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Abstrakt
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i lärstilspedagogisk metodik
och är en jämförelse av tre lärstilsanpassade metoder (MIP, CAP och
PLS) utarbetade utifrån Dunns lärstilsmodell. Kopplingar görs också till
Lpo 94 som bland annat föreskriver individualisering, historisk metodik
samt lärandeperspektiv. Undervisningsområdet var klockan för klasserna 2-4 och studien genomfördes på en skola med lärstilsprofilering. Den
kvantitativa studien har en kvasiexperimentell design med beskrivande
statistik och syftet var att testa lärstilsmetoderna MIP, CAP och PLS i
undervisning av klockan samt ställa dessa lärstilsmetoder mot varandra.
Syftet var också att testa elevernas minnesbehållning. Resultaten av
föreliggande studie visar att eleverna lär sig klockan på ett lustfyllt sätt
med hjälp av metodverktygen och att minnesbehållningen är hög men
att mer omfattande studier skulle behövas för få generaliserbara resultat.

Nyckelord: grundskola, individuellt lärande, lärstilar, lärstilsmetodik,
metodisk anpassning.
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Inledning
Att kunna klockan är en livsnödvändig kunskap som många dessvärre
har svårt att lära sig enligt forskning (Andersson, 2008, 2010). Därför är
jag intresserad av att se hur just denna kunskap kan läras in på andra
sätt än de traditionella, för att möta alla elever. Det jag sett i läromedel i
matematik är att ämnesområdet klockan inte upptar mycket plats och
att inlärningsmetoder inte heller är särskilt varierande när det gäller
klockundervisning. Lpo 94 föreskriver att pedagoger ska utgå ifrån
individen och att elever ska få lära på olika sätt, men min erfarenhet är
att detta brister i skolors undervisningssätt (Utbildningsdepartementet,
2006).
Sommaren innan studien genomfördes gick jag en kurs i lärstilsmetodik
där jag utarbetade lärstilspedagogiskt undervisningsmaterial med hjälp
av MIP, CAP och PLS.1 I föreliggande studie undersöks resultatet av hur
elever lär sig klockan via dessa olika lärstilsmetoder med elevers
lärstilspreferens som utgångspunkt.
Anledningen till att jag valt att arbeta med detta är dels mitt intresse för
att barn och vuxna lär in på olika sätt, dels för att testa hur ett egenutarbetat material fungerar i praktiken i en 2:a, 3:a och 4:a. När jag tänker
tillbaka på klockundervisning jag sett under min egen skolgång samt
under min verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen så utgår
pedagoger ofta från läromedel och använder sig av en plastklocka med
ett vred som styr visarna. I övrigt har jag aldrig varit med om övningar
där till exempel hela kroppen får vara aktiv, eller där gruppövningar
varit en del av inlärningen. Därför fann jag det intressant att utforma

Alla tre inlärningsverktyg utgår ifrån samma mål att lära sig klockan. MIP –
Multisensoriskt Inlärningspaket är ett inlärningsverktyg utifrån olika preferenser:
visuell, auditiv, taktil eller kinestetisk preferens. Man lär in genom sin starkaste
preferens för att sedan repetera genom en annan. CAP – Kontraktsprogram är
uppbyggd utifrån mål där eleven för varje mål väljer inlärningsmetod samt
redovisningssätt. Innan eleven påbörjar arbetet skrivs ett kontrakt om elevens val med
pedagogen. PLS – Programstege är uppbyggd i små delar där man bearbetar bit för bit,
från det lilla till det stora, med bilder, direkt feedback och hands-on-learning-material.
1
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metodpaket utifrån lärstilstänket som skiljer sig från traditionell undervisning2 och sedan pröva dessa paket i praktiken.

1.1

Problemområde
I vårt läraruppdrag ingår att följa Lpo 94 som föreskriver olika vägar till
lärande, individualisering, att lära att lära samt att möta alla elever
(Utbildningsdepartementet, 2006). Hur fungerar detta i praktiken? Min
fundering är om det är möjligt att möta varje barn och om de kan lära
sig samma sak utifrån samma mål på olika tillvägagångssätt. Hur ser
lärandet med lärstilsmetoder ut? Fungerar metoderna egentligen? Om
nu barnen får möjlighet att utgå från olika sätt att lära, hur påverkar
detta minnesbehållningen, är ytterligare en fråga jag ställt mig.

1.2

Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund där jag går igenom relevanta områden för uppsatsen. Dessa områden är läraruppdraget utifrån
styrdokument, lärandeperspektiv, lärstilar, metodpaketen jag använt
mig av, kritik mot lärstilsmetodik, metodpaketen i förhållande till teori
och avslutas med forskning som rör klockundervisning. Bakgrunden
följs av syftet som i sin tur följs av metodkapitel. I metodkapitlet går jag
först igenom metodval, urval, etiska dimensioner samt validitet och
reliabilitet för att sedan presentera tillvägagångssätt steg för steg, från
utskick till föräldrar till eftertest samt en kort reflektion om styrkor och
svagheter med tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med en kort
redogörelse av sammanställning och analys. I nästföljande kapitel
presenteras resultatet av lärstilsmetoderna som inkluderar analys av
desamma. Uppsatsen avslutas med diskussion som innefattar metoddiskussion, resultatdiskussion samt förslag på vidare forskningsområden.

Traditionell undervisning definieras av Boström (2004) som ”undervisning med
utgångspunkt i lärobokens innehåll, vilket eleverna lär sig genom att själva läsa
innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt genom skriftliga övningar och
muntliga diskussioner” (Ibid. s.21).
2
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Teoretisk bakgrund
I bakgrunden finns teori som föreliggande studie utgår ifrån. Den inleds
med utdrag från läroplanen och vårt uppdrag som bland annat innefattar individualisering och en skola för alla; olika perspektiv på lärande;
lärstilar och metodverktygen MIP, CAP och PLS; lärstilsforskning och
historisk metodik kopplad till det vi idag kallar lärstilar; kritik mot
lärstilspedagogik, metodpaketen kopplade till lärandeperspektiv samt
en inblick i forskning om inlärning av klockan.

2.1

Läraruppdraget utifrån styrdokument
Enligt rådande läroplan, Lpo 94, ska skolan sträva mot att möta varje
individ utifrån dess förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2006). Det innebär att läraren ska möta eleven där denne står för
tillfället och kan därmed inte använda samma metoder och samma
undervisningsstrategier för alla elever i alla lägen. Lpo 94 lägger också
stor vikt vid att elever ska lära att lära, få tilltro till sin egen förmåga,
lära sig ta eget ansvar samt få valmöjligheter i lärandet. Det står till
exempel att ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen
stimuleras att inhämta kunskaper” (Ibid., s.5) och vidare att skolan ska
”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan”
(Ibid. s.12). Med detta synsätt sätts eleven i fokus och inte läraren.
Lärarens uppgift blir att stimulera eleven utifrån dess förutsättningar
och behov.
Skolan har också till uppgift att förmedla verklighetsbaserad kunskap
som för eleven känns meningsfull. Det man lär sig i skolan ska vara av
sådan art som är värdefull i samhällets komplexa verklighet ”… med
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Utbildningsdepartementet, 2006, s.5). Det är också viktigt att eleven får överblick
och sammanhang i lärandet.

