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Förord 
 
Vi vill ägna ett stort tack till de två förskoleklasser, våra handledare och eleverna som tagit 
emot och stöttat oss under arbetets gång. Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare 
Ingmari Munkhammar för hennes engagemang och stöd. Ett stort tack ägnar vi även till våra 
nära och kära som ställt upp för oss och gett oss uppmuntran. Sist men inte minst vill vi tacka 
oss själva för många skratt och en rolig tid tillsammans under arbetets gång. 
 
Luleå den 28/5 - 2003 
 
Malin Jansson 
Monica Niemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 

Vårt syfte var att utveckla elevernas ordförråd i engelska genom att utgå från deras olika in-
lärningsstilar. Med ordförråd avses att känna igen och benämna ord. Utvecklingsarbetet 
genomfördes i två olika förskoleklasser, med totalt 35 elever som var sex år, under sju veckor. 
Vi började med att ta reda på elevernas inlärningsstil genom ett frågeformulär som vi förenk-
lat utifrån Rita och Kenneth Dunns modell. Som mätmetod har vi använt oss av ordinventer-
ing, den genomfördes i början och i slutet av undersökningen för att se om elevernas ordför-
råd utvecklades, och intervjuer i grupp, för att få reda på hur eleverna upplevde arbetet. Resul-
tatet av ordinventeringen visar att elevernas ordförråd utvecklats och att nästa alla de ord vi 
avsåg att arbeta med kunde eleverna känna igen och benämna. Utifrån resultatet av intervju-
erna ser vi att eleverna upplevde arbetstillfällena som stämmer överens med deras inlärnings-
stil som positiva.  
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Bakgrund  
 

Vårt syfte är att utveckla elevernas ordförråd i engelska genom att utgå från elevernas olika 
inlärningsstilar. Med ordförråd avses att känna igen och benämna ord. 

 Engelskan finns i dag lättillgänglig via tv, Internet och datorspel vilket gör att eleverna ti-
digt kommer i kontakt med den  Detta motiverar valet av engelska. Varför vi valt att arbeta 
med inlärningsstilar var för att en av oss kom i kontakt med Dunns modell på en av praktikpe-
rioderna under utbildningen. Vi kände båda att detta var intressant att arbeta med och att se 
hur eleverna upplevde arbetet utifrån sin inlärningsstil.  
 
Koppling till styrdokument 
 

Barnomsorg och skolakommitténs delbetänkandet (SOU1997: 21) skriver att lärande sker i 
olika former och under olika förutsättningar. Vilket innebär att lärande finns i bland annat 
drama, lek, rörelse, musik och bild, dessa former ska få utrymme och likvärdig status i skolan.  

Delbetänkandet beskriver och skiljer på fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet. Vilket innebär att eleven behöver få fakta och information presente-
rad för att sedan utgå från egna erfarenheter och förkunskaper för att få förståelsen. Denna 
förståelse blir sedan till en färdighet för eleven som denne måste prova och öva i praktiken. 
Förtrogenhet innebär att eleven sedan kan använda sig av och tillämpa kunskapen. Denna syn 
innebär att lärandet och kunskap ska betraktas som en process och inte som en produkt vilket 
gör att man ska ordna sammanhang och miljöer där eleverna aktivt kan lära sig. Detta innebär 
även att olika undervisningsformer måste utvecklas och att undervisningen ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov vilket leder till att undervisningen aldrig kan göras lika 
för alla.  
 
I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998) finner vi dessa citat:  

• Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk. (s. 
11) 

• Skolan ansvarar för att varje elev genomgången grundskola kan kommunicera i tal och 
skrift på engelska. (s. 12) 

• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (s. 6) 
• Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 

skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna upp-
märksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. (s. 8) 

• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära . (s. 11) 
 
