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Studiens syfte var att se om det fanns möjligheter till att kunna anpassa undervisningen i
ett klassrum för alla de individuella behov som ryms där. För att finna ett lämpligt svar
på ovanstående fundering, beslutade författarna sig för att ta reda på vilka olika
undervisningsätt det finns för de elever som lär kinestetiskt, alltså genom att få röra på
sig i undervisningen. Detta gjordes genom att lärarna fick ett fiktivt case att utgå ifrån.

Studien genomfördes med en kvalitativ inriktning mot ett fenomenografiskt angreppsätt.
Författarna valde att göra kvalitativa intervjuer med lärare i skolan.

Författarnas tolkningar av lärarnas svar är att de gärna skulle vilja arbeta mer i grupper
inom klasserna för att kunna tillgodose alla elevers lärande. Detta gäller inte enbart det
kinestetiska lärandet. Arbetssättet av lärarna skiljde sig inte nämnvärt åt, eleverna med
det kinestetiska lärandet skulle ha tillgång till en stor mängd konkret material som både
lockar till att bygga, fritt eller efter ritningar, samt till att konstruera mönster, vilket är
matematikens bas. Lärarna försökte göra undervisningen så varierande som möjligt för
att ta tillvara på elevernas förmågor. I olika teman vävdes matematiken in och användes
även utomhus. Där kunde eleverna sortera föremål, leta siffror, uppskatta antal och leta
efter geometriska former som var av vikt för de som lär kinestetiskt.

Resultatet visar att det var läraren som måste använda en undervisnings stil som passade
eleverna med det kinestetiska lärandet, det vill säga att undervisningen inte skulle ske på
lärarens villkor utan på elevernas. Det var även viktigt att använda olika metoder som
läraren själv trodde på, för annars tror inte eleverna att de kommer att lyckas i sitt
lärande.
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The purpose of the study was to study if there are some possibilities for adjust teaching
in a classroom for all individual needs. To find a suitable answer for the above thoughts,
the authors decided to find out more about which different teaching methods there are
for student who learn kinesthetic, in other words the students who needs to budge in the
teaching. This was done through a fictitious case which was left to the teachers to
assume from.

The study was done with a qualitative direction with a phenomenographics approach.
The authors conducted qualitative interviews with some teachers in school.

The authors’ interpretation from the teachers’ answer is that they want to work more
within groups in the classes for satisfying all the students learning. These were
pertaining not to only the student who learns kinesthetic according to the interviews.
The way of teaching didn’t differ between the teachers, and, the students, who learn by
the kinesthetic way, should have access to a big part of concrete material, entice to
build, free or after plan, and they entice to design model, which is the mathematics
basis. The teachers tried to do the teaching as rich of variation as possible to take care of
the students’ abilities. In different themes the mathematics was interweaved and used
outdoors. There the students could classify object, look for figure, estimate quantity and
look for forms of geometry. This was very important for those who learn by the
kinesthetic way.

The result shows that it is the teachers who have to use teaching styles which fits the
student, who learn by the kinesthetic way. It means that the teaching should concern
more to the students’ conditions than the teachers. It is also important that the teachers
use different methods which the teacher believes in, otherwise the student don’t believe
neither and don’t success in their learning.
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Inledning

- Sitt still! - Lyssna?, - Sluta. Många är väl de lärare som har upplevt en liknande
situation. Ny information skall delges till eleverna och en del sitter oberörda, en del har
lagt sig uttråkat ner medan andra intresserat verkar följa med. Vilken av ovanstående
elever har bäst tillämpat sig ny kunskap? Det intressanta är inte bara att ställa frågan;
Vad elever lär sig?, utan även att fråga; Hur elever tar till sig kunskapen som skall läras
in?

Som lärare har man påtagit sig uppdraget att vara med och skapa en skola för alla. En
skola där alla elever skall ha samma möjligheter att nå upp till målen utifrån sina egna
förmågor. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, 2005) betonas
upprepade gånger dels elevens rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar, dels
pedagogens uppdrag att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

En okänd författare i Fritidspedagogen (Fritidspedagogen, 1993) skriver en dikt, Hela
kroppen behövs, som vi anser berör det kinestetiska lärandet. Enligt Adler och
Holmgren (2006) är kinestetisk lärande ett lärande där individen lär sig genom att
utforska via handling, genom att röra sig och uppleva och vara delaktig.

Hela kroppen behövs
Ögon kan se och öron kan höra men händer vet bäst hur det är att röra. Huden vet bäst
när någon är nära, hela kroppen behövs för att lära. Hjärnan kan tänka och kanske
förstå, men benen vet bäst hur det är att gå. Ryggen vet bäst hur det känns att bära, hela
kroppen behövs för att lära. Om vi ska lära oss nått om vår jord, räcker det inte bara
med ord. Vi måste komma den nära, hela kroppen behövs för att lära.

För att vi som lärare skall kunna tillgodose elevers olika behov i lärandet, måste olika
arbetssätt erbjudas i skolan så att alla elever skall ha samma chans att utveckla sin
kunskap. I Lpo 94 (2005) står det att undervisningen skall vara likvärdig, men att den
inte kan göras lika för alla. Undervisningen måste anpassas till elevernas olika behov
och förutsättningar, för att eleverna skall kunna finna sina egna vägar till kunskap.

I Regeringens proposition (Utbildningsdepartementet 2000, s. 9) står det att:

Om kunskap skall utvecklas fordras att kunskapen upplevs som meningsfull och att det
sker i stimulerande lärmiljöer … Exempel ställer läroplanerna krav på att lärarna på
olika sätt skall stimulera till kreativitet, fantasi och nyfikenhet. Läraryrket handlar om
att skapa förutsättningar för att olika förmågor utvecklas hos den lärande människan.

Vår uppfattning är att matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Med hänsyn till att
ämnet kan uppfattas som abstrakt och svårt, ställer det stora krav på hur lärare väljer att
undervisa.
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Enligt Skolverket (2002) är det målen i kursplanen som utgör det främsta underlaget för
planeringen av undervisningen. Lärare har en viktig uppgift, att se till att eleverna
uppnår målen. För att göra detta går de tillväga på olika sätt. Varje skola skall enligt
skollagen ha en lokal arbetsplan som lärare skall följa, men det är ändå upp till varje
lärare att skapa förutsättningar för att elever skall få den undervisning de behöver.

Personliga utgångspunkter

Varje individ lär på sitt eget sätt utifrån sina egna förutsättningar och det måste vi som
lärare främja och stötta. Genom denna studie vill vi se på olika undervisningsmetoder
som underlättar för elever som lär kinestetiskt, av den orsaken att vi tror att eleverna
föredrar att lära sig och ta till sig ny information på olika sätt.

I skolan bör undervisningen vara likvärdig för alla, men det är viktigt att den anpassas
till elevernas olika behov. Lärare antas att se till elevers förkunskaper och möjligheter
till lärande när planering av undervisningens innehåll och upplägg sker. Vi anser att i
undervisningen skall det finnas möjligheter för eleverna att använda sig av olika sätt att
ta till sig kunskap. När elever föredrar att lära sig på ett visst sätt eller att de omedvetet
lär sig på ett sätt, kan man kalla det för att de använder en lärstil.

Vi vill veta hur vi skall stimulera lusten, nyfikenheten och lärandets glädje hos eleverna.
Vi tror att det gäller att upptäcka och utveckla individens förmågor, för vi är övertygad
om den finns hos alla elever, men hur skall vi gå tillväga? Som lärare arbetar man
dagligen med elevers, kollegors samt sitt eget lärande. Att olika elever i olika
grupperingar lär på olika sätt, och med olika stilar är något som vi har upptäckt under
VFU. Vi är övertygade om att lärare har ett stort ansvar och förtroende från skolan när
det gäller undervisningens upplägg. De skall undervisa på ett intressant
tillvägagångssätt och även försöka väcka elevernas lust till lärande med intressanta
problemformuleringar.

Vi har läst och begrundat många teorier om olika typer av undervisningsmetoder och
lärstilar, en del av dessa kommer att kort beskrivas i denna studie. Istället för att enbart
fundera på vad teorier av Vygotskij, Piaget och Dewey säger om lärande försöker vi
blanda deras teorier och undervisningsmetoder samt lärarnas tankar kring kinestetiskt
lärande, för att finna arbetsmetoder som elever med det kinestetiska lärandet har nytta
av för att lära på optimalt vis. Man kan säga att vi försöker göra oss medveten om
undervisningsstrukturens inverkan på inlärningskvaliteten.
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Ett aktuellt problemområde

I Salamancadeklarationen (2001) ställs krav på att skolan skall anpassa sig till alla
elevers varierande förutsättningar, med en pedagogik som sätter eleven i centrum. Lpo
94 (2005) betonar att lärare skall variera sin undervisning för att elevers harmoniska
utveckling skall främjas. Vi vill därför hitta en undervisning som gör att elever, med det
kinestetiska lärandet, utvecklar sin lärstil för att kunna uppnå de individuella målen.
Varje elev har sitt eget sätt att lära, bearbeta och lagra information. Eleverna har en
kombination av metoder och tillvägagångssätt i sitt eget lärande. I Lpo 94 (2005, s. 15)
står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”
och målet är ”att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”. Hur skall då detta gå till?

Uppsatsens formalia

För att få en korrekt utformning av formalia har vi valt i vår studie att utgå från Svenska
språknämndens (2005) rekommendationer. I skriftspråket behövs vissa bestämda regler
för att det som vi skriver skall uppfattas på rätt sätt. Texten blir lättare att läsa om den är
enhetlig och läsaren blir inte förvirrad av olikheter, utan känner igen sig och kan rikta
sin uppmärksamhet mot innehållet.

Vår studie är även riktad mot Harvardsystemet där källor anges genom att skriva ut
författarens namn samt bokens publiceringsår på lämpligt ställe i texten. I slutet av
rapporten ges en fullständig referenslista över den litteratur som det hänvisats till
(Svenska språknämnden, 2005).

Definitioner

Vissa begrepp som skall användas behöver först definieras. De är: lärande, lärstil,
arbetsform och undervisningsmetod.

Lärstilar
Definition av lärstilar gör Dunn (2001, s. 5) på följande sätt: ”Det egna sättet att lära sig
kallas för ens inlärningsstil.”

I studien kommer lärstilen benämnas som det sätt på vilket man bäst omvandlar fakta,
information och handlande till kunskap och färdigheter. Alltså kommer dessa att
nämnas synonymt ihop med lärande.
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Lärande
För att kunna definiera lärande har vi tagit hjälp av Adler och Holmgren (2006, s. 27)
beskriver lärandet på följande sätt:

Lärande kan vara formellt och kopplat till organiserat lärande via undervisning eller
vara mera informellt. I det senare sker ett lärande ofta tillsammans med mer erfarna och
kunnigare kamrater eller vuxna. Detta lärande sker i ett socialt sammanhang.

En annan definition som görs av lärande är av Marton och Booth (2000, s. 9 och s. 228)
som skriver: ” … att få förmågan att erfara världen, eller aspekter av världen, på
särskilda sätt” samt att ” … en typ av pedagogiska situationer, där en student eller elev
arbetar med att lära sig (erhålla kunskap) om någon aspekt av hans eller hennes värld, i
samarbete med en lärare, instruktör eller likvärdig ersättare.”

Med lärandet i studien avses processen där fakta, information eller handlande
omvandlas till kunskap eller färdigheter.

Arbetsform och undervisningsmetoder
För att definiera arbetsform tar vi hjälp av Ahlström et al (2000, s. 12) som hänvisar till
Lgr -80 ”Arbetsformer handlar om olika sätt att organisera undervisningen.”. Vidare
skrivs det att ”Med arbetssätt brukar avses den metod med vilken man försöker uppnå
ett mål, t.ex. tillägna sig eller lära ut olika kunskaper och färdigheter.”.

Dunn et al (1995) säger att undervisningsmetoderna kan bestå av föreläsningar, lekar,
frågor, imitationer, dataprogram, självständiga studier, rollspel, samverkande inlärning.
Enligt Dunn et al (1995) kan följande arbetssätt, laborationer, gemensamma
genomgångar med enskild eller gemensam räkning, självständigt arbete, arbete med
olika spel eller arbete med datorbaserat läromedel, användas under matematiklektioner.

I denna studie kommer arbetsform och undervisningsmetoder kommer att betraktas som
synonymer.
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Syfte

Syftet är att studera lärares erfarenheter av och inställning till kinestetisk lärstil samt
hinder och möjligheter för en undervisning som främjar kinestetiskt lärande enligt de
fyra lärares som deltagit i studien. Studien är avgränsad till att gälla undervisning i
matematik.

Frågeställning

• Hur ser lärarnas erfarenheter och inställning av den kinestetiska lärstilen ut?
• Vad kan elever, med det kinestetiska lärande, använda för olika metoder i

matematikundervisningen, för att lära på ett bra sätt?
• Vad finns det för pedagogiska implikationer för elever med det kinestetiska lärandet i

matematikundervisningen?
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Det nuvarande kunskapsläget

Under denna rubrik kommer litteraturen att framföras under specifika rubriker. Det som
kommer att tas upp är: undervisning, undervisningssätt, matematikundervisning, lärande
samt olika lärstilar.