2.2

Perspektiv på lärande
Lärande kan ses utifrån olika teoretiska perspektiv. Buli-Holmberg,
Guldahl och Jensen (2007) har behandlat några med lärstilsteorin som
utgångspunkt. De visar på kopplingar till de mer allmänt kända lärandeperspektiven. En sådan koppling hittar vi i det behavioristiska
perspektivet i vilket, som namnet antyder, beteenden och handlingar är
i fokus. Beteenden går att förändra genom förstärkning och betingning,
exempelvis genom omedelbar respons och uppmuntran. Detta förutsät6
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ter att inlärningsmoment delas in i små delar där man går från det lilla
till helheten. Ett annat besläktat perspektiv är kognitivismen, vilket
istället har fokus på den inre lärandeprocessen och reflektion. Det
innebär bland annat att en elev kan tänkas kunna mer än det som
faktiskt märks. Barn kan exempelvis förstå företeelser innan de kan sätta
ord på dem. Sinnenas betydelse är också viktig vid lärandet inom
kognitivismen. Sociokulturellt perspektiv tar, till skillnad mot de övriga
två, inte sin utgångspunkt i individen utan ser denne i en kontext i
samspel med andra. Språket ses som ett redskap och kommunikation är
en förutsättning för utveckling och lärande. Även andra redskap, eller
artefakter, är viktiga för lärandet och ett exempel på detta är datorn som
inlärningsverktyg. Lärstilsperspektivet innefattar enligt Buli-Holmberg
et al. (Ibid.) en syntes av ovan nämnda perspektiv.

2.3

Lärstilar
Lärstilsanpassad undervisning skiljer sig enligt Boström (2004) från
traditionell undervisning. Den senare definieras som ”… undervisning
med utgångspunkt i lärobokens innehåll, vilket eleverna lär sig genom
att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt
genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner.” (Ibid., s.21).
Lärstilar är däremot ett metodiskt synsätt där individens styrkor är i
centrum och det som avgör vilka metoder som lämpar sig för individen
(Lauridsen, 2007). När man vet hur ett barn lär sig kan man bättre
matcha metoden och på så sätt individualisera undervisningen. Boströms forskning (2004) visar att lärstilsanpassad undervisning är
effektivare vad gäller resultat, förståelse och attityder vid grammatikinlärning samt att minnesbehållningen är högre än vid traditionell
undervisning.
Lärstilsundervisning är inte en nödvändighet när elever ska lära sig
lättförståelig information. Den har däremot stor betydelse när man ska
lära sig svår och ny information (Dunn, 2001; Dunn, Dunn & Treffinger,
1995). Vidare bör eleven lära in med sina starkaste preferenser för att
sedan repetera med andra (Dunn, 2001; Lauridsen, 2007).
Kopplingar till lärstilsmetodik kan dras ända till Comenius som levde
1592-1670 (Kroksmark, 2003). Comenius myntade de didaktiska frågorna: Vad? Hur? När? och Varigenom? med särskild tyngd på Hur?frågan. Han månade också om att skolan skulle finnas till för alla oavsett
hur man lär in på, för individen, bästa sätt. Elever är olika och vi ser en
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likhet med lärstilstanken där pedagogen inte är i centrum utan snarare
ska anpassa sig utifrån sina elevers förutsättningar.
Kroksmark (1996) har även studerat Jesus undervisningsmetodik och
pekar på en rad pedagogiska metoder i syfte att anpassa till dem Jesus
undervisade samt i vilken kontext undervisningen skedde. Undervisningen såg olika ut beroende på om han undervisade enskilda personer,
lärjungar eller skriftlärda. De differentierade metoderna var också
tillsynes valda med en medvetenhet om dess inverkan på faktorer så
som kontext, innehåll samt grupp/individ. Denna medvetna metodvariation anser Kroksmark gör att Jesus undervisningsmetodik är mer
komplex och följsam än exempelvis Sokrates.

Dunns lärstilsmodell
Den mest komplexa och bäst dokumenterade vetenskapliga lärstilsmodellen är Dunns lärstilsmodell som bygger på att utgå ifrån individuella
styrkor (Lauridsen, 2007). Det är också denna föreliggande studie utgått
ifrån. Den har vidareutvecklats under 40 års empirisk grundforskning
och innefattar 20 faktorer som Dunn hävdar har olika grad av betydelse
för individer vid lärande. Jag kommer dock främst att beröra de perceptuella preferenserna auditiv, visuell, taktil och kinestetisk samt holistisk
respektive analytisk informationsbearbetning vilka framgår av figur 2.1.
Dessa preferenser kommer också att beskrivas närmare nedan.
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Figur 2.1 Dunns lärstilsmodell med 20 faktorer som har betydelse vid inlärning. Perceptuella
preferenser samt informationsbearbetning är inringade.

Perceptuella preferenser
I Dunns lärstilsmodell hittar vi de perceptuella preferenserna under
kategorin fysiologiska element. Dessa anses vara bland de viktigaste
elementen i lärstilsteorin i och med att de kan omsättas i didaktisk
praktik (Boström, 1998; Lauridsen, 2007). De perceptuella faktorerna
innefattar fyra aspekter: auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Auditiv
preferens är för dem som gärna lyssnar in ny och svår information;
visuell är för dem som lär sig genom att se bilder, text, film och så
vidare; de taktila använder helst händerna genom att pilla med något,
forma saker, lägga pussel med mera medan kinestetisk preferens
innebär att man föredrar att röra på hela kroppen genom till exempel
golvspel, tipspromenad och annat som gör att man rör på sig eller
praktiserar det man ska lära sig.

Holistisk eller analytisk informationsbearbetning
Informationsbearbetning delas i Dunns lärstilsmodell in i två delar, en
analytisk och en holistisk (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). Det handlar
om hur elever behandlar information. Vissa vill få information stegvis i
korta segment för att sedan komma till helheten. Dessa kallas analytiker.
De har inte behov av att få sammanhang av de små delar de tar in i ett
9
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initialt skede och oftast tillgodoses dessa elevers preferens i traditionell
undervisning. Holistiker däremot, vill börja med helheten för att se
informationen i sitt sammanhang för att sedan gå in på de små delarna.
För dessa kan det lämpa sig att inleda ett nytt område med en rolig
historia eller berättelse som rör ämnet. När de holistiska elevernas
intresse fångats och de förstått varför de ska lära sig den nya informationen är de motiverade att gå in på detaljer.
De flesta studenter på akademisk nivå (minst 55 %) lär in bäst genom ett
holistiskt förhållningssätt framför ett analytisk (Dunn, 2003b). Det
innebär att de koncentrerar sig på svårt och nytt material genom en kort
inledning med en anekdot kopplad till deras verklighet; genom att
använda drama, serier och humor; får innehållet förstärkt med bilder,
serier och färger; får innehållet presenterat i korta sektioner som tillåter
pauser för internalisering; främst arbetar taktilt/visuellt eller kinestetiskt/visuellt än auditivt/visuellt samt ges valmöjligheter för bland annat
vem man ska arbeta med, när och var. Om man däremot ser till traditionell undervisning så är det snarare minoriteten –analytiker, som gynnas
utifrån sin lärstil.

