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Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur mycket ett arbete med olika 

lärstilar/sinnesmodaliteter kan påverka ordinlärningen. Det som har undersökts är om det skiljer 

mycket på hur många ord elever kommer ihåg när de arbetar med olika lärstilar. Ett annat syfte 

var att undersöka hur medvetna eleverna är om hur de bäst lär sig ord.  

   Metoden som användes var kvalitativ och gick ut på att en undervisningsgrupp i tyska fyllde i 

en enkät om hur de trodde att de lär sig ord bäst. Sedan undervisades eleverna i gruppen utifrån 

de fyra sinnesmodaliteterna auditiv, visuell, taktil och kinestetisk, för att till sist genomföra ett 

skriftligt test på orden.  

   Resultatet visar att det skiljde upp till sex ord (av 20) mellan elevernas bästa och sämsta 

resultat på varje lärstil samt att eleverna inte var medvetna om vilken lärstil som passar dem 

bäst. 
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1 Inledning 

 

”Kan vi få göra en pjäs?”. Så lyder ofta frågan i mina undervisningsgrupper i tyska. Många av 

eleverna tycker att det är inspirerande och roligt och de lär sig också mycket av det – ord, tal, 

satsbyggnad osv. Andra elever vill hellre ha det tyst omkring sig och skriva ord i lugn och ro 

eller göra övningar i boken. Allt ska göras ordentligt och precist och de vill veta vad som ska 

hända härnäst. 

   Jag tänker ofta på hur olika eleverna är och på hur många olika sätt de lär sig. Trots detta 

tror jag att många lärare ofta gör liknade moment om och om igen. Vi läser texter och 

översätter dem, skriver ord i glosboken och arbetar i övningsboken. Naturligtvis gör man 

också andra moment, men kanske finns inte alltid tanken där, att inlärningsstilarna man 

använder måste passa alla och därför måste vara mycket omväxlande. Jag tror, att om vi 

medvetet skulle tänka mer på detta och välja mer omväxlande undervisningssätt, skulle 

undervisningen kunna bli effektivare och lättare passa alla elever. 

   Enligt Cummins (i Holmegaard, 1999) tar det två år att lära sig ett vardagsspråk när man 

flyttar till ett nytt land. Detta visar att ordinlärning är något långsiktigt och att man måste 

uppleva ett språk med alla sina sinnen för att lära sig nya ord och uttryck. Det finns både 

svensk och internationell forskning som belyser ordförråd och ordinlärning, men inte lika 

mycket som behandlar den didaktiska användningen (Holmegaard, 1999). 

   Eftersom jag tycker att ordinlärning och inlärningsstilar/lärstilar är mycket intressanta 

områden skulle jag gärna vilja titta närmare på sambandet mellan dessa i mitt examensarbete.         

   Ordinlärning är en stor del av att lära sig ett nytt språk. Du kan läsa en text som inte är 

grammatiskt korrekt och förstå den, men om du inte förstår orden kan du inte utläsa 

kontentan. Därför tycker jag att man som lärare behöver få eleverna att förstå vikten av 

ordinlärning och göra det till något mer än att plugga in ord som är läxa, för att sedan glömma 

dem redan timmar efter. Vi behöver hitta sätt som passar alla elever och därmed motiverar 

och engagerar dem.  

   I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo94 

(1998:16) under 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står det att ”läraren skall svara för att 

eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer”. Detta betyder att vi inte bara kan utan 

skall låta eleverna testa olika sätt att lära sig (t.ex. ord) för att komma fram till vilket som 

fungerar bäst för den enskilde individen, alternativt variera så att det återkommer sätt som 

passar alla med jämna mellanrum. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur mycket ett arbete med olika 

lärstilar/sinnesmodaliteter kan påverka ordinlärningen. Det jag kommer att undersöka är om 

det skiljer mycket på hur många ord eleverna kommer ihåg när de lär sig ord på olika sätt, 

dvs. arbetar med olika lärstilar.     

   Ett annat syfte med mitt examensarbete är att undersöka hur medvetna eleverna är om hur 

de lär sig ord bäst. 

 

Frågeställningar: 

• Hur tror eleverna i den grupp jag utför min undersökning i att de lär sig bäst och i 

vilken omfattning stämmer deras uppfattning med verkligheten? 

• Hur mycket skiljer det mellan på hur många ord eleverna kommer ihåg när de lär sig 

dem på olika sätt, dvs. med betoning på olika sinnesmodaliteter? 

• Hur kan man som lärare ta hänsyn till och bemöta dessa olika lärstilar då man arbetar 

med ordinlärning? 

• Hur kan eleverna nå bättre resultat genom att arbeta mer med sina starkare sinnen? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Forskningsöversikt om ordinlärning 

I boken How languages are learned (Lightbown & Spada, 2006) kan man läsa om forskning 

som genomförts om ordinlärning. 1980 karaktäriserade Paul Meara ordinlärning som ett 

negligerat område. Strax efter det uttalandet vände dock trenden och forskningen kring 

ordinlärning exploderade. 

   Lightbown & Spada (2006) skriver vidare om att vikten av att kunna ord är klar för de flesta 

människor. Kommunikation kan inte genomföras om vi inte använder oss av rätt ord. 

   Färsk forskning har handlat mycket om vikten av att kunna många ord för att kunna variera 

sig. Språk innehåller många ord, engelskan innehåller t.ex. mellan 100 000 och en miljon ord. 

En normalutbildad vuxen engelsk person kan ca 20 000 ord. (Lightbown & Spada, 2006) 

   Enligt Lightbown & Spada (2006) är det skillnad på att lära in ord i sitt första och andra 

språk. För att kunna förstå ett ord ur sitt sammanhang bör man kunna de flesta andra orden i 

meningen, vilket sällan är fallet för en andraspråksinlärare. 

   Enligt Paul Nation 2001 (i Lightbown & Spada 2006) är en av faktorerna som underlättar 

andraspråksinlärningen hur ofta inlärarna kommer i kontakt med ordet. Man behöver möta ett 

ord många gånger innan det fastnar i minnet. Låneord och besläktade ord som liknar de som 

finns i modersmålet är lättare att komma ihåg. Men man kan inte ta för givet att studenter 

alltid känner igen låneord eller besläktade ord och de är ofta lättare att känna igen i talat språk 

än i skriftspråk. 

   Lightbown & Spada (2006) skriver vidare att en del språkforskare har kommit fram till att 

man kan lära sig många ord utan att anstränga sig. Stephen Krashen (1985, 1989) kom fram 

till att den bästa källan till ordinlärning är att läsa för nöjes skull. Dock kom Bhatia Laufer 

(1992) fram till att man behöver kunna 95% av orden för att kunna förstå en text (i 

Lightbown/Spada, 2006). 

   Izabella Kojic-Sabo och Patsy Lightbown (i Lightbown & Spada, 2006) kom 1999 fram till 

att det är viktigt att ha inlärningsstrategier för en effektiv ordinlärning. Exempel kan vara att 

ha en skrivbok, att slå upp ord i lexikon och att repetera det inlärda. 
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3.2 Ordinlärning 

Vi måste lära oss ord för att kunna läsa. När ordförrådet växer, växer också möjligheten att 

läsa och förstå svårare texter. Ett tecken på att en person har förstått en text är att han eller 

hon tycker att den är bra (Lundahl, 1998). 

   De flesta människorna förstår att det är viktigt att kunna ord. Vi kan oftast förstå något talat 

eller skrivet även om texten eller talet innehåller grammatiska fel, ord uttalas fel eller 

ordföljden är fel. Om däremot fel ord används kan hela betydelsen förändra sig (Lightbown & 

Spada, 2006). 

 

3.2.1 Hur lär man sig nya ord? 

Lundahl (1998) skriver in sin bok Läsa på främmande språk att vi lär oss nya ord genom att 

läsa, lyssna, se orden i ett sammanhang, läsa i ordböcker, genom direkt träning och genom 

ordlistor av olika slag.  

   När man frågar elever hur de brukar lära in nya ord svarar de flesta att de täcker över först 

den högra och sedan den vänstra sidan av en ordlista och övar. Detta skriver Ulrika Tornberg 

(2000) om i sin bok Språkdidaktik. Hon skriver också att trots att elever lär sig ca 20 nya ord 

per vecka med listmodellen tycker eleverna att de kan för få ord. Något stämmer inte. 

   Att vi förstår ett ord genom ledtrådar eller ordböcker betyder naturligtvis inte att vi kan det. 

Tornberg (2000) skriver att dagens kunskaper om hur vårt minne fungerar säger oss att 

inmatningen av ord är en kreativ process med många steg. Först måste orden avkodas på ett 

medvetet sätt för att sedan tas fram vid senare behov. Vi som lärare måste lära eleverna 

följande: 

• Att koda in orden med hjälp av textsammanhang, bilder, egna meningar eller andra 

personliga koder. 