Historik angående lärstil och lärande

Boström (1998) säger att elever utvecklas harmoniskt om man anpassar undervisning i
skolan till elevernas olika lärstilar. För att få en bättre förståelse om hur elever och
människor överhuvudtaget lär sig kan lärare endast utgå ifrån teorier om lärstilar.

Begreppet lärstil har en historia som sträcker sig tillbaks till 1960 – talet. Dunn är en av
de personer som arbetat för att synliggöra olikheterna mellan elever. Dunn har jobbat
för att individualisera undervisningen (Grinder, 1999) men redan Platon tycktes vara
medveten om multisensorisk undervisning, att eleverna använder alla sinnen, när
pedagogen skrev: ”använd inte tvång utan låt undervisning vid unga år vara en sorts
nöje-så finner du lättare barnets anlag” (Armstrong, 1998, s.55).

Enligt Boström (1998) är begreppet lärstilar inget nytt, men den fick en ny dimension
när man skiftade perspektiv inom pedagogiken från undervisning till lärande. Att utgå
från elevernas lärstilar bygger i lärandet på att ta vara på elevernas specialiteter och på
så sätt skapa en positiv inställning till skolan. Det motsatta synsättet, att först hitta
bristerna hos eleverna och sedan försöka kompensera dessa kan få katastrofala
konsekvenser. Att använda sig av elevernas lärstilar innebär att se varje elevs unika
möjligheter.

Teorier angående elevers kunskapsinhämtande har varierat över tiden. På 50- talet
härskade en behavioristisk teori, där främst Skinner framträdde. Denna teori utgick ifrån
att kunskap kom utifrån och eleverna var passiva mottagare till den kunskap som läraren
förmedlade. Det var en läromedelstyrd skola där fakta gavs och slutna frågor ställdes
(Stensmo, 1994).

Rousseau var en av de första som ville påvisa om naturliga, psykiska samt fysiska
skillnader hos människan. Rousseaus starka övertygelse om vidden om dessa skillnader,
gjorde att han blev angelägen om politisk, rättslig samt ekonomisk jämlikhet. Vidare
pratade Rousseau om en undervisning som var inrättad efter elevernas naturliga
utveckling och menade att det mesta lärande sker i elevernas möte med omgivningen.
Lärostoff skulle anpassas efter elevernas mognad, inte tvärtom (Dewey, 1998). Dewey
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hävdade däremot att eleverna utvecklas genom samspel med sin omvärld, lär sig
benämna denna omvärld samt lär sig de sociala reglerna. Uttrycket learning by doing
återspeglar en syn på människan som aktivt gentemot sin omvärld, där utveckling är en
arbetsuppgift för människan, enligt Dewey (1998).

Vad lärandet egentligen är samt hur man lär sig är något som studerats under lång tid.
Behaviorismen, en tidig inlärningsteori, har beskrivits som tron på att undervisning går
ut på att “fylla på ett tomt kärl” (Korp, 2003, s 62-70). Tidiga behaviorister var Watson
och Skinner (Marton & Booth, 2000) som studerade betingade responser hos människor
och djur. Dessa forskare var utpräglade positivister som höll sig till det som var möjligt
att objektivt observera. De ansåg att eleverna skall sitta stilla och vara tysta och läraren
skall då överföra sitt vetande till eleverna, som skulle absorbera kunskapen främst då
genom att titta och lyssna.

Av modernare ursprung är de kognitiva och metakognitiva teorier om lärande som
framförallt Piaget har utvecklat (Korp, 2003, s 62-70). Den som lär sig ses här som
skaparen av sin egen kunskap, och således kallas ibland denna lärstilsteori för
konstruktivism. Kunskap måste kunna bli till nytta och måste ha verklighetsanknytning.
Eleverna skall arbeta sökande, experimentellt och på så sätt påverka sitt eget lärande.

Idag anses även konstruktivismen som lite gammalmodig. Det pedagogiska synsätt som
anses modernt idag kallas det sociokulturella perspektivet. Denna syn på lärande är
präglat framförallt av Vygotsky (Korp, 2003, s 62-70), som menar att lärandet är
situationsanpassat och att själva lärandemiljön och det sociala samspelet mellan elever
är viktigt. Kunskapen skall sökas tillsammans i gruppen. Eftersom lärandet är knutet till
situationer och även platser är det viktigt att lärandemiljöerna varieras.

Lärstilar

Enligt Boström (1998) är lärstilmetodiken individbaserad och den stimulerar de
perceptuella preferenserna, det vill säga, kinestetiskt (kropp), visuell (syn), auditiv
(hörsel), samt taktil (händer). Vi anser att ett bra ordspråk som berör lärstilarna är ett
kinesiskt ordspråk säger: ”Det du hör glömmer du, Det du ser minns du, Det du gör
förstår du.”

Alla elever lär sig på olika sätt, olika lärstilar är det som avgör hur eleverna tar till sig
ny information, enligt Boström och Svantesson (2007). När lärare utgår från elevernas
lärstilar i sin undervisning bygger lärandet på elevernas styrkor. Genom att arbeta med
styrkorna skapas en positiv inställning till skolan och lärandet, därefter är det lättare att
arbeta på svagheterna. Det handlar om att förstå samt acceptera att alla är olika och att
ingen lärstil är bättre än den andra. Individ och stil är på så sätt unik (Boström och
Svantesson, 2007). Dunn (2001) menar att alla har en lärstil, liksom ett mänskligt
fingeravtryck skiljer det sig människa från människa.
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Gardner menar att man inte kan mäta intelligens med hjälp av ett test (IQ) utan att
intelligensen består utav flera olika förmågor. Alla människor besitter alla dessa
förmågor men de är mer eller mindre utvecklade och framträdande hos olika personer.
Gardner menar att eleverna skulle nå en djupare förståelse för de olika skolämnena om
pedagogerna valde att utnyttja hans teori om de olika intelligenserna (Gardner, 1998).

Elever kommer till skolan med sina erfarenheter och kunskaper, menar Piaget (Elkind
1993) och genom detta måste lärare ta hänsyn till mångfalden i elevgrupper vid
undervisningen. Om läraren bortser från variationen av lärstilar i undervisningen, kan
det leda till att eleverna tycker att undervisningen är meningslös och eleverna tappar då
motivationen. Olika typer av störande eller avvikande beteenden kan, enligt Boström
och Svantesson (2007) bero på att elevernas lärstilar inte har tillgodosetts.

Med variation i undervisningen tillgodoser lärare alla elevers lärstilar. Om elever och
lärare känner till teorierna om lärstilar, känner sin egen lärstil kan det underlätta och
effektivisera kommunikation mellan dem samt på samma gång förbättra
undervisningsprocessen (Sharp, 1998). Sharp (1998, s. 1) som gjorde undersökningar
om inlärningsstilar skriver: ”Learning style theory can help a student better understand
learning problems and conflicts with professors. Better understanding often results in
finding solutions and resolving learning conflicts.”

Enligt Boström och Svantesson (2007) behöver läraren använda sig av olika lärstilar i
sin undervisning när ny information skall ges, därför att alla elever har en unik och
individuell stil som gör att de hämtar in informationen och bearbetar den på sitt eget
sätt. Vidare skrivs det att när man också medvetet använder sina bästa sinnen, så har
man förutsättning att inhämta mycket information, vilket leder till ett livslångt lärande.

De sociala faktorerna i ett klassrum spelar även en roll i inlärandet. Dessa sociala
faktorer utgörs av hur eleverna grupperar sig.

Många tycker om att lära sig med hjälp av lärare, medan andra föredrar att lära sig på
egen hand. En del elever tycker om att arbeta tillsammans med en eller ett par kamrater
eller i en mindre grupp med tre, fyra personer. Och vissa andra tycker om lite av varje –
ibland vill de vara själva, ibland med en kamrat, ibland i en grupp och ibland med

läraren (Dunn, 2001, s. 8).

Dunn (2001) skriver att då de flesta klassrum ser likadan ut anser många lärare att de
behöver undervisa i detta rum, där rader av stolar och bänkar står vända framåt.
Klassrum har alltid sett ut på så, och därför tänker antagligen många lärare att alla kan
läras sig i en sådan miljö.

Den kinestetiska lärstilen
De elever med det kinestetiska lärandet lär sig bäst genom att uppleva, röra sig, känna
och använda sin intuition, vilket inte passar in i det traditionella sättet att se på lärandet.
Enligt Boström (1998) påvisar fler undersökningar att skolprestationerna för de elever
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som lär kinestetiskt blir bättre när de tillåts röra på sig när instruktioner ges och de skall
lära sig svårt och nytt material, jämfört med om de skulle bli stillasittande på samma
ställe.

Jensen (Boström, 1998, s. 83) anser att: ” Inlärning fungerar bäst när man växlar mellan
intensiv koncentration och mer lättviktig aktivitet… Ständig koncentration är i ett längre
perspektiv slöseri med resurser…”. Elever med kinestetisk lärande kan ha svårt att lära
under längre perioder utan avbrott. Att behöva sitta på en och samma plats utan att få
röra på sig samt att tvingas göra något utan egen påverkan, gör också att elever med
kinestetiskt lärande har svårare att lära. Har man dessutom en lärare som inte varierar
sin undervisning med alternativa metoder så får eleverna med den kinestetiska lärstilen
också svårare att lära enligt Dunn (2001). En kinestetisk elev, som är högerhänt, ser åt
höger eller neråt medan denne letar och arbetar med informationen som getts (Boström
& Svantesson, 2007).

Enligt Riley (1992) har elever med den kinestetiska lärstilen problem med den
sensomotoriska koordinationen och det innefattar både de stora och små
muskelkoordinationerna. Elever med dessa problem har ofta svårt att hålla sig på linjen
när de skriver, fast de duktiga på fysiska moment samt fångar de en boll enkelt. Vidare
skriver Riley (1992) att dessa elever går in i saker, spiller, häller ut samt tappar saker.
Elever som lär kinestetiskt verkar ha två vänster fötter. Ett annat bekymmer elever med
kinestetiska lärstilen kan ha är att vara delaktiga i organiserade lekar, de blir följaktligen
sist valda.

Boström och Svantesson (2007) påvisar att metoder för kinestetiskt lärande kan vara
experiment, rollspel, dramatiseringar, tipsslingor och fältstudier. Att själv göra saker
leder ofta till en utveckling inom de praktiska ämnena som till exempel slöjd samt bild.
Detta sätt att lära sig på förespråkades även av Dewey (1998) som menar att allt lärande
bör bottna i elevernas egna aktiviteter. Genom dessa metoder lär eleverna på egen hand.
Lärarens uppgift blir att stödja samt bidra med den kunskap som behövs i olika
situationer. Dewey anser ändå skriva, läsa samt räkna skulle vara grunden i skolans
undervisning, men menade också att murarna mellan skolan och samhället skulle rivas,
det vill säga att de inte längre skulle ses som två skildra världar. Skolan och samhället
skall istället samverka för att nå gemensamma mål. Dewey anser att skolans mål skall
vara att ge eleverna nytänkande samt skapande förmågor som i sin tur bidrar till både
personlig och samhällelig utveckling (Dewey, 1998).

Den visuella lärstilen
De visuella eleverna, cirka 30 procent, har synen som sin huvudsakliga inlärningskanal.
Den visuella eleven vill ha läraren som förebild, allt i undervisningen är viktigt. Den
visuelle vill dock ha distans från läraren och föredrar den traditionella lärarledda
undervisningen. De har snabb inlärningsförmåga och passar bra inom det traditionella
skolväsendet. En elev som sitter still och ser rakt fram eller uppåt när denne lyssnar kan
tänkas vara en visuell elev (Boström & Wallenberg, 2001).
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Metoder som passar dessa elever är att läsa, se bilder och diagram när de skall ta till sig,
arbeta med eller förmedla information. Även att markera i böcker med färgpenna är en
bra metod (Boström och Svantesson, 2007). Tillämpningar som elever med visuellt
lärande kan använda sig av är, enligt Dunn et al (1995) att eleverna kan spela in
lektionerna ifall lärare väljer katederundervisning innan tryckt material kommer ut.
Eleverna kan sedan läsa materialet hemma, med stöd av inspelningarna.

Den auditiva lärstilen
Andelen auditiva elever är cirka 25 procent och de lär sig i första hand genom
hörselsinnet, genom att diskutera igenom problemet och samtala. De vill gärna
förhandla, prata och vara allmänt sociala. De passar förhållandevis bra i skolsystemet.
En auditiv elev sägs flacka med blicken från sida till sida eller titta neråt åt sidan när
denne funderar, enligt Boström och Wallenberg (2001).

