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FÖRORD 
 
 
Denna rapport är slutresultatet av vårt examensarbete om inlärningsstilar. Vi vill nu tacka alla 
de som på olika sätt hjälpt och stöttat oss under arbetets gång.  
     Först och främst vill vi tacka vår vetenskaplige handledare Arne Forsman. Han har på ett 
konstruktivt och professionellt sätt varit till en stor hjälp för oss genom att kritiskt granska och 
analysera vårt arbete. 
     Vi vill även tacka vår praktikhandledare som gav oss tid och möjlighet att genomföra vår 
undersökning. Tack vare hennes entusiasm och glädje i arbetet har vi fått ytterligare 
inspiration och tillförsikt över vår kommande tid som pedagoger. 
     Vi vill även rikta ett stort tack till praktikklassen. Utan er medverkan hade vi inte kunnat 
genomföra vår undersökning. 
     Sist men inte minst, ett stort tack till alla våra nära och kära. 
 
 
Luleå den 10 december 2002 
 
 
 
 
 
 
Åsa Holmberg      Titti Isaksson 



ABSTRAKT 
 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om och hur undervisningsmetoder baserade på 
olika inlärningsstilar påverkar elevers lärande och engagemang. Undersökningen ägde rum i 
en klass 8 i Luleå kommun under sju veckor höstterminen 2002. Samtliga elevers individuella 
inlärningsstil identifierades via en pilotundersökning. Lektionerna utformades utifrån de mest 
frekventa inlärningsstilarna i klassen. För att mäta elevernas lärande och engagemang fick 
eleverna fylla i enkäter och utvärderingar där de fick skriva ner hur de uppfattat lektionerna 
utifrån en lärande- och engagemangsaspekt. Resultatet av undersökningen visade att man inte 
kan utläsa några klara samband som tyder på att en individ ökar sitt lärande och engagemang 
genom att ha lektioner baserade på dennes personliga inlärningsstil.  
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BAKGRUND  
 
 
Inledning 
 
Kunskaps- och kommunikationssamhället ställer krav på ett livslångt lärande. Samtidigt går allt 
fler elever ut grundskolan utan slutbetyg. En av anledningarna till detta tror vi kan vara att 
undervisningsmetoderna i skolan många gånger är alltför enformiga och traditionsbundna. 
Läraren väljer en undervisningsmetod som han/hon tycker är bra och som stämmer överens med 
lärarens egen inlärningsstil. 

 
Om du arbetar som lärare eller handledare, eller på något annat sätt med 
inlärningsprocesser, bör du tänka på att din egen tankestil förmodligen dominerar din 
inställning till undervisning, kanske i högre grad än du tror. Vi tenderar att undervisa på 
samma sätt som vi tycker om att lära (Dryden & Vos, 1999, s.102). 

 
Utifrån denna metod gynnas de elever som har en inlärningsstil som liknar lärarens medan elever 
som har svårare att ta till sig just detta sätt att undervisa ofta riskerar att betraktas som 
ointelligenta eller slöa. I själva verket handlar det istället om att undervisningsmetoden inte 
stämmer överens med deras personliga inlärningsstilar. Eftersom elever lär sig på olika sätt borde 
insikter om inlärningsstilar vara en självklarhet. Det är hög tid att anpassa undervisningen efter 
elevernas inlärningsstilar.  
     Skolverket fick år 2000 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av orsakerna bakom 
att elever lämnar såväl grundskolan som gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Studien visade 
att användningen av flexibla arbetssätt som tar hänsyn till elevers skilda förutsättningar och 
behov, är en betydelsefull faktor när det gäller elevers möjligheter att nå målen och få 
fullständiga betyg. Fallstudierna visade även att skolans förmåga att anpassa undervisningen inte 
varit tillräcklig samt hur traditionella arbetssätt kan dominera en skola och på ett negativt sätt 
påverka elevers möjligheter att nå målen.  
     När det gäller elever med utländsk bakgrund upptäcktes en rad samverkande faktorer som 
möjliga förklaringar till att dessa elever i lägre utsträckning får fullständiga betyg i grundskolan 
och gymnasieskolan. Vanligt förekommande orsaker är otillräckliga kunskaper i svenska till 
följd av en begränsad vistelsetid, bristfällig skolbakgrund samt brister i stödet från föräldrarna. 
Elever med utländsk bakgrund har även svårt att klara omställningen från undervisningen i 
hemlandet till svenska förhållanden. Stödinsatsernas omfattning och karaktär har också betydelse 
för hur eleverna klarar av att nå läroplanens mål (http://www.skolverket.se/publicerat/regering/ 
index.html#2000). Desto viktigare blir det då för dessa elever att undervisningen anpassas till 
deras inlärningsstilar. 
     Skolan befinner sig i en utveckling, där fokus flyttas från undervisning till lärande och där 
eleven som individ sätts i centrum. Det blir viktigt att se varje elevs unika möjligheter, att hitta 
olika inlärningsstrategier samt att få eleverna att använda så många sinnen som möjligt vid 
inlärningen för att öka inlärningskapaciteten. Vetskapen om och förmågan att kunna arbeta 
utifrån sin personliga inlärningsstil utgör grunden för en effektiv inlärning. Kvaliteten i 
prestationerna ökar och därmed även självkänslan och motivationen (Boström, 1998, s.11-12). 

 
Om du ger din vän en fisk blir han mätt för en dag, men om du lär honom fiska blir 
han mätt för hela livet. Gammalt kinesiskt ordspråk  (Armstrong, 1997, s.164). 
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Under våra praktikperioder har vi provat att använda oss av varierade undervisningsmetoder 
baserade på olika inlärningsstilar. I utvärderingen av dessa märkte vi en tendens till ett ökat 
engagemang och en ökad förståelse hos eleverna. I detta arbete vill vi därför mer grundläggande 
undersöka om och hur undervisningsmetoder som bygger på olika inlärningsstilar påverkar 
elevers lärande och engagemang. 
 
 
Historik 
 
Nutida tankar om utbildning, inlärning och undervisning är inte så innovativa som man kanske 
kan tro. De har utvecklats från tidigare generationers filosofer och lärare, vars idéer och insikter 
inte har försvunnit under årens lopp utan som snarare har omformats och moderniserats. Teorier 
och tankar om inlärningsstilar återfinns redan hos filosofer som Aristoteles, Platon och 
Konfucius. Exempelvis sade filosofen Konfucius som levde för 2500 år sedan:  
 

Blanda det bästa av det nya med det bästa av det gamla. Lär dig genom att göra. Använd 
hela världen som ditt klassrum. Använd musik och poesi i inlärning och undervisning. 
Blanda intellektuellt och fysiskt. Lär dig att lära, inte bara fakta. Tillgodose olika 
inlärningsstilar. Bygg upp goda värderingar och gott uppförande. Ge alla samma chans 
(Dryden & Vos, 1999, s.500). 
 

Comenius (1592-1670) var en tjeckisk pedagog som tidigt fick anseende som pedagogisk 
reformivrare. Han utarbetade läromedel och läroplaner för det svenska skolväsendet. Comenius 
utvecklade sin pedagogiska teori och metod i Didactica Magna. Han förespråkade en gemensam 
undervisning för pojkar och flickor ur alla samhällsklasser. Undervisningen skulle vara åskådlig 
och anpassas efter elevens individuella förutsättningar. Han införde även begreppet didaktik som 
beteckning för studiet av undervisningens grundläggande frågeställningar: vad, hur, när och 
varigenom. Comenius didaktiska och pedagogiska tänkande är på många sätt storslaget även med 
vår tids synsätt. Han ställer kravet på ”en skola för alla”. Comenius menar att vi alla är människor 
i ordets egentliga mening, det vill säga förnuftiga varelser. Därför skall alla ha tillgång till 
kunskaper och bildningen måste nå alla. Skolan ska anpassas efter elevernas individuella 
förutsättningar (Comenius, 1989). Comenius tänkande kan återkopplas till våra tankar om att en 
undervisning baserad på olika inlärningsstilar påverkar elevers lärande och engagemang. 
     En forskning om inlärningsstilar som tilldragit sig stort intresse är Learning Styles (Willing, 
1997). En inlärningsstil återspeglar, enligt denna undersökning, helheten av hur individen 
fungerar kognitivt, affektivt och fysiologiskt. Inlärningsstilen är ett uttryck för individens hela 
personlighet och anses därför ofta svår att ändra på. Det är emellertid möjligt att låta individen 
utforska sin egen stil och därefter medvetet använda den. 
     Ett annat mera detaljerat försök att undersöka inlärningsstilar gjordes av forskaren Reid 
(1987). Han kom fram till fyra inlärningsstilar: 
 
1 Visuellt lärande (t.ex. genom läsning av texter och kartor) 
2 Auditivt lärande (t.ex. genom lyssnande på föreläsningar och bandat material) 
3 Kinestetiskt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med kroppsrörelser) 
4 Taktilt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med beröring och genom egna experiment). 
 