Barns språkutveckling  
 

Arnqvist (1993) menar att barn främst använder sitt språk för att förmedla sina behov, 
känslor och attityder till omvärlden. De är väldigt intresserade av att exempelvis kunna berätta 
för sina föräldrar om vad de har varit med om under dagen. De använder sig både av muntlig 
och icke- muntlig kommunikation, det vill säga att de skakar på huvudet samtidigt som de 
säger nej. Vid ett års ålder så börjar barnen att säga sina första ord. De orden är i början insta-
bila vilket innebär att de kan uttalas olika vid olika tillfällen. Vidare menar Arnqvist att det är 
troligt att barnen uppfattar de första 50 orden som helheter, de uppfattar inte språkljuden. 
Kring fyra års ålder så har barnen tillägnat sig hela det svenska fonemsystemet (språkljud som 
ord bygger på). Vid sex års ålder så behärskar somliga barn ungefär 14000 ord, men det finns 
stora variationer mellan barn.  
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För barnet som ska lära sig nya ord handlar det en del om att sammanföra olika ord och 
begrepp med olika erfarenheter och iakttagelser. De första orden är betydelsefulla för barnet 
exempelvis mamma, nalle, vante. Arnqvist anser att barnen har lättare för att lära sig ord för 
föremål och att orsaken till det kan vara att objekt är klara, tydliga och är begränsade i tid och 
rum och förhållandevis lätta att identifiera. Barnet behandlar föremålen som helheter och inte 
som delar av helheten, exempelvis ordet nalle avser hela nallen och inte bara nallens arm eller 
ben. Arnqvist menar att när barnet hör ordet första gången så gör barnet en tillfällig hypotes 
om vad ordet betyder som sedan prövas i olika situationer. Verb kan vara svårare för barnen 
eftersom det innebär en förståelse mellan objektet och handling. Handlingen är mer utsträckt 
vad gäller tid och rum och blir därmed inte lika lätt att identifiera. 

Barnens ordförråd fördubblas i stort sett från det första skolåret till vuxen ålder. Under 
skolåren börjar barnen att ordna orden i begreppshierarkier och relaterar till de ord som barnet 
redan kan och behärskar. Barnet lär sig fler ord inom det område som de har erfarenheter 
ifrån. Enligt Arnqvist är de äldre barnen i större behov av att kunna relatera orden till redan 
kända ord och att få orden förklarade. De äldre barnen kan även tolka ord utifrån flera inne-
börder, ett ord kan betyda flera saker.  
  
Att lära sig ett nytt språk 
 

Arnqvist beskriver att barn kan bli tvåspråkiga på två sätt. Det ena genom att de lär sig två 
språk samtidigt vilket han benämner som simultan tvåspråkighet. Vad gäller de barn som lär 
sig två språk samtidigt så sker deras utveckling i stora drag samma utveckling som enspråkiga 
barn. Det andra är att man lär sig det ena språket först och sedan det andra, vilket benämns 
som successiv tvåspråkighet. I det fallet så behärskar barnen redan sitt modersmål och kan 
redan från början i stor utsträckning skilja på de två språken.  

Arnqvist menar att man kan se att tvåspråkiga barn inte behärskar alla områdena i de två 
språken lika bra. Ord som kopplas till hemsituationen är troligen i större utsträckning på mo-
dersmålet. Omvänt kan man se att barnen möter andra ord på förskolan eller skolan och där 
utvecklar ett annat ordförråd på det andra språket. Arnqvist säger att när det gäller utveckling-
en av ett nytt språk ser man att utvecklingsmönstret ofta är lika men att utvecklingstakten skil-
jer sig. Barnets modersmål utvecklas i normal takt medan det nya språket utvecklas långsam-
mare. När ordförrådet ökar i det nya språket och barnen får fler språkliga erfarenheter ökar 
även medvetenheten om de två språken. Förskolebarn har svårt att hålla isär språken, språken 
blandas och det är vanligt att barnen överlappar språken med varandra. De har till exempel 
svårt att utföra uppgifter där det ges instruktioner på modersmålet och barnet ska översätta till 
det nya språket.  

Arnqvist påpekar att det är viktigt att barnen är motiverade för att lära sig ett andra språk 
och att det har betydelse för i vilken hastighet och utsträckning som barnet vill lära sig. De 
tankar kan man även finna hos Ladberg (1996) som menar att engelska är ett språk som har 
högst status av alla, och många barn är motiverade att lära sig det. 