Metoder som passar auditiva elever är att lyssna på föreläsningar, inspelade band som
övar både inläsning och avlyssning, delta i diskussioner, arbeta i grupp och göra
intervjuer. Läraren kan underlätta inlärningen för den auditive eleven genom att inte tala
för fort eller inte undervisa för visuellt utan istället låta eleven tala. Läraren kan nicka åt
eleven för att ge denne feedback. Stegvis kan läraren gå igenom fakta och upprepa
gärna det viktigaste. Att diskutera texter och skrivna ord utvecklar den auditive eleven i
visuell riktning (Boström & Svantesson, 2007).

Arbetsformer som den auditive föredrar är grupp- och pararbeten. Lärare kan använda
ett varierat språk med alla de facktermer, glosor och dylikt som denne vill att eleven
skall kunna. Den auditive eleven minns bäst via hörseln därför är även musik att
rekommendera vid lärandet (Boström & Wallenberg, 2001).

Den taktila lärstilen
Den taktile lär sig om fingrarna få vara sysselsatta under lärandet. Taktila metoder att
använda sig av som lärare är exempelvis dataprogram, spel, pussel eller kort (Boström
och Svantesson, 2007).

När elever med det taktila lärandet skall ta till sig ny och svår information behöver de
hjälp av ett hjälpmedel, då med något som inriktar sig mot känseln, enligt Dunn et al
(1995). Det kan vara i form av en färgglad kooshboll1 som denne får klämma på, det är
ett positivt stimuli för mentala processer när denne känner nervositet vid tal och
presentationer. Som lärare är det bra att uppmuntra datorskrivande för den taktile
eleven. Det tar lite extra tid att bli klar med arbeten, ge därför den taktile eleven tid.
Erfarenheten visar att den taktile oftast är noggrann och detaljinriktad (Boström &
Wallenberg, 2001).

                                                
1 Kooshboll, enligt oss, är en mjuk boll av gummitrådar eller ballong med mjöl, ärtpåse eller liknande.
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Kritik mot lärstilar

Kroksmark (Kroksmark, 2006) utgår i sin artikel, ifrån att alla människor är olika och
att vi alla lär på olika sätt. Enligt Kroksmark skapar detta grunden till alla pedagogiska
problem vilket skapar frågan: Hur ska man hantera olikheterna i forskning och lärandets
praktik? Kroksmark lyfter fram hur eleverna ska lära sig 749 av staten definierade mål.
Alla ska nå samma mål på samma tid. Kroksmark menar att det förutsätter att alla är
lika eller att pedagogiken klarar kravet på om likhet trots olikheten i allas
förutsättningar.

Kroksmarks artikel mötte svar av läraren och psykologen Lindelöf (Lindelöf, 2006) som
håller med om att alla lär sig på olika sätt och att det är självklart att alla väljer olika
strategier för inlärning. Lindelöf är dock skeptisk till hur stor betydelse skillnaderna har
för inlärningen. Lindelöf menar att människor är mer lika än olika när de lär.
Lärandeaspekterna i de teorier som vuxit fram idag är för många i antal och det finns
mer än 70 olika modeller för lärstrategier. Lärstilsteorierna blir en snårig röra av
pedagogiskt tänkande. Enligt Lindelöf finns det ingen generell metod för
diagnostisering och det skulle betyda att detta knappast kan anses vara en vetenskaplig
teori. Lindelöf vill hellre se inlärningen som en förändring i sättet att uppleva världen
och detta genom att fråga eleven hur det uppfattar saker och ting. Lindelöf menar att
lärarens professionalism finns i kunskapen om hur elever uppfattar innehållet i
undervisningen och att det är undervisningens innehåll som måste sättas i centrum och
avslutar: ”Detta är en väg framåt för en skola som säger sig vilja stå på vetenskaplig
grund. Lärstilar gör det inte” (Lindelöf 2006, s.39).

Varför skall skolan använda olika lärstilar?

Boström (1998) anser att det multisensoriska lärandet, det vill säga, kinestetiska, taktila,
visuella och auditiva preferenser bör stimuleras och utvecklas hos individen för att öka
lärandet. Små elever lär sig när det kinestetiska sinnet och hela kroppen är involverat
eftersom huden är ett stort känselorgan. Därefter utvecklas det taktila sinnet, nämligen
att ta i och känna på saker. Det visuella sinnet utvecklas starkt under förskoleåren,
genom att se bilder, ord, symboler och diagram. Det auditiva sinnet utvecklas sist, det
vill säga hörselförståelsen, som normalt sker vid 11-13 års ålder. Författaren menar att
lärare skall tillgodose alla sinnen för att nå elevernas optimala lärandeförmåga.

Stensmo (1997) relaterar till en amerikansk undersökning som är gjord av Dryden och
Vos som påstår att den kinestetiska lärstilen är den vanligaste bland barn och ungdomar.
Dunn, (2001), anser att alla har en egen lärstil, i sitt sätt att lära, och hjärnan är lika unik
som ett fingeravtryck. Det finns en stor mångfald, och eleverna har störst förmåga att
lära sig om de vet hur de lär bäst. Läraren skall hjälpa eleverna att hitta sina starka sidor,
och därmed bli effektiva som inlärare. Alla har med sig sin egen erfarenhet och den gör
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att vi är olika och hanterar saker olika. Man skall utgå ifrån de enskilda elevernas bästa
sätt att lära sig på och möta eleverna där de befinner sig.
Arfwedson (1998) menar att många skolor har klassrum utformade så att eleverna sitter
i rader med ansiktena riktade framåt tavlan och att det finns för lite utrymme för
gruppering. Kritiken mot den traditionella klassrumsundervisningen kan, enligt
Arfwedson (1998) delas in i fyra kategorier. Nämligen att den är långtråkig, ineffektiv,
dominerande och erbjuder mindre utrymme för individualisering. Följden kan bli att
elever tappar motivationen för lärandet. Enligt Boström och Wallenberg (2001) är den
traditionella undervisningen ineffektiv för alltför många elever, speciellt de som är
lågpresterande. Om dessa elever får möjligheten att förvärva kunskap på sitt unika sätt
så kommer de även att kunna fördjupa dessa kunskaper bättre än om man jämför med
den traditionella undervisningen.

Matematikundervisning

Skolverkets rapport (2003, s. 14) poängterar att där eleverna är engagerade samt
intresserade, ger det utrymme för, tanke, upptäckarglädje, engagemang samt aktivitet
hos eleverna i matematikundervisningen. Variation i innehåll och arbetssätt är
kännetecknen för denna undervisning.

Unenge et al. (1994) skriver att matematik är ett ämne som sorterar eleverna i de som är
begåvade och de som är mindre begåvade. I komparativa undersökningsresultat som
Sharp (1998) påvisar är hälften av eleverna lär kinestetiskt medan
matematikundervisningsmetoder samt det matematiska läromedlet bara till ungefär 20
procent är kinestetiskt. Det betyder att elever med det kinestetiska lärandet tvingas lära
in på ett sätt som inte passar deras naturliga behov.

Om man tar hänsyn till att stor majoritet av matematiklärare är visuella, känner lärarna
sig, enligt Sharp (1998) mest bekväma att använda de visuella undervisningssätten. Om
lärare vill anpassa sin undervisning till den majoritet av elever som lär kinestetiskt
måste de gå över gränsen från sin egen lärstil. Man kan tänka sig att detta kan vara
obekvämt och även stressig för läraren att lämna sin egen lärstil (Sharp,1998).

Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) betonar hur viktig läraren är för att eleverna
skall få lust att lära matematik. Läraren skall kunna förklara och förmedla matematiken,
kunna anknyta till verkligheten samt engagera eleverna. Skolverket ger även förslag på
hur undervisningen kan bli bättre. Exempel på detta är mer varierad undervisning där
läraren anpassar undervisningen efter elevernas förkunskaper, förståelse,
förhållningssätt och intresse. Innehållet skall vara begripligt och arbetssättet varierande.
Liksom individuellt arbete skall det finnas grupparbete och eleverna bör få arbeta
laborativt samt tematiskt. Eleverna bör bli mer medvetna om målet och syftet i ämnet
och ha möjlighet att kunna påverka sitt lärande. Tilltron till den egna förmågan att lära
är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna skall behålla lusten att lära.



13

Den kinestetiska lärstilen kan komma fram i matematikundervisningen genom att
eleverna mäter saker med olika kroppsdelar, så som arm, ben och fötter. Att formge
något som kräver matematiska begrepp är något annat som är bra för eleverna med
kinestetiskt lärande. Eleverna med kinestetiskt lärande kan skapa och framför en
teaterpjäs där de som agerar är geometriska former samt även hitta på en lek där de
använder matematiska begrepp eller operationer (Lazear, 1998).

Arbetsformer

Beroende på hur läraren lägger fram och presenterar sina lektioner hävdar, exempel
Gardner samt Dunn och Dunn, att skolprestationerna hos elever skulle kunna förbättras.
Dewey hade även dessa tankar i sitt resonemang kring ”Learning by doing” där han
förespråkar ”ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar, och fördjupar
elevens utveckling. Dewey ställer stora krav på lärarens … pedagogiska kunskaper”
(Hartman & Lundgren, 1980, s. 15). Vidare påpekar Dewey att ”pedagogens uppgift är
att vägleda, styra och organisera detta samspel mellan en växande individ och en
föränderlig omgivning” (Hartman & Lundgren, 1980, s. 18).

Carlgren och Marton (2004, s. 141) skriver:

Det centrala i vårt resonemang är att lärarnas uppgift framförallt är att bidra till att
eleverna lär. Avgörande för den väsentligaste formen av lärande är det mönster av
dimensioner av variation som kännetecknar betingelserna för lärande.

Det viktiga, enligt Carlgren och Marton (2004) är att läraren inte bara tänker på det som
ska läras ut utan att läraren även ska tänka på hur eleverna lär.

”Som vi själva lär oss tenderar vi att undervisa (och uppfostra)” menar Boström (1998,
s. 55). Olika människor har olika förutsättningar för att lära sig något nytt. Hur de lär
sig, när de lär sig och var de lär sig, det är dessa förutsättningar som sammantaget utgör
en personlig lärstil. Alla elever har rätt till en individuell utvecklingsplan och det är
viktigt att läraren förstår olika elevers lärstilar för att kunna anpassa undervisningen till
ett individuell kunskapslärande för eleverna (Boström, 1998).

I undervisningsprocessen är det viktigt att eleven får vara delaktig, ”Att vara en del av
processen i klassrummet kräver att elever och studenter ges makt att påverka”
(Kärrqvist, 1995, s. 51) för att bästa kunskapande skall ske. Skinner (Gross, 2000, s.
189) har en gång sagt: ”Jag har ägnat mycket tid åt att skapa den omgivning där jag
arbetar. Jag tycker att människor skall utforma en värld där de kan vara så lyckliga som
möjligt”. Gross (2000) skriver att många av historiens pedagoger skapat en idealisk
plats för lärande åt sig själva.
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Piaget (1976) betonar att ju yngre eleverna är, desto viktigare är det att eleverna får
bearbeta det de lär sig för att förstå vad de lärt sig.

Man måste få dem själv att rekonstruera och delvis återupptäcka de sanningar som de
måste införliva med sitt tänkande. Det andra är individuell praktisk övning i
experimentell rikting i och i experimentella metoder. (Piaget, 1976, s. 36).

Enligt Piaget är det viktigt för eleverna att subjektivt ta till sig av nya, såväl gamla
tankar för att konstruera om dem till kunskaper som blir relevanta på ett individuellt
plan för den enskilde eleven (Piaget, 1976).

Alerby (2000, s. 18) anser att ”lärande inrymmer även de situationer och sammanhang
där någon försöker lära ut något till någon annan”. Alerby visar att undervisning och
lärande bör ses som en nödvändig enhet.

Individanpassad undervisning
Hur lärande och kunskap utformas och förmedlas av läraren och hur eleven hanterar
tillika tillgodogör sig kunskap är utslagsgivande för lyckad individanpassning. Det
åligger den enskilde eleven att finna sitt lärande meningsfullt. Om undervisningsstoffet
utformas på ett sätt som förutsätter vissa förkunskaper kan det ha till konsekvens att
elever som saknar sådana hamnar utanför (Informationsförlaget, 1996).

Enligt montessoripedagogiken äger elever själv sin kunskapsprocess och sitt lärande.
Undervisningen är individualiserad. Elever väljer själva vad de vill arbeta med och hur
lång tid de skall arbeta med det, då elever har en inre kraft och livsvilja. Det är det som
driver elever till att själva vilja arbeta med sin utveckling, enligt Hainstock (1999).

Tematiskt arbetssätt
Ett tematiskt arbetssätt, enligt Lindqvist (1989) är ingen metod, utan ett synsätt att
förhålla sig till undervisningen. Tematiskt arbetssätt är en fortskridande process då den
tar fasta på behovet av meningsfull undervisning. Lindqvist (1989, s. 16) beskriver
tematiskt arbetssätt följande: ”arbetssättet skall ha sin utgångspunkt i intressen och
tidigare kunskaper i elevgruppen”.