Reids inlärarpreferenser återfinns delvis i Gardners (1996) beskrivning av de sju intelligenserna 
men kompletteras där med verbal/lingvistisk intelligens, matematisk/logisk intelligens, intra- och 
interpersonell intelligens. 
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Resonemang om inlärningsstilar återfinns även i Språkdidaktik, skriven av Ulrika Tornberg. Där 
refererar författaren till Torrance och Ball (ref. saknas) som gjorde flera experiment för att 
utvärdera elevers inlärningsstilar. De lät elever delta i kurser för att bekanta sig med för dem 
främmande metoder. Genom att använda högerhemisfär-orienterade, ickelinjära 
inlärningsstrategier (mentala föreställningar, intuition, brainstorm-sessioner, metaforer o.s.v.) fick 
eleverna tillfälle att använda sina resurser mer effektivt och lära känna helt nya kunskapsfält. 
Resultaten visade dessutom att de mycket väl kunde byta stil från de inlärningsmönster och 
tänkesätt som de från början föredrog, med hjälp av kortvarig men intensiv träning. Enligt denna 
undersökning kan vi lära oss att använda oss av flera olika inlärningsstilar för att ta emot, 
bearbeta och reagera på information (Tornberg, 1999). 
     Dunn & Dunn har utarbetat en modell för hur man skall komma fram till sin egen personliga 
inlärningsstil. Modellen knyter an både till Reid (1987) och Gardner (1996). En individs 
inlärningsstil är, enligt denna modell, en kombination av hur man lättast uppfattar information 
men även huruvida man ordnar information holistiskt eller analytiskt. Om man som individ är 
holistisk ser man i första hand till helheten och kan ha svårt att analysera de delar som helheten 
består av (man ser skogen, men inte de enskilda träden). Om man istället är analytisk har man 
lättare att uppfatta de enskilda delarna och analysera dessa (man ser inte skogen för alla träd som 
står i vägen). Slutligen är individens inlärningsstil, enligt denna modell, även beroende av hur 
fysiska, emotionella och sociala faktorer i skolmiljön påverkar individens koncentration och 
därmed också dennes förmåga att ta till sig informationen. Dunn & Dunn betonar betydelsen av 
de sociala faktorerna både för motivation och för förmågan till koncentration och inlärning (Dunn 
& Dunn, 1995). 
     Enligt en forskningsrapport hämtad ur Lära om lärande har elever framhållit att de lär sig 
bättre om de får arbeta med uppgifter som upplevs berikande och meningsfulla för just dem, 
vilket även bidrar till att eleverna kan skapa en personlig relation till skolarbetet. Att skapa en 
personlig relation till arbetet medför i sin tur ett ökat engagemang och en ökad lust för arbetet 
samt en stolthet över resultatet. I ett skolperspektiv innebär detta att eleverna utvecklar sina 
kunskaper samtidigt som de utvecklas som individer. Att i skolarbetet ha fått erfarenheter som 
lett till en god självvärdering ger sålunda, enligt denna teori, goda förutsättningar för ett fortsatt 
lärande.      
     Slutligen är det viktigt att läraren för vidare det demokratiska samhällets värden och skapar ett 
intresse och en nyfikenhet hos eleverna för att utveckla deras kunskap och främja det livslånga 
lärandet. Hela samhällets grund bygger på att lärarutbildningen utvecklar kompetenta lärare som 
kan skapa den meningsfulla skolan, vilken är en förutsättning för ett bildat, demokratiskt, värdigt 
och fritt folk där den enskildes möjligheter vidareutvecklas med utgångspunkt i individuella 
förutsättningar (Alerby, A, Kansanen, P, Kroksmark,T. 2000). 
 
 
Inlärningsstilar 
 
Inlärningsstilar har sitt ursprung i modern hjärnforskning om hur man lär sig bäst. En individs 
förmåga att lära sig effektivt påverkas av vilka möjligheter hon haft att utveckla just sin unika 
begåvning. Begreppet inlärningsstilar handlar även om våra livsstilar och hur olika vi är, 
samtidigt som det är ett erkännande av dessa olikheters lika värde. Alla människor har sin egen 
inlärningsstil och varje inlärningsstil uppvisar speciella starka sidor, som är unika för varje 
individ. Ingen inlärningsstil är bättre eller sämre än någon annan vilket är viktigt att tänka på 
eftersom föräldrar ofta försöker lära sina barn att lära in saker på samma sätt som de själva gjorde 
när de var unga. Följden blir troligen frustration och misslyckande för både föräldrar och barn 
(Wood, 1999). 



 

 

4

 

En inlärningsstil är det sätt på vilket vi föredrar att tänka, bearbeta och tolka information men 
även hur vi förstår verkligheten. Elevens inlärningsstil påverkar sålunda dennes förmåga att lära 
och förstå. Det är därför omöjligt att specificera ett enda riktigt sätt att studera som skulle vara 
oberoende av individ och situation. För att lära sig på bästa möjliga sätt underlättar det 
följaktligen om man har kännedom om sin egen inlärningsstil. För att upptäcka vilka 
inlärningsstrategier eleverna föredrar är det bra att erbjuda dem varierade arbetssätt samtidigt 
som man är uppmärksam på deras reaktioner vid genomförandet av olika arbetssätt (Jensen, 
1996). Detta kan anknytas till teorin om att undervisningsmetoder baserade på olika 
inlärningsstilar påverkar elevers lärande och engagemang. 
     Att utgå från elevernas inlärningsstilar i undervisningen innebär sålunda att lärarna bygger 
undervisningen på elevernas styrkor och på så vis skapar en positiv inställning till skolan i 
allmänhet och till lärandet i synnerhet. Ett tänkande som utgår från ett aktivt applicerande av 
olika undervisningsmetoder kopplat till inlärningsstilar innebär med andra ord att man ser varje 
individs unika möjligheter utifrån ett produktivt utvecklingsperspektiv (Boström, 1998). Även 
Boström och Wallenberg (1997) menar att vi alla är begåvade på olika sätt och att det är viktigt 
att vara medveten om det: 
 

Hur människor lär sig att på ett effektivt sätt lösa problem, arbeta och lära sig är 
nyckeln till ett livslångt lärande. Trots att alla har förmågan att lära är det ett fåtal 
av oss som använder den fullt ut. Varför? För att alla har sin egen stil för inlärning 
och arbete, även om mycket få verkligen vet vilken stil som passar dem bäst 
(Boström & Wallenberg, 1997, s.33). 
 

 
Inlärningsstilen beror till stor del på personens biologiska beskaffenhet och känslomässiga 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska egenskaper. Begreppet inlärningsstil omfattar 
följaktligen de miljöbetingade, känslomässiga och sociala preferenser en individ har när det gäller 
den egna inlärningen. Känner man till och är medveten om sina starka sidor i inlärningen samt 
vilka preferenser de har kan man lättare utveckla sin inlärningskapacitet. I alla grupper – kulturella 
och akademiska, - finns olika kombinationer av inlärningsstilar representerade, likaså inom varje 
kulturtillhörighet, socio- ekonomiskt skikt eller klassrum. (Dunn & Dunn, 1995). Även Armstrong 
(1988) har framfört en liknande uppfattning: 
      

Det är synnerligen viktigt att vi känner igen och vårdar alla olika former av den 
mänskliga intelligensen och alla olika kombinationer av intelligenser. Vi är alla 
olika huvudsakligen på grund av vi har olika kombinationer av intelligenser. Om 
vi inser detta tror jag att vi har en rimlig möjlighet att tackla de många problem vi 
möter i livet på ett ändamålsenligt sätt (Armstrong, 1987, s.11). 

 
En av de mest intressanta pedagogiska modellerna som har vuxit fram sedan den humanistiska 
pedagogiken kom i fokus är Harvarduniversitetsforskaren Howard Gardners (Jensen, 1996) 
teorier om att det finns sju generella kategorier för att beteckna intelligens. Dessa är följande: den 
verbal-lingvistiska, den musikalisk-rytmiska, den interpersonella, den kroppslig-kinestetiska, 
den intrapersonella, den visuell-spatiala och den matematiskt-logiska.  
     För att i korta ordalag sammanfatta dessa kan man säga att individer med verbal-lingvistisk 
intelligens ofta är pratglada och tycker om att berätta och att lyssna till historier, argumentera, 
läsa och diskutera. De har lätt för att minnas sådant de hör och uppskattar sålunda föreläsningar 
och diskussioner m.m.     
     Musikalisk-rytmiska elever tycker om att dansa och spela musik och hitta på sånger. Det är 
genom rytm, toner och musik de minns och lagrar information.  
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Interpersonella elever har en förmåga att känna på sig hur andra mår, de fångar upp känslor och 
sinnesstämningar, tankar och värderingar. Dessa elever har lätt att ta folk, leda, organisera och 
skapa nätverk och klarar sig socialt sett utmärkt. De tycker även om att samarbeta i grupp och de 
är duktiga på att kommunicera. 
     Kroppslig-kinestetiska elever trivs med rollspel, idrott, utflykter och praktiskt arbete. De lär 
sig så att säga med kroppen. Dessa elever är ofta framgångsrika i slöjd och idrott i skolan.   
     Intrapersonella elever tycker om att arbeta ensamma och vill bestämma sina egna villkor för 
sin inlärning. De är duktiga på att planera och organisera och funderar gärna kring sitt eget 
tänkande. 
     Visuell-spatiala elever är duktiga på att lagra minnesbilder. De lär sig bra genom att 
konstruera mindmaps och de vill gärna rita bilder för att skapa sammanhang i det som skall läras 
in. 
     Matematisk-logiska elever är duktiga på att urskilja logiska och numeriska mönster. De 
behärskar abstraktioner och kan lätt se sammanhang och tänka analytiskt (Jensen, 1996). 
     Utifrån den genomförda pilotundersökningen har vi valt att fokusera oss på de tre mest 
frekventa inlärningsstilarna i allmänhet, nämligen verbal-lingvistisk, visuell-spatial och 
kinestetisk intelligens. Dessa stilar beskrivs mer utförligt nedan. 
 