• Att plocka fram orden på samma sätt som de kodats in. 

• Att öva och analysera orden på ett sådant sätt att de också kan användas i andra 

sammanhang. 

 

Tornberg (2000) skriver också att eleverna väljer det sätt att koda in orden på som bäst passar 

deras personliga inlärningsstil. Genom Howard Gardner (i Tornberg, 2000) känner vi till sju 

intelligenser och genom dem kan vi utläsa fem huvudvägar, mellan vilka eleverna väljer och 

orienterar sig. 
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   Den lingvistiskt intelligente eleven skulle antagligen välja en inkodning som går ut på att 

skriva egna meningar, texter, göra ordsketcher, använda ordbehandlare eller tillverka ordkort 

eller spel (Tornberg, 2000). 

   Den logiskt-matematiskt intelligente eleven skulle förmodligen göra ordlistor och 

ordprogram på datorn, leta efter avledningar eller ordstammar, experimentera med orden i 

andra sammanhang, dra slutsatser och paralleller mellan ord och tillverka egna prov 

(Tornberg, 2000). 

   Den visuellt-spatiale eleven skulle förmodligen blanda ord och bild för att stödja minnet och 

använda sig av mindmapping, färg och grafik (Tornberg, 2000). 

   Den musikaliskt intelligente eleven skulle antagligen koda in orden genom att rappa, rimma 

eller använda musik (Tornberg, 2000). 

   Den kroppsligt-kinestetiskt intelligente eleven skulle förknippa orden med kroppsrörelser 

eller så skulle han eller hon spela spel och dramatisera (Tornberg, 2000). 

 

3.2.2 När kan man ett ord? 

Ingegerd Enström och Margareta Holmegaard (1999) skriver i boken Svenska som andraspråk 

2 om när man egentligen kan ett ord. För att kunna ett ord aktivt ska man kunna skriva det 

korrekt och kunna uttala det. Man ska också kunna böja ordet på ett korrekt sätt och veta vilka 

andra ord ordet kan kombineras med och skillnader i stilnivå. Man ska också känna till ordets 

syntaktiska egenskaper, ordbildningsregler och andra betydelser liksom synonymer och 

skillnader mellan dessa.       

 

3.3 Vad tänker elever om ordinlärning? 

 

3.3.1 STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk) 

I huvudet på en elev, projektet STRIMS (Malmberg m.fl., 2000) är en sammanfattning av ett 

900sidigt projekt som handlar om olika strategier som elever har när de lär sig moderna språk. 

Det handlar om språken engelska, spanska, franska och tyska. Den tyska studien genomfördes 

av Ulrika Tornberg. Av studien kan man utläsa att eleverna lär sig på olika sätt. 

   I en gymnasieklass (andra året) genomfördes ett test med en låttext. I efterhand tillfrågades 

eleverna i en enkät om vilka strategier de använde sig av för att lära sig orden. Här följer 

exempel från sex elever: 1) Jag försöker att få det tyska orden att bli så likt det svenska som 

möjligt, t.ex. innehåller det tyska orden ”Lied” fyra bokstäver, liksom det svenska ordet 

”visa”. 2) Jag övar på ordet, både muntligt och skriftligt. 3) Jag sätter in ordet i meningar. 4) 
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Jag övar vid datorn. Tro mig, det fungerar! 5) När man kan ordet ”Gleis” = ”spår” kan man 

också ordet ”entgleisen” = ”spåra ur”. 6) Jag läser först texten flera gånger, sedan pluggar jag 

på orden. I den här enkäten kan man se att eleverna har kommit bort en bit från de 

traditionella ordlistorna. I tidigare undersökningar har liknande svar ofta förekommit 

(Malmberg m.fl., 2000). 

   Tornberg (i Malmberg m.fl., 2000) skriver vidare att på grund av att vi vet att 

språkfunktionerna har sin huvudsakliga plats på vänster hjärnhalva kan man tänka sig att 

språk och melodier kan hjälpa varandra när det gäller lagring av ord och melodier.  

   Elever tycker att det är viktigt att lära sig ord och de lägger mer mycket tid på det 

(Malmberg m.fl., 2000).  

   Tornberg (i Malmberg m.fl., 2000) skriver att eleverna antagligen tycker att det är effektivt 

att arbeta med ordlistor. Faktum är dock att de egentligen vet att man måste kunna använda ett 

ord i flera sammanhang för att kunna det ordentligt. Det ser alltså ut som om det finns ett 

spelrum mellan vad eleverna vet om ordinlärning och den mekaniska inlärning de ofta ägnar 

sig åt. 

 

3.4 Sinnenas betydelse  

 

3.4.1 Att se, göra, höra och känna 

Lena Boström skriver i sin bok Från undervisning till lärande (1998:55) följande: ”Som vi 

själva lär oss så tenderar vi att undervisa (och uppfostra)”. Hon skriver vidare att det finns 

fyra sinnesmodaliteter som är av störst betydelse för inlärningen, det visuella, det auditiva, det 

kinestetiska och det taktila och att de även kan delas in i undergrupper. 

   Det kinestetiska sinnet kan delas in i yttre och inre faktorer. En del elever kan lättare ta emot 

information och komma ihåg den om de får röra på sig under tiden. De behöver t.ex. vara 

aktiva i projekt och utföra fysiska aktiviteter. Andra elever är mer känslomässiga när det 

gäller att ta emot information. För dessa måste undervisningssituationen kännas ”positiv” och 

de behöver trivas med arbetssättet för att inte tappa motivationen. Det är extra viktigt att ha 

goda relationer till dessa elever (Boström, 1998). 

   Taktila elever minns lättare när händerna är inblandade i inlärningsprocessen och de vill 

använda händerna både när de koncentrerar sig och när de arbetar aktivt (Boström, 1998). 

   De visuella eleverna kommer ihåg bäst när de iakttar. Det finns textvisuella och bildvisuella 

personer. De textvisuella söker sig till text och kommer lättast ihåg det skrivna ordet, medan 
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bildvisuella föredrar bilder, kartor, filmer osv. De kan ha en inre visuell förmåga vilket 

innebär att de skapar bilder för att minnas (visualiserar) (Boström, 1998).  

   Auditiva elever föredrar muntlig information och lyssnar gärna på föreläsningar. De minns 

vad som sagts. Om de har en yttre auditiv förmåga är de antagligen goda förhandlare och 

samtalar och diskuterar gärna (Boström, 1998).  

   De flesta av oss har inte bara en dominerande sinnesmodalitet, men vi har en till två som är 

starkare. Genom att känna till dessa kan vi förändra och förbättra inlärningen för de flesta 

eleverna (Boström,1998). 

   Boström & Svantesson (2007) skriver i boken Så arbetar du med lärstilar att något av våra 

sinnen är ofta starkare, något svagare och något flexibelt. Därför är det enligt Boström & 

Svantesson (2007) en god idé att börja arbeta med sitt starkaste sinne för att sedan arbeta med 

de mindre starka. Man kommer lättare ihåg nytt och svårt material om man får använda sitt 

starkaste sinne när det presenteras. Detta gäller både barn och vuxna (Boström & Svantesson, 

2007). 

   Enligt Boström & Svantesson (2007) har barn och s.k. lågpresterande elever nästan enbart 

kinestetiska och taktila preferenser. Att presentera nytt och svårt material för dessa via 

auditiva metoder leder ofta till irritation, svårigheter och förvirring. Däremot kan man 

efterhand introducera föreläsningar, samtal, och resonemang, t.ex. för att förstärka innehållet. 

Det räcker inte att tala om för eleverna hur de ska arbeta, de bör få testa olika metoder för att 

se vilken som passar dem bäst (Boström & Svantesson, 2007). 

 

3.4.2 Att matcha de auditiva, visuella, kinestetiska och taktila eleverna 

Boström (1998) beskriver också hur man bör möta och matcha de olika sinnesgrupperna i 

skolan. De auditiva eleverna får ofta tillsägelser för att de pratar högt och mycket. De tycker 

om att höra sin röst och lär sig genom att repetera. De trivs i en social roll och blir ofta valda 

som förhandlare eller talesmän. De är duktiga på att berätta men tenderar att börja om från 

börjar om de kommer av sig. Papper-och-penna uppgifter är inget för auditiva elever, de vill 

diskutera och stimuleras av musik och rytmer. Du kan känna igen dem på att de småpratar, 

knackar med pennan i bordet och småstampar i bordet. Det gäller att vara försiktig med vad 

du säger till en auditiv person, då han eller hon kommer ihåg exakt vad du har sagt (Boström, 

1998). 