Nordlinder, Rydefalk och Sandberg (1993) menar att det finns många fördelar med att låta 
barnen arbeta med engelska i tidig ålder. Yngre barn är nyfikna och villiga att lära sig och 
dessutom inte rädda att göra bort sig när de härmar svåra språkljud. En fördel är att barn inte 
är medvetna om alla grammatiska strukturer som finns i språk vilket kan göra att de lär sig 
svåra språkliga strukturer lättare genom att de accepterar att det är så man säger på exempel-
vis engelska. Enligt Nordlinder et al. är det viktigt att tänka på att eleverna känner trygghet, 
glädje och uppmuntran. Som lärare är det viktigt att inte kräva för mycket av eleverna utan att 
i stället hjälpa dem och på ett naturligt sätt integrera engelskan med andra ämnen. När man 
arbetar med engelska är det viktigt att man använder sig av en ny uppmaning när det uppstår 
en naturlig situation och att man sedan upprepar på svenska. 
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Ladberg (1996) skriver vidare att om barn ska anamma ett nytt språk behöver de närhet, 
precis som vid det första språket. Det räcker inte att barnet bara uppmärksammar språket i 
grupp utan kommunikation med andra är nödvändigt. Barnet behöver närkontakt med någon 
vuxen eller jämnårig kamrat som också har en stor betydelse för barnets språk. Ju äldre barnet 
blir, desto mer skiljer sig inlärningen av ett nytt språk från inlärningen av modersmålet. Det 
nya språket måste förankras i det som barnet gör och ser. Det är mycket krävande för barnet 
att studera ett nytt språk som de inte behärskar. Det är ett helt annat arbete än att göra det på 
sitt modersmål. Barnet ska lära sig både språket och stoffet samtidigt. 

Barnet kan lära sig ett nytt språk och bekanta sig med det genom att lyssna på andra barn. 
Men de lär sig mest av vuxna och äldre barn. Om gruppen har en bra stämning kan barnen 
hjälpa varandra med att förstå, ge ord, förklara och tolka. Rim och ramsor, sånger med non-
sensord är viktiga enligt Ladberg då det hjälper barnen att bli bekanta med uppbyggnaden och 
melodin hos ett språk. Tystnad kan vara vanligt förekommande då det ska lära sig ett nytt 
språk vilket men det kan skilja mycket från barn till barn. Ladberg menar att vissa börjar prata 
direkt då de lärt sig några nya ord. Många barn har lätt att lära sig hela fraser som till exempel 
”Titta på mig”.  
 
Perspektiv på lärande och inlärning 
 

Carlgren (1999) menar att en central fråga för inlärningsforskarna tidigare varit vad elever-
na är mogna för vid olika åldrar. Kan eleverna lära sig vad som helst vid vilken ålder som 
helst eller är det bara meningslöst att försöka lära elever det som går utöver deras mognadsni-
vå? Carlgren menar vidare att skolan är uppbyggd för att alla ska lära sig samma sak på sam-
ma gång. Läraren har kunskap som ska överföras till eleverna och det är lärarens uppgift att 
göra det. Hon skriver att uppfatta lärande som individuellt och mentalt fenomen ingår i tanke-
gångar om lärande, skola och dess uppgifter. Om dessa tankar skulle lyftas fram skulle det 
inte hålla för en särskådning. Vilket har kommit att man ser lärande som inlärning, med det 
menar hon att man tar in något som finns utanför. Vidare kan man se det som en allmän för-
måga, utan att direkt koppla det till vad det är man lär sig eller i vilket sammanhang. Detta 
sätt att förstå lärande är samtidigt ett sätt att förstå skolan och att det kan leda till att vissa ele-
ver kommer att lyckas bättre än andra. De som inte lyckas kan betraktas som onormala. Inlär-
ningsproblem betraktas som problem hos individer, som är möjliga att hantera med hjälp av 
olika metoder för undervisningen.  