 
Verbal-lingvistisk intelligens 
Personer med verbal-lingvistisk intelligens har en förmåga att behärska språkets uppbyggnad, 
ljud, rytm, tonfall och tempo. De har också en känsla för ordens inbördes ordning och ordens 
olika betydelser och nyanser samt ett intresse för språkets olika användningsområden. Vidare är 
en god förmåga att förstå syntax och ords betydelse vanligt. De är duktiga på att analysera det 
egna språkbruket och har lätt för att uttrycka sina tankar. Denna intelligens har kopplingar både 
till det skrivna och det talade språket. Personer med en verbal-lingvistisk intelligens väljer ofta 
yrken som författare, advokat, översättare, sekreterare eller lärare (Jensen, 1996).        
     I undervisningen kan elever med verbal-lingvistisk intelligens vidareutvecklas om de får föra 
diskussioner i små och stora grupper, hålla föredrag, lyssna på gästföreläsare, föra dialoger samt 
spela roller i teaterpjäser. De stimuleras av att få läsa böcker, skriva poesi, föra loggbok, skriva 
dagbok och berätta historier. Det är även bra att använda språkstationer där eleverna får arbeta 
med kassetter, hörlurar och talböcker samt skrivarstationer där eleverna får arbeta med 
skrivmaskin, ordbehandlare och papper (Armstrong, 1998). Verbal-lingvistiska elever uppskattar 
även högläsning – särskilt ur böcker som har en välutvecklad dialog, grupparbete, att lyssna på 
band och att berätta historier. Att undervisa och instruera kamrater är också ofta uppskattat bland 
dessa elever. Vidare har verbal-lingvistiska elever oftast lätt för att lära och öva in glosor, skriva 
fritt, hitta på ordlekar, konstruera korsord och att tala improviserat. Läraren kan locka fram dessa 
elever genom att använda uttryck som: Vad är din åsikt om det här? eller Berätta varför du säger 
så? (Jensen, 1996). Elever med verbal-lingvistisk intelligens passar oftast bra in i den 
traditionella undervisningen. 
 
 
Visuell-spatial intelligens 
Personer med visuell-spatial intelligens har känsla för färg, linjer, mönster samt form. Denna 
intelligens bygger även på synen och förmågan att visualisera föremål genom att skapa inre 
mentala bilder. Dessa personer är duktiga på att beskriva ett föremåls placering i förhållande till 
andra personer och föremål, d.v.s. de har en förmåga att uppfatta den visuell-spatiala (rumsliga) 
världen exakt (Armstrong, 1997). Denna intelligens handlar följaktligen om tredimensionella 
förhållanden och innefattar förmågan att exempelvis inreda rum och göra ritningar till t.ex. hus. 
Dessa personer är ofta fantasifulla och duktiga på att lägga pussel samt att organisera föremål. 
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Visuell-spatiala personer kan i tankarna vrida och förflytta föremål och ”se” dem i olika 
sammanhang. En person som är visuell-spatial föredrar att arbeta med bildhantering och grafiska 
presentationer och lär sig bättre genom att använda bilder för att förstå sammanhang. Dessa 
personer väljer ofta yrken som arkitekt, pilot, målare, landskapsarkitekt eller regissör (Jensen, 
1996).  
     I undervisningen kan man låta visuell-spatiala elever använda visuella konstformer som att 
måla, göra affischer och collage. För att utveckla den spatiala förmågan kan man använda sig av 
tredimensionella konstruktionsmaterial, bygga och göra ritningar, konstruera labyrinter och 
arbeta med datagrafik. Det är även bra att använda visuella stationer där eleverna får arbeta med 
videoband, diabilder och dataprogram. Dessa elever lär sig lättare med hjälp av färger. Läraren 
kan därför gärna välja ovanliga, färgrika mönster, former och bilder i undervisningen och använd 
olika färger vid skrivandet på whiteboard och på OH. Eleverna kan med fördel använda sig av 
färgpennor och färgat papper när de skall arbeta med sina uppgifter (Armstrong, 1998).  
     Visuell-spatiala elever behöver aktiviteter där de får använda sin fantasi och sin kreativitet för 
att få använda sin spatiala förmåga. Läraren kan nå dessa elever genom att be dem ”föreställa sig” 
eller att ”se” något framför sig (Jensen, 1996). Överlag lär sig visuell-spatiala elever snabbt och 
passar bra in i skolans traditionella undervisning. 
 
 
Kinestetisk intelligens 
Kinestetiska personer lär sig bäst när de själva får pröva på och känna efter hur man gör saker. 
Först då kan de uppnå en djupförståelse. De har ofta en god förmåga att kontrollera sina 
kroppsrörelser. De använder gärna sin kropp för att uttrycka sig och för att utföra uppgifter. 
Individer med kroppslig-kinestetisk intelligens återfinner man ofta i yrken som: hantverkare, 
byggnadsarbetare, jordbruksarbetare, skådespelare, dansare, trädgårdsmästare, idrottsutövare, 
uppfinnare, o.s.v. (Jensen, 1996). 
     Kinestetiska elever lär sig bäst genom att delta i aktiviteter, känna, röra sig och experimentera. 
Genom att uppleva olika saker och att aktivt genom handling få utforska saker så förenklas 
inlärningen för dessa elever. De brukar uppskatta att t.ex. få sätta upp en teaterpjäs eller spela 
rollspel, t.ex. scener ur historien, eller dramatisera för att lära sig begrepp. Man kan även med 
fördel ge dessa elever olika ämnen som de kan diskutera tillsammans med sina kamrater.  
     I skolan utmärker sig dessa elever ofta genom att de tycker om idrott, utflykter och praktiskt 
arbete. De kan verka lite rastlösa genom att de trummar på bänken eller plockar med olika 
föremål. De vill helst inte sitta stilla särskilt länge utan vill kunna resa sig, stå och gå omkring 
eller sträcka på sig när de känner för det. (Jensen, 1994).  
     Skolan har av tradition inriktat sig på logisk-matematiskt, visuell-spatialt samt verbal-
lingvistiskt intelligenta elever men mycket lite på de övriga. Flera kinestetiska elever i ett 
klassrum anses passa dåligt in i den traditionella undervisningen eftersom skolan knappast är en 
plats som uppmuntrar till inlärning genom kroppen. Dessutom lär dessa elever ofta långsammare 
och behöver mer tid att träna. Att skolan främst inriktat sig på elever med dessa intelligenser 
beror på att skolans verksamhet bygger på logiska och analytiska arbetssätt och muntlig 
kommunikation (Steinberg, 1994). 
     Om man exempelvis tänker och arbetar bäst till musik i dämpad belysning, liggande på en 
bekväm soffa med en kopp kaffe eller ett äpple bredvid sig eller koncentrerar sig bäst då man går 
av och an i rummet, cyklar, simmar eller joggar, har man förmodligen vissa svårigheter i en 
traditionell klassrumsmiljö som ju kräver att man sitter stilla på sin hårda stol i neonbelysning 
och lyssnar till läraren. För att möta olika elevers behov skulle vi därför behöva förändra 
skolmiljön i en helt ny riktning. När vi talar om ”svaga” elever är det enligt Dunn & Dunn ofta de 
kinestetiskt begåvade eleverna vi egentligen talar om, d.v.s. elever som skulle koncentrera sig 
mer om de fick röra sig fritt och experimentera på egen hand (Dunn & Dunn, 1995). 
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Det är viktigt att skapa en medvetenhet om att det finns stora olikheter i sättet att ta till sig 
information samt att ta hänsyn till detta i undervisningssammanhang genom att variera 
undervisningsmetoderna och se till att de bygger på olika inlärningsstilar. Med lite träning kan 
man som lärare öva upp sin förmåga att ”läsa av” vilka inlärningstyper eleverna representerar. 
Detta har vi lärare nytta av i flera avseenden, bland annat för att anpassa metodiken och förbättra 
ledarskapet i klassrummet men även för att underlätta elevernas planering, när de ska inhämta nytt 
informationsmaterial (Campbell, 1997). Dryden och Vos (1999) anser att det är vi vuxna som lär 
barnen att inlärning betyder ett hårt och tråkigt arbete, när inlärning i själva verket kan vara roligt: 

 
Inlärning är den bästa och roligaste leken i livet. Alla barn tror detta när de föds, och 
kommer att fortsätta tro det tills vi övertygar dem om att inlärning är ett hårt och 
otrevligt arbete. En del barn lär sig aldrig riktigt den läxan, utan går genom livet och 
tror att inlärning är roligt och den enda lek som är värd att lekas. Vi har ett namn för 
sådana människor. Vi kallar dem genier (Dryden & Vos, 1999, s. 269). 

 
 