Vidare poängterar Lindqvist (1989) att det skall finnas en tydlig struktur för arbetet, en
tydlig början, en plan om hur temat skall gå till väga och bearbetas samt ett tydligt slut.
Temat kan vara en gemensam upplevelse i form av en konkret situation eller ett aktuellt
problem. Temat måste vara utgångspunkten för verksamheten samt planeringen, inte
formen - den behövs för bearbetningen. Elever måste få söka sina egna föreställningar i
ett tema.
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Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik tydliggör läroplanens uppmaningar om aktivitetsskapande i
undervisningen. Genom olika metoder, så som experiment och observationer, tränas
elever att tolka och analysera olika processer och fenomen ute i naturen.
Utomhuspedagogikens utformning skapar bra tillfällen till närkontakt och socialisation i
utemiljön (Dahlgren och Szczepanski, 2004).

I utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns vissa delar, av undervisningen, som inte kan
åstadkommas i klassrum. Utomhuspedagogik skapar möjlighet att förena
begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap. Det
finns en uppenbar relation med motorisk utveckling och begreppsbildning, där
utemiljön ger en möjlighet till kinestetisk sinnesfokus. Genom detta lär sig eleverna att
röra på sig och det är av betydelse för deras motoriska och språkliga utveckling
(Dahlgren och Szczepanski, 2004).

Katederundervisning
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen följande:

Katederundervisning, även kallad klassundervisning, den traditionella
undervisningsformen i skolan som styrs av läraren genom föreläsningar, förevisningar
och förhör med klassen kollektivt. Motsatser är individualisering och grupparbete, där
läraren kommunicerar med elever enskilt eller i mindre grupper. Motsatser är även
arbetsskola och aktivitetspedagogik, som innebär att eleverna själva medverkar i valet

av lärostoff och arbetssätt (NE.se sökord katederundervisning).

Lärarledda lektioner är en uråldrig undervisningsform, där läraren är den styrande och
kontrollerande länken, enligt Arfwedsson (1998). Däremot, enligt Hodgson (2000) är
det dock inga av de stora didaktikerna genom tiderna, eller i dag, som förespråkar
katederundervisningen som metod. Detta väcker frågan om varför den fortfarande
används flitigt ute i dagens skolor. Comenius förespråkade redan på 1600-talet att
klassundervisning skull ske, men det var tvunget att vara årskursklasser. Comenius
menade på att det fanns mycket på att vinna på det, enligt Arfwedsson (1998).

För att hitta tankar och metodiska funderingar kring katederundervisningen och
metodens för- och nackdelar, fick vi gå till gamla metodböcker från 70-talet och
tidigare.

Henriksson (1973) skriver att det finns för- och nackdelar med metoden. Bland
fördelarna nämns att metoden är effektiv eftersom läraren kan lära ut saker till hela
klassen på en och samma gång, att läraren utifrån hur väl eleverna följer med lätt kan
anpassa nivån, att läraren har styr på undervisningen och vet vilken information som
eleverna erhållit och att det är bra att eleverna får lära sig att lyssna och anteckna.
Henriksson anser dock att nackdelarna överväger fördelarna. Bland nackdelarna nämner
författaren att det är svårt att med hjälp av denna undervisningsmetod ta hänsyn till
elevernas olikheter, elevernas passivitet blir mycket stor och centreringen kring läraren
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blir för stark, dessutom kan frånvaro från katederundervisningen få stora konsekvenser.
Henriksson drar därför slutsatsen att vissa av de påtalade riskerna är så allvarliga att
man kan fråga sig om det inte nu är tid att bryta denna mycket långa
undervisningstradition (Henriksson 1973).

Grupparbete
Genom grupparbete anser Runesson (1995) att elever klarar av mer, än i ett enskilt
arbete. När eleverna sitta och beskriva i grupp hur de har löst en uppgift, är det lika
betydelsefullt för den enskilde eleven, som för de andra i gruppen. Det gör att elevens
tänkande blir synliggjort samt att eleven får en insikt om sitt eget kunnande. Om eleven
har svårt med ett problem, kan det vara bra om eleven kan vända sig till sin grupp och
be dem förklara eller bara lyssna. Det kan räcka med att sätta tankarna i ord, så har
eleven löst problemet. Vygotskij (2003) anser att elevernas psykologiska utveckling har
sin utgångspunkt i att elever alltid befinner sig i förändring. Vygotskij menar att elever
hela tiden har möjlighet att utveckla sina kunskaper samt erfarenheter i samspel med
andra.

Grupparbete kan vara, enligt Runesson (1995) en arbetsform som gör så att eleverna
utvecklar sitt tankesätt. Det kan vara lättare för eleverna när det är en annan elev som
förklarar något. Dels för att eleverna tänker på samma sätt, dels för de lättare tar till sig
andra tankesätt från en elev än från en lärare. Genom att eleverna förklarar för varandra
behöver det inte vara något hinder om förförståelsen för problemet inte finns, utan det
kan bli en del i elevernas lärande.
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Den empiriska studien

I detta avsnitt kommer det att lyfta fram studiens metodval för datainsamling. Vidare
redovisas det för studiens upplägg, urval samt tillvägagångssätt.

Metod

Vid utförandet av en studie finns två olika metoder att tillgå: Kvalitativ samt kvantitativ
metod, enligt Bell (2006).

I denna studie har en kvalitativ metod använts, av den orsaken att syftet med studien var
att få respondenternas erfarenheter samt inställningar angående den kinestetiska lärstilen
samt undervisningsmetoder som några lärare kan använda sig av i en klass där det finns
elever med det kinestetiska lärandet.

I den kvalitativa metoden används ord och meningar för att samla in informationen. Den
kvalitativa metoden är att få fram respondenternas åsikter och resonemang, som är av
intresse för studiens syfte och enligt Bell (2006) skall undersökning ske ansikte mot
ansikte. Kritik som uppvisas mot denna metod är att resultaten av studien bygger på
forskarnas egna värderingar av vad som anses vara viktigt. Objektiviteten kan därför
ifrågasättas. Det positiva med metoden är bland annat att forskarna har en helt annan
närhet till respondenterna vilket ger möjlighet till flexibilitet under hela studien.
Kvalitativa metoder lämpas bäst när förståelsen för andras reaktioner och resonemang
skall fås (Stukát, 2005).

En forskningsansats som kan användas inom kvalitativ inriktad forskning är
fenomenografi som sätter fokus bland annat på vad och hur eleverna lär. Fenomengrafin
handlar om uppfattningar av olika fenomen och vilka variationer av uppfattningar som
finns. Dessa variationer kan beskrivas i olika kategorier, vilket vi har gjort i vår studie.
Fenomenografin intresserar sig för hur exempelvis undervisningsmetoder uppfattas av
respondenterna och deras resonemang skall synliggöras och detta kan göras genom
forskningsintervjuer (Stukát, 2005).

Studien har inspirerats av fenomenografisk ansats eftersom den, enligt vår tolkning, kan
tänkas studera uppfattningar av olika metoder som kan användas vid en undervisning
som är anpassad till och främjar den kinestetiska lärstilen. På motsvarande sätt har vi
också kategoriserat skilda uppfattningar av hinder som kan uppkomma för det
kinestetiska lärandet.
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Kvalitativ forskningsintervju
Enligt Starrin och Renck (1996) är forskningsintervju inte så komplicerad som man
skulle kunna tro, det handlar om vardagssamtal.

I en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att lyssna till de direkt uttalade
beskrivningarna och innebörden samt till vad som sägs mellan raderna. Målet i den
kvalitativa forskningsintervjun är att få ut mångsidiga beskrivningar av olika kvalitativa
aspekter, så som skillnader och likheter. Starrin och Renck (1996) menar att en
forskningsintervju är ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två människor som
kan vara präglad av positiva känslor där två människor talar om ett ämne. När en
kvalitativ intervju är väl genomförd kan den vara en ovanlig och berikande upplevelse
för den intervjuade.

De kvalitativa intervjuerna är ett strukturerat arbetssätt. Det som kännetecknar den
kvalitativa intervjun är bland annat att alla frågor inte är på förhand specificerade.
Forskarna vet inte vilken typ av svar som fås från respondenterna, eller vad som händer
under intervjun, eftersom det beror till stor del på forskarnas och respondenternas
sociala interaktion Starrin och Renck (1996).

Studiens insamlingsmetod blev intervjuer, som föregicks av ett fiktivt case. Genom
dessa intervjuer kunde svar fås på hur den enskilde respondenten resonerar i en viss
fråga. Möjlighet fanns även till att ställa följdfrågor samt att be respondenten förklara
utförligare om det var något som ansågs vara oklart.

Studien använde sig av en kvalitativ forskningsintervju där det fanns 4 specifika frågor.
Frågorna som användes var:

• Hur tänker Du när Du läser caset?
• Hur skulle du lägga upp matematiklektionen för eleven?
•  Varför skulle du lägga upp den så?
• Skulle alla elever arbeta med samma arbetsmaterial?

De fyra frågorna blev flera under intervjuerna beroende på vilket svar som forskarna
fick. Följdfrågorna blev således olika i de olika intervjuerna.

En pilotundersökning gjordes i början av hösten, på tidigare VFU platser, där tio frågor
var utformade. Frågorna blev således fel eftersom läraren var tvungna att ha en elev
med det kinestetiska lärandet i sin klass. När pilotundersökning var gjord hade inga
tydliga svar fått, angående undervisningsmetoder i matematik för det kinestetiska
lärandet, eftersom lärarna inte hade någon elev med det kinestetiska lärandet. Dessa
frågor kunde därför inte användas och exempel på frågor som inte användes i studien
var:

• Hur lägger du upp undervisningen i matematik för din elev som lär kinestetiskt?
• Vad har du för material till eleven som lär kinesetiskt?



19

• Hur ser ditt klassrum ut, med tanke på eleven med kinestetiskt lärande?

Case

Ett fiktivt case har gjorts för att lärarnas resonemang kring undervisningsmetoder samt
kinestetiskt lärande skulle få samma utgångspunkt.

Efter höstterminen i årskurs 1 får du som klasslärare en ny elev. Du som lärare har
börjat under hösten gå igenom siffrorna samt, addition, subtraktion och lika med
tecknet. Eleverna har sett dig rita siffrorna på tavlan för att sedan rita dem på ett A4
papper.

Någon vecka in på vårterminen har du sett att den nya eleven inte riktigt hänger med i
din undervisning. När ni har idrott samt skapande fungerar det bättre med
honom/henne. Du bestämmer dig för att observera eleven under en dag och ser att
han/hon har svårt att sitta still längre stunder, vill gärna använda sig kropp för lärande.
Helt enkelt vill eleven uppleva saker med sin kropp för att få ett bra lärande. Du
konstaterar att eleven har den kinestetiska lärstilen.

Under sportlovet läser du på vad som du kan göra för eleven i ämnet matematik för att
underlätta dennes inlärning/lärande.

Caset har gjorts av forskarna utan någon som helst tanke på någon elev från VFU.
Eleven finns således inte.

Urval

Vid undersökningar av något slag finns det två olika huvudmetoder att tillgå,
populationsundersökning eller urvalsundersökning. I populationsundersökning görs
undersökningen på hela gruppen, medan i urvalsundersökning gör undersökningen
enbart på ett fåtal människor i gruppen, enligt Stukát (2005). Enligt Bell (1995) finns
det ett urval till som kan utnyttjas, nämligen bekvämlighetsurval. I ett
bekvämlighetsurval finns respondenterna i forskarnas närhet, exempelvis VFU.
Nackdelar som kan ses med detta urval är att lärarna ger svar som de tror passar
studiens syfte, men fördelen är att vid eventuella frågor kan ny tid bokas lättare och
eventuella fel kan korrigeras friare, enligt Bell (1995).

I studien användes det ett bekvämlighetsurval eftersom forskarna ansåg att tidsbrist
fanns samt att en förkunskap angående respondenternas arbetssätt fanns. Detta ansågs
göra intervjuerna mer tillförlitliga.

Det fanns inte några entydiga krav på respondenterna, mer än att de skulle arbeta i
skolan och vara intresserade av lärstilar samt undervisningsmetoder. Intresset för
lärstilar framkom vid förfrågningen till medverkan.
Respondenterna för studien var till en början sex stycken, men studie bygger enbart på
fyra stycken på grund av sjukdom och tidsbrist i anslutning till intervjuerna. För att
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urvalet av respondenter skulle bli tillräckligt för studiens syfte tillfrågades respondenter
en efter en. Respondenten fick då svara ja eller nej vid ett eventuellt medverkande. Vid
ett eventuellt nej blev detta följaktligen ett bortfall. Den första respondenten som
svarade ja fick namnet Lärare A och så vidare.

o Lärare A (LA): Grundskolelärare 1-7, verksam i 16 år, bandad intervju

o Lärare B (LB): Grundskoleutbildning, verksam i 7 år, bandad intervju

o Lärare C (LC): Lärare - äldre åldrar, verksam i 6 år, bandad intervju

o Lärare D (LD): Lärare- tidiga åldrar, verksam i 1 år, muntlig intervju som
                               har skrivits ner på grund av att igenkännande på band kunde

ske och det var inte acceptabelt av respondenten.

o Lärare E (LE): Grundskolelärare, verksam 25 år, avhopp dagen innan
intervju på grund av att tidsbrist vid en intervju fanns.

o Lärare F (LF): Grundskolelärare 1-7, verksam 5 år, sjuk vid intervjutillfället
och ny intervju kunde inte bokas.