2.4

Metodpaket
I denna studie använder jag mig av tre olika metodpaket utifrån Dunns
lärstilstanke (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 2003). Gemensamt för dessa
tre inlärningspaket är sju identiska mål för klockinlärning, att de har en
analytisk och en holistisk titel, ett sluttest samt att alla finns inspelade på
CD. Bilder på de tre metodpaketen samt tillhörande material finns som
bilaga 2 och utdrag från desamma finns som bilaga 3. Nedan följer en
genomgång av respektive metodpaket.

MIP – Multisensoriskt inlärningspaket (Multisensory
Instructional Package)
MIP är ett metodpaket som utgår ifrån de fyra perceptuella sinnena
visuell, auditiv, taktil och kinestetisk (Dunn, 2003a). För varje del finns
ett antal övningar utifrån respektive sinne i syfte att uppnå de uppsatta
målen. Eleven väljer att börja med sin starkaste preferens för att sedan
repetera genom en annan. Oavsett vilket sinne eleverna väljer, är
uppnåendemålen desamma. Paketet innehåller många olika metodiska
redskap så som stenciler med bilder och text för de visuella, CD-skivor
med inspelat material och samtalsövningar för de auditiva, hands-onlearning-material för de taktila samt golvspel och golvklocka som
10
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aktiverar hela kroppen för de kinestetiska. Se exempel på dessa metodverktyg i bilaga 2.
MIP är särskilt lämpad för elever som både behöver hög struktur,
repetition samt valmöjligheter när de lär sig (Dunn, 2003a).
Studier visar att studenter med hjälp av MIP, och med hjälp av att
medvetet arbeta med sina starkaste lärstilspreferenser, lär sig mer,
fortare och med mindre frustration än när de försöker lära in med
andras lärstilspreferenser (Burke, 2003).

CAP – Kontraktsprogram (Contract Activity Package)
CAP:en är utformad utifrån mål (Dunn, 2001). För vart och ett av målen
finns en uppgiftssida där eleven väljer ut ett sätt att genomföra uppgiften samt ett sätt att redovisa uppgiften. Namnet Kontraktsprogram
kommer av att eleven skriver ett kontrakt med läraren, om vilka uppgifter och redovisningssätt eleven ska utföra samt inom vilka tidsramar,
innan arbetet med paketet sätter igång. CAP:en innefattar också gruppinlärningsövningar som avslutning innan sluttestet genomförs. Detta
kan exempelvis vara att genomföra ett drama om metodpaketets innehåll eller andra samarbetsövningar.
CAP:en lämpar sig bäst för elever som kan arbeta självständigt och
fullföljer det de har föresatt sig (Dunn, 2001). Den passar även elever
som inte tycker om att anpassa sig då de får möjlighet att välja på vilket
sätt de olika målen ska uppnås samt att det också finns möjlighet att
välja om man vill arbeta ensam, i par eller i grupp.
CAP som undervisningsmetod har beforskats i olika åldrar, alltifrån
grundskolans tidigare år och ända upp till högskolenivå (Lefkowitz,
2003). Dessa studier har jämfört CAP-undervisning med traditionell
undervisning och visar genomgående bättre resultat med det lärstilsanpassade metodverktyget CAP än med traditionell undervisning.

PLS – Programstege (Program Learning Sequences)
PLS:en är utformad i delar (Boyle, 2003). I engelsk version används
ordet ”frame” för respektive uppgift, där jag istället valt att använda
termen ”del”. Varje del innehåller först text, en bild relaterad till innehållet och avslutas med en fråga längst ner på sidan. På baksidan av
varje del finns rätt svar, illustration samt en uppmuntrande kommentar.
Med jämna mellanrum uppmanas eleven att repetera med hjälp av
11
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föreskrivna taktila redskap. Hela PLS:en finns inspelad på CD för dem
som är auditiva, alternativt för dem som behöver stöd i läsningen.
PLS:en är uppbyggd på ett sätt som till stor del utgår ifrån Skinners
behavioristiska perspektiv i det att den ger omedelbar respons på varje
del, är logiskt uppbyggd där man börjar med små delar för att sedan gå
till helheten (Ming, 2003). Den har även dubbel titel, en analytisk och en
holistisk; PLS:en i form av det den behandlar, i mitt fall klockformad;
har en ordlista i början över termer som tas upp i PLS:en; introduceras
med en kort anekdot; är självgående i det att den följer en röd tråd och
strävar mot ett slutmål; innehåller illustrationer som förstärkning;
innefattar taktila repetitionsövningar med jämna mellanrum samt ett
sluttest kopplat till lärandemålen.
PLS:en lämpar sig för taktila och visuella elever som behöver hög
struktur (Boyle, 2003). Den lämpar sig för analytiska elever då den är
utformad efter att först gå igenom detaljer, bit för bit för att sedan gå till
helheten men också för holistiska elever eftersom den även har en
holistisk titel, inleds med en överblick av innehållet och en anekdot samt
är rikligt illustrerad med bilder (Ming, 2003).
Experimentella studier med juridikstudenter visar att PLS och även
CAP är effektivare metoder med signifikant bättre studieresultat än
traditionell undervisning (Boyle, 2003).

2.5

Kritik mot lärstilsmetodik
Coffield, Ecclestone, Faraday, Hall och Moseley (2004) har gjort en
kritisk granskning av olika lärstilsmodeller, däribland Dunns lärstilsmodell. De riktar stark kritik mot Rita Dunn och de som arbetat fram
den lärstilsmodell föreliggande studie tar sin utgångspunkt i. Coffield et
al. (Ibid.) hävdar att lärstilsmodellens förespråkare är oförmögna att se
brister i sin egen modell samt att de inte kan tänka sig alternativ metodik. De menar vidare att Dunns lärstilsmodell är tidskrävande.
Däremot anser Coffield et al. (2004) att Dunns lärstilsmodell innehåller
en del styrkor som att den uppmuntrar lärare att hitta vägar för alla
elever med utgångspunkten att alla kan lära, men på olika sätt. Modellen stämplar inte elever som svaga eller starka utan ifrågasätter istället
lärarens metodik. Dessutom anser de (Ibid.) att modellen ger lärare och
elever ett språk där beteenden som annars anses störande legitimeras
genom att till exempel klassas som uttryck för kinestetisk preferens.
12
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Möjligheten, enligt Coffield et al. (2004), att namnge avvikande beteenden i Dunns lärstilsmodell kan enligt Kroksmark (2006) å andra sidan
leda till kategoriserande. Han hävdar att lärstilsteorin är fullt rimlig när
det gäller sättet att förstå lärande men att den tenderar att förenkla det
komplexa lärandet. Syftet är att göra det hanterbart för lärare, elever och
föräldrar men kan få den negativa effekten att eftersträva ”…ett modernistiskt modelltänkande, som vill förutsäga och ordna alla sorters
lärande.” (Ibid. s.3).
En annan kritik som riktas mot lärstilsmetodik är att den innebär en
förändrad lärarroll (Boström, 2004). Läraren blir den som ska vara den
mest flexibla i klassrummet samt behöver bredda sin pedagogiska
repertoar. Det sistnämnda kan bli en tidsfråga, då lärstilsmaterial till en
början kräver mer förberedelsetid än färdiga läromedel vilket även
Coffield et al. (2004) kritiserar.