   Auditiva elever är egentligen de lättaste att undervisa. De tar till sig muntliga instruktioner 

mycket bra och när det gäller språkundervisning är de duktiga på uttal och intonation. Det 

bästa är att ställa frågor till auditiva inlärare innan du ger instruktioner. Då lyssnar de för att 
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kunna besvara frågorna. De lyckas ofta bra när de jobbar i grupp eller par och får diskutera 

kring idéer och kunskaper. Som handledare och lärare bör du låta deras behov av auditiva 

intryck och uttryck vara i fokus (Boström, 1998). 

   De flesta lärare tycker att det är en drömsituation att få undervisa visuella elever. De verkar 

alltid lyssna uppmärksamt och de jobbar ambitiöst och prydligt med och i sitt arbetsmaterial. 

De är ofta estetiskt intresserade vilket gör att de ofta klär sig smakfullt. De är uppmärksamma 

på detaljer så som lärare gäller det att ha koll på lektionsplaneringar och vad du skriver på 

tavlan. Visuella inlärare använder sig gärna av färger och stryker under, ringar in och 

markerar. De får mycket användbar information genom observationer. Visuella personer kan 

utmärka sig genom att blinka lite mer än andra (Boström, 1998). 

   För att underlätta inlärningen för visuella personer finns det några saker du kan tänka på. Du 

bör inte tala när de skriver viktig information och när du talar bör du variera ditt ordval och 

använda målande beskrivningar. De kan med fördel skriva av och skriva om texter, du bör ta 

med färgpennor och uppmana dem att göra egna tankekartor och skapa personliga 

anteckningar med bilder och färger. Tillhandahåll visuella minnessymboler till muntliga 

uppgifter och ha alltid en buffert med uppgifter eftersom de visuella inlärarna blir klara fort. 

Låt dessa elever redovisa viktiga kunskaper visuellt (Boström, 1998). 

   Eftersom kinestetiska elever bygger sin inlärning på känslor och kroppslig aktiviteter har 

lärare ofta svårt att tackla dem. Det gäller att få dessa elevers förtroende, de väljer dig! 

Kinestetiker är innovatörer och därför testar de gärna utan att kalkylera först och de kan 

komma på fantastiska uppfinningar utan att veta hur. Dessa elever behöver röra på sig, därför 

är de ofta duktiga på idrott men har svårt att sitta stilla i klassrummet, där de kan störa och 

ofta misslyckas. Det tar längre tid för dem att lära sig saker men när de väl lärt sig något nytt 

kommer de ihåg det länge eftersom deras minne sitter i musklerna. Kinestetikerna uppskattar 

all undervisning som sker utanför klassrummet och i sitt rätta element kan de vara duktiga 

ledare med humor och skådespelartalang (Boström, 1998).  

   När man undervisar kinestetiker bör man lägga in många praktiska moment, gärna drama 

och pantomim. De är ofta kreativa om de tillåts planera på egen hand. När de ”känner för” ett 

ämne kan de arbeta dygnet runt. Lek, spel och experiment passar dessa elever och det är bra 

att börja lektioner med något praktiskt moment. Det kan vara bra att undvika ögonkontakt 

eftersom kinestetiska elever ofta vinner konfrontationer. Som lärare bör du vara en så 

inspirerande ledare som möjligt och låta kinestetikerna jaga dig istället för tvärtom (Boström, 

1998). 
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   Elever med stor taktil inlärningspreferens känner du igen på att de ofta sitter och fingrar på 

saker och undersöker alla vinklar av föremål. Detta kan ibland irritera omgivningen. Ibland 

kan denna inlärningsstil ta sig uttryck i nagelbitning, hårsnurrande och rökning. Liksom de 

kinestetiska inlärarna baserar de taktila inlärarna sin inlärning på känslor, men de är mer 

finmotoriska. De gestikulerar sofistikerat och effektfullt och jobbar gärna i det tysta. De 

uttalar sig sällan, men när de väl gör det är det noga övervägt och ofta skarpt. Taktila elever 

trivs bra i datasalar och är ofta mycket duktiga inom området datorer. De sysselsätter sig 

gärna med moment som innehåller finmotorik, t.ex. elektronik och handarbeten (Boström, 

1998). 

   För att tillfredställa de taktila inlärarnas behov bör man låta dem tillverka eget 

inlärningsmaterial som inlärningskort, elektrospel och looper. Datorn är ett utmärkt 

hjälpmedel. Det är bra att ha hjälpmedel för taktil stimulans i klassrummet, t.ex. kooshbollar 

eller andra plockmaterial. Om de taktila eleverna får fingra på dessa under inlärningen lär de 

sig mer och koncentrerar sig bättre (Boström, 1998). 

 

3.5 Andra faktorer som påverkar inlärningssituationen 

 

3.5.1 Rörelse 

Enligt Boström & Svantesson (2007) visar flera internationella undersökningar att ca 50% av 

eleverna på högstadiet har behov av rörelser när de lär sig något. Forskningen har också visat 

att elever med inlärningssvårigheter och emotionellt handikappade barn har större behov av 

rörelse.  

 

3.5.2 Tid och intag 

Enligt Boström & Svantesson (2007) spelar det stor roll när på dagen man lär sig något. Som 

pedagog bör man jobba med mer komplicerade saker mellan 10.00 och 14.00. Det är bra att 

prata med eleverna om när man lär sig bäst. 

   Boström & Svantesson (2007) skriver vidare att olika människor behöver äta på olika tider 

och olika mycket, men det är viktigt att ha tydliga regler i klassrummet så att ingen blir störd. 

 

3.5.3 Inlärning i grupp 

Enligt Boström & Svantesson (2007) föredrar ca 30% av eleverna att lära sig i grupp. Då kan 

man t.ex. använda sig av brainstorming, gruppinlärning, kunskapscirkeln eller 

samarbetsinlärning.  
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3.6 Variation i lärstilar 

Enligt Boström & Svantesson (2007) handlar variationer i lärstilar främst om fyra områden: 

framgång, ålder, kön och talang. Dragen förändras ofta över ålder – yngre personer tenderar 

att vara mer ensamstuderande, grupp- föräldra- och lärarmotiverande, mer uthålliga, vill ha en 

mer varierad miljö och arbetar helst på eftermiddagarna. Under tonåren har man mer behov av 

ljud, rörelser, intag och hög grad av struktur (Boström & Svantesson, 2007). 

   Forskarna har hittat skillnader i genus. Pojkar är ofta mer gruppinriktade, behöver mer intag 

och rörlighet och är mer taktila och kinestetiska, medan flickor t.ex. tenderar att lättare 

anpassa sig, är mer auditiva, har större behov av tystnad och är mer auktoritetsberoende 

(Boström & Svantesson, 2007).  

 

3.7 Att matcha lärarens undervisningsstil med elevernas lärstil 

Boström & Svantesson (2007) skriver i boken Så arbetar du med lärstilar om vikten av att 

lärare känner till sin egen lärstil, eftersom den sannolikt påverkar deras sätt att undervisa. Det 

är t.ex. troligt att en kinestetisk lärare föredrar att eleverna arbetar med projekt. Enligt 

Boström & Svantesson (2007) bör man som lärare reflektera över hur man brukar lägga upp 

sin undervisning och över om man försöker variera undervisningen så att den passar 

deltagarnas olika lärstilsprofiler. 

   ”Många lärare stressas av att de inte hinner lära ut kursen före terminsslutet – få av dem 

frågar efter om eleverna hinner lära in kursen!” (Boström & Wallenberg, 2005:136). 

Boström & Wallenberg (2005) beskriver detta som att många lärare lär ut som de själva lärt in 

och förenklar därigenom undervisningen. De tycker att lärare behöver fundera över våra 

metoder och inte bara konstatera att ”eleven passar inte in hos oss”.  

   Boström & Wallenberg (2005) konstaterar att om du som lärare presenterar ett material 

muntligt når du 20% av åhörarna. Om du kompletterar med bilder t.ex. genom en overhead 

når du ytterligare 30% av de som lyssnar. Om åhörarna själva får diskutera når du 20 % till 

och ytterligare 20 % nås om de får göra olika moment.  
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4 Metod 
 
4.1 Metodval 

I mitt examensarbete har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Alan Bryman (2001) 

beskriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder de viktigaste stegen i kvalitativ 

undersökning. Man utgår, enligt Bryman (2001), från generella frågeställningar för att efter 

det välja relevanta platser och undersökningsmetoder, därefter samlar man in data och tolkar 

den, arbetet övergår sedan i begreppsligt och teoretiskt arbete för att utmynna i en rapport om 

resultat och slutsatser. Tonvikten i kvalitativ studie ligger oftare på ord än kvantifiering vid 

insamling och analys av data (Bryman, 2001).  