Stukát (2005) anser att det alltid finns bortfall i undersökningar, men forskarna skall
alltid tänka på hur stort ett bortfall bör vara för tillförlitligheten. Det finns interna samt
externa bortfall. Externa bortfall infaller om respondenterna tackar nej innan
intervjuerna, som i detta fall. Det interna bortfallet innebär att en eller flera frågor inte
besvaras.

I studien hade det infunnit sig tre bortfall innan intervjuerna påbörjades eftersom
respondenterna inte kände sig tillräckligt pålästa angående ämnet och det fanns även
tidsbrist hos respondenter. Vidare föll två intervjuer bort på grund av sjukdom vid
intervjutillfället. Ny tid hann inte bokas innan resultatet skulle skrivas.

Genomförande

Förkunskap skaffades angående ämnena undervisning, lärstilar samt kinestetiskt lärande
innan hösten började. I början av hösten skapades syftet för att underlätta vid
konstruerande av de fyra frågor till intervjuerna samt tillverkning av det fiktiva caset.
Innan det fiktiva caset samt de fyra frågorna skapades hade en pilotundersökning gjorts.
Det fiktiva case skapades för att utgångspunkten till intervjuerna skulle vara lika. När
intervjufrågorna samt caset var klart och granskat av handledare påbörjades inbokningar
av intervjuerna.
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För att inte tidsbrist skulle infinna sig i slutet av hösten gjordes en undersökningsplan.
Denna plan hölls noga för att inga överraskningar skulle komma på slutet, som till
exempel tidsbrist.

För att informera respondenterna angående studiens syfte samt deras rättigheter, så som
anonymitet och medverkan, skrevs ett informationsbrev (se bilaga). Detta brev
skickades ut tillsammans med caset för att respondenterna skulle få tid att läsa igenom
och tänka lite angående hur de skulle agera i den situationen som uppkommit.

Alla intervjuer slutfördes under en och samma vecka så att alla respondenter skulle få
ungefär lika lång tid att fundera. Det var respondenternas åsikt om att intervjuerna
skulle ske före höstlovet samt före utvecklingssamtalen startade och det respekterades.

Intervjusituation
Under intervjuerna var det enbart en av forskarna som ställde frågorna, men båda
närvarade eftersom intervjuerna blev mer tillförlitliga om båda var med. Den som inte
ställde frågorna skrev ner tänkbara följdfrågor och visade dem för intervjuaren.
Intervjuerna bandades och inga stödanteckningar gjordes under intervjuerna.
Anledningen till att en forskare ställde frågorna var att respondenterna inte skulle känna
sig underlägsna genom att forskarna var två, medan de var ensamma. Det ansågs vara
viktigt att respondenterna skulle känna sig bekväma i intervjuerna.

För att en god atmosfär skulle fås under intervjuerna valde respondenterna själva
platsen för intervjuerna så som enskilt rum eller hemma hos en respondent. Vid
intervjutillfället var det viktigt att komma i tid, att ha ett bra enskilt rum samt att
bandspelaren fungerade. Det var viktigt att ha ögonkontakt, förståelse samt att respekt
skulle ges till respondenterna av forskarna vid intervjuerna. Förståelsen samt respekten
för respondenterna var att låta dem tala till punkt, lyssna uppmärksamt samt visa
intresse för deras sagda svar. En följdfråga som ställdes var om ett återkommande vid
frågor eller funderingar kunde ordnas innan bandspelaren stängdes av.

Intervju med lärare C var tvungen att avbrytas på grund av sjukdom hos en av
forskarna. Detta gjorde att en fullständig intervju inte finns att redovisa, men vid
eftertanke konstaterades att det fanns tillräckligt med svar på frågorna som redan hade
ställts och att en ny intervju inte behövdes bokas.

När intervjuerna med lärare A och B gjordes var det mycket spring in i rummet, detta
verkade inte störa respondenterna, men helt säkert är det inte. Lärare B hade precis
sprungit skoljoggen innan och var stressad och hungrig. Det kan ha inverkat på dennes
intervju.

Transkribering

Då intervjuerna bandades var intervjuerna tvungna att transkriberas och det var ett
tidskrävande moment, enligt Stukát (2005). En timmes intervju tog mellan fyra och fem
timmar att transkribera.
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Transkriberingen delades upp, två intervjuer var tog forskarna. Transkriberingen gick
till som följande att forskarna lyssnade på en liten bit, pausade bandspelaren, skrev ner
på datorn ordagrant vad som sagts. Det valdes att transkriberas ordagrant eftersom
forskarna inte visste vad som framkommit av de andra svaren förrän transkriberingarna
var avklarade. När transkriberingen var avklarad lyssnade den andra forskaren igenom
materialet samt läste igenom materialet som skrivits ner för att se om allt stämde.

Analys och bearbetning

Enligt Stukát (2005) kan intervjuerna analyseras stegvis. Målsättning med analysen är
att identifiera samt bestämma kategorier. Utöver det saknas fasta regler för bearbetning
samt analys av forskningsintervjuer, men det behövs mycket upprepade läsning av
intervjumaterialet.

För att studiens syfte skulle uppnås valdes det att läsa igenom transkriberingen flera
gånger för att olikheter samt likheter skulle fås fram ur respondenternas svar. Sedan
lästes och sorterades det framkomna materialet ur transkriberingen igen för att det
skulle framträda ett mönster som kunde användas till kategoriseringen i resultatet.
Kategoriseringsmaterialet ströks under med olika färgpennor beroende på de olika
kategorierna och varje kategori fick var sitt papper. Följaktligen användes det fem
färger för kategoriseringen och fem papper vid antecknandet. Varje respondent fick en
färg på pennan för att synliggöra vem som sagt vad i anteckningarna för att lättare
kunna återkomma vid eventuella frågetecken. Följaktligen användes det fyra färger på
respondenterna.

Inledningsvis i samband med den första analys gjordes en kategorisering som sedan
justerades. Efter diskussioner i slutseminariet ändrades kategorierna och de blev således
följande:

• Lärarnas erfarenheter av kinestetisk lärstil

• Lärarnas inställning till kinestetiskt lärande

• Metoder som främjar kinestetiskt lärande
� Skapande verksamhet
� Problemlösande uppgifter
� Material
� Yttre miljön

• Hinder för kinestetiskt lärande
� Omgivande samhället
� Rummets utformning
� Lärarens kontrollbehov
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Forskningsetiska principer

Det finns fyra olika etiska principer att ta hänsyn till i en studie, enligt Stukát (2005):
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Enligt Stukát (2005) innebär informationskravet att respondenterna skall informeras om
studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt innan intervjuerna påbörjas. Dessutom
skall respondenterna informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan.
Dessutom skall respondenterna få en förhandsinformation där det framgår vem som är
forskningsansvarige.

I studien togs detta i beaktning genom att ett informationsbrev skickades ut innan
intervjuerna genomfördes. I informationsbrevet framgick det tydligt studiens syfte samt
handledarens namn och telefonnummer. Vid bokningen av intervjuerna talades det även
om studiens syfte samt att deltagande var frivilligt för att verkligen påvisa
informationskravet.

Med samtyckekravet, anser Stukát (2005) att respondenterna själva har rätt att
bestämma om de vill delta i studien. Respondenterna kan när som helst avbryta sin
medverkan utan att det blir följder för dem.

I studien ansågs det att samtyckekravet uppfylldes eftersom några respondenter svarade
nej vid förfrågan att deltaga och forskarna inte pressade dem att medverka. Dessutom
tog forskarna hänsyn till samtyckekravet vid sjukdomarna och tidbristen.

Konfidentialitetskravet innefattar respondenternas anonymitet. Alla respondenterna
skall vara införstådda med att deras uppgifter behandlas konfidentiellt samt att inga
privata delar kommer att presenteras. Alla uppgifter angående respondenternas identitet
skall antecknas på ett sätt så att inga utomstående kan identifiera vederbörande, enligt
Stukát (2005).

I studien togs det hänsyn till respondenternas konfidentiallitet när resultatet samt
transkriberingen gjordes genom att i studien har inte respondenternas egna namn
använts utan de har benämnts som lärare A och så vidare. Det har påpekats av en
respondent att konfidentialiteten inte var tillförlitlig eftersom handledare samt
examinator skulle ha tillgång till materialet och då ansågs det därför inte som säkert.
Detta har beaktats av forskarna och en muntlig intervju som skrevs ner av forskarna har
gjorts. Skolornas namn har heller namngetts på grund av detta etiska krav.

Enligt Stukát (2005) innebär nyttjandekravet att informationen som fås i intervjuerna
endast skall användas till studien och inte till något annat. Informationen får alltså inte
användas eller utnyttjas för vinstinriktat bruk.

I studien informerades respondenterna om att informationen som framkom enbart
användes till studien och inte på något annat sätt.
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Etiskt kunde även litteraturen diskuteras. Var det tillförlitliga källor som använts, eller
hade det kommit nyare forskningsrön i ämnet. Vid redovisningen av litteraturen, var
noggrannhet med att ange varifrån informationen kom från, viktig, dels för att ge
författarna rättvisa, dels för plagiatskyddet.

Validitet och reliabilitet

Reliabilitet och validitet fastställer intervjuresultatets verifiering. Reliabilitet räknas till
resultatets konsistens, och validitet till om en intervjuundersökning undersöker vad som
avsett undersökas (Stukát, 2005).

För att undersöka reliabilitet kan det användas en checklista enligt Burell och Kyle
(2003, s. 103):

Kan vi få samma resultat oberoende av vem som samlar in uppgifterna?
Kan vi nå samma resultat om samma person samlar in data vid olika tillfällen?
Kan vi med hjälp av vårt mätinstrument samla in homogena data, dvs. uppgifter som
avser samma företeelse?

I studien har enbart en forskare ställt frågorna och det ansågs öka reliabiliteten eftersom
olika forskare kunde få fram olika material genom olika betoningar i ord, förförståelse
samt erfarenheter. Vidare ansågs det att eftersom ett fiktivt case användes skulle
tillförlitligheten även infinna sig om forskarna gjorde samma intervju vid ett senare
tillfälle.
Det insamlade materialets relevans och värde hamnar under begreppet validitet. Även
här kan en checklista användas för att undersöka validiteten, enligt Burell och Kyle
(2003, s. 104): ”Är data representativa för det vi avser att beskriva, förklara eller
förutsäga? Ger data en rättvisande bild av det vi undersöker?”.

I studien anses det att validiteten var relevant eftersom avsikten var att beskriva några
lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i matematik för en elev med kinestetiskt
lärande och det anses ha gjorts.

För att tillrättakomma med svårigheterna att uppnå validitet och reliabilitet anser Bell
(2006) att en pilotundersökning skulle få fram viktiga variabler som kan främja studien.

I studien har en pilotundersökning har gjorts på två lärare, som inte har räknats in i
resultatet. Pilotundersökningen ledde till att ändringar gjordes och caset skapades.
Lärarna var införstådda med att det var en pilotundersökning samt att den inte skulle
ingå i studien. Med dessa åtgärder ansågs det att trygghet i både validiteten och
reliabiliteten skapats.
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Resultat

I denna del presenteras resultatet i vår studie och det kommer att ske i underrubriker:
Lärares erfarenheter av kinestetisk lärstil, lärarnas inställning till kinestetiskt lärande,
metoder som främjar kinestetiskt lärande samt hinder för kinestetiskt lärande. I
resultatet har vi valt att redovisa en sammanställning av svaren, men
intervjurespondenternas svar kommer att presenteras var för sig för att tydliggöra
sammanställningen. Lärarnas svar kommer att gestaltas genom citat med indrag samt
mindre storlek på stilen för att klargöra vad som sagts.

Lärarnas erfarenheter av kinestetisk lärstil

Vid intervjuerna framkom det att de intervjuade lärarna inte vet mycket om den
kinestetiska lärstilen. De poängterar att det är deras tankar som kommer fram och att de
inte hade hunnit läsa på angående ämnet.

LA: --- oo jag måste kanske läsa på, men det har jag inte haft möjligheter till. Så nu är
det som det är …

LA: … det måste också vara en möjlighet, tänker jag. Så att ja [jag] skulle gärna vilja
lära mig mer.

LB: Ja [jag] försöker faktiskt alltså. Man märker lite grann sådär, att eleverna har olika
förmågor.

LC: … jo men visst så, visst skulle jag vilja lära mig mer, men det är [här] ja [jag] ha
[har].

Lärarna anser att kunskap om lärstilar är något som inte finns uttalat och medvetet när
man lägger upp undervisningen i matematik, men det finns någonstans i bakhuvudet
ändå. Lärarna pratar däremot om variationsrik undervisning i matematik och vikten av
att tillgodose allas behov och inte enbart den kinestetiska lärstilen.