2.6

Metodpaket och teoretiska perspektiv
Som framgår av lärstilspaketens beskrivningar så är framförallt PLS:en
inspirerad av ett behavioristiskt perspektiv (Buli-Holmberg et al., 2007).
Den tydligaste kopplingen till sociokulturellt perspektiv är inslag i
CAP:en som innefattar gruppinlärningsövningar där samspel och
samtal är en viktig del. Även olika hjälpmedel, eller artefakter, så som
dator och CD-spelare som inlärningsverktyg finns med i de olika
inlärningspaketen vilka också kan kopplas till det sociokulturella
perspektivet. Kognitivismens betoning på sinnenas betydelse går att
koppla till metodpaketen där inte bara synen och hörseln involveras
utan även många fler sinnen. Den varierande metodiken samt det
individanpassade lärandet är inte heller det exklusivt för lärstilsperspektivet utan återfinns både i Jesus undervisningsmetodik (Kroksmark,
1996) samt i Comenius lära (Kroksmark, 2003). Lärstilsmetodiken är
alltså inget nytt påfund med unik metodik utan snarare en utveckling
av tidigare perspektiv och metodik. Dessutom stämmer lärstilsmetodiken väl in på styrdokumentens riktlinjer som bland annat innefattar
individanpassat lärande med eleven i fokus (Utbildningsdepartementet,
2006).

2.7

Klockundervisning
Janeslätt (2009) skiljer på att kunna avläsa klockan och att kunna använda sig av den information som klockan ger. Hon har studerat barns
tidsuppfattning och poängterar vikten av att kunna klockan för att klara
av vardagen. Tidsuppfattning utvecklas redan i förskoleåldern – innan
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de får lära sig klockan i skolan, och bör enligt Janeslätt stimuleras under
systematiska former redan i förskolan.
Även Andersson (2008) understryker hur viktig klockkunskapen är och
har studerat barn med matematiska svårigheter. Barn med svårigheter i
matematik har speciellt svårt för just klockinlärning och detta förklaras
med att det kräver att kunna tänka i flera steg som innefattar flera olika
typer av matematiska tillvägagångssätt så som räkning och termer
(Andersson, 2010).
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Syfte
Syftet med studien var att undersöka om metodverktygen MIP, CAP
och PLS lämpar sig för inlärning inom området ”klockan”. Syftet var
också att ställa de tre metoderna mot varandra genom att se till resultatet på elevernas för- och eftertester.

3.1

Frågeställningar
Lämpar sig de tre metoderna MIP, CAP och PLS för klockundervisning?
Vilket blir elevernas resultat med dessa tre metoder?
Skiljer sig resultaten för de olika inlärningspaketen åt?
Hur förhåller sig resultaten i de två eftertesten till varandra?
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Metod
Här presenterar jag hur jag gått tillväga. Först kommer en introduktion
om metodval, urval, etiska dimensioner samt validitet och reliabilitet.
Efter detta följer en genomgång av genomförandet av undervisningen
med hjälp av metodpaketen i tre jämförelsegrupper och till sist hur jag
sammanställt och jämfört resultatet.

4.1

Metodval
Denna studie har en kvantitativ ansats där jag gjort en kvasiexperimentell studie. En experimentell studie studerar orsakssamband men
benämns istället kvasiexperimentell design när man inte kan randomisera personer för likvärdiga grupper på grund av exempelvis praktiska
skäl (DePoy & Gitlin, 1999). I föreliggande studie har deltagarna inte
kunnat randomiseras vilket innebär att grupperna inte är likvärdiga.
Intresset har varit att se på de tre olika inlärningsverktygen där jämförelsegrupperna inte varit direkt jämförbara och därför faller studien
under kvasiexperimentell design. Valet bygger till stor del på begränsad
tid för studien. Studien syftar till att undersöka och redovisa elevernas
prestation genom för- och eftertester, minnesbehållning efter tre veckor
samt att se hur användandet av metodverktygen MIP, CAP och PLS
fungerar. Jag har också valt att presentera resultatet med deskriptiv
(beskrivande) statistik vilket innebär att analys av resultat tolkas och
beskrivs i form av tabeller och diagram (Stensmo, 2002). Den deskriptiva
statistiken har till uppgift att åskådliggöra och ge en överblick av
insamlat material (Befring, 1994).

4.2

Urval
Den skola jag valde att genomföra min studie i har bland annat lärstilar
som sin profilering. Det innebär att skolan arbetar utifrån pedagogik där
eleverna får chans att lära sig på det sätt som passar dem bäst. De har
däremot inte tidigare arbetat med de tre metodpaketen jag använde mig
av i studien –MIP, CAP och PLS.
De elever som medverkade i studien var de elever som av min kontaktperson och tillika lärare på skolan ansågs behöva arbeta med klockan
utifrån de uppnåendemål jag satt upp i samtliga tre metodpaket. Målen
var anpassade för vad som enligt många läroböcker lärs ut i skolår 2-3
men läraren ansåg att många i dåvarande 4:an också skulle behöva
repetera och arbeta med detta. Alla skolans elever i klasserna 2-4
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medverkade vilket totalt var arton elever, nio i 2:an, tre i 3:an och sex i
4:an. Hur eleverna fördelades i respektive metodgrupp redovisas
närmare i delkapitlet nedan under rubriken tillvägagångssätt.

4.3

Etiska dimensioner
Studien är gjord med hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som
är framtagna av Vetenskapsrådet (Stensmo, 2002). I enlighet med
informationskravet har alla inblandade informerats om studiens syfte
och utformning innan de deltagit. Eftersom studien innefattar elever
under 16 år har föräldrarna också informerats innan studiens början för
att ge tillfälle att påverka barnens medverkan enligt samtyckeskravet.
Deltagande personer i studien är avidentifierade enligt konfidentialitetskravet. Slutligen är nyttjandekravet tillgodosett genom att allt material
som går att koppla till eleverna endast nyttjats inom studiens ramar.

4.4

Validitet och reliabilitet
Validitet kan översättas med giltighet och handlar om att studien mäter
det som är avsett att mäta (Dimenäs, 2007; Stensmo, 2002). Studiens
syfte ska alltså ha en direkt koppling till sättet att mäta resultatet vilket i
detta fall är identiska för- och eftertester.
Reliabilitet kan med ett annat ord benämnas pålitlighet och innefattar på
vilket sätt studien är genomförd (Dimenäs, 2007; Stensmo 2002). Att
uppfylla reliabilitetskrav är viktiga i experimentella studier för att
testinstrument ska kunna resultera i statistisk validitet. I denna kvasiexperimentella studie har reliabiliteten tagits hänsyn till genom att låta alla
genomföra förtestet och slutligt eftertest samtidigt så att eleverna inte
kunnat påverka varandras testresultat. Påverkan hemifrån har också
undvikits i ett initialt skede då jag inte nämnde undervisningsområde i
brevet till föräldrarna. Testen var identiska för att säkerställa att för- och
eftertester kontrollerade exakt samma kunskap. Ytterligare en aspekt
var att låta eleverna genomföra metodpaketen parallellt.

4.5

Tillvägagångssätt
Följande är en beskrivning av tillvägagångssättet under studien: förberedelser inför studien, genomförande av metodverktygen samt för- och
eftertester.