   En kvalitativ forskningsstrategi är enligt många forskare induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk. Förutom att den kvalitativa forskningen brukar vara mer inriktad på ord än 

siffror finns det ytterligare tre skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Den 

första är att teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Som nummer 

två finns ståndpunkten att tyngden ligger på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den sociala 

verklighet de befinner sig i. Skillnad nummer tre är en ontologisk ståndpunkt, vilket innebär 

att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer. (Bryman, 2001). 

   Bryman & Burgess (i Bryman, 2001) menar att det är svårt att fastslå vad kvalitativ 

forskning är och inte är och de tar upp tre anledningar till detta: 

1. Många är kritiska till att kvalitativ forskning ibland tolkas som ett synsätt där man inte 

samlar in eller generar data, eftersom det som gör forskning till kvalitativ inte enbart 

handlar om frånvaro av siffror. 

2. Det finns flera olika traditioner inom kvalitativ forskning (t.ex. naturalism1 och 

etnometodologi2). 

3. Den kvalitativa forskningen beskrivs mest genom vad den kvantitativa inte är.  

   Kvalitativ forskning innehåller flera olika metoder (Bryman, 2001), varav de viktigaste är: 

• Etnografi/deltagande observation: forskarna observerar och lyssnar på en 

grupp i en miljö för en viss tid. 

• Kvalitativa intervjuer: generell term som kan vara många olika sorters 

intervjuer. 

• Fokusgrupper: som intervjuer fast deltagarna diskuterar tillsammans i grupp. 

                                                
1 Naturalism är en tradition som eftersträvar en förståelse av den sociala verkligen som den verkligen är 
(Bryman, 2001). 
2 Etnometodologi syftar till förståelse av hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och 
samspel (Bryman, 2001). 
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• Språkbaserade metoder: för insamling och analys av kvalitativa data, t.ex. 

diskurs- och samtalsanalys. 

• Insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. 

   Ofta använder sig kvalitativa forskare av flera metoder i en studie. Kvalitativ forskning 

brukar stå för ett synsätt där teori och kategorisering härrör från insamling och analys av data. 

(Bryman, 2001) 

   Anledningen till att min studie är kvalitativ är att jag i min undersökning valde att låta en 

mindre undervisningsgrupp först delta i en enkätundersökning med dels fastställda och dels 

öppna svarsalternativ, för att sedan undervisa dem enligt en speciell teori och sedan testa dem 

skriftligt på hur många ord de kommer ihåg. Deras egna tankar jämfördes med deras 

testresultat och analyserades.          

 

4.2 Urval 

För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag en undersökning i en 

undervisningsgrupp i tyska i år 7. Skolan där eleverna går är en 6-9 skola i en välbärgad förort 

till Stockholm. Skolan har ca 250 elever och på skolan går det få elever med 

invandrarbakgrund.  

   Urvalsmetoden jag använde mig av kallas enligt Bryman (2001) bekvämlighetsurval och det 

för att jag valde ut en grupp som fanns tillgänglig för mig, på en skola jag kände till och hade 

kontakter i.          

   Urvalet kan också kallas representativt (Bryman, 2001), på grund av att gruppen som jag 

gjorde undersökningen i får representera andra språkgrupper i samma storlek och med samma 

ålder på eleverna och liknande demografisk bakgrund. Tyskgruppen innehåller 12 elever, två 

flickor och tio pojkar. De har studerat tyska sedan år 6, d.v.s. ca en och en halv termin vid 

undersökningens genomförande.  

 

4.3 Genomförande och tillvägagångssätt 

   Innan min studie påbörjades pratade jag med eleverna om de fyra sinnen vi använder när vi 

lär oss nya moment, t.ex. ord. Dessa fyra sätt motsvarar sinnesmodaliteterna auditiv, visuell, 

taktil, kinestetisk. Eleverna fick fylla i en enkät (se bilaga 1) där de fick rangordna 

sinnesmodaliteterna utefter hur de trodde att de lär sig nya ord bäst, Rangordningsskalan är 

mellan ett och fyra, där ett står för det sätt de tror att de lär sig bäst på, två näst bäst osv. De 

fick även möjlighet att fylla i andra sätt utöver dessa fyra sinnesmodaliteter som de tror att de 

lär sig ord på. 
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   Efter det genomförde jag lektioner som betonades av de olika sinnesmodaliteterna 

där två lektioner á 40 min ägnades åt varje sinnesmodalitet.  

   Efter ca två veckor fick eleverna ett skriftligt test på orden, från tyska – svenska. Orden från 

de olika lektionstillfällena var blandade. Jag räknade sedan ut hur många rätt de hade från 

varje lärstil och gick igenom resultatet muntligt med eleverna. (Se bilaga 2 för utförligt 

tillvägagångssätt.) 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Merparten av de kvalitativa forskarna menar att man ska behandla teori som något som 

uppkommer ur data (Bryman, 2001). Enligt Bryman (2001) menar många forskare också att 

den ska spela roll vid prövningen av teori. I min undersökning har jag samlat in data genom 

en enkät och ett test. Eleverna som har deltagit har kodats om till siffror av anonymitetsskäl 

och enkätresultat och testresultat har kodats om till bokstäver som motsvarar de olika 

lärstilarna. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna redovisa resultatet. Efter detta har jag 

analyserat data och jämfört den med teorin. 

 

4.5 Trovärdighet och äkthet 

Inom kvantitativ forskning använder man begreppen validitet och reliabilitet  när det gäller att 

få en bild av kvaliteten i forskningen (Bryman, 2001). Vissa forskare anser att man kan 

överföra dessa begrepp till den kvalitativa forskningen, men att man då lägger mindre vikt vid 

frågor som rör mätning (Bryman, 2001). Forskarna Lincoln & Guba (1985) och Guba & 

Lincoln (1994) (i Bryman, 2001) föreslår att man i stället använder sig av begreppen 

trovärdighet och äkthet när man bedömer kvalitativ undersökning.  

   Trovärdigheten skulle då delas upp i fyra delkriterier som alla har motsvarigheter i 

kvantitativ forskning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Den största anledningen till att Guba och Lincoln vill ha ett alternativ till 

reliabilitet och validitet är att de menar att det kan finnas mer än en beskrivning av samma 

verklighet (Bryman, 2001). Tillförlitligheten innebär att man har utfört undersökning enligt de 

regler som finns och att man rapporterar resultatet till de personer som ingår i den sociala 

verklighet man undersökt på ett riktigt sätt (respondentvalidering) (Bryman, 2001). 

Överförbarheten innebär enligt Guba och Lincoln (i Bryman, 2001) att fylliga redogörelser 

ges av de detaljer som ingår i en kultur. Så ska man kunna avgöra hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten innebär att man säkerställer att det finns en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen. Detta kan t.ex. 
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göras av kollegor som kan agera granskare. Att kunna styrka och konfirmera innebär att det 

ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning påverkat utförande och slutsatsdragning, utan att han eller hon har handlat i god tro. 

(Bryman, 2001) 

   Min undersökning genomfördes enligt de regler som finns och resultatet redovisades till de 

medverkande eleverna, vilket innebär att undersökningen är tillförlitlig. När det gäller 

överförbarheten redogjorde jag för gruppen som undersöktes, både på grupp- och skolnivå, 

vilket gör att samma undersökning skulle kunna genomföras i en liknande grupp på en annan 

skola. Min studie är tillförlitlig så till vida att jag i genomförande/tillvägagångssätt och bilaga 

2 redogjorde för hur alla faser i processen har gått till. Jag har inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller min teoretiska bakgrund påverka utförande eller slutsatsdragning. 

   Motsvarigheten till validitet kan i den kvalitativa forskningen kallas äkthet. Följande 

kriterier har formulerats av Guba och Lincoln (i Bryman, 2001): 

Rättvis bild: Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 

som finns i den studerade gruppen? 

Ontologisk autencitet: Hjälper undersökningen de människor som deltagit i den att komma till 

bättre förståelse för sin sociala situation? 

Pedagogisk autencitet: Har deltagarna genom undersökning fått en bättre bild av hur andra 

människor upplever saker och ting? 

Katalytisk autencitet: Har undersökning gjort att de som har medverkat i den kan förändra sin 

situation? 

Taktisk autencitet: Har undersökningen möjliggjort för deltagarna att enklare vidta de åtgärder 

som krävs? 

   Angående äktheten i min studie ger den en rättvis bild av åsikter i gruppen då deltagarna 

hade samma förutsättningar då de testades. Ontologisk och pedagogisk autencitet finns där 

eftersom deltagarna fick kännedom om sinnesmodaliteter och om hur de själva och de andra i 

gruppen lär sig ord bäst. De kan efter att ha tagit del av resultatet påverka sin situation genom 

att använda sitt starkaste sinne vid inlärning av ord, vilket innebär att även katalytisk och 

taktisk autencitet uppnås i studien. 

