

samspelar inom detta område, dessa är synen, hörseln och känseln. Kursen bör därför erbjuda 

eleverna att exempelvis lägga märke till detaljerade mönster i naturen samt hur människor, 

djur och växter påverkas och påverkar förlopp i naturen.94  

                                                 
85 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:47 
86 Intelligence reframed, 1999:42 
87 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:47 
88 Intelligence reframed, 1999:42 
89 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:48 
90 Intelligence reframed, 1999:43 
91 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:48 
92 Intelligence reframed, 1999:43 
93 Intelligenserna i nya perspektiv, 1999:51-55 
94 Intelligence reframed, 1999:48-52 
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8.2 Presentation av analysmaterialet 

Under denna rubrik har vi valt att endast presentera den gemensamma nämnaren i 

lektionsplaneringarna för respektive bok. Då vi önskade att få en möjlig jämförelse av 

lärarhandledningarna har vi valt att ta med den gemensamma nämnaren i ämnesinnehållet, det 

vill säga svampar och lavar. För att samtliga elever skall kunna tillgodogöra sig det utvalda 

ämnesinnehållet måste det i lärarhandledningarna finnas en klar beskrivning av hur samtliga 

sinnen och intelligenser kan användas samt ges möjlighet till stimulans. Det räcker därför inte 

att förespråka allt detta i respektive boks inledning och beskrivning, utan detta måste 

återfinnas i de konkreta och utvalda lektionsplaneringarna. 

8.3 Det aktuella materialet för analysen 

8.3.1 Biologi Spektrum  

Lektionsplanering 1 (1-3 lektioner) Biologi  

Kapitlet inleds med en teoridel som bearbetar svampens uppbyggnad, svampens olika delar 

och de vanligaste svamparterna. Eleverna får denna kunskap genom att läraren visa ett OH-

blad med svampens uppbyggnad, lärarens återberättande samt eget kunskapsinhämtande och 

kunskapssökande.  

Senare i kapitlet beskrivs en exkursion som förhoppningsvis ska ge förstärkning till den 

föregående teoridelen. 

Det viktigaste med exkursionen och hur man förstärker teoridelen, enligt författarna, är att 

man får en upplevelse där alla sinnen berörs och används samt att eleverna skapar sig en 

verklighetsbild.  

Denna lektionsserie innehåller olika undervisningsmetoder. Bland annat berör författarna 

följande:95  

• Plocka svamp, eventuellt i grupp 

• Artbestämning och genomgång 

• Ger exempel på hur ämnesintegrerat arbete med exempelvis slöjden kan 

    utformas 

• Utställning 

                                                 
95 Biologi Spektrum, 2001 
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• Mikroskopi  

• Gruppuppgift, samarbete  

 

Lektionsplanering 2 (1 lektion) 

Under denna lektion ska eleverna träna i att använda bestämningsböcker. Hur artbestämmer 

man en svamp, vilka signifikanta kännetecken avgör vilken grupp arten tillhör, det är frågor 

av denna karaktär ställs.96 

 

Lektionsplanering 3 (1-2 lektioner) 

Under den första lektionen bör en exkursion utföras under vilken man ska plocka matsvamp. 

Denna skall senare, under en andra lektion, tillagas med hjälp av ett ämnesintegrerat arbete 

tillsammans med hem- och konsumentläraren. Under exkursionen utförs således praktisk 

kunskap som inhämtats under de teoretiska artbestämningslektionerna. Härigenom växlar man 

i fält mellan praktisk samt teoretisk kunskap och arbete. 

All teori som inhämtats kring svampen under föregående lektioner ges nu eleverna möjlighet 

till praktisk förankring eftersom praktiken (exkursionen) styrker teorin. Man kan även i fält 

lättare visa eleverna hur sambandet mellan organismer förhåller sig. Detta genom att visa en 

svamp med exempelvis en mygglarv inuti, mygglarven är således beroende av svampen för 

sin överlevnads skull.  

För att ytterligare belysa relevansen av ämnesintegrering har författarna beskrivit svampens 

nytta i ett historiskt perspektiv. Detta exemplifieras genom möjligheten att färga garn med 

hjälp av svamp i slöjden.  