Brev till föräldrar
Ett brev skickades ut till de berörda elevernas föräldrar för att informera
om att jag skulle göra en studie i klasserna 2-4 under höstterminens
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första halva (se bilaga 1). Jag valde att inte nämna något om vad som
skulle läras ut (klockan) för att detta inte skulle påverka resultatet, utan
koncentrerade mig på själva studien och utförandet. Brevet skickades ut
av klassläraren i samband med veckobrevsutskick veckan innan studien
påbörjades.

Förtest
Jag besökte eleverna under en lektion, presenterade mig själv och
berättade kort om undersökningen och att förtestets syfte vara att se vad
de hade för förkunskaper om klockan. Därefter fick de göra förtestet.
Två elever, en i 3:an och en i 4:an, var frånvarande denna dag, men
deras tester lämnades till respektive klasslärare som lovade låta eleverna skriva testen så fort de kom tillbaka till skolan.

Introduktion av klockan och lärstilspaketen
Vid mitt andra besök i klassen hade jag en kort holistisk introduktion av
klockan. Detta för att fånga majoriteten av eleverna som enligt Dunns
forskning (2003b) är holistiker och lär sig bäst om de får en lustfylld och
engagerande introduktion av ett nytt område (Dunn et al., 1995). Jag
använde mig av golvklockan jag klippt av ett duschdraperi med en stor
smiley mitt på (se bild i bilaga 2). Barnen fascinerades av den glada
gubben och samtalet om klockan utifrån de utsatta målen förflöt relativt
smidigt. De fick hjälpa till att placera ut de laminerade siffrorna på
klockan och efter det även hitta lämpliga visare för att involvera taktila
och kinestetiska moment i enlighet med den holistiska ansatsen. Vi
pratade om hur visarna skulle peka vid olika klockslag och om antal
minuter på en timme respektive en halvtimme. Till sist hade vi en kort
diskussion om vad som skulle hända om vi slängde alla klockor och var
tvungna att klara oss utan dem. Detta för att klargöra vikten av att
kunna klockan så att lärandet skulle kännas meningsfullt och även
kopplas till livet utanför skolan i enlighet med läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) men också för att motivera elever som kunde
tänkas ha matematiksvårigheter vilket enligt forskning ofta ger utslag i
just lärandet av klockan (Andersson, 2008, 2010). Efter samtalet förtydligade jag de gemensamma sju målen jag satt upp för de tre inlärningspaketen som avslutning av den gemensamma delen.
Inför lektionen hade de båda lärarna för klasserna 2-3:an respektive 4:an
gjort ett förslag på gruppindelning. De hade placerat de mest självgående i en grupp på tre elever, och de som behövde mest stöd i en grupp på
åtta elever. Resterande sju som varken jobbade självständigt och inte
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heller behövde extra mycket stöd hamnade i en egen grupp. Då jag ville
ha lika många i varje grupp justerade jag tillsammans med 2-3:ans lärare
utifrån testresultaten och hennes bedömning av eleverna så att det blev
sex elever i varje grupp.
Efter den gemensamma genomgången runt golvklockan tog jag ut
grupperna en och en. Jag hade velat börja med den starkaste CAPgruppen för att säkert veta att de kunde sätta igång att arbeta vid nästa
tillfälle, men eftersom en del elever tillfälligt saknades på grund av
instrumentlektioner så började jag med PLS-gruppen. Alla grupper
hann få en kort genomgång, varav PLS-gruppen fick (behövde) den
längsta tiden och CAP-gruppen den kortaste. Detta för att PLS-gruppen
hade flest frågor och var överlag livligast. Jag visade alla grupper sina
respektive metodpaket och berättade kort hur de var uppbyggda samt
vad eleverna skulle börja med nästa gång när de fick sitt eget inlärningspaket i handen.
Under andra tillfället var en av eleverna i 4:an fortfarande borta sedan
förtestet gjorts. Läraren i 4:an hade då skickat med förtestet hem till
eleven. Den andra eleven var dock tillbaka och hade av 2-3:ans lärare
fått fylla i förtestet vilket jag fick direkt när jag kom till skolan. Ytterligare en elev var frånvarande vid detta andra tillfälle.

Metodpaketen MIP, CAP och PLS
Vid mitt tredje besök var alla elever närvarande. De i CAP-gruppen fick
sätta igång direkt efter en påminnelse om hur de skulle börja. Sedan
repeterade jag kort för PLS-gruppen hur deras inlärningspaket fungerade. Ett problem var att antalet CD-spelare var begränsat så att alla som
ville lyssna igenom PLS:en inte kunde göra det. De hade lite svårt att
komma igång men när de väl börjat, arbetade de på snabbt. Slutligen
var det dags att sätta igång MIP-gruppen (där de två eleverna som varit
borta tidigare ingick).
Efter att ha fått igång alla tre grupper gick jag avsides med de två
eleverna som varit borta vid andra tillfället respektive de båda föregående tillfällen. Eleven som fått sitt test hemskickat överlämnade detta
ifyllt till mig innan vi började samtalet. Jag berättade för dem om
studien, pratade utifrån de sju uppsatta målen för metodpaketen och
gick sedan igenom MIP:en eftersom de båda hörde till MIP-gruppen.
Efter detta fick även de sätta igång att arbeta med sitt inlärningspaket.
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Eftertest direkt efter metodpaketet
Allteftersom eleverna blev klara fick de fylla i ett eftertest som var
identiskt med förtestet. Syftet med detta var att testa vad de kunde
direkt efter genomfört metodpaket. Tempot varierade och en elev hann
färdigt redan första lektionen med sin PLS. För övriga elever tog metodpaketen 2-3 lektionstillfällen innan det var dags för eftertest.

Eftertest för minnesbehållning
Eleverna fick skriva ytterligare ett eftertest för att testa minnesbehållningen. Detta skedde tre veckor efter första eftertestet. En elev var borta
vid detta tillfälle och fick göra testet nästföljande vecka. Ytterligare en
elev i PLS-gruppen hade flyttat vid detta tillfälle och föll därför bort i
andra eftertestet.

Styrkor och svagheter med tillvägagångssättet
Det är viktigt att lyfta fram styrkor och svagheter med en studies
tillvägagångssätt (Augustsson, 2007). Styrkor med föreliggande studies
tillvägagångssätt var att metodpaketen, förtestet samt det andra eftertestet genomfördes samtidigt. I och med att eleverna inte påverkade
varandra utan skrev testen och genomförde metodpaketen under
likvärdiga premisser fick testresultaten hög statistisk reliabilitet. Samtidigt kan det samtida genomförandet av metodpaketen vara en svaghet
om dessa är nya metoder för eleverna då det för pedagogen blir svårt att
hjälpa de elever som behöver stöttning och vägledning. En annan aspekt
som inverkar på studiens reliabilitet är det begränsade antalet medverkande i respektive metodpaket. Detta i sin tur påverkar huruvida
studiens resultat är generaliserbart eller ej.

4.6

Sammanställning och analys
Slutligen sammanställdes alla testresultat med hjälp av Microsofts
Excel-program. Tilläggas kan att jag vid rättning genomgående valt den
lägre poängen när jag varit osäker på om eleven skulle få rätt eller inte.
Resultaten av de tre olika testen omvandlades till procent och delades in
i grupper för respektive inlärningspaket. Även en sammanställning av
de olika gruppernas medelresultat i procent gjordes och presenteras i
nästföljande kapitel.
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Resultat
I denna del presenteras resultaten av de tre testen: förtest och två
eftertest, samt analys av resultaten.