Carlgren menar att lärande är någonting som sker mellan individer och i relation till en so-
cial praktik vilket innebär att situationen blir en del av lärandet. Pedagogiska verksamheter 
utgör inte bara miljöer som mer eller mindre ökar individers inneboende lärande utan det blir 
även en del av lärandet. Tidigare har man sett individens kunskapsutveckling som inlärning i 
relation till individens utveckling. Senare har man börjat se lärandet i relation till de samman-
hang och de situationer som individen befinner sig i. Hon menar fortsättningsvis att variation 
av metoder och aktivitetskulturer är att föredra då det kommer att möjliggöra olika slags 
lärande. Ett perspektiv är att man inte kan skilja förutsättningarna för lärande från lärandet 
eller innehållet i kunskapen från praktiken. I stället blir innehållet, kunskapen och lärandet en 
del av praktiken, skolkunskaperna får sin mening av att de är innebäddade i praktiken.  
 
Vad är inlärningsstilar?  
 

Dryden och Vos (1994) menar att en del lär sig bättre på ett sätt medan andra gör det på ett 
annat sätt. En del vill helst läsa för sig själva medan andra lär sig bäst i en grupp. Några tyck-
er om att ligga ner på golvet eller i en säng när de lär sig och några kan lära sig bäst när de 
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sitter på en stol. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) säger att var och en av oss har en egen 
unik inlärningsstil och att ingen inlärningsstil är bättre än någon annan. Jensen (1995) beskri-
ver att  
en inlärningsstil är det sätt man föredrar att tänka, bearbeta information och förstå verklighe-
ten.  

Enligt Boström (1998) är begreppet inlärningsstilar inget nytt, men det har fått förnyad be-
tydelse när vi bytte från en undervisande till en lärande undervisning. Inlärningsstilar handlar 
om våra livsstilar, hur vi är som personer och ett erkännande av olikheters lika värde. När 
man utgår från elevernas olika inlärningsstilar innebär det att lärarna bygger lärandet på de 
styrkor som eleverna har och därmed skapar man en positiv inställning både till skolan och 
lärandet. Man ser varje individs unika möjligheter utifrån ett framåtsträvande utvecklingsper-
spektiv. Boström säger vidare att många människor inte känner till sin egen inlärningsstil, 
men har lärt sig att använda metoder som fungerar mer eller mindre bra. Alltså måste under-
visningen starta med att läraren först tar reda på sin egen inlärningsstil och därefter vilka för-
utsättningar och möjligheter eleverna har. Många faktorer påverkar vårt lärande. Därför bör vi 
enligt Boström tänka på flera faktorer när vi utformar läroplaner, undervisning och utbildning. 

Jensen (1995) beskriver många olika inlärningsstilar. Alla har de sina fördelar och anled-
ningen till att de skiljer sig från varandra är att de lägger tonvikten på olika saker. En del läg-
ger störst vikt vid kontext, andra vid input- processen, andra vid bearbetning och andra vid 
svarsfilter vilka beskrivs närmare här:  
 
1. KONTEXT. Omständigheterna kring inlärningen ger viktiga ledtrådar om vad som kom-

mer att inträffa under inlärningsprocessen. Har till exempel temperatur eller sociala för-
hållanden stor betydelse? Mest hänsyn till dessa faktorer tar professorerna Rita och Ken-
neth Dunn (se bilaga 1). 

2. INPUT. Alla människor som lär sig något behöver en viss input som sätter igång inlär-
ningen. Vi har fem sinnen. Denna input är antingen visuell (synintryck), auditiv (hörsel), 
kinestetisk (fysiska aktiviteter) eller relaterad till lukt eller smak sinnet. Input är antingen 
extern (kommer från yttre källor) eller intern (du skapar den själv, i ditt eget inre). Den 
modell som bäst beskriver dessa typer av information är Bandler- Grinders (se bilaga 1). 

3. BEARBETNING. Detta är det sätt på vilket du hanterar informationen. Du kan bearbeta 
de inom referensramar som är globala (konkreta och mångsidigt problemlösande) eller 
analytiska, (abstrakta och begränsande problemlösande). Detta avgörs av vilken hjärnhal-
va som dominerar mest. Den vänstra eller den högra. De två modeller som är mest an-
vändbara här är N. Herrmanns och Gregorc/Butler (se bilaga 1). 