    

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Bryman (2001) pågår diskussioner om etiken i samhällsvetenskapliga studier genom 

frågor som hur man ska behandla de individer som studeras och om det finns aktiviteter som 
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man inte bör engagera sig i tillsammans med de personer som studeras. Några av de etiska 

principer som gäller för svenska forskning är enligt Bryman (2001): 

Informationskravet: Berörda personer ska informeras om syftet med studien och de ska veta 

att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta. Dessutom ska de 

informeras om alla moment i undersökningen. 

Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer över sitt deltagande, för minderåriga kan 

vårdnadshavares godkännande behövas. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om de inblandade måste behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamålet. 

   Eleverna som deltog i min undersökning informerades om sina rättigheter och om att de 

deras deltagande är frivilligt. Jag behandlade alla uppgifter med konfidentialitet och har inte 

använt undersökningsmaterialet till något annat syfte än detta examensarbete. 

    

4.7 Metodkritik 

För att få mitt resultat ännu trovärdigare hade jag kunnat göra undersökningen i ytterligare en 

grupp, en referensgrupp, eftersom gruppen jag undersökte var relativt liten.  

   Jag hade också kunnat utforma undersökningen så att det blivit tydligare vilken typ av 

kvalitativ metod jag använt mig av, i nuläget stämmer min metod inte hundraprocentigt 

överens med någon av de av Bryman (2001) föreslagna. De som ligger närmast till hands är 

språkbaserade metoder (för insamling och analys av kvalitativa data, t.ex. diskurs- och 

samtalsanalys) och insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. Eftersom eleverna 

inte skrev så mycket egen text där de hade möjlighet fanns det inte så mycket text att 

analysera. Däremot samlades data in och analyserades. 
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5 Resultat 

 

Nedan följer en redovisning av elevernas resultat på ordtestet. Orden från de olika lektionerna 

var blandade och eleverna översatte dem från tyska till svenska. Eleverna är numrerade 

mellan ett och tolv. Efter varje elevs resultat följer en förklaring/ett förtydligande. Efter 

resultatet redovisas enkäten, där eleverna fyllde i hur de trodde att de lär sig ord bäst.  

 

5.1 Ordtest 

Maximalt antal rätt på varje del är 20. 

 

Elev 1   

Auditiv 14 rätt 

Visuell 11 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 17 rätt 

Elev 1 hade bäst resultat från den taktila lärstilen (17/20), sedan följer den kinestetiska 

(16/20), den auditiva (14/20) och sist den visuella (11/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa 

och sämsta resultat var 6. 

 

Elev 2   

Auditiv 7 rätt 

Visuell 6 rätt 

Kinestetisk 8 rätt 

Taktil 6 rätt 

Elev 2 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (8/20), sedan följer den auditiva (7/20), 

och  sist den visuella (6/20) och taktila (6/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och sämsta 

resultat var 2. 
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Elev 3 

Auditiv 8 rätt 

Visuell 7 rätt 

Kinestetisk 13 rätt 

Taktil 11 rätt 

Elev 3 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (13/20), sedan följer den taktila 

(11/20), den auditiva (8/20) och sist den visuella (7/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 6. 

 

Elev 4   

Auditiv 14 rätt 

Visuell 11 rätt 

Kinestetisk 13 rätt 

Taktil 11 rätt 

Elev 4 hade bäst resultat från den auditiva lärstilen (14/20), sedan följer den kinestetiska 

(13/20) och sist den visuella (11/20) och den taktila (11/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa 

och sämsta resultat var 3. 

 

Elev 5   

Auditiv 11 rätt 

Visuell 14 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 14 rätt 

Elev 5 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (16/20), sedan följer den visuella 

(14/20), den taktila (14/20) och sist den auditiva (11/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 5. 
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Elev 6   

Auditiv 13 rätt 

Visuell 10 rätt 

Kinestetisk 12 rätt 

Taktil 13 rätt 

Elev 6 hade bäst resultat från den auditiva (13/20) och den taktila lärstilen (13/20) sedan följer 

den kinestetiska (12/20) och sist den visuella (10/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 3. 

 

Elev 7   

Auditiv 12 rätt 

Visuell 11 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 12 rätt 

Elev 7 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (16/20), sedan följer den auditiva 

(12/20) och den taktila (12/20) och sist den visuella (11/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa 

och sämsta resultat var 5. 

 

Elev 8   

Auditiv 13 rätt 

Visuell 11 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 12 rätt 

Elev 8 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (16/20), sedan följer den auditiva 

(13/20), den taktila (12/20) och sist den visuella (11/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 5. 
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Elev 9   

Auditiv 18 rätt 

Visuell 15 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 14 rätt 

Elev 9 hade bäst resultat från den visuella lärstilen (18/20), sedan följer den kinestetiska 

(16/20), den auditiva (15/20) och sist den visuella (14/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa 

och sämsta resultat var 4. 

 

Elev 10   

Auditiv 16 rätt 

Visuell 14 rätt 

Kinestetisk 19 rätt 

Taktil 15 rätt 

Elev 10 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (19/20), sedan följer den auditiva 

(16/20), den taktila (15/20) och sist den visuella (14/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 5. 

 

Elev 11   

Auditiv 12 rätt 

Visuell 15 rätt 

Kinestetisk 17 rätt 

Taktil 15 rätt 

Elev 11 hade bäst resultat från den kinestetiska lärstilen (17/20), sedan följer den auditiva 

(15/20) och den taktila (15/20) och sist den visuella (12/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa 

och sämsta resultat var 5. 
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Elev 12   

Auditiv 19 rätt 

Visuell 19 rätt 

Kinestetisk 16 rätt 

Taktil 16 rätt 

Elev 12 hade bäst resultat från den visuella (19/20) och den auditiva (19/20) lärstilen sedan 

följer den kinestetiska (16/20) och den taktila (16/20). Skillnad i antal rätt mellan bästa och 

sämsta resultat var 3. 

 

5.2 Enkät 

Lärstilarna förkortas nedan enligt följande mönster: 

Visuell V 

Auditiv A 

Taktil T 

Kinestestisk K 

 

Från vänster till höger kan utläsas hur eleverna trodde att de lär sig bäst, längst till vänster 

finns det alternativ de markerade med en etta , sedan tvåa osv. Egna förslag står efteråt inom 

parentes. 

 

Elev 1 V T      K A 

Elev 2 V T      A K (öva i gloslistan) 

Elev 3 K V      T A 

Elev 4 K T      V A 

Elev 5 K V      A T (förhöra varandra) 

Elev 6 V  K      T A 

Elev 7 V A      T K 

Elev 8 K A      T V 

Elev 9 T V      K A 

Elev 10 K V      T A 

Elev 11 V  K       A  T 

Elev 12 V T      A K 
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5.3 Ordtestresultat i tabell- och diagramform 

I detta underkapitel presenteras resultatet i olika diagram och tabellformer för att det sedan  

enkelt ska kunna analyseras. 

 

5.3.1 Elevernas sammanlagda testresultat 

Nedan följer i diagramform hur elevernas sammanlagda testresultat såg ut. Den  

sinnesmodalitet som sammanlagt fick högst antal rätt var kinestetisk, efter det följer auditiv, 

sedan taktil och sist placerade sig visuell. 

Elevernas sammanlagda testresultat
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5.3.2 Elevernas testresultat i jämförelse med enkäten 

Här jämförs elevernas testresultat med enkäten, där de har fyllt i hur de tror att de lär  

sig ord bäst. Där staplarna sammanfaller har eleverna placerat sinnesmodaliteten på samma 

plats som den hamnade när de testades. Skalan är mellan ett och fyra, både när det gäller  

enkäten och testet, dvs. ett är det sätt eleverna lär sig alternativt tror att de lär sig bäst, sedan  

två osv. 

Elev 1

0

0,5

1

1,5

2
2,5

3

3,5

4

4,5

VISUELL TAKTIL KINESTETISK AUDITIV

Sinnesmodaliteter/lärstilar

P
la

c
e

ri
n

g
 (

1
-4

)

ENKÄT

TESTRESULTAT

 

Elev 1 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet, men lär sig bäst via  

taktil. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde sig sämst via 

visuell sinnesmodalitet. Elev 1 placerade inte in någon sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 2 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet, men lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via kinestetisk sinnesmodalitet men lärde sig 

sämst via visuell och taktil sinnesmodalitet. Elev 2 placerade inte in någon 

sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 3
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Elev 3 trodde sig lära sig ord bäst via kinestetisk sinnesmodalitet och lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via visuell sinnesmodalitet. Elev 3 placerade in en sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 4 trodde sig lära sig ord bäst via kinestetisk sinnesmodalitet men lär sig bäst via  

auditiv. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via visuell och taktil sinnesmodalitet. Elev 4 placerade in en sinnesmodalitet på rätt plats. 