5.1

Analys av gruppernas testresultat
Figur 5.1 visar resultaten i procent för MIP-gruppen där 100 % alltså är
full poäng på testen. Staplarna visar förtestets resultat, första eftertestet
samt det andra eftertestet som genomfördes tre veckor senare. Poängen
ökar för samtliga i MIP-gruppen förutom för dem som fått full poäng på
tidigare test –dessa står dock kvar. Elev 2 är den som hade lägst poäng i
MIP-gruppen på förtestet men får full pott på båda eftertesten. Resultaten utvecklas positivt där även minnesbehållningen är hög.

MIP-gruppens testresultat
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Figur 5.1 MIP-gruppens resultat på de olika testen i procent.
I CAP-gruppen var resultaten överlag högre än i övriga grupper där
elev 5 och 6 hade alla rätt på samtliga test vilket framgår av figur 5.2.
Elev 3 och 4 hade 80 respektive 90 % på förtestet och spikade båda
eftertesten. Anmärkningsvärt är dock att elev 1 svarade 70 % rätt på
förtestet, 100 % på första eftertestet men gick sedan ner på 90 % på
andra eftertestet. Detta skulle möjligen kunna tyda på slarv på andra
eftertest eller på att eleven glömt lite efter tre veckor.
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CAP-gruppens testresultat
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Figur 5.2 CAP-gruppens resultat på de olika testen i procent.
PLS-gruppens resultat framgår i figur 5.3 och är den grupp med mest
varierande resultat i samtliga test. Hälften av eleverna i PLS-gruppen
har sämre resultat i andra eftertestet än första medan två elever ökar
eller ligger kvar på samma resultat. Elev 4 har inte gjort eftertest två på
grund av att eleven flyttat och då inte fanns kvar i klassen när testet
gjordes. Anmärkningsvärt för den eleven är dock att resultatet ökade
från 50 % rätt på förtestet till 100 % rätt på första eftertestet vilket är den
största ökningen från ett test till ett annat bland eleverna i samtliga
grupper.
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PLS-gruppens testresutlat
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Figur 5.3 PLS-gruppens resultat på de olika testen i procent.

5.2

Analys av gruppernas övergripande resultat
En konklusion av elevernas utveckling och framförallt minnesbehållning är att de i stort ökat från förtestet till det andra eftertestet och
att ingen fått under 80 % på andra eftertestet som visar minnesbehållningen. Efter tre veckor minns de alltså relativt mycket av innehållet.
Figur 5.4 visar testens sammanlagda procentuella resultat indelat i
respektive inlärningspaket. Vi ser att PLS-gruppens medelresultat var
det lägsta i förtestet samt att de gör ett stort kliv till första eftertestet och
sjunker något till eftertest två. MIP- och CAP-gruppen ligger ganska
nära varandra men MIP-gruppen slutar på 100 % rätt medan CAPgruppen ligger något lägre.
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Gruppernas utveckling i procent
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Figur 5.4 Gruppernas utveckling med sammanlagt testresultat i procent.
MIP-gruppen skiljer sig också från de andra två grupperna i det att de
höjer sig från det första eftertestet till andra som testar minnesbehållningen. Som framgick i figur 5.1 så handlar det dock endast om en elev
som presterar bättre på andra eftertestet än det första eftertestet, medan
de övriga hade full pott på båda eftertestet. Därför anser jag skillnaden
för liten för att vara relevant. PLS-gruppen har däremot större skillnader
på de två eftertesten där de sjunkit från 93 % till 88 %. Denna utveckling
är mer relevant då testets kunskapsnivå visade sig ligga bättre utifrån
deras förkunskaper än för de övriga gruppernas.
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Diskussion
Följande kapitel diskuterar föreliggande studie i förhållande till syfte
och frågeställningar. Det innehåller en metoddiskussion som efterföljs
av en resultatdiskussion. Till sist kommer förslag på framtida forskningsområden.

6.1

Metoddiskussion
Det Lpo 94 föreskriver om att lärande ska vara av sådan art som är
värdefull i samhällets komplexa verklighet ligger till grund för att jag
valde klockan som undervisningsområde (Utbildningsdepartementet,
2006). Att det dessutom finns forskning som visar att just klockkunskap
är något som många har svårt för, och framför allt de som har svårigheter i matematik, gjorde ämnet än mer relevant (Andersson, 2008, 2010;
Janeslätt, 2009). Jag anser därför ämnesområdet klockan som högst
relevant för föreliggande studie.
Vid första introduktionen ville jag vara säker på att hinna introducera
CAP:en med tillhörande material för CAP-gruppen för att de säkert
skulle kunna sätta igång på egen hand vid nästföljande lektion. Det var
dock inte möjligt att börja med CAP-gruppen på grund av individuella
instrumentlektioner men visade sig heller inte påverka utgången
eftersom alla grupper hann få sin introduktion vid samma tillfälle.
Ytterligare en aspekt som visade sig inte ha någon nämnvärd inverkan
på resultatet var eleven som gjort sitt förtest hemma. Detta eftersom jag
vid senare tillfälle hade en personlig genomgång av målen med eleven i
fråga (samt ytterligare en elev) och då såg att hon kunde de uppsatta
målen samt att hon hade alla rätt på båda eftertesten.
En aspekt som jag däremot tror kan ha haft inverkan på resultatet var
avsaknaden av CD-spelare. Det gick inte att tillgodose alla elever som
önskade lyssna på framförallt PLS:en vilket kan ha gjort att de gjorde
sämre ifrån sig än om de fått lyssna till inlärningspaketet. Syftet med det
inspelade materialet var som tidigare nämnt dels att underlätta för de
elever som behöver stöd i läsningen men också för dem med auditiv
preferens (Boyle, 2003). Problemet med de lässvaga avhjälptes dock
genom att 2-3:ans klasslärare satte sig med några av PLS-eleverna för att
läsa och stötta vid behov. Det fråntar däremot den självgående aspekten
då vissa elever kanske passade på att fråga mer än vad de gjort om de
suttit själva med en CD-skiva.
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Jag hade också behövt mer tid och större lugn i klassrummet för elevernas skull, framförallt för MIP-gruppen som hade svårast att komma
igång. Att MIP-gruppen hade svårast att komma igång berodde på att
MIP:en skiljer sig från de övriga två inlärningspaketen genom att
eleverna inte följer MIP-häftet i sidordning (Dunn, 2003a). Eleverna ska
istället välja vilken sinnespreferens (visuellt, auditivt, taktilt eller
kinestetiskt) de vill ha som utgångspunkt, och i och med det också
vilken sida de ska börja med innan de kan sätta igång (se exempel på
utdrag från MIP i bilaga 3). Dessutom började några i CAP-gruppen
komma tillbaka in i klassrummet och be om vägledning medan jag
fortfarande hade genomgång för MIP-gruppen. Det kändes dock viktigt
att utföra alla metodpaketen i jämförelsegrupperna samtidigt för
validitetens skull.
Valet att låta eleverna få olika tid för genomgång av metodpaketen
bygger på lärstilspedagogiken samt läroplanens individanpassade
inriktning. I lärstilsmetodiken är elevens behov och förutsättningar i
centrum och det som avgör vilken metodik som lämpar sig bäst (Boström, 2004; Lauridsen, 2007). Även läroplanen lyfter fram vikten av att
möta eleven där denne står (Utbildningsdepartementet, 2006). I genomförandet av föreliggande studie som går att läsa i 4.5 framgår att tidsåtgången för genomgång av metodpaketen samt för de olika metodpaketen anpassats efter elevernas individuella behov. Tidsaspekten varierade
alltså för olika elever med syftet att utgå ifrån individen och på så sätt
vara rättvis ur individens perspektiv.
När det gäller nivån på metodpaketen så framgår det i resultatdelen att
en relativt stor andel av eleverna, främst i CAP-gruppen, hade högsta
möjliga resultat redan på förtestet. Nivån kan således tolkas ha varit för
låg för dessa elever. Det hade därför varit intressant att se hur resultatet
hade sett ut om dessa elever fått göra metodpaket med högre uppsatta
mål, vilket inte fanns tid för i föreliggande studie.
En annan aspekt som framkom som en svaghet i studien var det begränsade antalet elever samt elevernas ovana att jobba med de lärstilsmetodiska redskapen. Detta ligger till grund för att resultatet inte är generaliserbart. Det fanns dock inte fler elever i klasserna som låg på lagom nivå
för lärstilspaketen. Och hade jag använt mig av ytterligare någon skola
för att öka deltagande elever så hade den skolan skilt sig från den
aktuella skolan genom att inte ha en delvis inarbetad lärstilspedagogik.
Elevernas gemensamma skoltillhörighet med lärstilsprofilering, testens
identiska utformande samt att lärstilspaketen utfördes samtidigt och
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med samma förutsättningar gjorde att studien däremot har hög reliabilitet (Dimenäs, 2007; Stensmo 2002). Eftersom studien har lärstilsmetodisk
teorigrund kan man ifrågasätta om traditionella skrivtest är tillämpbara
och valida. Jag fann dock inget tillförlitligt alternativ som tillgodosåg
elevernas lärstilspreferens då syftet med studien förutsatte jämförbara
reliabla resultat. I och med att testen var identiska kunde de alltså
jämföras med statistisk validitet. Förtestet samt det andra eftertestet
genomfördes också parallellt. För att visa vad de kunde direkt efter och
dessutom kunna stämma av minnesbehållningen gjordes däremot det
första eftertestet direkt efter genomfört metodpaket och därmed inte
parallellt eftersom de arbetade i olika takt.