4. SVARSFILTER. När du tagit emot informationen och bearbetat den vill du förmodligen 
göra något åt den. Du reagerar med utgångspunkt från tidpunkten, diverse tidsbedömning-
ar samt inre och yttre referensramar. Den modell som till viss del beskriver detta är 4 
MAT- modellen ( se bilaga 1). 

 
Enligt Boström (2003) är hon den första svensken som certifierades till Learning styles trai-

ner (kan omsätta idéerna om människors olika sätt att lära med metodiskt material) av Rita 
Dunn vid St. John´s University, New York 2001.  

Forskarna Richard Bandler (psykolog och matematiker) och John Grinder (professor i lin-
gestik) kom i sin forskning fram till en inlärningsmodell kallat NLP inEducation (NLP i sko-
lan). Denna inlärningsmodell beskrivs av Boström och Wallenberg (1997) som menar att NLP 
är en förkortning av Neuro Lingvistisk programmering. Neuro syftar på hjärnans celler, som 
är basen för våra upplevelser och reaktioner. Lingvistisk står för att språkets dolda struktur är 
en spegling av hjärnans arbetssätt. Programmering avser hur vi genom språket kan program-



5 

mera hjärnans celler och vårat beteende. Detta är då en modell som beskriver hur vårat inlär-
ningsbeteende fungerar.   

Dryden och Vos (1994) skriver om Harvardprofessorn Howard Gardner som visar med mo-
dern psykologisk forskning att det inte bara finns två intelligenscentra: den lingvistiska (för-
måga att tala och skriva väl) och den logiska matematiska (förmågan att tänka efter, kalkylera, 
logiskt tänkande) utan minst sju stycken. Gardner anger ytterligare fem intelligenser vilka är 
musikalisk (förmåga att komponera sånger, sjunga och spela instrument), spatial visuell (för-
måga att måla, fotografera eller göra en skulptur), kinestetisk kroppslig (förmågan att använda 
händer eller kropp), interpersonell social (förmåga att umgås med andra) samt infrapersonell 
självkännedom (förmåga att hantera sina innersta tankar och känslor). 
 
Hjärnan 
 

Boström och Wallenberg (1997) visar att det under 1990 talet var många som forskade 
inom hjärnans område. Föregångsmän som även fick nobelpris var Roger Sperry och Robert 
Ornstein forskade kring hjärnans specialisering. De kunde visa på hur hjärnans båda sidor var 
”hopkopplade” genom ett nätverk av fibrer. De kunde även visa på att dom båda hjärnhalvor-
na representerar olika arbetssätt och skilda medvetanden. Generellt säger man att den vänstra 
hjärnhalvan har en avgörande roll för språk, logik, matematik och andra så kallade akademis-
ka aktiviteter. Den högra hjärnhalvan behandlar rytm, rim, bilder, musik och andra så kallade 
kreativa aktiviteter. De hävdar dock att båda hjärnhalvorna används vid alla typer av aktivite-
ter.  

Boström och Wallenberg nämner Matti Bergström, neurofysiolog, som forskade om nya 
inlärningsteorier och ägnade sig åt grundforskning. Några personer som sedan har omsatt 
grundforsningen i praktiken är Eric Jensen (praktisk metodik), Tony Buzan (mind - mapping) 
och Colin Rose (accelerated learning). Många utav hjärnforskarna anser att vi endast använder 
en bråkdel av hjärnans kapacitet, men med nya metoder så kan vi accelerera vår inlärning.  
 
Dunns modell 
 

Alsrup och Hedlund (2000) beskriver hur Rita Dunn under 1960-talet tillsammans med sin 
make Kenneth Dunn började forska och forma en teori vid St. John´s University, New York. 
Denna teori handlade om hur undervisning som är byggd på människors olika sätt att lära. 
Rita började lägga grunden för sina teorier under arbetet med barn som har inlärningssvårig-
heter. Vidare skriver Alsrup och Hedlund att Rita Dunn inte har inspirerats eller påverkats av 
andra pedagogiska teorier och avfärdar Skinner, Piaget och Montessori som alltför begrän-
sande. Hon har forskat och handlett många doktorander i konsten att forska om inlärning.  