LC: … jag tror att det är väldigt svårt att individualisera för varje elev individ… lättare
att köra liksom med samma för alla elever, men man varierar på sättet för hela gruppen.

Lärarna anser att det ändå är viktigt att se till varje enskild elev i undervisningen på ett
eller annat sätt.
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LD: Jag skulle börja matematiklektionen med en gemensam genomgång ---. Sen skulle
jag låta eleverna arbeta enskilt. Där skulle det bli mer individualiserat och de [eleverna]
skulle få arbeta på det sätt som passar dem ….

LA: --- det är viktigt att ha ett sammanhang att man jobbar med ungefär samma sak,
men på dina villkor… i ett vanligt arbete kan man individualisera. Men det gäller att ja
[jag] lägger upp arbetet på det sättet då. ---. Ja [jag] tror att det går att individualisera i
större utsträckning än va [vad] vi många gånger gör också.

LA: --- i möjligaste mån vill man ju anpassa till varje barn [elev], tror ja [jag].

Sammanfattningsvis resonerar lärarna om att en variationsrik undervisning i matematik
samt individanpassad undervisning är något som de skulle vilja arbeta med för de elever
som lär kinestetiskt. Lärarnas erfarenheter om den kinestetiska lärstilen är begränsad.
De kan hänvisa till en eller annan elev, men om denne har den kinestetiska lärstilen kan
de inte riktigt svara på. Genom att deltaga i studien konstaterar de att de är i behov samt
vill veta mer angående lärstilar för att kunna möta sina elever på bästa sätt.

Lärarnas inställning till kinestetiskt lärande

Här framkommer det att lärarnas tankar går isär lite. Det blir uppenbart att det är svårt
att anpassa undervisningen till elever med det kinestetiska lärandet inom matematiken.

LB: Ja [jag] skulle inte dela in dom [eleverna] i kategorier å [och] säga att du är si å
[och] du är så. För såna kunskaper å [och] möjligheter känner ja [jag] att ja [jag] inte har
just nu ---.

LD: Men sammanfattningsvis kan man säga att jag vill forma undervisningen så att den
passar alla elever ---.

Sammanfattningsvis för lärarna ett resonemang om att en lärare måste känna sina elever
och förstå att det inte finns en pedagogisk metod som passar för alla elever. En lärare
måste hela tiden kunna hitta nya alternativ som passar olika individer.

Metoder som främjar kinestetiskt lärande

Lärarnas resonemang angående olika metoder som främjar det kinestetiska lärandet i
matematik är att eleverna skall få arbeta mycket med kroppen som hjälpmedel. Andra
hjälpmedel som lärarna anser vara bra i matematik är experimentella samt vardagliga
material.
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Skapande verksamhet
Lärarnas tankebanor om skapande verksamhet är att det är viktigt att använda sig av
detta i skolans undervisning och inte enbart på förskolan. Skapande verksamhet anses
vara bra även i matematiken utav lärarna.

LD: --- Men att man tar in mer skapande verksamhet där eleverna får lära genom alla
sinnen. Detta gäller också matematiken ---.

För att få in mer skapande verksamhet i skolan och matematiken anser lärarna att
tematiskt arbetssätt är ett bra tillvägagångssätt.

LD: --- tematiskt arbetssätt, vilket jag tror gynnar alla elever. --- Men att man mer tar in
skapande verksamhet ---.

Något som lärarna diskuterar är att dramaövningar är ett bra sätt att redovisa olika
matematiska uppgifter. I en pjäsform får nämligen eleverna med den kinestetiska lärstil
använda sin kropp som de behöver enligt lärarna. I pjäser kan eleverna vara aktörer som
föreställer geometriska former så som kuber och rektanglar.

LB: … ibland har ja [jag] haft redovisningar i form av pjäs som dom [eleverna] ska
spela upp nått [något] dom [eleverna] får ett problem av mig så ska dom [eleverna] visa
spela upp någonting. ---.

Det är inte enbart i pjäsformerna som lärarna anser att eleverna skall använda sina
kroppar. De anser att det är viktigt för huvudtaget.

LA: --- å  [och] kroppen är viktig ---.

LB: --- alltså att använda sig av kroppen det är bra för alla barna [eleverna] så förutom
utvecklar motoriken oss alla å [och] har man den lärstilen [kinestetiska] så behövs
[behöver] man det särskilt mycket, kanske man kan göra bokstäver med kroppen alltså -
--.

LC: --- slängt in en lek och då var vi i klassrummet, det fanns lite utrymme så vi
behövde inte flytta undan bänkar och så där ---. Det var en fysisk aktivitet vi gjorde.

LD: --- använder jag mig också av uppgifter som de [eleverna] kan använda sin kropp
och leka uppgiften ---.

Resonemang som lärarna för är att det inte enbart är i matematiken som kroppen är
viktig för de som lär kinestetiskt. De anser att i leken kommer kroppen med och det kan
man då integrera med matematiken.

LA: --- lära sig genom leken hmmm [!] å [och] genom integrera matematiken å [och]
med idrotten. Ta en mattelektion, men i gympasalen å [och] räkna hopp å [och] Ah [!]
det finns mycke [mycket]….

LC: --- Sen tror jag att att [!] en grupp kan ha mycket utbytta om man gör en lek eller
övning, då får man göra det som grupp.
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Sammanfattningsvis anser lärarna att skapande verksamhet är ett bra sätt att undervisa
matematik på för de elever som lär kinestetiskt på eftersom det får med hela deras kropp
på ett eller annat sätt. Nu kom även leken in i skolan som lärarna anser är ett bra
komplement.

Problemlösande uppgifter
Lärarna diskuterade att en uppgift i ett grupparbete kan tänkas vara en
problemlösningsuppgift i matematik som passar de kinestetiska eleverna.

LD: Vissa lektioner skulle jag även ha problemlösande uppgifter i grupp där eleverna
får diskutera och samtala fram lösning till problemet. Här ligger fokus på uträkningen
och inte på svaret.

Vid en individualisering av matematiklektionen anses det utav lärarna att det är bra för
eleverna med det kinestetiska lärandet om de får testa sig fram själva efter
genomgången. Detta kan då ske på olika sätt och vis, dels genom att experimentera, dels
genom använda sig av olika hjälpmedel som lärarna anser vara viktiga för uppgiften.

LD: --- de [eleverna] som vill får fortsätta att experimentera sig fram med vågen och
andra material ---.

LD: --- För att konkretisera skulle jag använda mig av en våg med tyngder, där lika med
tecknet är vågen. Eleverna får fundera på vilket tal som behövs för att vågen ska väga
jämt.

LB: Barna [eleverna] har sin egna kropp kan man mäta saker vi kan lägga ut ex antal …
på trappor å [och] hur många Saror det får plats ---.

LB: --- det finns alla alla [!] möjligheter, mäta omkretsen på träd till exempel. Se hur
många barn [elever] det behövs för att nå runt trät [trädet], hur långt det alltså helt tiden
använda nåt förhållande med sin egna arm å [och] nån [någon] kompis arm ---.

I matematiken anser lärarna att eleverna kan hjälpa till med genomgångarna samt när de
skall känna på siffrorna. När eleverna skall känna på siffrorna kan eleverna med den
kinesetiska lärstilen forma siffrorna istället. Detta anser lärarna vara bra.

LD: --- I genomgångarna kan jag också använda mig av eleverna i exemplen, då kan jag
med fördel ta hjälp av den eleven med kinestetisk inlärningsstil så de kan komma upp
och röra på sig lite ---.

LC: --- Kanske kroppsövningar, ja [jag] vet nått  [något] som vi gjorde på
lärarutbildningen, Vi fick forma olika siffror med kroppen … väldigt bra … man fick
med alla elever att alla elever blir involverade ---.

Sammanfattningsvis anser lärarna att problemlösande uppgifter är ett bra arbetsredskap
i matematiken eftersom många delar av den kinestetiska lärstilen kommer fram genom
detta.
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Material
Lärarna anser att det finns flera olika material i matematik att tillgå för eleverna som lär
kinestetiska. Förslag som kom fram att använda sig av för elever som lär kinestetiskt vid
genomgångar för att de skall kunna koncentrera sig bättre var pepparkaksdeg och
elefantskit2. har även kommit in på förslag som eleverna med det kinestetiska lärandet
kan använda sig av, att pilla med under genomgångarna i matematik, av den orsaken att
det är lätt att forma.

LB: Nu när jag sagt plejdo eller elefantskit … sånt som är väldigt bra, det går att forma
till ganska bra pepparkaksdeg också.

LB: --- eller elefantskit då om nu får säga sånt är väldigt bra det går att forma till ganska
bra ….

Ett annat material som lärarna förespråkar är montessorimaterialet . Det ses vara ett bra
hjälpmedel för elever med det kinestetiska lärandet eftersom det går att plocka med
samt innehåller ental, tiotal och så vidare i stavar.

LB: --- det finns mer plockgrejer, det finns mer montessorimaterial dom [eleverna]
jobbar väldigt mycket med kroppen ---. det finns en hel del material alltså som är att
man kan plocka ööö [!] pluttar som ni vet hundrapluttar å [och] stavar å [och] annat sånt
där ---.

LA: --- det tänker som mycket praktiskt. --- Plockar med det.

Sammanfattningsvis konstaterar lärarna att det konkreta materialet har en framträdande
roll när det gäller matematik. De flesta lärarna vill arbeta med något slags konkret
material för att stimulera de kinestetiska elevernas lärande. De anser att det är bra att
elever med det kinestetiska lärandet har något att plocka med vid eventuella
genomgångar.

Yttre miljön
Lärarna anser att ett klassrum som skall fungera bäst är uppbyggt av olika verkstäder, så
som snickareverkstäder, målarverkstäder och så vidare, där lärarna kan arbeta med
mindre grupper i större omfattning. Lärarna hänvisar till att förskoleverksamheten
upplägg när det gäller olika lokaler i ett och samma rum är idealiskt även för skolan.

LB: --- önskar man kan ha detta till varje klassrum att att [!] man har ett skaparrum om
man får kalla det så, ungefär som man har på dagis, det är en optimal miljö, för
förskolan är exemplarisk när det gäller att jobba med hela helheten … Det kan faktiskt
skolan lära sig mycket av.

Lärarna argumenterar om att skolgården är en plats i skolan, för de kinestetiska
eleverna, dock tror de att den inte används så mycket. Skolgården är ett bra utrymme att
ha matematikundervisningen på för elever med det kinestetiska lärandet, det framkom
                                                
2 häftmassa som är kletigt och lätt att rulla
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en tanke av lärarna om att skolgården kan fungera som ett yttre rum, men det kräver
mycket av eleverna. På skolgården finns det material att tillgå i
matematikundervisningen som är anpassat till elever med det kinestetiska lärandet. Det
finns trappor, träd och mycket mer.

LB: --- Skolgården alltså våran skolgård är jättehäftig när man tittar på alla former som
finns här ute. Sitter man bara på bräder å [och] sånt med barna [eleverna] om de får
möjligheten att upptäcka --- å [och] att det här är roligt, då får dom [eleverna] en
möjlighet att röra på sig det är viktigt ---.

LB: --- alltså om man går alla sidor runt skolan hur många alltså varv blev det långt blir
avståndet öh [!] alltså det finns massor sätt att använda skolgården till ---.

Sammanfattningsvis anser lärarna att naturen i sig är väldigt bra inom matematiken
samt de kinestetiska eleverna. Skolgården samt ett klassrum som är uppbyggt utav olika
verkstäder är positivt ur alla synvinklar. Lärarna anser att detta ser till helheten på
eleverna.

Hinder för kinestetiskt lärande

Lärarna resonerade att det alltid finns hinder för eleverna med det kinestetiska lärandet.
Ett hinder som är påtagligt i deras resonemang är ekonomin samt hur samhället ser på
individerna.

Omgivande samhället
Ett resonemang som kom upp av lärarna är angående hur samhället ser på hur eleverna
med det kinestetiska lärandet tar till sig kunskaper samt deras funktion i samhället.

LA: --- man går tillbaka till det fyrkantiga sättet. Varför vet ja [jag] inte MMM [!] Sen
är det också det här att samhället för övrigt så förväntas det att skolan ska man sitta i sin
bänk å [och] skriva sida upp å [och] sida ner och så räknas det som god utveckling, men
det kanske inte är sanningen eller det är det väl inte? ...

LB: --- vi behöver många förmåger [förmågor] för att klara oss i den komplexa värld i
många olika sociala sammanhang å [och] arbetslivet. Så småningom ställer de ganska
stora krav på oss också att kunna vara flexibla å [och] ta olika roller ---.

Lärarna förde fram åsikter om hur de kunde gå tillväga för att kringgå den dåliga
ekonomin som skolorna i dag har. Ett exempel som inte behöver kosta skolan mycket är
att använda sig av vardagen för att underlätta för elever med det kinestetiska lärandet.
Det finns tillgång till vatten utanför de flest klassrummen och det kan användas i
matematiken.
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LA: --- sen är det de här med ekonomin, kanske inte prioriteras… snarare att man
använder sig av naturen eller det som finns i korridoren, eller så. Det som finns i
verkligheten å [och] det är inte riktigt fel. Verkligheten kanske är den bästa.