Kunskap 
 
Platon var en av de första som definierade vad kunskap är. Enligt Platon och den klassiska 
uppfattningen innebär kunskap:” a) att vara övertygad om något; b) som är sant; och c) som man 
har goda grunder att hålla för sant. Varje sann övertygelse behöver således inte vara kunskap” 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Enligt detta resonemang är det viktigt att kunna skilja verklig 
kunskap från ett antagande eller ett påstående.  
     Det finns olika sorters kunskap att förmedla, använda och utveckla. För att urskilja tre 
kategorier kan nämnas: faktakunskaper, emotionell kunskap och social kunskap. Faktakunskaper 
innebär konstateranden av olika slag, t.ex. huvudstaden i Norge heter Oslo. Emotionell kunskap 
innefattar att man kan utveckla sitt självförtroende och lita till sin egen förmåga, att våga stå för 
sina egna erfarenheter men även att ha förmågan att kunna ompröva och att lära nytt. I den 
sociala kunskapen ingår förmågan att kunna lyssna och att visa respekt för andra människor och 
att kunna tillvarata egna och andras kunskaper, synpunkter och idéer. Hit hör även förmågan att 
kunna lösa uppgifter tillsammans med andra (http://www.pp.hogia.net/scott/kunskap.html).    
     Arne Maltén har i sin bok Pedagogiska frågeställningar vägt begreppen ytkunskap och 
djupkunskap mot varandra. Ytkunskap är något som kan mätas och kvantifieras. Maltén har 
exemplifierat detta med de redan etablerade kunskaperna en elev tillskansar sig vid en traditionell 
undervisning. Här blir inlärningen imitativ samtidigt som det främsta kännetecknet på kunskap 
utgörs av kvantiteten, eleven skall lära in så mycket kunskaper som möjligt på kortast möjliga tid.  
Djupkunskap innebär bildning och utgör sålunda i det närmaste motsatsen till den ytliga 
faktakunskapen. Djupkunskaper uppstår när individen uppnår förståelse och lär sig hantera och ta 
ställning till olika slags information. Här betonas den kvalitativa aspekten med mening och 
innebörd. Denna syn på kunskap överensstämmer med det som dagens forskning om inlärning 
och begreppsbildning anser vara den sanna kunskapens väsen (Maltén, 1997). 
     I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning har man skilt mellan fyra olika 
kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta och förståelse hör ihop. 
Fakta bygger på förståelse och förståelsen hjälper oss att se en mening i fakta. Färdighet innebär 
att vi vet och kan utföra något medan förtrogenhet innebär att vi kan använda oss av tidigare 
erfarenheter i nya situationer. De fyra kunskapsformerna finns, eller bör finnas, företrädda inom 
alla kunskapsområden även om betoningen kan se olika ut. En stor del av all kunskap existerar i 
ett praktiskt och i ett socialt sammanhang. Ny kunskap konstrueras sålunda av människor i olika 
sammanhang. Kunskapen kan liknas vid ett redskap som hjälper oss att förstå omvärlden. 
Skolans kunskapsuppdrag innebär en strävan att tillvarata tidigare generationers kunskap samt att 
skapa de förutsättningar som krävs för att dessa kunskaper skall vara betydelsefulla och 
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användbara även i dagens samhälle. De kunskaper eleverna får i skolan skall följaktligen kunna 
användas både i skolan och i samhällslivet. Det är sålunda viktigt att skapa en skolsituation som 
är meningsfull, där eleverna känner att de förvärvar kunskaper som de kan ha nytta av både i nuet 
och i framtiden (SOU 1992:94). Eftersom kunskapsmålet i skolan bör vara förståelse och 
eftersom förståelse är ett mål som ofta är tidskrävande, medför detta att undervisningen bör 
betona en helhetsförståelse istället för djupdykningar i form av exempelvis en detaljerad 
grammatik. Detta för att kunskapsutvecklingen skall bli så effektiv som möjligt (Marton, 
Dahlgren, Svensson, Säljö, 1979). 
     Tar man sig en titt på resultat från inlärningsforskningen under de senaste 50 åren finner man 
många intressanta fakta. Man kan bland annat märka en tydlig tendens i samhället att man alltmer 
tror på den kunskap som man själv skaffar sig eller upptäcker på egen hand än på den kunskap 
som presenteras av andra. Enligt detta resonemang är det följaktligen bättre att själv ta ställning 
till och utröna om teoretiska kunskaper stämmer än att enbart läsa om det och få det serverat.  
     Vidare har Maltén viktiga belysningspunkter i detta sammanhang. Han har resonerat kring 
begreppen fragmentarisk- kontra integrerad kunskap. Den fragmentariska faktakunskapen består 
främst av den metodiska inlärningen av faktakunskaper och termer medan den integrerade 
kunskapen utgörs av ett undersökande och experimentellt arbetssätt kopplat till verkligheten. 
Inlärningsprocessen i den integrerade kunskapen styrs av elevens egna frågor och 
problemställningar. Enligt Maltén sker ingen verklig inlärning utan elevens egna kritiska 
tänkande. Vikten av att bemästra ett helhetstänkande poängteras före ett mer analytiskt tänkesätt. 
Eller för att citera Maltén: ”Utan helhet ingen mening!” (Maltén, 1997, s.93). Han anser sålunda 
att den fragmentariska kunskapen, där ingen röd tråd kan urskiljas mellan de inlärda 
kunskapsbitarna, bör kompletteras av en mer helhetsinriktad, holistisk, kunskapsform som 
handlar om hur den lärande organiserar inlärningsinnehållet. Enligt Malténs resonemang 
förvärvar alltså den aktive eleven ny kunskap som förstärker elevens redan etablerade tanke- och 
handlingsmönster samtidigt som de tidigare kunskapsstrukturerna omorganiseras (Maltén, 1997). 
 

För att ta till sig kunskap måste hjärnan fatta den och förstå vikten av informationen. 
Detta sker mellan öronen på den inlärande och inte mellan läpparna på den utlärande 
(Boström, 1998, s.61). 
 
 

Enligt ett traditionellt synsätt är kunskap:  
 
1. en kvantitet, -större kunskaper består av flera ”kunskapsbitar”. Exempelvis  består en individs 

kunskaper i engelska av flera kunskapsbitar såsom grammatik, 1fonetik och 2ortografi mm. 
2. lika med förmågan att kunna reproducera, d.v.s. att återge vad någon skrivit eller sagt. 

Kunskapen blir då en jämförelse mellan vad eleven skrivit och vad som står i boken, t. ex. vid 
ett prov i skolsammanhang. 

3. av antingen-eller-karaktär, d.v.s. antingen har man kunskap om något eller också har man det 
inte. Antingen vet man vad världens högsta berg heter eller också vet man det inte.  

 
 
 
Det gamla ordspråket som lyder: ”Kunskap ger makt.” borde kanske idag omformuleras till: 
”Kunskap ger valmöjlighet.” Saknar vi kunskaper om olika undervisningsmetoder kvarstår bara 
alternativet att fortsätta med det vi redan kan. Ju större förråd vi har av idéer, alternativ och 
                                                            
1 ljudlära 
2 stavning 
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tankar, desto större möjlighet har vi att hitta en undervisningsform som passar varje individ. Och 
ju fler erfarenheter vi har av alternativa undervisningsmetoder baserade på olika inlärningsstilar, 
desto större är vår beredskap att kunna anpassa oss efter den situation eleverna befinner sig i och 
öka deras lärande och engagemang (Steinberg, 1994). 
 
 
Hjärnan 
 
Vår hjärna arbetar med tid, rum och rörelse. Nya forskningsrön tyder på att vänster hjärnhalva är 
centrum för det logiska tänkandet medan höger del mer står för det skapande tänkandet. Vår 
språkliga förmåga är i första hand knuten till den vänstra hjärnhalvan medan de estetiska ämnena 
använder mer av höger hjärnhalvas kapacitet. Förmågan att tänka i flera steg, i en process, är 
lokaliserad till vänster hjärnhalva medan höger hjärnhalva håller reda på vad vi har tänkt eller 
sagt. Ny forskning visar att de två delarna i hög grad samverkar i mycket med varandra.  
     Hjärnan ”lever” på information. En hjärna som blir understimulerad utvecklas inte. En hjärna 
blir överstimulerad om den får ta emot för mycket signaler och hamnar lätt i stress med en 
försämrad inlärning som följd. Hjärnans förmåga att ta emot kunskap, d.v.s. impulser, från sin 
omgivning är starkt begränsad. Exempelvis tar personer med uppmärksamhetsproblem, så som 
autism, också in information som inte är ”önskvärd” i en inlärningssituation. För att kunna 
sammanställa den valda informationen till en begriplig helhet gäller det att hjärnan kan urskilja 
det väsentligaste ur den mängd information som hela tiden omger oss. 
     Lärandet bygger på vår förmåga att minnas och vi bör ha kunskaper om individens 
minnessystem och hur lagring av kunskap sker. Information som skall lagras når via våra sinnen 
hjärnan på olika vägar. Vi tar in ny kunskap främst genom att ta på, röra vid och göra saker, d.v.s. 
genom handling. Inlärning sker också via synen och hörseln. Lärandet är även starkt kopplat till 
det förflutna via minnessystemen i hjärnan. Det handlar om att lagra in information, behålla och 
återerinra information. Det som vi lär in, d.v.s. det som vi minns blir viktigt för vår personlighet. 
Vi kan säga att ”vi är det vi minns”. Vår självbild och hur vi upplever oss själva grundar sig i vad 
vi minns om oss själva. 
     Minnen som berör känslor har oftast de största möjligheterna att finnas kvar längre tid. Men 
det är även viktigt att känna att det vi lär oss är meningsfullt och begripligt. Vår förmåga att 
minnas är beroende av tre delar som samverkar: återupprepning, när vi t.ex. övar glosor tills vi 
kan dem utantill, associationer, som är det centrala i allt lärande och sammanbinder det inlärda 
med tidigare kunskaper och skapar därmed mening åt innehållet, samt den affektiva delen som 
har med känslor och göra och som har som uppgift att skilja på det som ska uppfattas och det 
som ska väljas bort (Adler & Holmgren, 2000). 
     Ett tydligt bevis på att inlärning och vår förmåga att minnas är starkt sammankopplat med 
känslor och dramatiska händelser är så kallade flashbulb memories. Termen ”flashbulb” som 
direkt översatt betyder blixtljuslampa, namngavs av forskarna Roger Brown och James Kulik 
1977. Flashbulb memories betyder att händelsen bevaras i minnet som ett fotografi. När starka 
känsloupplevelser uppstår i en persons liv kvarstår händelsen i minnet en lång tid eller kanske för 
alltid. Det som är unikt med detta är att personer som har varit med om en stark känslomässig 
händelse kan uppge exakt var de var och vad de gjorde just i det händelseögonblicket. 
     För att flashbulb memories ska uppstå menar Brown och Kulik att det krävs att händelsen 
kommer mycket överraskande samt att den kan få stora konsekvenser eller vara av stor 
känslomässig betydelse för individen. 
(http://ss181.ssn.flinders.edu.au/Psyc/web/webpages/learning/jgpd/page2.html) 
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Inlärning 
 