Författarna har lagt in ytterligare ett praktiskt undervisningsmoment, mikroskopi, där man på 

ett närmare plan får studera jästens jäsning och hur mögel ser ut. För en fördjupad förståelse 

kring svampars uppbyggnad kan man även se dess celler i mikroskopet.97 

 

Lektionsplanering 4 (1-2 lektioner) 

Under dessa lektioner skall lavens levnadsmiljö och uppbyggnad klargöras och bli förståeligt 

för eleven. Även här rekommenderas en exkursion ute i fält där man ökar förståelsen för vart 

                                                 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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lavar växer och vilka skilda behov olika arter har. Olika miljömässiga faktorer spelar en 

signifikant roll för vilken lav du finner på det specifika rummet. 

Även i denna lektionsserie förespråkar författarna mikroskopi för en fördjupad förståelse 

kring lavens uppbyggnad och symbiosen som laven har ingått. 

Ämnesintegreringen här består återigen av ett samarbete med hem- och konsumentläraren då 

man exempelvis kan koka soppa på en lav. 

Fördjupningen innehåller en illustrativ svampdel där författarna har valt att beskriva hur en 

svamp känns igen och hur dess celler är uppbyggda.98 

8.3.2 Biologi Puls  

Lektionsplanering 1 Håven  

Håvens främsta uppgift är att få eleven att tänka till, hitta förkunskaper som i sin tur skall leda 

till skapandet av en utgångspunkt för fördjupande studier. Återigen betonas vikten av att 

tillämpa värderingsövningar i undervisningen. 

Inom kapitlet som behandlar svampar och lavar ges eleverna möjlighet att påvisa sina tidigare 

erfarenheter kring ämnet. Detta bör/kan ske redan innan eleverna öppnat boken. 

I boken rekommenderas läraren ge utrymme för diskussion bland eleverna, om sådant som 

berör ämnet och som kan få elevernas gemensamma erfarenheter upp på ytan. Först efter en 

stund bör läraren lägga sig i och strukturera samt summera elevernas diskussion, i den mån 

detta är nödvändigt. Efter detta inslag kan eleverna måla svampen som återfinns i 

organismernas släktträd.99 

 

Lektionsplanering 2 Svampar varken växter eller djur 

Under denna lektionsplanering bör man planera in ett utomhuspass där man undersöker 

svampens växt plats, omgivning samt livsfunktion. Detta skall bidra till att ge eleven 

erfarenhet och att lättare knyta an teorin och praktiken. Vidare skall man under detta pass 

utföra en artbestämningsövning där eleven får användning för sin teoretiska kunskap. Denna 

övning kan både ske utomhus i fält och inomhus i klassrummet.100 

 

                                                 
98 Ibid. 
99 Biologi Puls, 2002 
100 Ibid. 
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Lektionsplanering 3 Lav – två varelser i en 

Lektionen börjar med att eleverna skall undersöka en lav handgripligt. 

Sedan följer en teoretisk genomgång av lavens levnadsvillkor för att sedan kunna styrka 

denna teoridel med en exkursion.101 

 

8.3.3 Biologi Direkt  

LEKTIONSPLANERING 1 SVAMPAR OCH LAVAR 

Lektionen inleds med en exkursions uppgift där man plockar med sig svamp för att senare 

kunna artbestämma svampen med hjälp av en svampbok. Artbestämningsövningen ger 

praktiskkunskap utifrån den teori som tidigare tillämpats.  

Under dessa lektioner erbjuds eleverna att ta del av svamp- och lavmikroskopi laborationer. 

Det finns ett flertal frågor som hör till avsnittet om svampar och lavar. Dessa besvaras av 

eleverna själva då de har sina egna läroböcker att tillgå, i vilka svaren kan inhämtas.  