De senaste årens pedagogiska forskning har konstaterat att vi utvecklas och fungerar effek-
tivare när vi får använda oss av våra personliga inlärningsstilar. Förgrundspersonerna inom 
denna forskning är enligt Boström (1998) professorerna Rita och Kenneth Dunn som utveck-
lat en modell för inlärningsstilar (se bilaga 2). De har i sitt arbete funnit att alla elever kan och 
vill lära sig, men det måste ske på deras villkor och efter deras egna förutsättningar. Alltför 
ofta har många elever upplevt att skolan ”sänt på fel kanal”.  

Dryden och Vos (1994) menar att det finns omkring tjugo olika metoder att identifiera in-
lärningsstilar men att makarna Dunn ger den mest sammansatta modellen. Dunn upptäckte i 
sin forskning bland ungdomar att: 

• Endast 30 procent kommer ihåg 70 procent av vad de hör under en normallektion. 
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• 40 procent kommer ihåg 75 procent av vad de läser eller ser. Dessa visuella inlärare är av 
två typer: en del bearbetar informationen i ord form medan andra minns vad dom ser i di-
agram eller bildform. 

• 15 procent lär sig bäst genom att känna. De behöver hantera materialen, skriva, rita och 
vara involverade i konkreta upplevelser. 

• Ytterligare 15 procent är kinestetiska. De lär sig bäst genom att fysiskt göra – att delta i 
verkliga händelser som de i många fall har direkt användning för i sina liv. (s. 347) 

Dunn et al. (1995) nämner att inlärningsstilen är kombinerad av tre olika faktorer:  
Hur eleven behandlar ny information, vilket kan ske på två olika sätt, globalt eller analytiskt.  
Vilka förhållanden som är nödvändiga och påverkar elevens möjligheter att ta in och lagra 
information, känslomässiga, fysiska, miljömässiga eller sociala.  
Hur eleven uppfattar informationen lättast, om eleven är visuell, auditiv, kinestetisk eller tak-
til dvs. lär sig lättast genom att se, höra, röra sig eller röra vid.  

En faktor som avser hur eleverna behandlar ny information är påverkad av vilka förhållan-
den som eleven föredrar då de ska ta in och lagra information vilket kan beskrivas på följande 
sätt: 

Globala elever lär sig lättast om ämnet eller informationen är intressant eller relevant för 
dem själva annars så kan de ha svårt att koncentrera sig, bearbeta svår information eller att ta 
till sig och komma ihåg den. Enligt Dunn (2001) klarar dessa elever lättast att hantera ny in-
formation om läraren presenterar slutet först för att sedan visa stegen för att nå dit och att de 
får delta aktivt från början. Man bör även använda sig av dramatiska arbetssätt som man var-
var med humor och skämt. De kan behöva sitta i par eller grupp för att arbeta bäst med många 
korta pauser. Globala elever har gärna musik, dämpad belysning, en informell sittplats (ex-
empelvis fåtölj), samtal, gruppdiskussioner, många pauser eller något att småäta på då de ska 
koncentrera sig.  

Analytiska elever kan vara noga med detaljer, sakpåståenden och enskild fakta vilket kan 
göra att de kan lära sig saker utantill utan att det har något med deras egna intressen att göra. 
Dunn beskriver att analytiska elever koncentrerar sig bättre om de är spända och när det är 
lugnt med starkt ljus, en ordentlig sittplats vid ett bord. När de väl har börjat arbeta med en 
uppgift är de ofta uthålliga och kan fortsätta med arbetet tills det är klart. De föredrar att arbe-
ta enskilt, vänta med mat, musik, dämpat ljus tills de har avslutat sitt arbete och kan slappna 
av.  