En förutsättning för att man skall lära sig något är att man är mottaglig för nya kunskaper eller 
nya erfarenheter men även att man kan återfinna den egna och personliga betydelsen, d.v.s. 
förmågan att göra kunskapen till sin. Många menar att inlärning består i att man arbetar på att 
komma ihåg något man hör eller läser. Inlärning är, enligt detta synsätt, förmågan att tillgodogöra 
sig vad någon säger eller skriver om något (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 1979). 
     Betydelsen av att ”känna igen” är helt avgörande för all inlärning. Oftast sker denna process så 
lätt och ledigt att vi inte behöver tänka. Inlärning innebär bearbetning av kunskap. Den börjar 
med observation och iakttagelse och slutar med ny kunskap genom analys. Innehållet i den 
information som skall läras in bevaras lättare om eleven kan associera till tidigare kunskap. 
Inlärningen sker även effektivare om man växlar mellan intensiv koncentration och lite 
lättsammare aktiviteter. Hjärnan är inte utformad för att konstant gå på högvarv. Ständig 
koncentration under exempelvis en 90 minuters lektion är följaktligen ett slöseri med resurser 
(Jensen, 1996). 
     En vanlig föreställning är att inlärning är svårt och att utbildning är en kamp. Man lär sig inte 
när man har roligt, utan endast när man koncentrerar sig hårt och disciplinerat. Detta är dock 
någonting som långt ifrån alltid stämmer överens med verkligheten. Har man roligt tillsammans i 
klassen och känner glädje och en lust att lära lär man sig bättre och det man lär sig är lättare att 
minnas (Steinberg, 1994). Får man dessutom använda sig av sin egen inlärningsstil i 
undervisningen så påverkas givetvis både inlärning och engagemang. 
     All inlärning och tolkning styrs av känslor. Hjärnans kapacitet påverkas av våra 
sinnesstämningar. Är atmosfären i klassrummet stökig och stressig och kanske till och med 
hotfull försvåras inlärningen märkbart för eleverna (Jensen, 1996). Ibland säger vi att känslorna 
tar överhand över förnuftet vilket kan låta som om det vore negativt att känna medan man lär in 
fakta. Idag vet vi att våra känslors närvaro vid inlärningen är en förutsättning för motivation, 
uppmärksamhet och lagring i minnena. Om eleven känner olust eller om eleven är stressad så 
försvåras inlärningen. Därför betonar vi idag, i lärandet, inte bara den förnuftsmässiga biten utan 
ser även betydelsen av det emotionella. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett positivt 
inlärningsklimat där eleven får arbeta utifrån sin egen inlärningsstil skapar ett större engagemang 
och en effektivare inlärning hos eleven. Negativa känslor gör inlärningen tråkig och svår medan 
positiva känslor gör inlärningen spännande och lustfylld (Marton, et. al., 1979).  
 
 
Förankring i styrdokument 
 

I Lpo-94 står det att ”…läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande.”(s.12) vid planerandet och genomförandet av undervisningen. Detta 
anser vi knyter an till vikten av att känna till de olika inlärningsstilarna. Vi anser att en 
medvetenhet om inlärningsstilar kan bidra till att förverkliga de mål som står uttryckta i 
läroplanen, men även till ett ökat engagemang och lärande hos eleverna.  
Vidare sägs i Lpo-94 att eleven i skolan skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
skall sträva efter att vara en social gemenskap som ger trygghet, vilja och en lust att lära. För att 
främja elevernas harmoniska utveckling skall skolan tillämpa ”…en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer” (s.8). Skolan har även en viktig roll i att stärka 
elevernas självkänsla och personliga trygghet. Varje elev skall kunna utvecklas och göra framsteg 
i skolan efter sin egen förmåga. 
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I Sverige strävar vi efter att verksamheten i skolorna skall ha samma mål och bedömningsgrunder, 
men det skall även finnas möjligheter för den enskilda skolan att utforma sin verksamhet med en 
personlig prägel. För eleverna på en skola innebär detta att de kan få olika studiegång beroende på 
deras individuella behov och förutsättningar samtidigt som de strävar mot samma mål och 
utvecklar samma kunskapskvaliteter som elever i Sveriges övriga skolor gör. (SOU 1992:94) 
     I skollagen kan man bland annat läsa att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 
oavsett om man bor i Kiruna eller i Ystad. Normerna för denna likvärdighet anges genom de 
nationella målen. Strävan efter en likvärdig utbildning innebär följaktligen att man skall ta hänsyn 
till elevernas olika förutsättningar och behov, inte nödvändigtvis att skolans resurser skall fördelas 
lika (SFS 1985:1100, 1 Kap 2§). 
     I Luleå kommuns förkortade version av skolplanen står det att lärare och rektorer skall planera 
och genomföra sitt arbete med ledstjärnan att ge den enskilda eleven bästa möjliga villkor för sina 
studier. Skolans organisation i Luleå kommun skall arbeta aktivt för att medverka till att skapa de 
förutsättningar som krävs för ett livslångt lärande (Barn- och utbildningsnämnden, 2000-2002). 
     I arbetet med inlärningsstilar måste man utgå ifrån elevens individuella förutsättningar. Detta 
kan knytas an till det som står under rubriken Mål att sträva mot i Lpo-94. Här står det att skolan 
skall sträva efter att varje elev utvecklar en nyfikenhet och lust att lära, utvecklar det egna sättet 
att lära samt en tillit till den egna förmågan. Det betonas även att skolan bör ha som mål att 
eleven skall kunna utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt. Det är lärarens ansvar att eleverna får pröva olika arbetssätt. 
Elevernas studieupplägg individualiseras efter elevernas förutsättningar men målet att utveckla 
samma kunskapskvaliteter kvarstår.  
     Dunn & Dunn resonerar kring kopplingen mellan läroplan och inlärning på följande vis: 
 

Elever misslyckas inte på grund av läroplanen. Elever kan lära sig praktiskt taget 
vilket ämne som helst när de undervisas med metoder och tekniker som 
överensstämmer med deras inlärningsstilar (Dunn & Dunn, 1995, s.90). 
 

 
 
 
SYFTE 
 
 
Att undersöka om och hur undervisningsmetoder baserade på olika inlärningsstilar ökar elevers 
lärande och engagemang.  
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METOD 
 
 
Föreliggande utvecklingsarbete i en klass i år 8 syftade till att på svensktimmarna undersöka 
om och hur undervisningsmetoder baserade på olika inlärningsstilar påverkar elevers lärande 
och engagemang. Vi ville se om deras engagemang och lärande ökade när de fick delta i 
lektioner baserade på deras egna inlärningsstilar. För att identifiera elevernas respektive 
inlärningsstil gjordes först en så kallad pilotundersökning (Bilaga 1). De tre mest frekventa 
inlärningsstilarna i klassen visade sig vara verbal-lingvistisk, visuell-spatial och kinestetisk 
intelligens varav 6 elever var verbal-lingvistiska, 6 elever visuell-spatiala och 8 elever 
kinestetiska. Utifrån undersökningen utformade vi 12 lektioner baserade på dessa tre 
inlärningsstilar.  
     Hela klassen deltog i undersökningen och besvarade enkäter och utvärderingar. Efter varje 
genomförd lektion fick samtliga elever fylla i en enkät där de besvarade frågor om hur de 
uppfattade lektionen - vad de lärt sig, om de varit engagerade samt om arbetssättet varit 
passande. Efter varje avslutat delmoment fick eleverna fylla i en utvärdering om lektionerna 
tillhörande respektive intelligenskategori. Detta för att undersöka om deras lärande och 
engagemang ökade när de fick ha lektioner anpassade efter deras egen inlärningsstil.                       
     Resultaten av enkäterna och utvärderingarna sammanställdes under rubriken Resultat. 
 
 
Försökspersoner  
 
Praktikklassen bestod av en klass i år 8 med totalt 20 elever varav 11 pojkar och 9 flickor.  
 
Bortfall  
 
Lektion 2 (verbal-lingvistisk lektion): en visuell-spatial elev, en verbal-lingvistisk elev samt 

två kinestetiska elever. 

Lektion 3 (verbal-lingvistisk lektion): två verbal-lingvistiska elever, en visuell-spatial elev 

samt två kinestetiska elever. 

Lektion 4 (visuell-spatial lektion): en visuell-spatial elev samt en kinestetisk elev. 

Lektion 5 (visuell-spatial lektion): en visuell-spatial elev samt en kinestetisk elev. 

Lektion 6 (visuell-spatial lektion): en visuell-spatial elev samt en kinestetisk elev. 

Lektion 7 (kinestetiska lektioner): en verbal-lingvistisk elev. 

Lektion 8 (kinestetiska lektioner): en verbal-lingvistisk elev, två visuell-spatiala samt två 

kinestetiska elever. 

Lektion 9 (kinestetiska lektioner): en visuell-spatial elev samt två kinestetiska elever. 

 
Material 
 
1.   Pilotundersökning (Bilaga 1) 
2. Enkät (Bilaga 2) 
3. Utvärdering vid det sista lektionstillfället i varje delmoment. (Bilaga 3) 
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Genomförande 
 
Under termin 8 besökte vi vår praktikklass för att genomföra en pilotundersökning. Eleverna 
fick fylla i en stilenkät för att möjliggöra en kartläggning av de inlärningsstilar i klassen som 
var de mest frekventa. Enkäten utgår från The Dunn & Dunn Learning Styles Model 
(Bilaga1).  
     För att studera lärande och engagemang hos eleverna använde vi oss av enkäter efter varje 
lektionstillfälle. För att öka tillförlitligheten fick även alla elever fylla i en utvärderingsenkät 
efter den sista av fyra lektioner i varje delmoment. 
 
Undersökningens upplägg 
Lektionernas innehåll baserades på de tre inlärningsstilarna verbal-lingvistisk, visuell-spatial 
och kinestetisk. Vårt syfte var att koncentrera oss på endast en inlärningsstil vid varje lektion. 
För närmare beskrivning av lektionerna se bilaga 4. Eleverna arbetade både enskilt och i 
grupp. Vi höll gemensamt i lektionerna. Efter varje lektionstillfälle fick alla elever besvara en 
enkät om hur de uppfattade lektionerna. Efter varje avklarat delmoment fick eleverna fylla i 
en utvärdering för att sammanfatta elevens uppfattning i helhet om de fyra lektionerna i 
delmomentet.  
 
Tidsplan för examensarbetet 
 
Termin 7      
Vi bestämde oss för vår inriktning och skrev vårt PM. 
 
Termin 8   
Vi kontaktade vår vetenskaplige handledare för examensarbetet på universitetet. Därefter gick 
vi igenom litteratur om tidigare forskning inom ämnet. Sedan skrev vi syfte, bakgrund och 
metod färdigt. Vi kontaktade vår handledare på vår praktikskola och avtalade tid för att utföra 
en pilotundersökning i syfte att kartlägga de tre mest frekventa inlärningsstilarna i klassen. 
Utifrån svaren på stilenkäterna utformade vi fyra lektioner per inlärningsstil, totalt 12 
lektionstillfällen. 
 