Forskande och praktiska uppgifter är något som eleverna får ta del av. Ytterligare didaktiska 

metodval som återfinns i lärarhandledningen är värderingsövningar, uppgifter där biologiska 

begrepp skall översättas från engelska till svenska. Förslag på diskussionsuppgifter och 

samarbetsövningar återfinns även de i lärarhandledningen.102 

 

8.3.4 Kreativ NO  

Svamparbetet som finns i materialet innefattar två laborationer med jäst den första som ger en 

förståelse för hur jäst och vatten påverkar varandra och den andra som ger en klarare bild för 

att koldioxid bildas i lösningen. Lärarhandledningen för dessa laborationer beskriver kortfattat 

vad som händer, vilka faktorer som påverkar resultatet samt hur man får laborationerna att 

falla ut bäst.103 

 

 

                                                 
101 Ibid. 
102 Biologi Direkt, 2006 
103 Kreativ NO, 1992 
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9. Resultat 
 

Det har genom studier påvisats att det är lättare att minnas något som sätts in i ett 

sammanhang. Även om en grupp människor får samma material att läsa och samma 

instruktioner kommer dessa att uppfatta materialet olika.104 Utifrån denna utsaga kan vi hävda 

att en varierad undervisning, enligt vår mening, består i att lektionsplaneringarna bör 

innehåller fyra eller fler sinnen samt sex eller fler intelligenser. Detta hävdar vi eftersom vi 

anser att samtliga elever skall ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet under lektionspasset. 

9.1 Kunskapsbegreppet i Lpo 94, tabellen och 
lärarhandledningarna 

Överallt under detta arbete har vi kunnat läsa om kunskap som något ytterst väsentligt att 

erhålla, men på få ställen har vi kunnat uttyda vad kunskap faktiskt är och vad den definieras 

som. 

När våra tankar kring vad kunskap är, kan vara och bör definieras som, kan resultatet liknas 

med ett pussel. Varje pusselbit representerar en bit av kunskapstillägnandet som med hjälp av 

flera bitar hittar sin plats i kunskapspusslet. När alla bitar fallit på plats och således hittat rätt i 

pusslet menar vi att kunskapen är ett faktum som kan liknas med en helhetsbild av kunskap. I 

detta fall utgörs det färdiga pusslet av hela ämnesområdet som innefattas av svampar och 

lavar. När vårt arbete kring definitionen av kunskapsbegreppet pågått har vi uppmärksammat 

ett närmande till Lpo 94 definition som uttrycker formen av kunskap genom fakta, 

förtrogenhet, färdighet och förståelse. Vidare skriver läroplanen att dessa former är i ett 

ständigt samspel med varandra och således förutsätter de också varandra.105  

Det färdiga pusslet bör i verkligheten bestå av en mångfald gällande olika 

undervisningsformer. De flesta lärarhandledningar, undantaget lärarhandledningen från 1992, 

har enligt oss misslyckats med att tillföra ämnesområdet svampar och lavar en variationsrik 

undervisningsform, då särskilt med avseende på intelligenserna eftersom det är dessa vi 

främst kopplar till olika undervisningsformer. Lärarhandledningen från 1992, Kreativ NO, har 

visat sig besitta lägst antal varierade intelligenser i detta lektionsinnehåll. Vad detta beror på 

kan vi endast spekulera i, men eftersom denna ”lyder” under den föregående läroplanen kan 

                                                 
104 Inlärning och omvärldsuppfattning, 2006:28-29, 51 
105 Lpo 94, 2004:12 
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man inte riktigt kritisera deras innehåll på undervisningsformer. Dock kan vi ge oss själva 

utrymme att kritisera skolan från vilken vi kunde erhålla detta material och som, än idag, 

bedriver sin undervisning med denna lärarhandledning som pedagogisk bas. 

Samtliga lärarhandledningar beskriver hur väl de efterlever kraven från Lpo 94 vad gäller 

variation i undervisningen och hänsyn som skall visas samtliga elever, då i fråga om alla 

individers olika behov och förutsättningar. Dock kan man efter vår analytiska studie märka att 

det inte faller sig inom ramen av lärarhandledningarnas mål och syfte när man studerar 

enskilda lektionsplaneringar. 