 



     27 

Elev 5
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Elev 5 trodde sig lära sig ord bäst via kinestetisk sinnesmodalitet och lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via taktil sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via visuell och taktil sinnesmodalitet. Elev 5 placerade in tre sinnesmodaliteter på rätt plats. 
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Elev 6 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet men lär sig bäst via  

taktil och kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde 

sig sämst via visuell sinnesmodalitet. Elev 6 placerade in en sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 7
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Elev 7 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet men lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via kinestetisk sinnesmodalitet men lärde sig 

sämst via visuell sinnesmodalitet. Elev 7 placerade in en sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 8 trodde sig lära sig ord bäst via kinestetisk sinnesmodalitet och lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via visuell sinnesmodalitet och lärde sig sämst 

via visuell sinnesmodalitet. Elev 8 placerade in alla sinnesmodaliteter på rätt plats. 
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Elev 9
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Elev 9 trodde sig lära sig ord bäst via taktil sinnesmodalitet men lär sig bäst via  

auditiv. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via taktil sinnesmodalitet. Elev 9 placerade inte in någon sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 10 trodde sig lära sig ord bäst via kinestetisk sinnesmodalitet och lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via auditiv sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via visuell sinnesmodalitet. Elev 10 placerade in två sinnesmodaliteter på rätt plats. 

 



     30 

Elev 11
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Elev 11 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet men lär sig bäst via  

kinestetisk. Han/hon trodde sig lära sig sämst via taktil sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via visuell sinnesmodalitet. Elev 11 placerade inte in någon sinnesmodalitet på rätt plats. 
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Elev 12 trodde sig lära sig ord bäst via visuell sinnesmodalitet och lär sig bäst via  

visuell. Han/hon trodde sig lära sig sämst via kinestetisk sinnesmodalitet men lärde sig sämst 

via taktil och kinestetisk sinnesmodalitet. Elev 12 placerade in två sinnesmodaliteter på rätt 

plats. 
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5.3.3 Elevernas starkaste respektive svagaste sinnesmetodiker/lärstilar 

Nedan redovisas de sinnesmodaliteter/lärstilar som eleverna lärt sig flest respektive minst ord  

genom. Det sammanlagda antalet elever blir inte tolv (som antal elever i gruppen) då några  

elever hamnat på samma resultat på några modaliteter. Då detta har inträffat redovisas de på  

båda sinnesmodaliteterna. 

Antal elever som haft följande sinnesmodaliteter som sin starkaste lärstil
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Sju elever kom ihåg flest ord från lektionerna med kinestetisk lärstil, detta är klart högst antal,  

därefter följer auditiv med tre elever och på delad sista plats visuell och taktil inlärningsstil  

med två elever på vardera. 

Antal elever som haft följande sinnesmodaliteter som sin svagaste 

lärstil
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Sju elever kom ihåg minst antal ord från lektionerna som betonades av en visuell 

sinnesmodalitet, sedan följer taktil med fyra elever och auditiv och kinestetisk med en elev på 

vardera modaliteten. 
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5.4 Sammanfattning av resultatet utifrån frågeställningarna 

 

5.4.1  Frågeställning 1 

Min första frågeställning i detta arbete var hur eleverna i undersökningsgruppen tror att de lär 

sig bäst och i vilken omsättning denna uppfattning stämmer med verkligheten.  

   Av de tolv eleverna i gruppen trodde sex att de lär sig bäst via en visuell 

undervisningsmetod. Dock var det bara en av dessa som fick bäst resultat via denna 

sinnesmodalitet.  

   En elev av tolv trodde sig lära sig ord bäst via en taktil lärstil, vilket inte stämde.  

   Via kinestetisk lärstil trodde fem elever att de lär sig ord bäst, fyra av dessa hade rätt. 

   Av de tolv eleverna i gruppen trodde ingen elev att den lär sig ord bäst via en auditiv 

sinnesmodalitet. 

   Fyra elever av tolv prickade in rätt placering (första, andra, tredje eller fjärde) på den 

visuella sinnesmetodiken, tre av tolv på den taktila, fem av tolv på den kinestetiska och tre av 

tolv på den auditiva. 

   En elev av tolv placerade alla fyra sinnesmodaliteterna på rätt plats, en elev hade placerat en 

sinnesmodalitet fel, två hade två felplaceringar och fyra stycken hade tre fel, dvs. en 

sinnesmodalitet på rätt plats. Detta betyder att det var fyra elever (en tredjedel av eleverna) 

som inte placerade någon sinnesmetodik på rätt plats. 

   Slutsatsen jag kan dra av detta resultat är att få elever vet hur de lär sig ord bäst.  

   Få elever (två av tolv) valde att skriva egna förslag på hur de lär sig ord bäst.  

 

5.4.2 Frågeställning 2 

Min andra frågeställning lyder: ”Hur mycket skiljer det mellan hur många ord eleverna 

kommer ihåg när de lär sig dem på olika sätt, dvs. med betoning på olika sinnesmodaliteter?”.         

   Sammanlagt kom eleverna ihåg 178 ord (av 240) från lektionerna som betonades av en 

kinestetisk sinnesmodalitet, 157 av 240 från lektionerna med auditiv sinnesmodalitet, 156 av 

240 från lektionerna med taktil sinnesmodalitet och 144 från lektionerna med visuell 

sinnesmodalitet. Det som är anmärkningsvärt med detta resultat är att den kinestetiska 

lärstilen uppvisat klart bäst resultat och den visuella klart sämst. Taktil och auditiv ligger där 

emellan men det skiljer bara en poäng mellan dem.  

   Ingen elev hade 20 poäng av 20 på någon lärstil, det bästa resultatet var 19/20 (två elever, 

tre resultat: från kinestetisk, visuell och auditiv sinnesmodalitet). 
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   Om jag tittar på individnivå och hur många ord det skiljer på bästa och sämsta resultat ser 

jag att det skiljer mellan två och sex rätt. Mer än hälften av eleverna har en skillnad i resultat 

på fem eller sex. Av dessa uppvisade alla sitt sämsta resultat från lektionerna med den visuella 

sinnesmodaliteten. Däremot har den eleven som har de bästa resultaten dessa från den visuella 

lärstilen, denna elev har också klart bäst resultat sammanlagt. Den elev som endast hade en 

skillnad på två rätt hade överlag ett dåligt resultat.  

   Sju elever har kinestetisk sinnesmodalitet som sin starkaste och en elev som sin svagaste, 

fyra elever har auditiv sinnesmodalitet som sin starkaste och en elev som sin svagaste. Detta 

betyder att om man skulle fokusera på dessa två i denna grupp skulle man fånga de flesta 

eleverna. När det gäller taktil sinnesmodalitet har tre elever den som sin starkaste, men fyra 

som sin svagaste och visuell sinnesmodalitet hade en elev som sitt starkaste och åtta som sin 

svagaste. Observera att även delade placeringar är med här, vilket inte gör den totala 

elevsumman till tolv. 

 

5.4.3 Frågeställning 3 

Den tredje frågeställningen handlar om hur man som lärare kan ta hänsyn till och bemöta 

dessa olika lärstilar då man arbetar med ordinlärning.  

   Mitt resultat visar att eleverna kom ihåg klart flest ord från de lektioner som betonades av en 

kinestetisk lärstil och klart minst ord från de som betonades av den visuella. Vilket innebär att 

som undervisande lärare i denna grupp vore det bra att vara medveten om att häften av 

eleverna lär sig bäst via praktiska moment. 

   En annan viktig aspekt som kan utläsas av resultatet är att eleverna inte vet hur de lär sig ord 

bäst. Endast en elev av tolv kunde pricka in de fyra sinnesmodaliteterna på rätt plats. Detta 

betyder att jag som lärare inte kan utgå från att eleverna själva vet hur de ska arbeta med ord, 

hemma och i skolan. Jag måste hjälpa dem och låta dem testa alla sätt grundligt för att vi 

sedan tillsammans ska komma fram till det bästa sättet för varje enskild elev. Jag behöver 

också veta hur sammansättningen av lärstilar ser ut i gruppen, för att kunna arbeta på bästa 

sätt med gruppen som helhet, eftersom man inte kan arbeta med alla lärstilar samtidigt alltid.  

 

5.4.4 Frågeställning 4 

Som fjärde frågeställning valde jag: ”Hur kan eleverna nå bättre resultat genom att arbeta mer 

med sina starkare sinnen?”. 