Termin 9 
Under sju veckors praktik utförde vi vårt examensarbete. Därefter sammanställde vi data vilka 
analyserades och dokumenterades i föreliggande form. 
 
 
Tidsplan för praktiken 
 
Vecka 1      
Introduktion av temat för vår undersökning. Genomförande av de två första lektionstillfällena 
baserade på verbal-lingvistisk inlärningsstil. Efter varje lektion fick eleverna fylla i en enkät 
om hur de uppfattat lektionerna. Sammanställning av resultat.  
 
Vecka 2  
De två sista lektionerna i delmomentet som handlade om verbal-lingvistisk inlärningsstil 
slutfördes. Vid det sista lektionstillfället i varje delmoment (inlärningsstil) fick eleverna fylla i 
en utvärdering om deras lärande och engagemang ökat med detta arbetssätt. Sammanställning 
av resultat. 
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Vecka 3 
Genomförande av två lektioner till det andra delmomentet, visuell-spatial inlärningsstil. En 
enkät av lektionerna genomfördes på samma vis som i föregående vecka. Sammanställning av 
resultat. 
 
Vecka 4  
De två kvarvarande lektionerna i delmomentet om visuell-spatial inlärningsstil utfördes. Enkät 
och utvärdering skedde på samma vis som tidigare. Sammanställning av resultat. 
 
Vecka 5 
Genomförande av de två första lektionerna till det sista delmomentet, kinestetisk intelligens. 
Enkät och sammanställning av resultat. 
 
Vecka 6 
Vi gjorde klart delmomentet om kinestetisk inlärningsstil. Enkät och utvärdering utfördes 
likadant som tidigare. Sammanställning av resultat.  
 
Vecka 7 
Sammanställning av alla insamlade resultat. 
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RESULTAT 
 
 
Vår undersökning bygger på teorin om inlärningsstilar. Undersökningen är en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa metoder på så vis att vi använt oss av enkätfrågor som vi sedan 
sammanställt i form av diagram samt utvärderingsfrågor där eleverna fick motivera sina svar 
mer utförligt. Vi har först via en pilotundersökning försökt identifiera alla elevers individuella 
inlärningsstil. Utifrån denna analys konstruerade vi lektioner utifrån de mest frekventa 
inlärningsstilarna i klassen. I resultatet är dessa elever benämnda som försökspersoner vilka 
har utgjort vår undersökningsgrupp. Det är denna grupp som resultatet baseras på. 
     Resultatet vi presenterar bygger på enkäter och utvärderingar. Vi har valt att presentera 
varje lektion i tre olika diagram utifrån de tre frågor som ingick i enkäten vilken delades ut 
efter varje lektionstillfälle för att lättare kunna överblicka resultatet. De svar vi fick in av 
försökspersonerna ur de olika presenterade inlärningsstilarna sammanställdes sedan i tre 
separata staplar i diagrammen.  
 
Försökspersonernas enkätfrågor 
 
Enkätfrågorna som delades ut efter varje lektionstillfälle konstruerades så att vi skulle få reda 
på om eleverna lärt sig något, om de varit engagerade under lektionen samt om arbetssättet 
varit passande. Eleverna fick även möjlighet att motivera sina svar mer utförligt på respektive 
fråga. Enkätsvaren redovisas här nedan i enlighet med hur eleverna överlag svarat på de olika 
frågorna i varje delmoment. Resultatet i sin helhet redovisas i diagram och diagramtext i 
bilaga 5. 
 
Försökspersonernas utvärderingar 
 
Vi har valt att tolka och sammanfatta de svar vi fick i utvärderingarna för att göra resultatet 
mer överskådligt. Försökspersonerna har utvärderat varje delmoment innehållande tre 
lektioner som varje inlärningsstil bestod av. Sammanlagt har försökspersonerna sålunda haft 
möjlighet att utvärdera tre delmoment bestående av nio lektionstillfällen; tre verbal-
lingvistiska, tre visuell-spatiala samt tre kinestetiska. Enskilda bortfall redovisas i varje 
diagramtext. 
 
Sammanställning av enkätfrågor 
 
Verbal-lingvistiska lektioner 
Vid närmare studier av diagrammen kan man inte se någon tydlig majoritet bland de verbal-
lingvistiska eleverna som visar att deras lärande ökat under de verbal-lingvistiska lektionerna. 
Dessa elever uppgav dock övervägande i sina motiveringar att de varit engagerade under 
dessa lektioner samt att arbetssättet var passande. 
     Diagrammen visade att en klar majoritet bland de visuell-spatiala eleverna inte 
tillgodogjort sig något vad gäller lärandet. Däremot har dessa elever uppgivit att de varit 
engagerade under lektionerna. Hälften av de tillfrågade visuell-spatiala eleverna ansåg att 
arbetssättet var passande. 
     Bland de kinestetiska eleverna hade det stora flertalet inte lärt sig något av dessa lektioner. 
Dessa elever svarade dock övervägande att de varit engagerade under lektionerna samt att 
arbetssättet varit passande. 
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Visuell-spatiala lektioner 
Bland de verbal-lingvistiska eleverna ansåg en klar majoritet att de lärt sig mycket under 
dessa lektioner. Samtliga elever svarade att de känt sig engagerade och att arbetssättet var 
passande. 
    Hälften av de visuell-spatiala eleverna tyckte att de lärt sig mycket under dessa lektioner. 
Samtliga elever ansåg att de varit engagerade samt att det var ett passande arbetssätt. 
     De kinestetiska eleverna svarade med en liten majoritet att de lärt sig något under 
lektionerna. Dessa elever uppgav dock att de varit engagerade samt att arbetssättet var 
passande. 
Kinestetiska lektioner 
De flesta verbal-lingvistiska eleverna tyckte att de lärt sig mycket under de kinestetiska 
lektionerna samt att deras engagemang varit högt. Arbetssättet upplevdes i hög grad som 
passande av det stora flertalet. 
     Hälften av de visuell-spatiala eleverna ansåg att de lärt sig något under dessa lektioner. 
Majoriteten av dessa elever uppgav att deras engagemang varit stort under dessa lektioner 
samt att arbetssättet varit passande. 
     En liten majoritet av de kinestetiska eleverna ansåg att de lärt sig något under dessa 
lektioner. Deras engagemang var högt och de flesta tyckte här att arbetssättet var passande.  
 