Eftersom vi varit konsekventa i val av ämnesområde kan vi med tabellens hjälp konstatera att 

ett så enkelt sinne, inom detta undervisningsområde, smaken bara återfinns i en 

lärarhandledning. Givetvis bör inte detta sinne alltid återfinnas i undervisningen, då man 

exempelvis talar om miljögifter, men just i fallet med svampar och lavar är det bäddat för att 

stimulera smaken. 

9.2 Erfarenhet i Lpo 94, tabellen och lärarhandledningarna 

Både Lpo 94 och två av lärarhandledningarna nämner elevernas tidigare erfarenheter som en 

utgångspunkt och förutsättning för den vidare undervisningen. Varför den tredje 

lärarhandledningen, då utgiven efter den senaste läroplanens uppkomst, inte har valt att 

tillämpa detta i sin texts utformning kan endast ses som bristfälligt, sett utifrån den senaste 

läroplanens perspektiv. 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” 106  

 

Detta har vi tolkat som om det vore en självklarhet att alla elever bär med sig erfarenheter 

kring svampar och lavar, men är detta verkligen fallet? Vi hävdar bestämt att det inte är 

självklart att alla elever besitter en erfarenhet kring alla ämnesområden, i fallet med 

lärarhandledningarna svampar och lavar.  

                                                 
106 Lpo 94, 2004:10 
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9.3 Ämnesintegrering och utomhusdidaktik 

Ytterligare en aspekt där lärarhandledningarna brister i sina intentioner är kring undervisning 

som har som mål att bedrivas utomhus. Nästan alla lärarhandledningar nämner exkursioner 

som enda möjlighet till en utomhusvistelse. Detta är enligt oss ett insnöat synsätt på vad 

utomhuspedagogik faktiskt är. Vi anser att det är många fler aktiviteter som kan bedrivas 

utomhus, än enbart aktiviteter som benämns som exkursioner. För att illustrera innebörden av 

dessa aktiviteter kan man bland annat gå ut och måla av naturen eller återskapa naturens 

färgnyanser samt gå ut i närmiljön och se vilka växter och djur som lever där för att vidare 

diskutera deras betydelse för människan eller vice versa. Våra tankar kring detta finner vi stöd 

för hos flertalet författare i boken Utomhusdidaktik. 

Det är inte bara inom biologin som ett ämnesintegrerat arbete kan äga rum utan alla ämnen 

kan med lite fantasi och vilja bedrivas utanför klassrummets väggar. Som Per Hedberg 

nämner kan alla ämnen utföras utomhus, då i form av utomhus pedagogik. 

 

”Utomhuspedagogik handlar alltså inte bara om att lära sig om naturen. Jag 

anser att man i en bra fungerande skolsituation kan använda sig av 

utomhuspedagogik för att förstärka inlärningen i alla ämnen.”107  

 

Boken Utomhusdidaktik tar upp flertalet möjligheter till ett ämnesintegrerande arbete då 

främst i ute rummet. Med utomhus menas inte enbart skogen och dess natur utan utomhus är 

samtliga platser ”utan tak”, exempelvis när en klass åker iväg och tittar på en stads 

uppbyggnad, utför samarbetsövningar i skogen, har idrottsdag på idrottsplatsen eller 

fotbollsplanen etcetera.108  

9.4 Lärarhandledningarna ställs mot sinnen, intelligenserna 
och Lpo 94 

Vårt ramverk, med det angivna antalet sinnen och intelligenser som bör återfinnas i varierad 

undervisning, har vi applicerat för bedömningen av huruvida lärarhandledningarna motsvarar 

den senaste läroplanen som uttrycker följande:  

 

                                                 
107 Utomhusdidaktik, 2004:77 
108 Ibid, 2004:151-157 
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”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga,”109   

 

Vår tolkning blir således, för att eleverna skall kunna utveckla och använda hela sin förmåga 

bör undervisningen varieras så att samtliga sinnen och intelligenser inlemmas. Vi har valt att 

använda oss utav paret Dunns definition på förmåga, där de menar att denna är en egenskap 

som ej är medfödd utan kan komma att utvecklas om rätt stimulans ges.110 Alltså besitter alla 

samtliga förmågor, men beroende på hur dessa stimuleras så utvecklas de olika mycket. En fin 

tanke blir således att alla barn kan lära vid rätt plats, rätt tidpunkt och med rätt ”lärare”. Detta 

kan vidare uttydas i Lpo 94 där följande återfinns:  