6.2

Resultatdiskussion
Det som utmärker metodpaketet MIP är att eleverna väljer sin starkaste
preferens och repeterar med andra (Dunn, 2001; Dunn, 2003a; Lauridsen, 2007). I resultatet framgår att eleverna lärt sig de uppsatta målen
med hjälp av detta verktyg och stämmer väl överens med tidigare
forskning som visar att elever lär sig bättre med sin starkaste sinnespreferens som utgångspunkt (Burke, 2003). CAP som metodpaket är det
som kräver mest engagemang och företagsamhet av eleverna (Dunn,
2001). Det höga resultatet kan ge en vink om att dessa elever har goda
förkunskaper och alltså hade behövt en högre nivå. Tidigare forskning
visar också på högre resultat med CAP-verktyget, men då i relation till
traditionell undervisning (Lefkowitz, 2003). PLS är det metodverktyg
som riktar sig till de elever som behöver mest stöd (Boyle, 2003). Även
PLS:en är beforskad med positiva resultat i experimentella studier där
den jämförts med traditionell undervisning (Boyle, 2003). Gemensamt
för samtliga grupper är att testresultaten ökar från första testet till andra
eftertestet vilket är i kongruens med Boströms forskning om lärstilsundervisning som innefattar elevers minnesbehållning (2004).
Tidsaspekten är en del som kan ha haft inverkan på föreliggande studies
resultat. I och med att tiden anpassades utifrån individernas behov
varierade tidsåtgången för de olika eleverna samt för de olika metodpaketen. Som går att utläsa i introduktionen av klockan och lärstilspaketen
i avsnitt 4.5 så var PLS-gruppen den livligaste gruppen och den grupp
som ställde flest frågor. Denna grupp var också den, som på grund av
livligheten och mängden frågor, fick mest tid till genomgång av sitt
lärstilspaket. Tidsaspekten kopplades i metoddiskussionen (6.1) ihop
med läroplanen samt lärstilsmetodiken och kan också ha haft inverkan
på resultatet. En fråga man kan ställa sig är hur resultatet hade skilt sig
27