LB: --- hur man kan använda vardan [vardagen] till olika saker faktisk det går vatten
också på olika sätt, så spåra med vatten till exempel skriva bokstäver, det går att göra
allt ---.

Sammanfattningsvis resonerar lärarna att samhället inte är uppbyggt på att elever med
det kinestetiska lärandet skall fungera i dagens samhälle och skola. Eftersom eleverna
med det kinestetiska lärandet behöver röra mycket på sig anser lärarna att dagens skolor
samt samhälle inte är korrekt utformade. Vidare resonerade lärarna att samhället
förväntar sig att alla elever skall skriva i böckerna rad upp och rad ner.

Rummets utformning
Klassrum behöver ändras lite om det kinestetiska lärandet skall inrymmas i det, anser
lärarna. Vidare anses det att klassrummen måste vara stimulerande för att eleverna med
det kinestetiska lärandet skall tillgodose sig lärandet.

LA: I klassrummet kan det vara kan både vara öppna och lite rätt så fyrkantiga. Att det
klart måste finnas möjligheter till rörelser ---.

LC: --- det fanns lite utrymme så vi behövde inte flytta undan bänkar och så där ---.

LB: --- vi är väldigt trångbodda, --- för ja har inte lokaler---.

LB: --- man har ett skaparrum om man får kalla det så ---.

Sammanfattningsvis anser lärarna att klassrummets utformning inte är den bästa i
dagens skola. De vill att klassrummen var större samt att det skall finnas plats till olika
verkstäder i dem.

Lärarens kontrollbehov
Lärarna resonerar att om alla lärstilar skall läggas in i en undervisning krävs det mycket
av dem. Lärarna behöver se till sina resurser innan de bestämmer vad de skall göra
under dagen.

LB: Det är alltid så får gå ut å [och] titta vad har ja [jag], vad är det ja [jag] ska göra,
vilka människor [personal] har ja [jag] tillgång till, hur ser lokalerna ut, hur kan ja [jag]
använda dom. Hela tiden måste man göra så ---.

Ett annat resonemang som fördes är att lärarna inte vågar släppa ut sina elever eller
vågar släppa kontrollen över situationerna som kan uppkomma i okända miljöer. Därför
anser lärarna att det är få lärare som använder skolgården som ett lärandetillfälle.
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LB: Ja [jag] tror att usch vad hemskt vad ska ja [jag] säga nu ja [jag] tror att många är
bekväma, man [lärarna] gör det enkel för sig, väldigt lätt att ha barn [elev] inlåst i ett
rum, då har man [lärarna] koll på dom [eleverna], släpper man ut dom [eleverna] alltså
ger man dom [eleverna] kanske en frihet som kanske inte många gånger klarar alltså ---.

Sammanfattningsvis anser lärarna att skolgården är ett bra komplement om det är rätt
elevgrupp för det tillfället. Lärarna anser att en tidig introduktion av lektioner på
skolgården skall gynna alla elever samt lärarnas kontrollbehov.
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Diskussion

Vi kommer att diskutera våra resultat samt metoder under respektive rubrik. Vi kommer
att föra fram positiva samt negativa aspekter av vårt arbete.

Metoddiskussion

Under arbetets gång har vi bearbetat olika begreppen och fått en större förståelse för
undervisningsmetoder, lärstilar samt det kinestetiska lärandet. Vi har även läst på
angående olika metodval som finns att tillgå under en studie.

Inledningsvis diskuterade vi vilken information vi behövde för att få svar på våra
forskningsfrågor. Vår reflektion blev att vi ville använda intervjun som ett
informationssamlande redskap. Bell (2006) skriver att man kan använda intervjuer som
ett redskap för att komplettera andra metoders data. Vi hade en tanke i början att
observera respondenterna därför att det kunde förtydliga deras resonemang. Vi fann
detta svårt tidigt i våra funderingar då alla respondenter inte hade den kinestetiska
eleven i sitt klassrum. Efter pilotstudien var vi tvungna att utgå ifrån ett fiktivt case som
vi själva hade skrivit ihop. Vi har nu i efterhand funderat på om en öppen enkät hade
gett oss mer eller om vi hade fått samma svar.

Vi skickade caset i förväg till respondenten för att ge denne tid att fundera på
situationen som uppkommit, då vi ville ha respondentens tanke och resonemang. En
anledning till att skicka caset i förväg var om respondenterna inte hade någon elev eller
haft någon kontakt med någon med det kinestetiska lärandet innan hade tid på sig att
fundera angående problemet.

Samspelet i intervjuerna kändes bra. Vi blev kritisk granskade av en del och några
ställde sig undrande till en del av våra frågor. Detta fick oss att inse att vissa frågor som
vi ställde inte var tillräckligt tydliga så som varför gör du på detta sätt? Respondenterna
var tvungen att fråga vad vi syftade på.

Enligt oss bedömdes den kvalitativa forskningsintervjun passa bäst, eftersom vi hade
möjlighet att ställa fördjupade följdfrågor så att respondenternas tankar och funderingar
kring studiens syfte blev synliggjorda. Under bearbetningen av materialet ansåg vi att
intervjuerna var givande eftersom respondenternas svar var uttömmande.

Som Bell (2006) påpekar kan ett bekvämlighetsurval vara svårt, men vi hade inga
märkbara oenigheter med det. Våra respondenter var öppna och tydliga med sina svar.
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Vi anser att vårt resultat inte går att generalisera för alla lärare eftersom undersökningen
endast genomfördes på fyra lärare och inte i en representativ miljö.

Vid kvalitativa undersökningar som vår, är det enligt Bell (2006) svårt att tillämpa
begreppen validitet och reliabilitet, i och med att reliabilitet handlar om tillförlitligheter
i mätningar och validitet avser hur pass sann bilden är av det som undersökts. Vi anser
att detta resonemang skiljer sig från det som man är ute efter i kvalitativa intervjuer, där
man försöker förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. För att uppfylla
dessa kriterier har vi under våra intervjuer varit noga med att ställa följdfrågor för att
verkligen få svar på den fråga vi ställt. Vi har även tagit hänsyn till vad Bell (2006)
skriver om pilotundersökningar. Vi anser att genom att göra en pilotundersökning innan
själva studien påbörjas stärker det validiteten för studien. Genom att Burell och Kyle
(2003) uppmärksammat oss på checklistorna, som kan användas i en studie och som vi
anser att vi följt, stärker det vår studie ytterligare, tror vi.

Vi har försökt stärka tillförlitligheten genom att spela in de flesta intervjuer med hjälp
av bandspelare. Vi har på så sätt kunna fånga respondenternas uppfattningar med
relativt stor tillförlitlighet. Närvaron av en bandspelare kan påverka de svar vi fick av
den orsaken att respondenterna kan ha svårt att prata inför den. Nu anser vi att detta inte
var fallet då våra intervjuer har gett mycket material. Vi är även medvetna om att
respondenternas uttalade uppfattningar inte alltid stämmer överens med deras egentliga
sätt att undervisa.

Vi anser följaktligen att vi belyst och beskrivit delar av det material vi fått presenterat
för oss av våra respondenter. Vi har valt att presentera det material som vi ansett
intressant för studiens syfte. Generellt var vår uppfattning att ingen arbetade utifrån
olika lärstilar i sin undervisning, utan att de utgick enbart ifrån caset vid intervjuerna.
Den tolkning som gjorts av intervjuerna har påverkats av forskarnas personligheter och
förförståelse. Detta innebar att andra tolkare kunde ha fått ut andra saker av samma
material.

Vi är väl medvetna om att resultatet hade blivit mer nyanserat om vi hade haft tid och
möjligheter att genomföra fler intervjuer.

Svårigheter under arbetets gång
När vi påbörjade detta arbete sökte vi bland litteratur, uppsatser och publikationer via
olika databaser. Det framkom snabbt för oss att det fanns mycket forskning samt
tidigare studier gjorda inom områdena undervisningsmetoder samt lärstilar, dock var det
inte mycket om det kinestetiska lärandet i matematikundervisningen. Vi kan se det som
både för- och nackdel att vi under arbetets gång inte haft möjlighet att direkt relatera vår
problemformulering till tidigare studier eller lärare ute på fältet. Dels har vi haft fria
tyglar att utforma vår uppsats efter vad vi själva anser är viktigt, utan att influeras och
omedvetet styras av tidigare skrifter. Men å andra sidan finns det risk för att vi blivit för
smala i vårt resonemang och tappat ett vidare perspektiv inom området.
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Resultatdiskussion

Syftet är att studera lärares erfarenheter och inställning av kinestetisk lärstil samt hinder
och möjligheter för en undervisning som främjar kinestetiskt lärande enligt de fyra
lärares som deltagit i studien. Studien är avgränsad till att gälla undervisning i
matematik.

Genom att granska resultatet av vår studie fann vi att lärarna inte enbart arbetade utefter
en lärstil i sitt upplägg av matematiklektionerna. Eleverna skulle arbeta enskilt efter en
gemensam genomgång, fast inom samma område. Dunn (2001) anser att dagens skolor
bedriver en alldeles för traditionell undervisning där individens egen lärstil blir åsidosatt
och av de fyra lärstilarna som vi skriver om här är dock två av dessa lärstilar mer
traditionella (visuell och auditiv). Kinestetiska elever kommer inte fram i de
traditionella undervisningsmetoderna, enligt oss.

Lärarna resonerar att tiden för planeringen inte finns för att se varje elevs lärstil vid
varje undervisning. Vi kan hålla med lärarna angående tidbristen i planering, genom det
vi sett under VFU perioderna, samt att det skulle vara arbetsamt att lägga upp en
individuell undervisning för varje elev i varje ämne under en hel dag. Vi känner dock att
om vi som lärare väl har gjort en individuell planering till varje elev en gång, tror vi, att
det underlättare längre fram. Vi kan då ta hjälp av dessa planeringar till en annan elev.
Lärarna anser att under en dag har de berört de flesta lärstilarna och det känner vi är bra.

Lärarnas syn på undervisningsmetoderna ser olika ut, men det skiljer sig inte så mycket
åt när det gäller deras arbetssätt med elever med det kinestetiska lärandet, utefter caset.
Det som stämmer överens är att lärarna vill varierar sig mellan att undervisa i helklass,
smågrupper och med enskilda elever, någon vill arbeta temainriktat och att eleverna har
tillgång till laborativt material. Lindelöf (2006) menar att människor är mer lika än olika
när de lär. Vi anser genom detta att en metod inte behöver ersätta en annan metod. Det
är variation samt lärarens entusiasm inför sitt eget ämne som är nyckeln till kunskap. En
undervisning behöver alltså inte enligt Linderlöf (2006) och oss enbart rikta sig mot en
specifik elev, men vi anser ändå att en lärare skall se till varje enskild elev. Vi lutar oss
mot Lpo 94 som skriver att en lärare skall se till varje enskild elev. Sharp (1998) anser
att med variation i undervisningen tillgodoser lärare alla elevers lärstilar. Som vi tolkar
resultatet vill lärarna arbetar mot att eleverna skall få tilltro till det egna tänkandet och
att använda matematik i olika situationer. Att de varierar sin undervisning tyder på att
de försöker utveckla elevernas intresse för matematik.

Lärares erfarenheter av kinestetisk lärstil
Vi tror att det fodrar kompetenta lärare för att organisera, anpassa, individualisera och
planera lektioner så att eleverna med det kinestetiska lärandet ges tillfälle till gott
lärande. Som lärarna tagit upp finns tidsbristen vid planeringen av undervisningen och
då fallerar vårt resonemang angående kompetenta lärare. Vi håller med lärarna
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angående tidbristen, men håller ändå fast vid att utbildade och kompetenta lärare är bra
att ha i skolans värld. Vi tror att de ser mer till varje enskild elev.

Lärarna anser att de inte har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter om kinestetisk
lärstil, men att de skulle vilja veta mer. Vi känner att vid intervjuerna med lärarna har
ändå mycket kunskap om undervisningsmetoder som kan användas för elever med det
kinestetiska lärandet framkommit. Boström (1998) skriver att små elever lär sig när det
kinestetiska sinnet och hela kroppen är involverat eftersom huden är ett stort
känselorgan. Därefter utvecklas sinnena i olika takt och ålder Författaren menar att
lärare skall tillgodose alla sinnen för att nå elevernas optimala lärandeförmåga. Genom
detta anser vi att en lärare behöver ha kunskaper om lärstilar i allmänhet.