 

”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas.”111  

 

För att dessa mål och uppdrag skall vara möjliga att uppnå bör eleverna erbjudas en 

variationsrik undervisning i den bemärkelsen att både sinnen och intelligenser tas i beaktning 

när detta är möjligt. Eleven måste även ges dessa möjligheter för att kunna utveckla ett 

personligt ansvar och lära sig vilket arbetssätt som passar den enskilde eleven bäst, detta för 

att hitta sin inlärningsmetod, det vill säga hur eleven lär sig. Sett från elevernas perspektiv är 

det av yttersta betydelse att läraren varierar undervisningen. Detta eftersom man då 

förmodligen når ut till fler elever till skillnad mot om man inte varierar sig.  

9.5 Samband och variation i de undersökta 
lärarhandledningarna  

Då analysen genomfördes upptäckte vi att samtliga lärarhandledningar från 2000-talet har 

uppnått vårt ramverk för antalet sinnen som skall finnas med i varje ämnesområde. Dock har 

Kreativ No, lärarhandledningen från 1992, endast valt att ta med tre sinnen. Hörseln, som 

                                                 
109 Lpo 94, 2004:17 
110 Alla barn är begåvade- på sitt sätt, 1995:17 
111 Lpo 94, 2004:12 
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dessutom ingår som en av hörnstenarna i den traditionella undervisningen och genom vilken 

många lär sig, har uteslutits liksom smaken.  

Ingen av de samtliga fyra lärarhandledningarna använder sig, enligt oss, av ett 

tillfredsställande antal intelligenser. Samtliga lärarhandledningar har valt att ta med logisk-

matematisk intelligens och den lingvistiska intelligensen. Just dessa två intelligenser är de 

som är vanligast förekommande i skolsammanhang och det är även dessa två som ligger till 

grund för alla intelligenstest (detta är dock något som vi inte anser är rättvist eller förespråkar) 

som utförs. Detta resultat kan därför kännas föga förvånande. 

9.5.1 De personella intelligenserna 

En beståndsdel som vissa av lärarhandledningarna beskriver som något som skall tas till vara 

på i undervisningen är något som skall vara eleven till gagn, detta för att få eleven att bland 

annat kunna reflektera över sin egen läroprocess och utvecklar möjligheter kring skapandet av 

förståelse för andra. Dock är detta ytterligare en brist i ämnesområdet som vi har valt att 

analysera. Möjligheten såsom lärarhandledningen benämner den kan tydligt kopplas till de 

personella (intra- och interpersonell) intelligenserna som Howard Gardner inkluderar i sina 

sammanlagt åtta intelligenser. Det faktum att vi har upptäckt att somliga lärarhandledningar, i 

sitt förord, beskriver denna beståndsdel som något att ta till vara på i undervisningen, men att 

det sedan i den fortlöpande texten råder brist på dessa intelligenser leder detta till att elever 

inte får möjlighet att utveckla dessa. Enligt vårt tycke, anser vi att man särskilt borde betona 

de personella intelligenserna eftersom dessa förmågor, till att börja med, förespråkas i Lpo 94, 

men att även vi anser att en elev bör få en möjlighet att utveckla dessa förmågor. Det är av 

största vikt att kunna reflektera över sig själv, sina egna tankar och framförallt andras tankar, 

hysa respekt för andras åsikter och förstå att alla inte tänker och tycker likadant. Detta är en 

primär förutsättning för det vardagliga livet. 