Sammanställning av utvärderingar 
 
Verbal-lingvistiska lektioner 
Vid en närmare analys av utvärderingarna kan vi se att de verbal-lingvistiska eleverna 
gynnades av att ha verbal-lingvistiska lektioner. De uppgav att deras lärande hade ökat under 
dessa lektionstillfällen. Bland de visuell-spatiala eleverna verkar endast hälften av eleverna 
dra fördel av dessa lektioner. De kinestetiska eleverna var de som gynnades minst av att ha 
lektioner baserade på denna inlärningsstil. 
Visuell-spatiala lektioner 
Här kan vi se att de verbal-lingvistiska eleverna tycks gynnas även av dessa lektioner liksom 
de visuell-spatiala eleverna. De kinestetiska eleverna ansåg däremot inte att detta var en 
arbetsform att föredra. 
Kinestetiska lektioner 
Här ansåg många verbal-lingvistiska elever att detta var en bra arbetsform medan de visuell-
spatiala eleverna var mer negativa till denna arbetsform. De kinestetiska eleverna tyckte 
överlag att detta var ett bra och passande arbetssätt där de lärde sig mycket. 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Enligt svaren från enkätfrågorna kan vi inte utläsa några klara samband som tyder på att en 
individ ökar sitt lärande och engagemang genom att ha lektioner baserade på dennes 
personliga inlärningsstil. Detta på grund av att eleverna ofta uppgav att de lärt sig och varit 
engagerade under de andra lektionerna baserade på de två övriga inlärningsstilarna.  
     Däremot kan vi i utvärderingarna se att samtliga elever gynnades av att ha lektioner 
baserade på deras personliga inlärningsstil. Även här förekommer dock att eleverna också 
uppgivit att de gynnades av de andra undervisningsmetoderna. Med anledning av detta kan vi 
ej heller här dra några slutsatser som styrker att undervisningsmetoder baserade på elevernas 
inlärningsstilar ökar deras lärande och engagemang. 
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DISKUSSION 
 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om och hur undervisningsmetoder baserade 
på olika inlärningsstilar påverkar elevers lärande och engagemang. Stöd för detta har vi bland 
annat i Jensens teori om fördelarna med att erbjuda eleverna varierade arbetssätt för att de 
skall lära sig på bästa möjliga sätt. Även i Lpo-94 betonas att skolan bör ha som mål att 
eleven skall kunna utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt. Det är vidare, enligt Lpo-94, lärarens ansvar att eleverna får 
pröva olika arbetssätt.  
     Anledningen till att vi valde just detta syfte var att vi anser att alla elever lär sig på olika 
sätt. Följaktligen tror vi att en variationsrik undervisning ger bra förutsättningar för att så 
många elever som möjligt skall tillgodogöra sig kunskapen vi förmedlar i skolan. Lärande och 
engagemang är något som bör gå hand i hand. Detta eftersom vi anser att man inte kan lära sig 
något utan att vara engagerad. Syftet med att i bakgrunden skriva om hjärnan samt om 
inlärning var att vi anser att det ger en helhetsbild över hur inlärning fungerar. 
     Innan vi gick ut på praktik genomförde vi en pilotundersökning som utgår från The Dunn 
& Dunn Learning Styles Model i den klass vi avsåg att undersöka. Detta för att identifiera 
elevernas enskilda inlärningsstilar samt för att kunna planera våra lektioner utifrån de mest 
frekventa inlärningsstilarna i den aktuella klassen, vilka var verbal-lingvistisk-, visuell-
spatial- och kinestetisk inlärningsstil. 
     Vi utformade enkäten på så vis att eleverna fick ringa in och bedöma hur deras lärande och 
engagemang varit samt om arbetssättet varit passande. Anledningen till att vi använde oss av 
svarsalternativ för att bedömda i hur hög grad eleverna lärt sig och varit engagerade istället 
för en mer traditionell sifferskala var att vi anser att det är lättare och blir mer konkret för 
eleverna att göra en bedömning av lektionen utifrån ett verbalt alternativ. Om eleven 
exempelvis skall svara på frågan om denne har lärt sig något av en lektion känns det 
förmodligen mer naturligt att motivera svaret med att ”jag har lärt mig i hög grad” istället för 
att bara motivera sitt svar med en siffra. Vid användandet av en sifferskala finns även en risk 
att elever ser denna som en värdemätare att bedöma lektionen från ett betygsmässigt 
perspektiv. Ytterligare en motivering till varför vi valt de svarsalternativ vi gjort var att vi 
anser att sammanställningen i diagramform blir lättare och tydligare att utläsa. I 
diagramtexterna valde vi att även inkludera de vanligast förekommande motiveringarna 
eftersom vi anser att det ger ett ytterligare förtydligande till varför eleverna angivit de svar 
som de gjort. 
     För att öka tillförlitligheten fick därför även alla elever fylla i en utvärderingsenkät efter 
den sista genomförda lektionen i varje delmoment. Vi valde att använda oss av dessa 
mätmetoder eftersom eleverna då även spontant fick skriva fritt om hur de uppfattat lektionen. 
Detta för att få en direkt reaktion på det omedelbara intrycket av den genomförda lektionen. 
Anledningen till att vi även valde att använda oss av utvärderingar var att vi trodde att 
eleverna, när en tid förflutit mellan lektionstillfällena, skulle minnas och ha lättare att 
reflektera över de lektioner de haft mest behållning av samt varför. Då hade eleverna haft tid 
att smälta sina intryck och upplevelser av de olika delmomenten.  
     Resultatet av vår undersökning visade dock på att vi inte kan utläsa några klara samband 
som tyder på att en individ ökar sitt lärande och engagemang genom att ha lektioner baserade 
på dennes personliga inlärningsstil. Detta överensstämmer inte helt med den tidigare 
forskning som presenterats i bakgrunden. De forskare vi har valt att presentera har varit 
övertygade i deras åsikter om att elevens inlärning underlättas och effektiviseras genom att 
arbeta med undervisningsmetoder som bygger på elevens individuella inlärningsstil.  Att vårt 
resultat skiljer sig från tidigare forskningsrön kan bland annat bero på att vårt 
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utvecklingsarbete har genomförts i en alltför liten skala. Men även om resultatet hade visat att 
elevernas lärande och engagemang ökat så hade sålunda undersökningens tillförlitlighet inte 
kunnat bedömas vara särskilt hög. Tillförlitligheten har följaktligen påverkats negativt av en 
rad faktorer. 
     Till att börja med anser vi att det krävs mer tid och resurser för att identifiera en persons 
exakta inlärningsstil eller kombination av inlärningsstilar än vad som stått till vårt förfogande. 
Under praktikens gång upptäckte vi exempelvis att en del elever hade en annan inlärningsstil 
än den som pilotundersökningen visade, alternativt en kombination av flera inlärningsstilar. 
Genomförandet av pilotundersökningen kan därför ej betraktas som heltäckande utan mer som 
ett medel för att ge en översiktlig uppfattning om vilka de mest frekventa inlärningsstilarna i 
klassen var.  
     En annan bidragande orsak till att tillförlitligheten i vår undersökning minskar är att vi ej 
hade möjlighet att genomföra samtliga lektioner som vi från början hade kalkylerat med. 
Istället för de planerade tolv lektionerna (fyra lektioner i varje inlärningsstil) fick vi endast 
genomföra nio lektioner, därav tre per inlärningsstil. De strukna lektionerna var Att ge 
instruktioner (verbal-lingvistisk inlärningsstil), Göra mindmaps (visuell-spatial inlärningsstil) 
samt Nutidsorientering på skolgården (kinestetisk inlärningsstil). Detta på grund av att den 
klass vi valt att undersöka endast hade tre svensklektioner i veckan, varav 40 minuter per 
lektionstillfälle samt att klassläraren behövde avsätta mer tid till att gå igenom andra avsnitt i 
svenskämnet.  
     Ytterligare en orsak till den minskade tillförlitligheten framkom vid genomgången av 
enkätsvaren. Många elever angav ofta att de inte visste vad de lärt sig av lektionerna. Detta 
trots att de på de övriga frågorna angivit svar som tydde på ett aktivt engagemang samt att 
arbetssättet var passande. Vanligt förekommande var även att eleverna deltog i lektionerna 
med ett aktivt engagemang även om lektionen var baserad på en annan inlärningsstil än deras 
egen.  
     Med anledning av ovanstående tror vi att de inte är vana vid att reflektera över sitt eget 
lärande. En del elever hade även svårt att förstå innebörden av enkätfrågorna trots tydliga 
genomgångar. Detta kan bero på att eleverna inte är vana vid den typ av formuleringar som 
förekom i enkäten och i utvärderingen. Eventuellt hade det en negativ inverkan när eleverna 
själva skulle formulera sina tankar och åsikter om lektionerna. Istället för att kommentera hur 
deras lärande och engagemang varit kunde eleverna exempelvis skriva att de tyckte lektionen 
varit rolig samt att arbetssättet passade.  
     Slutligen tror vi även att avsaknaden av en referensgrupp att jämföra resultaten med också 
har påverkat undersökningens tillförlitlighet. Det är lättare att dra slutsatser om resultatet om 
man har ett större forskningsunderlag samtidigt som tillförlitligheten givetvis höjs när många 
resultat pekar åt samma håll. Däremot kan vi utläsa att majoriteten av eleverna, oberoende av 
inlärningsstil, har upplevt att de varit engagerade under de nio lektioner som vi genomförde. 
Detta ser vi som ett tecken på att en variationsrik undervisning baserad på olika intelligenser 
främjar inlärningen för elever. 
     Det faktum att svaren i enkäterna och utvärderingar inte alltid var överensstämmande tror 
vi kan bero på följande: utvärderingarna delades ut efter det tredje och sista lektionstillfället i 
varje delmoment, alltså inte i direkt anslutning till de två första lektionstillfällena. Att en viss 
tid förlöpte mellan lektionerna kan följaktligen ha gjort att eleverna hann glömma bort delar 
av lektionernas innehåll. Detta skulle sålunda vara en förklaring till att eleverna inte fullt och 
fast kunnat ge en korrekt bedömning i utvärderingen där vi ville att eleverna fritt skulle skriva 
om hur de tyckte att deras arbetsinsats varit under lektionerna.  
     Syftet med att infoga ledande frågor i utvärderingen var att hjälpa eleverna att komma 
igång med att skriva. Förhoppningsvis kan detta ha varit till god hjälp för många elever, men 
samtidigt kan det även ha styrt, eller i värsta fall hämmat eleverna i deras svar. 
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     Vad gäller enkäterna så delades de ut efter varje lektionstillfälle. Då kunde eleverna direkt 
skriva ner hur de uppfattade lektionen, vilket gjorde det lättare för dem att minnas exakt vad 
de lärt sig och om de varit engagerade. Detta tror vi gav en mer rättvis bild av elevernas 
åsikter än de svar som utvärderingarna gav. Så här i efterhand kan därför utvärderingarnas 
värde för undersökningen ifrågasättas. 
     Vi tror att tillförlitligheten eventuellt hade kunnat höjas om vi även hade använt oss av 
andra mätmetoder så som observationer och intervjuer. Anledningen till att vi inte använt oss 
av observationer är att det är ett ganska omfattande arbete när man som vi valt att undersöka 
en hel klass. Hade man istället genomfört denna undersökning under en längre tidsperiod hade 
dock detta kunnat vara ett mycket bra komplement till enkäterna och utvärderingarna. 
     Med hjälp av intervjuer av de enskilda eleverna ur varje inlärningsstil tror vi att 
undersökningens tillförlitlighet ytterligare hade kunnat förbättras. Detta var dock i vårt fall 
inte praktiskt genomförbart rent tidsmässigt med anledning av att vi då skulle få genomföra 
20 intervjuer efter varje lektionstillfälle för att kunna jämföra varje elevs svar och dra 
slutsatser utifrån dessa.  
     Slutligen anser vi att undersökningens validitet är hög eftersom vi mätt det som vi avsett 
att mäta. I vårt syfte med detta arbete ingick att undersöka om elevers lärande och 
engagemang ökar om de får ha undervisningsmetoder baserade på deras inlärningsstilar. För 
att mäta detta använde vi oss av enkäter och utvärderingar innehållande frågor om lärande och 
engagemang.  
 
Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning föreslår vi att man mer grundligt avsätter tid för att ta reda på vilken 
inlärningsstil försökspersonerna har. Det vore även intressant att genomföra undersökningen 
på fler försöksgrupper för att kunna jämföra och se om resultatet då blir likadant. Som lärare 
kan man eventuellt pröva att använda sig av undervisningsmetoder baserade på elevernas 
inlärningsstilar under en längre tidsperiod för att se om elevernas lärande och engagemang 
ökar. 
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ENKÄTFRÅGOR 
  
 
NAMN: 
 
 

 
Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 

 
 
 

 
 
1) Tycker du att du har lärt dig något av denna lektion?  
 
 
a) ja, i mycket hög grad    b) i hög grad    c) i låg grad    d) i mycket låg grad 
 
Förklara kortfattat ditt val av alternativ! 
 
 
 
2) Har du känt dig engagerad under denna lektion? 
 
 
a) ja, i mycket hög grad    b) i hög grad    c) i låg grad    d) i mycket låg grad 
 
Förklara kortfattat ditt val av alternativ! 
 
 
 
3) Var det här ett arbetssätt som passade dig?  
 
 
a) ja, i mycket hög grad    b) i hög grad    c) i låg grad    d) i mycket låg grad 
 
Förklara kortfattat ditt val av alternativ! 
 