Lärares inställning till kinestetiskt lärande
Lindelöf (2006) menar att lärarens professionalism finns i kunskapen om hur elever
uppfattar innehållet i undervisningen och att det är undervisningens innehåll som måste
sättas i centrum. Detta är något som lärarna tar upp genom att de vill se till gruppen när
de lägger upp undervisningen. Vi anser att Lindelöf och lärarna resonerar på ett bra sätt,
men vill även poängtera att det inte enbart är innehållet som skall spela en roll. Vi
känner att det är viktigt att eleverna är motiverade för att kunna ta till sig innehållet.
Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) betonar hur viktigt det är att eleverna skall få
lust att lära. I Salamancadeklarationen (2001) ställs krav på att skolan skall anpassa sig
till alla elevers varierande förutsättningar, med en pedagogik som sätter eleven i
centrum. Vi känner att lärarnas inställning till att vilja lära sig mer om lärstilar uppfyller
Salamancadeklarationens krav. Vi anser att det är positivt med deklarationens krav
eftersom Lpo 94 anser att en lärare skall se till varje enskild elev.

Metoder som främjar kinestetiskt lärande
Armstrong (1998) anser att läraren inte skall använd sig av tvång utan låt undervisning
vid unga år vara en sorts nöje. Vi håller med om detta och kan även realtera till att
lärarna i studien skulle vilja arbeta med pjäser som redovisningsformer samt få med
leken mer i undervisningen. Vad kan inte vara mer nöje för eleverna?

Lärare D anser att en gemensam genomgång skulle kunna vara en bra start på lektionen
för att eleverna sedan skall arbeta mer individualiserat på ett sätt som gynnar eleverna
med det kinestetiska lärandet i matematiken. Detta är även något som lärare A talar om,
men anser ändå att eleverna skall ha ett sammanhang med det som de arbetar med. Vi
kan hålla med om detta. Vi tror inte att eleverna skall få arbeta med vad de vill för att de
skall arbeta individualiserat, utan de måste följa en viss planering. Skolverket (2003)
anser att liksom individuellt arbete skall det finnas grupparbete och eleverna bör få
arbeta laborativt samt tematiskt.

Lärare B och C skulle vilja ägna mer tid till gruppövningar där de arbetar med något
matematiskt som alla elever blir delaktiga i och inte enbart de kinestetiska. De anser att



37

detta ökar elevernas förmåga att förstå och använda logiska resonemang, dra slutsatser
och generalisera samt muntligt förklara sitt tänkande, som även deklareras i Lpo 94. Vi
känner att detta kan vara bra eftersom genom dessa gruppövningar kan eleverna
diskutera fram olika lösningar på problem som uppkommer.

Lärarna anser att arbeta tematiskt är något bra, då framför allt lärare D som läst mycket
om detta under sin utbildning. Då lärare D anser att temaarbete gynnar alla elever,
undrar vi varför lärarna inte arbetar mer tematiskt i skolan. Enligt Lindqvist (1989) är
ett tematiskt arbetssätt är en fortskridande process då den tar fasta på behovet av
meningsfull undervisning. Vi anser att ett tematiskt arbetssätt kan gynna alla elever,
men vi funderar även på om alla elever verkligen kommer fram i ett sådant arbetssätt?
Vi tror inte det, men har inga belägg för det.

Då elever med det kinestetiska lärandet inte klarar av att sitta stilla längre stunder
konstaterar vi att det konkreta materialet är väldigt bra för dem i
matematikgenomgångarna samt matematiken för huvudtaget. Detta är även något som
Dunn (2001) påpekar om att elever som måste sitta stilla en längre stund utan att röra på
sig har svårare att lära. Som lärare B förtydligar kan eleverna sitta och rulla lite
elefantskit mellan fingrarna under en genomgång. Då rör de på sig. Detta är även något
som vi kan relatera till oss själva. Vi har lättare att fokusera på något om vi kletar och
rullar elefantskit. Under VFU har vi även reflekterat över en del elever som gärna vill
sitta och slå med pennan på bänken när man har genomgångar, detta kan vara något för
deras lärare att tänka på. Nu var det även så att det var den taktile eleven som ville
fingra på saker, men vi anser att även de kinestetiska eleverna har nytta av det.

Skolverkets rapport (2003) betonar att läraren skall kunna förklara och förmedla
matematiken, kunna anknyta till verkligheten och engagera eleverna. Vi anser att genom
att engagera elever med olika matematiska begrepp samt använda deras kroppar som
mätinstrument anser vi att de berör de vardagliga kunskaperna samt engagerar elever på
ett bra sätt. Lärarna i studien anser att skolgården samt elevers kroppar är ett bra
mätinstrument för att lära sig antal eller area.

Montessorimaterialet bygger på att läraren skall bygga upp en miljö där eleven kan
arbeta fritt, självständigt och individuellt. Vi anser att Montessori har en planerad
verksamhet och en strukturerad miljö där eleverna får laborera och använda olika typer
av sinnestränande, konkret materiel som passar de kinestetiska eleverna bra. Materialet
är upplagt i en viss ordning där varje övning bygger vidare på övningen innan och alltid
innehåller någon form av självrättning. Eleven kan, beroende på material, välja att
arbeta ensamma eller i grupp. Detta var även något som lärare A och B tog upp. De
ansåg att Montessorimaterialet är bra för eleverna med kinestetiskt lärande, det passar
dessutom till alla elever på ett eller annat sätt.

Lärarna som finns med i vår undersökning ser många fördelar med det
utomhuspedagogiska arbetssättet. De flesta lärarna framhåller att eleverna får möjlighet
att lära sig i ett större sammanhang, där teori och praktik direkt kan kopplas till en
helhet, vilket sker genom direkta observationer och upplevelser av verkligheten. Enligt
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Dahlgren och Szczepanski (2004) finns vissa delar av undervisningen som inte kan
åstadkommas i klassrummet utan lärarna måste vara i utomhusbaserade
inlärningsmiljöer. Vi tror att vardagen för många elever utgörs idag av aktiviteter som
präglas av brist på fysisk aktivitet och där rörelsemönstret kan beskrivas som en triangel
så som hemmet, skolan och köpcentrat. Vi anser att det finns en styrka i
utomhuspedagogiken genom att den på ett naturligt sätt för in en ökad rörelse i
undervisningsmomentet. Elever är olika och elever lär sig på olika sätt, det är både vi,
litteraturen och de intervjuade lärarna överens om. Genom att utomhuspedagogiken
består av en mängd olika arbetssätt, möjliggör dessa att många inlärningsstilar
tillfredsställs. Utomhuspedagogik skapar möjlighet, enligt Dahlgren och Szczepanski
(2004) att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller
förtrogenhetskunskap.

Hinder för kinestetiskt lärande
En fördel med grupparbete, om de fungerar väl, är elevers personlighetsutveckling
menar lärarna. Den sociala träningen anses vara en av de mest positiva egenskaperna
som arbetsformen kan generera. En lärare uttrycker det att samhället kräver att eleverna
skall fungera i olika gruppsammansättningar i framtiden och att det är skolans uppdrag
att göra så att de kan göra det. Vi tror att den sociala träningen uteblir om man som
lärare alltid låter eleverna själva formera sina grupper. Oftast väljer de sina vanliga
kamrater och får inga nya erfarenheter då väldigt få klasser har en struktur eller ordning
där alla passar in, accepteras och kan ses som en väl fungerande grupp. Styr läraren
gruppindelningen blir det ofta negativa reaktioner från eleverna, men som lärare B
poängterar vill man som lärare inte dela in eleverna i kategorier utefter hurdana de är.
Det är ett bekymmer som lärarna ställs inför, anser vi. Samtidigt säger Lpo 94 att skolan
har en fostrande funktion.

Vi funderar på om samhället verkligen är anpassat till varje lärstil? Vi anser att elever
med det kinestetiska lärandet kommer i kläm och får inte den undervisningen som de
skulle behöva för att bli en bra samhällsmedborgare. Vi menar att samhället vill att
skolan skall vara traditionell och det är inte vad dessa elever behöver.

Lärarna ansåg att dagens klassrum var för alldeles fyrkantiga och alldagliga. För att
kunna utnyttja klassrummen på bästa sätt ville de anlägga verkstäder i dem. Dunn
(2001) håller med om detta och påvisar att det har alltid har sett ut så. Vi känner väl
igen oss i detta, dels genom vår egen skolgång där vi satt i rader med avsikterna framåt,
dels genom VFU:n.

Lärare D anser att katederundervisning inte får försvinna helt ur lärarnas planering, och
det är något som vi också anser, dock anser vi att det inte gynnar de elever med
kinestetiska lärandet på bästa sätt. Vi och lärare D anser att elever lär sig på detta sätt
som ett komplement. Vi upptäckte att Comenius förespråkar att det var viktigt och att
det fanns mycket att vinna genom klassrumsundervisning, men att det inte fick vara
åldersblandade klasser. Vi håller med Comenius att åldersblandad klass kan vara svårt
att ha katederundervisning för eftersom eleverna är på olika nivåer i kunskaperna.
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Hodgson (2000) anser att katederundervisning är effektiv i att överföra information,
med den är inte effektiv i att stimulera eftertanke. Vi kan hålla med om detta men vill
ändå påstå att katederundervisning är ett bra komplement till annan undervisningsform.

Vi anser att utomhuspedagogiken gör det möjligt att byta lärmiljö, vilket kan bryta
invanda sociala mönster. På så sätt kan alla elever få chans att använda de färdigheter
och kompetenser som är dolda och inte kommer fram i den traditionella undervisningen.
Vi har dock fått fram tydliga nackdelar hos utomhuspedagogiken under våra intervjuer
med lärarna. Det ställs höga krav på läraren då denne flyttar ut undervisningen. Lärare
B trycker på att man måste vara säker i sin lärarroll och ha koll på gruppen och att det är
lätt att stanna kvar i klassrummet för säkerhetens skull.

Uppnående av syfte

Målet med studien var att se studera lärares erfarenheter och inställning av kinestetiskt
lärstil samt hinder och möjligheter för en undervisning som främjar kinestetiskt lärande.
Vi anser att detta mål har uppfyllts i takt med att vi har fått svar på våra
forskningsfrågor av intervjuerna som gjordes med lärarna. Vårt syfte har varit
avgränsande i en smalare väg och det tror vi har gynnat oss i studien. Vi anser att det
har varit ett klart och givet mål under hela studien och därför har det varit lätt att uppnå.

Hur lärarnas erfarenheter och inställning av den kinestetiska lärstilen ser ut anser vi att
vi har fått svar på eftersom lärarna inte hade några förförståelse för ämne sedan innan.
Detta var de noga med att tala om innan intervjuerna påbörjades. Det material som vi
har fått är deras åsikter om hur en undervisning kan tänkas vara upplagd.

Vilka metoder som kan användas i matematikundervisningen för elever med den
kinestetiska lärstilen bevarades av lärarna genom att de gav förslag på metoder samt
olika material som kan tänkas användas.

Vilka implikationer, eller hinder och möjligheter som finns för elever med det
kinestetiska lärandet var svårare att uppnå, men det gjordes. Hinder och möjligheter
som dessa elever kunde tänkas få enligt lärarna var samhället och lärarna själva.
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Slutsatser

Om vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag, nämligen att leda elevernas lärande, anser vi att
vi måste veta hur individen bäst lär in på. En mix av undervisningsmetoder samt ett
gediget utbud av glädje i undervisning, anser vi, är det bästa. Pedagogiken är en praktisk
teori med en bred metodisk repertoar för att individanpassa undervisningen. Vi menar
att läraren är den som äger kompetensen till att anpassa undervisningen till elevens
lärstil. Det är läraren som måste använda en undervisningsstil som passar eleven det vill
säga undervisningen skall inte ske på lärarens villkor utan på elevens. Det är också
viktigt att använda olika metoder som läraren själv tror på annars tror inte heller eleven
att de kommer att lyckas i sin undervisning.

Vi anser att skolorna idag verkligen måste gå in i läroplanen och titta på strävansmålen,
där det tydligt framgår att undervisningen ska anpassas till varje elev, vilket är en
problematik som finns i dagens skola. Det behövs en förändring och ett nytänkande. För
att kunna använda sig av olika metoder och varierande pedagogik krävs det både
resurser och ekonomi för att kunna genomföra detta, men framförallt fördjupad
kunskap. Efter att ha genomfört vår empiriska undersökning och jämfört resultaten med
tidigare forskning har vi fått kunskap om och förståelse för hur lärare kan använda olika
undervisningsstilar i syfte att möta elevers olika behov och lärstilar. Vi anser att det
finns många bra faktorer ur Dunn och Dunn´s lärstilsmodell som vi kan ha nytta av och
ta hänsyn till i våra blivande lärareroller.

För att få ett ännu vidare sammanhang när det gäller lärstilar skulle det vara intressant
att forska kring hur medvetna elever är när det gäller att hitta sin egen lärstil. Det skulle
även vara intressant att ta reda på hur föräldrar känner inför vetskapen om att deras barn
arbetar med olika lärstilar. I en vidare diskussion kan man dock fråga sig hur viktigt det
är att kartlägga elevers olika lärstilar. Något som Boström och Wallenberg tar upp
känner vi dock igen från våra lärares svar, för en lärare är det av största vikt att kunna
granska sin egen arbetsstil och undervisningsstil. Detta känns som en viktig bit i det
hela att reflektera över sig själv som lärare.   
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