 

9.6 Samband och variation med tabellen som utgångspunkt 

Tabellen nedan är konstruerad av oss. Det vi har valt att titta på är om samtliga sinnen och 

intelligenser förekommer i lektionsplaneringarna eller ej. Eftersom vi har valt att titta på 

enskilda sinnen och intelligenser så har vi i tabellen redovisat resultatet ifall de enskilda 
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sinnen och intelligenserna finns representerade i lektionsplaneringarna. Förekommer de, så 

har det fått JA i tabellen, om inte så har vi skrivit NEJ. Vårt fastställda resultat har sedan legat 

till grund för analysens slutsats, rättare sagt hela arbetets resultat. Vi har med hjälp av tabellen 

avgjort om huruvida den ena lärarhandledningen uppfyller Lpo 94 krav bättre än den andra 

kring varierad undervisning.  

 

Tabell 1. En översiktstabell över sinnen och intelligenser som återfinns i lärarhandledningarna.  

 Biologi 

Spektrum 

 

Biologi PULS 

 

Biologi Direkt 

 

Kreativ NO 

Syn Ja Ja Ja Ja 

Hörsel Ja Ja Ja Nej 

Känsel Ja Ja Ja Ja 

Smak Ja Nej Nej Nej 

Lukt Ja Ja Ja Ja 

Verbal-lingvistisk 

intelligens 

Ja Ja Ja Ja 

Logisk-matematisk 

intelligens 

Ja Ja Ja Ja 

Visuell-spatial 

intelligens 

Nej Ja Nej Nej 

Kroppslig-

kinestetisk 

intelligens 

Ja Ja Ja Ja 

Musikalisk 

intelligens 

Nej Nej Nej Nej 

Intrapersonell 

intelligens 

Nej Nej Nej Nej 

Interpersonell 

intelligens 

Nej Nej Nej Nej 
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Naturalistisk(Natur) 

intelligens 

Ja Ja Ja Nej 

 

9.7 Analysresultat 

Det slutliga resultatet talar för att nästintill samtliga lärarhandledningar inte uppfyllde de krav 

som vi ställt på dem.  

Det tydligaste sambandet som vi kunde urskilja var att alla fyra lärarhandledningar, den från 

1992 och de från 2000-talet och framåt, valde att ta med den logiska-matematiska- och den 

verbala-lingvistiska intelligensen i sina lektionsplaneringar. 

Som ovan nämnt är det just dessa två intelligenser som primerats i skolor under en längre 

tidsrymd, därför kändes det föga överraskande att finna detta samband i just dessa 

lärarhandledningar. Innan det givna resultatet uppdagades, hade vi en bild av att 

lärarhandledningarna från 2000-talet och framåt skulle besitta en högre variationsgrad 

gällande användningen av sinnen och intelligenser för att nå ut till så många elever som 

möjligt. Detta visade sig emellertid vara felaktigt. 

En variation i lärarhandledningarna, som vi redan nämnt, är att smaken är ett sinne som alla 

borde ha fått med, men som endast en lärarhandledning lyckats med att få delaktig i 

lektionsplaneringen. 
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10. Avslutande reflektioner 
 

Vi har befunnit oss i en snårskog av forskning inom vårt valda ämnesområde varierad 

undervisning. Vi har fått söka ihärdigt för att finna det lilla i varje bok som har varit 

användbart för oss. 

Eftersom de normer och värderingar som finns i det samhälle vi lever i har skapats av 

majoriteten, anser de flesta att dessa är tydliga och självklara för hur skolan bör byggas upp 

och levas upp till. De som då står utanför dessa normer och värderingar kan känna sig 

åsidosatta, till och med i vissa fall avvisade från samhället. Som vi nämnt kallas skolan för 

den sekundära kunskapskällan och hemmet eller den sociala miljön inom vilken en individ 

befinner sig för den primära kunskapskällan, dessa två fungerar nog enligt oss bäst om dem 

sammanfaller eller åtminstone ingår interaktion med varandra. Detta funkar ju då för de elever 

vars hem har samma normer och värderingar som skolan präglas av. Men hur går det för de 

elever där man inte kunnat upprätta en bro mellan den primära och sekundära kunskapskällan 

vad det gäller normer och värderingar?  Den traditionella undervisningen har oftast 

genomsyrats av två intelligenser som värderats högre än de andra, nämligen den logisk- 

matematiska- och den språkligt- lingvistiska intelligensen. Detta kan i förlängningen ha gjort 

att de elever som besitter dessa två intelligenser blivit i högre utsträckning accepterade än 

elever som utvecklat andra intelligenser. Lpo 94 förespråkar att värd skolan skall ta hänsyn till 

alla individers behov, förutsättningar och erfarenheter, med detta kan man uttyda att ”en skola 

för alla” skall bedriva en variationsrik undervisning. Detta just för att ingen elev skall känna 

sig avvikande eller åsidosatt.  