   I resultatet kan utläsas att de flesta eleverna inte vet hur de lär sig ord bäst. Detta betyder att 

eleverna kan göra stor skillnad i sina studieresultat genom att göras medvetna om 
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sinnesmodaliteter/lärstilar och vad de går ut på, för att sedan låta dem testa olika för att 

komma fram till en strategi för dem som betonas av deras starka sinnen. Eleverna behöver 

kunskap om vilken studieteknik som passar deras lärstil och hur de kan använda sig av den 

hemma. Som resultatet visade trodde hälften av eleverna att de lär sig ord bäst via visuell 

sinnesmodalitet, men det var bara en elev som uppvisade sitt bästa resultat på ordtestet från 

denna modalitet (och denna elev visade överlag starka resultat). 
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6 Analys 

 

Lightbown & Spada (2006) skriver om vikten av inlärningsstrategier för effektiv 

språkinlärning. Mitt resultat visar att eleverna kommer ihåg olika många ord när de arbetar 

med olika lärstilar/sinnesmodaliteter (upp till sex ords skillnad). Genom att hjälpa eleverna att 

hitta den lärstil som passar dem bäst, kan man hjälpa dem att hitta en strategi när de lär in, 

som gör att de når bättre resultat och därmed förhoppningsvis hittar mer motivation.    

   När man frågar elever hur de brukar lära in nya ord, svarar de flesta enligt Tornberg (2000) 

att de först täcker över den högra sedan den vänstra sidan av en ordlista och övar. I projektet 

STRIMS (strategier vid inlärning av moderna språk) visade det sig att eleverna (i detta fall på 

gymnasiet) hade olika strategier för att lära sig ord (Malmberg m.fl., 2000). Detta betyder att 

eleverna har strategier men ändå ofta använder sig av det beprövade traditionella sättet med 

listor. Vilket uppmuntras av läroböckerna då de flesta är uppbyggda med gloslistor. I mitt 

resultat kan utläsas att sex av tolv elever tror att de lär sig bäst visuellt, vilket den traditionella 

metoden med att öva på glosor i en lista mest skulle motsvara. Resultatet när eleverna testades 

på orden visade på motsatsen, endast en elev av tolv fick sitt bästa resultat från lektionerna 

som betonats av en visuell lärstil/sinnesmodalitet. Enligt Tornberg (2000) vet många elever att 

de måste använda orden på olika sätt för att verkligen lära sig dem, alltså verkar det finnas ett 

spelrum mellan vad eleverna vet om ordinlärning och hur de gör när de ska lära sig nya ord. 

Dock vet de inte, enligt resultatet på min undersökning, vilken lärstil/vilket sätt de ska 

använda sig av för att bäst komma ihåg orden och lära sig flest ord. 

   Tornberg (2000) skriver också om att eleverna ofta väljer att koda in ord på ett sätt som 

passar deras personliga inlärningsstil. Jag har i mitt resultat kommit fram till att eleverna inte 

är medvetna om hur de lär sig ord bäst, utan att detta är något vi som lärare måste hjälpa dem 

med.    

   Boström (1998) skriver om de fyra sinnesmodaliteter som är av störst betydelse för 

inlärningen: den visuella, den auditiva, den taktila och den kinestetiska, och det är på dessa 

fyra som jag har byggt min undersökning. Genom att studera dem och sedan testa att 

undervisa eleverna på alla fyra sätten och se från vilka lektioner de kom ihåg flest ord har jag 

kommit fram till att det är oerhört viktigt att variera undervisningen och att göra eleverna 

medvetna om att dessa sinnesmodaliteter existerar. De behöver också veta att vi har en eller 

flera som dominerar och tillsammans med eleverna komma fram till vilken som är starkast 

hos varje enskild elev. Boström & Svantesson (2007) föreslår att man använder sitt starkaste 
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sinne när nytt material presenteras. För svaga elever passar ett kinestetiskt och taktilt 

arbetssätt bäst (Boström & Svantesson, 2007), detta visar också min undersökning, då de 

elever med svagast resultat har haft sina bästa resultat från de lektioner som betonades av 

kinestetisk och taktil sinnesmodalitet. Min undersökning visar att i gruppen överlag är den 

kinestetiska lärstilen den dominerande, och då har eleverna haft mycket blandade resultat 

(från 8/20 till 19/20). Den taktila var inte lika framträdande, tre elever hade den som sitt 

starkaste sinne och fyra elever som sitt svagaste.  

   I teoridelen till detta arbete konstateras av många forskare att lärare behöver använda sig av 

många lärstilar i undervisningen för att nå alla elever, dock har jag inte hittat någon forskning 

om hur stor skillnad det gör. Därför ville jag testa detta i min undersökning. Det var intressant 

att se att det skiljer upp till sex ord (av 20) mellan de olika lärstilarna och hur många ord 

eleverna kom ihåg. Om vi säger att ett läsår består av ca 40 veckor skulle detta göra en 

skillnad på 240 ord/läsår, om eleverna lär sig ca 20 nya ord i veckan. På sju år (sexan till 

tredje året på gymnasiet) gör det en skillnad på 1680 ord, vilket kan jämföras med att en 

normalutbildad vuxen engelsk person kan ca 20 000 ord. 
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7 Diskussion 

 

Att kunna kommunicera varierat tror jag är målet för många när de lär sig nya språk. Färsk 

forskning (Lightbown & Spada, 2006) har visat att det är nödvändigt att kunna många ord för 

att varierad kommunikation ska kunna ske. Detta faktum gör att jag tycker att ordinlärning är 

ett mycket viktigt område och att jag därför har ägnat detta arbete åt att undersöka hur man 

kan gör ordinlärningen i språkundervisningen effektivare och hur man genom att arbeta med 

lärstilar kan nå alla elever och hjälpa dem till bättre resultat. 

   Hälften av eleverna trodde att de lär sig ord bäst via den visuella lärstilen medan resultatet 

visade att den kinestetiska var mest effektiv. Innan jag utförde min undersökning trodde jag 

att de flesta eleverna skulle gissa/tro att de lär sig bäst via den kinestetiska lärstilen, då många 

elever verkar tycka att de är skönt och roligt att få röra på sig och göra praktiska moment, 

dock var det bara fem som valde kinestetisk lärstil som nummer ett. Jag tror att detta kan bero 

på att eleverna inte tror att man kan ha roligt och lära sig samtidigt, vilket man som lärare 

alltså måste tydliggöra för eleverna. Det kanske vanligaste sättet att arbeta på i skolan tror jag 

är det visuella, och det betraktas av eleverna som det traditionella, med textläsning och 

skrivning, och det man jobbar minst med tror jag är praktiska moment. Sammanlagt var det en 

elev som hade bäst resultat från lektionerna med visuell lärstil.  

   Som Krashen (1985, 1989) kommit fram till är den bästa källan till ordinlärning att läsa för 

nöjes skull, detta tror jag är något man som lärare verkligen bör uppmuntra, så fort eleverna 

kan så mycket att de klarar av det. Dock kan det vara svårt att hitta litteratur på rätt nivå som 

eleverna tycker är rolig att läsa. Texter blir ofta barnsliga, bara för att de ska var enkla och så 

tycker jag inte att det ska behöva vara. 

   Enligt Tornberg (2000) har eleverna strategier när de väljer sätt att lära in ord på. Min 

undersökning visade att de i så fall inte är medvetna om dem. Detta tycker jag är mycket 

intressant då det gör ett arbete i skolan med att göra eleverna medvetna om lärstilar oerhört 

viktigt. Om eleverna medvetet kan välja ett effektivare sätt att lära sig, både ord och övriga 

moment, kan de både spara tid och energi och istället öka motivationen för skolarbetet, då det 

säkert upplevs som både enklare och roligare. 

   Det är intressant att reflektera över att man som lärare, enligt Boström & Svantesson (2007), 

tenderar att undervisa som man själv lär sig. Detta innebär att eleverna har tur om de får en 

lärare som har samma dominerande sinnesmodalitet som de själva. Om man inte känner till 

sin egen lärstil vet man inte varför man undervisar på ett visst sätt och man kan då ha svårt att 
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variera sig. Naturligtvis finns det lärare som är uppdaterade på alla och noggranna med att 

undervisa på alla sätt för att nå alla, men jag tror att överlag skulle vi som lärare behöva tänka 

mer på detta och veta mer om detta. Speciellt när det gäller svaga elever som gärna ses som 

”störande” när de vill vandra omkring i klassrummet eller pilla med saker under tiden läraren 

pratar. Detta kan man ställa mot det faktum att så kallade lågpresterande elever nästan enbart 

har kinestetiska och taktila preferenser (Boström & Svantesson , 2007) 

   Jag tror att det är viktigt att man som lärare lär känna sin grupp och dess lärstil för att sedan 

anpassa sin undervisning efter detta. Kommer man till exempel fram till att en kinestetisk 

lärstil är den dominerande kan man låta undervisningen ha en tyngdpunkt åt detta håll, men 

får naturligtvis inte glömma de andra.  