Dunn och Dunns modell beskriver hur eleven uppfattar information vilket Boström (1998) 
beskriver på följande sätt: 

Auditiva elever minns  genom att upprepa ord, siffror högt eller tyst för sig själv eller med 
hjälp av musik, lyrik eller sångtexter. De föredrar muntliga instruktioner och föreläsningar 
eftersom de minns vad som sagts. För att ta till sig kunskap lättare tycker dom om diskussio-
ner och samtal. De gillar inte skriftliga uppgifter, blir däremot stimulerade av musik, rytmer 
och toner. Dessa elever klarar då muntliga instruktioner väldigt bra. De lär sig som sagt bäst 
när de lyssnar. För att förstärka inlärningen är praktiska övningar som rollspel, sång, korsord, 
frågestunder och muntlig framställning ett utmärkt sätt för den auditive personen att lära sig. 

Visuella elever minns genom att läsa, se eller observera. Lär sig också genom att se hän-
delser eller använda multimedia. Boström menar att textvisuella personer kommer bäst ihåg 
något de läst och deras blick söker sig ofta till skriven text. De föredrar anteckningar, skriva 
minneslappar och se texten för att minnas. Bildvisuella personer föredrar bilder, diagram, fil-
mer, kartor och dylikt Vid egna anteckningar använder de gärna egna tankekartor med färg 
och kreativa bilder. Den visuelle eleven uppskattar arbetsblad och understrykningar i olika 
färger samt symboler. 
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Taktila elever minns genom att skriva eller göra anteckningar. Klottra, teckna eller rita kar-
tor är också ett sätt som hjälper inlärningen. Dessa elever föredrar handgripligt praktiskt arbe-
te med händerna som till exempel att hålla i en boll när de lär sig. Boström menar att de 
minns, koncentrerar och arbetar bättre om händerna är involverade i inlärningsprocessen det 
vill säga om de får tillverka praktiska inlärningsmaterial själva. 

Kinestetiska elever minns genom att röra sig till musik, gå, springa eller jogga. Men även 
genom att uppleva, spela drama och simulera situationen. Sätt eleven i rörelse genom prome-
nad, gungning eller cykling. Boström skriver att det kinestetiska sinnet indelas i yttre och inre 
faktorer vilket innebär att vissa elever tänker bättre då de får röra på sig och upplever att upp-
giften blir roligare och att minnet förbättras om de får göra något med hela kroppen. För att nå 
bra resultat är fysiska aktiviteter som utflykter och riktiga situationer viktiga. Vissa är där-
emot starkt känslomässiga i sitt sätt att ta in information. För dem är det viktigt att inlärningen 
känns positiv och att de trivs med arbetssättet. 

Dunn et al. (1995) menar att vissa av dessa faktorer kan eleven känna som viktiga och 
därmed blir de kvar under en lång tid, kanske hela livet. Andra faktorer upplevs mindre vikti-
ga och kan förändras under årens lopp i takt med elevens ökade mognad. Det innebär att en 
elev som är väldigt taktil i år ett kanske är mer auditiv i år fyra.  

Ny svår information ska enligt Dunn et al. introduceras med elevens inlärningsstil men se-
dan repeteras med något annat sinne och sist genom att eleven tillämpar det praktiskt. Med 
andra ord kan det beskrivas att en elev som är auditiv och ska ta in ny svår information får det 
på ett auditivt sätt, ex. genom att enbart få informationen verbalt. Då det ska repeteras kan det 
göras på ett visuellt sätt exempelvis genom bilder eller text. Sedan är det viktigt att denna elev 
tar och använder sig av informationen genom att själv göra något praktiskt arbete exempelvis 
att eleven läser in en saga på band som kan användas.            
  
Hur kommer man fram till sin inlärningsstil? 
 