När vi talar om en varierad undervisning åsyftar vi till att man ska sträva efter att alla sinnen 

berörs, att de åtta intelligenserna som Howard Gardner beskriver integreras i undervisningen 

samt att undervisningsformen anpassas till elevernas förutsättningar och behov i den rådande 

lärandemiljön. Enligt vår mening behöver en lärare hjälp för att uppnå detta, dock är det enda 

skriftliga hjälpmedlet, som vi ser det, lärarhandledningar. Därför har vi valt att analysera fyra 

lärarhandledningar utifrån ovanstående referensramar och anledningen är att vi som snart nya 

lärare har tänkt oss att använda detta hjälpmedel.  

Efter utförandet av vår analys har vi kunnat dra slutsatsen att lärarhandledningarna inte alls 

flätar in sinnen och intelligenser på ett enligt oss eftersträvansvärt sätt. Vi kan idag säga att vi 

är besvikna på det givna resultatet som vi har kunnat skönja eftersom vi inte anser att någon 

av de analyserade lärarhandledningarna uppnår våra ställda krav och kriterier för en varierad 
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undervisning. För att lärarhandledningarna men även skolan skall bli bättre på att nå ut till alla 

elever instämmer vi med Dryden och Vos som uttrycker förändringarna inför utformningen av 

framtidens skola.  

 

”Planera utifrån tanken på de multipla intelligenserna, så att utbildningen 

skräddarsys för varje elev och att den respekterar enskilda talanger och 

förmågor.”112 

 

Detta är ett bra första steg i rätt riktning, men vi anser även att skolan och samhället måste 

börja se skolan som en hjälpande hand för de unga på deras väg mot erhållandet av kunskap i 

stället för att anse att skolan har ett kunskapsmonopol. 

”En skola för alla” är i sig en god intention, men som nämnts ovan så uppfylls enligt oss inte 

detta krav och inte heller uppfylls detta i de lärarhandledningar som vi har undersökt. 

 

                                                 
112 Nya inlärningsrevolutionen, 2001:484 



Södertörns Högskola  Sanela Coralic & Sofia Siira 
Lärarutbildningen   Handledare. Maria Elena Bergman  Datum:2009
HT 2008   

49 

 

11. Sammanfattning 
 

Under vår tid på utbildningen har vi fått höra hur den höga förändringstakten i samhället även 

påverkat utbildningsområdet. Denna förändringsprocess bottnar främst i omvandlingen som 

skolan genomgått, det vill säga decentraliseringen som innebär en delegering av ansvar från 

staten till kommunen och den enskilda värdskolan. Den bärande idén som fick 

förändringsprocessen att starta, går numer under parollen ”en skola för alla”. Den nya skolan 

skapades av den nyaste läroplanen där individualiseringen av varje enskild elev står högt på 

agendan. Otaliga Lpo 94 analyser under utbildningens gång har givit oss anledning att 

reflektera över varför denna individualisering bör genomföras.  

I strävan efter att nå svar på denna undran valde vi att utgå från ett antal frågeställningar som 

främst behandlar barns olika sätt att lära samt lärarhandledningarnas utformning i förhållande 

till dagens läroplan och nyare forskning inom det valda ämnesområdet. Syftet med denna 

uppsats var således att analysera och förstå innehållet i fyra lärarhandledningar inom 

ämnesområdet biologi och försöka fastställa hur väl Lpo 94 krav på varierad undervisning 

efterlevs.  

Vårt svar på hur man ska uppnå Lpo 94 krav på individualisering, under arbetets gång, 

resulterade i att man bör tillämpa en variationsrik undervisning med en mängd sinnen och 

intelligenser som referensram. 
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