Gabriella Henriksson

2010-11-13

om de olika metodgrupperna fått lika lång tid till genomgången av sitt
metodpaket. Med tanke på att CAP:en är utformad för att lämpa sig bäst
för elever som kan jobba självständigt (Dunn, 2001) samt att PLS:en
lämpar sig för dem som behöver hög struktur (Boyle, 2003) anser jag
dock att tidsbegränsning inte varit i kongruens med lärstilsmetodikens
grundförutsättning att individanpassa (Lauridsen, 2007) och därför inte
gett lika tillförlitliga resultat. Jag anser därför att tidsanpassningen
utifrån elevernas egna frågor och behov av hög struktur är en nödvändighet för att göra metodpaketen rättvisa.
En slutsats jag dragit av föreliggande studie är att utvecklingen av
elevernas klockkunskaper har haft en övergripande positiv utveckling –
framförallt med hänsyn till minnesbehållningen som visar sig i eftertestens relation till varandra där ingen elev hade under 80 % rätt på
andra eftertestet. Detta visar att eleverna även över tid till stor del minns
det de lärt sig under föreliggande studie.
En annan slutsats är att de mest tillförlitliga resultaten finns i PLSgruppen då eleverna i den gruppen visade sig ligga närmast metodpaketens nivå med möjlighet till utveckling. Både MIP- och CAP-gruppen,
men framförallt CAP-gruppen, visade sig kunna mer än väntat och fick
därmed höga resultat i förtestet. De förbättrade dock sina resultat vilket
visar att de lärde sig en del även om steget inte blev lika markant som
för PLS-gruppen. Detta visar på att nivån på metodpaketen MIP, CAP
och PLS är en viktig aspekt för utgången när pedagoger ska använda sig
av dem i undervisningen.
När eleverna väl kommit igång med sina respektive metodpaket upplevde jag det som att de uppskattade variationen samt de olika övningarna och uppgifterna som metodpaketen innehöll. Även läraren i 2-3:an
kommenterade att hon såg att eleverna hade roligt när de arbetade med
materialet om klockan. Det ser jag som en vinst i sig då det är eftersträvansvärt utifrån Lpo 94 som föreskriver lustfyllt och meningsfullt
lärande (Utbildningsdepartementet, 2006). Jag anser dessutom att
lärstilsmetodiken lämpar sig väl utifrån läroplanens riktlinjer då den
också föreskriver att läraren ska möta varje individ utifrån dess förutsättningar och behov. Den kritik som riktats mot lärstilsmetodiken där
lärarens roll förändras (Boström, 2004) ser jag inte som ett problem utan
snarare som en förutsättning för att individualisera. Det går också att
uttolka i Lpo 94 då läroplanens formulering riktar sig till lärarens
uppdrag att möta varje individ och följaktligen förväntas vara den som
anpassar undervisningen för att hitta vägar till olika individer (Utbild28
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ningsdepartementet, 2006). Det kräver olika metoder för att matcha och
på så sätt individualisera undervisningen.
Pedagoger måste vara medvetna om att lärstilspedagogiken kräver en
del merarbete, som också påvisas av Coffield et al. (2004), men ytterst
sett så kanske det inte är vad vi gör som är det avgörande, utan vår
inställning. Är vår inställning att möta varje individ? Om vi vill individualisera ser jag lärstilspaketen som värdefulla verktyg att möta elevers
olika behov. Det är dock av yttersta vikt att först se till individerna och
utifrån det avgöra vilka pedagogiska hjälpmedel dessa främst behöver
och inte börja med metoderna. Detta eftersom metoderna riktar sig till
olika typer av elever (Dunn & Griggs, 2003; Lauridsen, 2007). Att sedan
utforma lärstilspedagogiska hjälpmedel tar tid och energi men är väl
värt mödan om det leder till att eleverna lär på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Vi bör inte förringa lärandets komplexitet som Kroksmark
(2006) varnar för, men däremot kan vi göra vårt yttersta för att underlätta lärandet för våra elever genom lärstilspedagogik (Dunn & Griggs,
2003).
Som framgår av metodavsnittet 4.5 introducerades klockmomentet med
en holistisk inledning i enlighet med lärstilsmetodiken. Dunn et al.
(1995) menar att en sådan introduktion kan göra att man motiverar
elever genom att fånga deras intresse när man klargör varför de behöver
den nya informationen. När dessa elever är motiverade kan man sedan
gå in på detaljer. Enligt detta synsätt skulle alltså holistisk introduktion i
olika moment kunna vara ett enkelt medel att börja med lärstilsmetodik
i och med att eleverna blir motiverade att sedan arbeta vidare exempelvis genom traditionell undervisning.
Slutligen drar jag slutsatsen att inlärningsverktygen MIP, CAP och PLS
mycket väl lämpar sig för klockundervisning. Att utarbeta inlärningspaketen inom området klockan gick bra både när det gäller inlärningspaketen men också de tillhörande arbetsmaterialen så som den kinestetiska golvklockan, den taktila inlärningscirkeln med klädnypor och så
vidare, då klockan var relativt enkel att konkretisera på olika sätt med
olika lärstilspreferenser som utgångspunkt. Dessutom ligger testresultaten till grund för min slutsats då jag anser att de i stort hade goda
resultat, både i första som andra eftertestet.
Min implikation är att metodverktygen MIP, CAP och PLS är hjälpmedel som lärare kan ta del av och använda sig av för att på ett tydligt och
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konkret sätt kunna individualisera lärandet och möta alla elever utifrån
elevens förutsättningar och behov.

6.3

Framtida forskning
Som redan framgått finns det en del områden som vidare skulle kunna
beforskas. Utifrån föreliggande studies utförande och förutsättningar
finner jag att det skulle vara intressant med en större studie av dessa
lärstilsmetodiska inlärningspaket där elever skulle få testa paketen inom
olika ämnesområden och över längre tid. De skulle då hinna sätta sig in
i själva metodpaketen och på så sätt fokusera mer på innehållet. Dessutom hade förutsättningarna för att hitta rätt nivå för olika individer varit
bättre och skulle därmed göra studien mer reliabel.
Det skulle också vara intressant att studera den förändrade lärarroll som
en ny metodisk inriktning innebär, dels för att undersöka olika lärares
upplevelser av förändringen men också för att se hur mycket merarbete
det skulle innebära i jämförelse med traditionell undervisning.
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BILAGA 1: Brev till föräldrar
Hej!
Jag heter Gabriella Henriksson, studerar till lärare och
kommer att göra min VFU (praktik) på X-skolan i höst igen
(jag var i 3-4:an våren 2009). Jag ser verkligen fram emot
att träffa era barn igen! 
Skolans lärstilsprofil har länge intresserat mig och därför
har jag valt att skriva mitt examensarbete om just lärstilar.
Jag kommer att göra en studie i klasserna 2-4 där jag testar
3 olika sätt att undervisa utifrån lärstilstänket (det vill säga
att barn är olika och lär sig på olika sätt). Min förhoppning
är att min studie även i framtiden ska vara till hjälp i undervisningen på X-skolan.
Har ni några funderingar kring detta så tveka inte att kontakta mig!
Med vänliga hälsningar
Gabriella Henriksson
xxxxxxx@hotmail.com

X-vägen XX
XXX XX Xxxxxx

Hemtelefon: XXXX-XXX XXX
Mobiltelefon: XXX-XXX XX XX
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BILAGA 2: Lärstilsmaterial

MIP med tillhörande visuellt och auditivt material.

Taktilt och kinestetiskt material till MIP.
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Kinestetiskt material till MIP.

CAP med tillhörande material.
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PLS med tillhörande taktilt material.
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BILAGA 3: Utdrag från metodpaketen
Utdrag från MIP.

Auditiv instruktion
Om du föredrar att lyssna och prata ska du börja med det auditiva
materialet.
Sätt på CD:n ”MIP – Klockan Tick tack! Auditiv”
Läs ”Klockan En introduktion” med hjälp av CD:n
Siffrorna på klockan
Diskutera med en kompis om hur siffrorna sitter på en klocka.
Stenciler med CD
Läs och lyssna med hjälp av CD:n stencilerna:
- Antal minuter på 1 timme och 1 halvtimme
- Heltimmar
- Klockan halvtimmar
- Måla klockan som är…
- En liten berättelse om Per
Världens orkester: Klockan
Be läraren ta fram sången ”Världens orkester: Klockan” på datorn.

Mål 1

Mål 3,5
Mål 2
Mål 4
Mål 2,4
Mål 2,4,7
Mål 3

Varför behöver vi klockan?
Fundera över varför vi behöver klockan. Prata med en kompis
och skriv eller rita tillsammans om 3 gånger då ni behöver klockan.

Mål 6
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Utdrag från CAP.

Mål 1: att kunna sätta ut siffrorna 1-12 på klockan.
Uppgift ett (1)
Det finns fyra (4) uppdrag med lämpliga redovisningssätt. Du måste välja minst ett av
dem.

Uppdrag

Redovisningssätt

1. Rita en egen klocka med siffror.
(V)
2. Prata med en kompis om hur
siffrorna sitter på en klocka. Vilken är
överst, nederst, hur många siffror
finns och så vidare.
(A)
3. Klipp ut siffror (ur t ex tidningar)
och klistra fast dem på ett papper
och gör en egen klocka.
(T/V)
4. Golvklockan. Lägg ut de svarta
siffrorna på golvklockan (ögonen ska
peka rakt upp).
(K)

1. Visa din teckning för en kompis och
berätta om siffrorna och hur de sitter.
2. Berätta för en annan kompis om
vika siffror som finns och hur de sitter.

3. Visa din klocka för en kompis och
berätta hur siffrorna ska sitta på en
klocka.
4. Visa din golvklocka för en kompis
och berätta varför du har satt siffrorna
som du gjort.
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Utdrag från PLS.
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