 
 
4) Övriga kommentarer 
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UTVÄRDERING 

 
Verbal-lingvistiska lektioner 

 
NAMN: 

 
 

Vi har nu genomfört tre lektioner baserade på verbal-lingvistisk intelligens. 

Lektionerna var ”Diktpussel”, ”Spel” och ”Använd din fantasi och skriv om ett 

fotografi”.  

 

Skriv fritt och berätta hur du tycker att din arbetsinsats varit under lektionerna!  

- Vad har du lärt dig? 

- Tycker du att detta är ett arbetssätt som passar dig? I så fall, varför?  

- Vad har varit bäst respektive sämst med dessa tre lektioner? 
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UTVÄRDERING 
 

Visuell-spatiala lektioner 
 
 
NAMN: 
 

 

Vi har nu genomfört tre lektioner baserade på visuell-spatial intelligens. 

Lektionerna var ”Målande talesätt”, ”Illustrera bilder till olika avsnitt av en 

berättelse”, och ”Lek och spel med stickor”. 

 
 
Skriv fritt och berätta hur du tycker att din arbetsinsats varit under lektionerna!  

- Vad har du lärt dig? 

- Tycker du att detta är ett arbetssätt som passar dig? I så fall, varför?  

- Vad har varit bäst respektive sämst med dessa tre lektioner? 
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UTVÄRDERING 
 

Kinestetiska lektioner 
 

NAMN: 
 
 

Vi har nu genomfört tre lektioner baserade på kinestetisk intelligens. 

Lektionerna var ”Adjektivcharader”, ”Frågelek” och ”Grammatiktävling”.  

 

Skriv fritt och berätta hur du tycker att din arbetsinsats varit under lektionerna!  

- Vad har du lärt dig? 

- Tycker du att detta är ett arbetssätt som passar dig? I så fall, varför?  

- Vad har varit bäst respektive sämst med dessa tre lektioner? 
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VERBAL-LINGVISTISKA LEKTIONER 

 
Diktpussel 

 
Eleverna arbetar parvis och får ett kuvert med en dikt där varje mening är urklippt och 
fristående. Elevernas uppgift är nu att pussla ihop meningarna så att de bildar en ny dikt 
alternativt originaldikten. Ha på avkopplande musik medan eleverna arbetar. När eleverna är 
klara med sina dikter får de läsa upp dem för kamraterna varpå originaldikterna läses upp. 
Syfte: Att visa att dikter inte behöver vara någonting svårt och sådant som bara poeter kan 
ägna sig åt. Att främja elevernas egen kreativitet och skaparglädje. 
 

Använd din fantasi och skriv om ett fotografi! 
 

Låt eleverna ta med sig ett fotografi hemifrån. Be dem välja ett fotografi som gör dem glada. 
Eleverna skriver och berättar om fotografiet (Vem/vilka finns på bilden?, Vad händer på 
bilden? Vad tänker/känner du när du ser denna bild osv.). Uppmuntra eleverna att flitigt 
använda sig av adjektiv för att göra sina beskrivningar mer ”levande”. 
Syfte: Att uppmuntra elevernas kreativitet genom att låta dem skriva om någonting som de 
har positiva associationer till. 
 

Att ge instruktioner 
 
Eleverna sitter två och två med ryggen mot varandra. Elev 1 har en bild på ett rum med olika 
saker/möbler. Elev 2 har ett blankt papper. Elev 1 skall försöka beskriva bilden så noggrant 
som möjligt så att Elev 2 kan rita upp en likadan bild. Därefter får eleverna jämföra bilderna 
med varandra. 
Syfte: Att öva upp den verbal-lingvistiska förmågan genom att ge muntliga instruktioner samt 
att öva sig i att lyssna till instruktioner. 
 

Spel 
 
Eleverna sitter i grupper om exempelvis fyra. Framför sig har de en spelplan med rutor samt 
varsin spelpjäs och en tärning. De kastar tärningen i tur och ordning och går så många steg 
som tärningen visar. I varje ruta finns en fråga eller ett ämne som de ska berätta om för de 
andra i gruppen, t.ex.: Berätta om vad som får dig att skratta, din drömlägenhet, ett TV-
program du tycker om etc. Den som först tagit sig från start till mål har vunnit. 
Syfte: Att öva upp den språkliga förmågan genom att lyssna och tala fritt. 
 
 

VISUELL-SPATIALA LEKTIONER 
 

Målande talesätt 
 

Gör en lista med olika talesätt. Låt eleverna välja varsitt talesätt som de får illustrera, utifrån 
hur de själva tolkar dem (Han har skägget i brevlådan, Hon har huvudet på skaft, Lägga näsan 
i blöt etc.) Ha på avkopplande musik i bakgrunden medan eleverna arbetar. Häng upp bilderna 
i klassrummet. 
Syfte: Att göra eleverna bekanta med olika talesätt. Elevernas illustrationer bidrar (ofta på ett 
humoristiskt sätt) till att lättare minnas de olika talesätten. 
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Illustrera bilder till olika avsnitt av en berättelse 
 
Läraren läser en berättelse/novell högt för klassen. Därefter får eleverna rita eller måla. 
Läraren talar om i förväg att eleverna skall få måla en bild så att alla verkligen lyssnar och 
föreställer sig hur personer, omgivning etc. ser ut i berättelsen. Ha på stämningsfull musik i 
bakgrunden och tända ljus medan de målar. 
Syfte: Att använda sin fantasi. Öva sig i att tänka i bilder och ”se” saker framför sig. Att träna 
sig att lyssna koncentrerat.  
 

Göra mindmaps 
 
Dela in eleverna i grupper och ge dem i uppgift att välja ut en gemensam text ur en tidning 
som de tycker verkar intressant. Ge eleverna ett stort papper och låt dem göra en mindmap 
över texten som de har läst för att lära in viktiga punkter. Sedan får grupperna redovisa sitt 
arbete för de andra i klassen och sätta upp resultatet på väggen. 
Syfte: Att öva sig i att ta ut det viktigaste ur en text och sammanställa det i form av en 
mindmap. Att öva sig på att tala.  
 

Lek och spel med stickor 
 
Låt eleverna sitta gruppvis om fyra i varje. Varje grupp får en tändsticksask. Läraren visar 
dem en figur som de skall bilda med stickorna. Sedan skall de bilda en ny figur genom att 
flytta om ett visst antal stickor. Vilka stickor det är och hur de skall placeras får gruppen lösa 
tillsammans.  Ex: Först bildar eleverna en stor triangel med nio stickor. Genom att placera om 
tre stickor skall det istället bildas tre små trianglar. 
Syfte: Att öva upp den spatiala förmågan genom att försöka tänka logiskt och konstruktivt och 
att kunna se mönster.  
 

KINESTETISKA LEKTIONER 
 

Adjektivcharader 
 
Tillverka kort där det står olika adjektiv (glad, ledsen, arg, förvånad, rädd). Börja lektionen 
med att ha en kort genomgång av ordklassen adjektiv. Låt sedan eleverna turas om och dra ett 
kort och beskriva känslan som står på kortet med hjälp av kroppsspråket. Kamraterna som 
tittar på får försöka gissa vilket adjektiv som beskrivs. Skriv upp adjektiven som tas upp på 
tavlan.  
Syfte: Att få öva sig att stå inför klassen och att inte behöva vara rädd att göra bort sig 
samtidigt som man övar adjektiv och använder kroppsspråket för att uttrycka sig. 
 

Frågelek 
 
Välj ut ca 100 ord och deras betydelse/synonymer från ordböcker och uppslagsverk. Dela in 
klassen i två lag och låt lagen bilda varsin ring med sina stolar. Låt en stol stå i mitten, där den 
elev som svarar sitter. Frågorna ställs i tur och ordning till alla elever. När eleven i mitten fått 
frågan flyttar han/hon åter in i ringen. Turordningen går medsols och eleverna flyttar efter 
allteftersom frågorna ställs. Läs upp ordförklaringen/synonymen. Svarar eleven i mitten rätt 
ger det laget 3 poäng. Om eleven som får frågan inte kan svaret går frågan över till dennes 
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grupp som får försöka komma fram till ett svar. Svarar gruppen rätt blir poängsumman 2. Kan 
inte heller gruppen det rätta svaret går frågan över till det andra laget som får ett poäng om de 
klarar frågan. Det lag som har flest poäng när alla frågor är ställda vinner frågeleken. 
Syfte: Att på ett lekfullt sätt öka elevernas ordkunskaper och allmänbildning. 

 
Nutidsorientering på skolgården 

 
Utforma nutidstipset som en tipspromenad på skolgården. Skriv upp de 12 nutidsfrågorna på 
12 A4 papper som plastas in och sätts upp i en bana runt skolgården. Använd eventuellt 
snitslar. Eleverna får gå promenaden parvis med några minuters tidsintervall för att undvika 
köbildning. På sina svarsformulär fyller de i de svarsalternativ som de tror är de riktiga. 
Genomgång av de rätta svaren görs tillsammans när alla gått i mål. Eventuellt delas pris ut till 
de tre bästa paren. 
Syfte: Eleverna får frisk luft och motion i samband med att de testar sina kunskaper i 
nutidsorientering. 
 

Grammatiktävling 
 
Gör en tipsrunda baserad på grammatiska frågor och termer.  
Efter att ha arbetat med grammatik inom något avsnitt sammanfattar man det viktigaste i 
avsnittet genom detta test som består av exempelvis 10st 1X2-frågor. (Exempel på frågor kan 
vara: Vilka är substantiven i denna mening? Så kallas den grammatiska termen som beskriver 
en aktivitet av något slag etc.) Parvis får eleverna besvara frågorna. Svaren fylls i ett formulär 
som sedan lämnas in till läraren. Därefter går läraren igenom de rätta svaren tillsammans med 
eleverna. 
Syfte: Att avdramatisera det svåra med grammatik genom att testa elevernas 
grammatikkunskaper under lekfulla former. Genom testet får man som lärare även en 
uppfattning om elevernas förståelse av de genomgångna grammatikavsnitten. 
 