   En parallell som kan dras till verkligheten i skolorna är hur de nationella proven i språk är 

upplagda. Här testas eleverna skriftligt och muntligt, via visuella och auditiva 

sinnesmodaliteter. Det är dock inte helt enkelt att tänka ut ett sätt att involvera de kinestetiska 

och taktila lärstilarna i själva testmomenten. På samma sätt hade jag i min undersökning, om 

jag hade haft mer tid, kunnat testa eleverna på andra sätt än det jag gjorde (ett skriftligt test), 

detta hade varit mycket intressant.  

   En annan sak som hade varit intressant att titta på är skillnaden mellan pojkar och flickor. 

Forskarna har hittat skillnader i genus. Pojkar är ofta mer gruppinriktade, behöver mer intag 

och rörlighet och är mer taktila och kinestetiska, medan flickor t.ex. tenderar att lättare 

anpassa sig, är mer auditiva, har större behov av tystnad och är mer auktoritetsberoende 

(Boström & Svantesson, 2007). I gruppen jag undersökte var det bara två flickor och resten 

pojkar, vilket gjorde att jag bedömde att det inte blir helt rättvist att jämföra dem. Detta skulle 

jag dock gärna göra vid ett annat tillfälle. Det hade varit intressant att se i vilken omfattning 

forskarnas teorier stämmer. Kinestetisk sinnesmodalitet var den mest framgångsrika i gruppen 

jag undersökte, vilket skulle stämma in på forskarnas teorier om att pojkar är mer kinestetiska 

(gruppen som undersöktes bestod av ca 83% pojkar). 

   Att så få elever valde att skriva egna förslag på hur de lär sig ord bäst tror jag beror på att de 

tyckte att de fyra givna förslagen täckte in det mesta. Innan eleverna fyllde i enkäten hade vi 

gått igenom alternativen noggrant så att de visste vad de gick ut på. I efterhand har jag 

funderat över att det hade varit intressant att låta en annan grupp enbart skriva egna förslag. 

När eleverna fyllde i enkäten fick de förslag på hur man kan arbeta med ord, det hade varit 

mycket intressant att se vad eleverna hade tänkt på om de inte fått några förslag alls. 

   Det finns som sagt mer att studera inom detta område och jag har lärt mig mycket genom 

detta arbete. Främst att jag vill fortsätta att arbeta med lärstilar i undervisningen för att ge 
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eleverna möjlighet att få ut sin fulla potential och göra språkundervisningen roligare och mer 

motiverande. 

 

Ytterligare forskningsfrågor: 

Vilka teorier har elever om hur de bäst lär sig ord, när de får skriva helt fritt? 

Hur medvetna är lärare om sin egen lärstil? 

Vilka skillnader i genus kan man hitta när man undersöker elevers starkaste 

lärstil/sinnesmetodik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     40 

Referenser 

 

Boström, Lena (1998). Från undervisning till lärande. Jönköping: Brain Books AB. 

Boström, Lena & Svantesson, Ingmar (2007). Så arbetar du med lärstilar. Jönköping: Brain 

Books AB. 

Boström, Lena & Wallenberg, Hans (2005). Inlärning på elevernas villkor. Jönköping: Brain 

Books AB. 

Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Cerü, Eva m.fl. (1993). Svenska som andraspråk. Stockholm: Natur och kultur. 

Holmeggard, Margareta (1999). Språkmedvetenhet och ordinlärning. Göteborg: Acta 

universitatis gothoburgensis. 

Lightbown, Patsy & Spada, Nina (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford 

University Press. 

Lundahl, Bo (1998). Läsa på främmande språk. Lund: Studentlitteratur. 

Malmberg, Per m.fl. (2000). I huvudet på en elev – projektet STRIMS. Stockholm: Bonniers.   

Sturmhoefel, Horst & Sturmhoefel, Marie (2005). Das Dach. Lund: Studentlitteratur.                                                                                                                                                                                       

Tornberg, Ulrika (2000). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups.    

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo94. Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     41 

Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Tillvägagångssätt 

 

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att genomföra en undersökning i en 

undervisningsgrupp i tyska i år 7. Skolan där eleverna går är en 6-9 skola i en välbärgad förort 

till Stockholm. Skolan har ca 250 elever och på skolan går få elever med invandrarbakgrund.  

Tyskgruppen innehåller 12 elever, tio pojkar och två flickor. De har studerat tyska sedan år 6, 

d.v.s. ca en och en halv termin vid undersökningens genomförande.  

Undersökningen kommer att gå till på följande sätt: 

   Innan min studie påbörjas pratar jag med eleverna om de fyra sinnen vi använder när vi lär 

oss nya moment, t.ex. ord. De får fylla i en enkät (se bilaga 1) där de får ranka hur de tror att 

de lär sig nya ord bäst, på en skala mellan ett och fyra. De fyra sätten motsvarar 

sinnesmetodikerna visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. De har även möjlighet att fylla i 

andra sätt utöver dessa fyra som de tror att de lär sig och på. 

   Efter det kommer jag att genomföra lektioner som betonas av de olika sinnesmetodikerna 

där två lektioner ägnas åt varje.  

   Vi utgår från en text i läroboken das Dach (Sturmhoefel, H. m.fl., 2005). Eleverna känner 

inte igen texten sedan tidigare. Jag delar upp texten i fyra ungefär lika stora delar och väljer ut 

20 ord från varje del, dessa ska eleverna jobba med enbart under lektionstid. 

   Jag utgår från Lena Boströms beskrivning av lärstilar och hur man bäst ska undervisa de 

olika grupperna och lägger upp de åtta lektionerna på följande sätt: 

 

Auditiv (två lektioner x 40 min) 

Eleverna lyssnar på en text en gång. (del 1) 

Jag läser orden högt och eleverna upprepar. 

Eleverna läser texten högt i par.  

Eleverna läser orden högt i par. 

Eleverna pratar i grupper om orden, förhör varandra och associerar orden till andra 

sammanhang. 

Eleverna löser ett korsord, där orden ingår.  
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Visuell (två lektioner x 40 min) 

Eleverna läser en text tyst. (del 2) 

Vi skriver tillsammans orden på tavlan (i olika färger) 

Eleverna skriver av texten. 

Eleverna skriver orden i form av en tankekarta, med bilder och symboler, på ett stort papper. 

 

Kinestetisk (två lektioner x 40 min) 

Eleverna läser en text högt för varandra. (del 3) 

„Gäster med gester“. En elev visar med kroppen och övriga gissar. När de kommer på det 

svenska ordet talar den som har gjort gesterna om vad det heter på tyska, samt visar upp en 

lapp där ordet står. 

Eleverna spelar en pjäs, där orden ingår. Eleverna får ett manus där hela pjäsen står och där 

orden är understrukna. Alla elever spelar alla roller. 

 

Taktil (två lektioner x 40 min) 

Eleverna läser igenom en text (del 4) tyst och får sedan en lista med ord att läsa igenom 

(under tiden har de något att fingra på).  

Eleverna bygger orden i modellera två och två. En formar, en gissar. Enbart gissningar på 

tyska ger rätt svar. De får titta på sin ordlista samtidigt.  

Eleverna tränar på orden på egen hand med hjälp av en dator (t.ex. genom att göra en 

ordlista).  

 

Efter några veckor får eleverna ett skriftligt test på orden, från tyska – svenska. Orden från de 

olika lektionstillfällena är blandade. Jag räknar sedan ut hur många rätt de har från varje lärstil 

och jag går igenom resultatet med eleverna. 

   Resultat redovisas i uppsatsens resultatdel och analyseras därefter i relation till teorin i 

diskussionen. Med hjälp av undersökningen får jag förhoppningsvis reda på om det skiljer 

mycket på hur många ord eleverna kommer ihåg från de olika undervisningsmetoderna och 

hur medvetna eleverna själva är om hur de lär sig ord bäst. Detta resultat tillsammans med 

teorin kring lärstilar, sinnesmetodiker och ordinlärning hoppas jag kunna ge en bild av hur 

man som elev kan nå bättre resultat genom att använda sig mer av sina starkare sinnen och hur 

man som lärare bättre kan bemöta och ta hänsyn till de olika inlärningsstilarna.  

 

 



     43 

Bilaga 2 

 

Enkät 

___________________________________________________________________________ 

Nummer: _____________ 

 

Kön: (ringa in) pojke flicka 

 

Hur tror du att du lär dig ord bäst? (sätt en etta framför det sätt som du tror att du lär dig bäst 

på, en tvåa framför det näst bästa osv.) 

 

________ genom att lyssna 

________ genom att skriva och göra tankekartor med symboler och bilder 

________ genom att göra praktiska moment (t.ex. mima, göra gester eller pjäser) 

________ genom att använda händerna, t.ex. skriva på dator eller fingra på något 

medan jag tränar 

Egna förslag: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 