Enligt Dunn et al. (1995) får eleven fram sin inlärningsstil genom att fylla i ett frågeformu-
lär, som är uppbyggt av olika påståenden som besvaras med ”ja” eller ”nej”. När frågeformu-
läret är besvarat kontrolleras alla ”ja” - svar mot en resultatnyckel. Resultatnyckeln innehåller 
de numrerade påståendena som finns under auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk rubrik. Där-
efter summeras påståendena, hur många som finns under auditiv, visuell, taktil eller kineste-
tisk där eleven svarat ”ja”. Exempel om eleven svarat ja på påståendena nummer 3, 7 och 8 så 
återfinns de under rubriken auditiv, eleven svarat ja på påståenden 1, 2, 5, 16 och 22 så åter-
finns de under rubriken visuell i resultatnyckeln. Vid summeringen konstateras att det är fler 
påståenden som svarats ja under visuell. Detta tolkas då att eleven är visuell.   

Frågorna kan ställas skriftligt, muntligt eller inspelade på band. När det gäller yngre elever 
som inte kan läsa ordentligt kan frågorna diskuteras tillsammans så att eleven lättare förstår. 
Dunn et al. påpekar att det inte finns några rätta svar och att alla elever lär sig på sitt speciella 
sätt. Det är viktigt att eleven förstår vad som menas och att det inte finns några felaktiga svar 
på de olika påståendena. 
 
Syfte 
 

Vårt syfte är att utveckla elevernas ordförråd i engelska genom att utgå från elevernas olika 
inlärningsstilar.  

Med ordförråd avses att känna igen och benämna ord. 
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Metod 
 

För att studera ovanstående syfte använde vi oss av enkät och intervju. 
För att ta reda på elevernas inlärningsstilar genomfördes med hela barngruppen en strukture-
rad enkät. Vidare kommer den att benämnas som frågeformulär. En strukturerad enkät innebär 
enligt Patel och Davidsson (1991) att vi använder oss av fasta svarsalternativ, vilket lämnar 
lite utrymme för intervjupersonen att svara inom. Intervjuer genomfördes för att inventera 
vilka engelska ord som eleverna kände igen och kunde benämna. Dessa intervjuer kommer 
vidare att benämnas som ordinventering.  

Vi gjorde även intervjuer med eleverna i grupp efter varje tillfälle som vi haft engelska för 
att ta reda på hur de upplevde arbetet. Lökken och Söbstad (1995) skriver att en gruppintervju 
kan vara ett bra och stimulerande sätt att få fram synpunkter utan att behöva koppla dessa till 
någon enskild elev. Frågorna vi utformade är kvalitativa vilket innebär att eleverna får använ-
da sitt eget språk för att formulera sina åsikter och erfarenheter.  
 
Försökspersoner 
 

I undersökningsgruppen ingick 35 elever i två olika förskoleklasser. Försökspersonerna var 
sex år och samtliga elever ingick i studien. 
 
Bortfall  
 
Vid första ordinventeringen var två stycken frånvarande.  
Bortfall vid tillfälle 1 en auditiv elev,  
tillfälle 3  en kinestetisk elev, 
tillfälle 4 en taktil elev,  
tillfälle 5 tre auditiva elever och en visuell elev, 
tillfälle 6 en kinestetisk elev,   
tillfälle 7  två auditiva elever och en visuell elev, 
tillfälle 8 en visuell elev,  
tillfälle 9 en auditiv elev, 
tillfälle 11 två taktila elever,  
tillfälle 13  en auditiv elev. 
 
Material 
 

Frågeformulär (bilaga 3), resultatnyckel (bilaga 4), intervjuer (bilaga 5). 
 
 
Genomförande 
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Tidsplan 

 
 
Figur 1. Tidsplan för examensarbete. 
 
2003 
 

 
 

Vi genomförde frågeformuläret med alla elever och jämförde frågeformuläret mot 
resultatnyckeln.  
Genomförde den första ordinventeringen med eleverna i grupper. 

 
Tema: Frukter och färger. 
 
Tema: Kroppen  

  
Påsklov 
 
Avslutning av frukterna, färgerna och kroppen med ordinventering. 
 

Figur 2. Tidsplan för utvecklingsarbetet. 
En planering för utvecklingsarbetet finns beskriven i bilaga 6.   
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Frågeformulär 
 

Frågeformuläret och resultatnyckel utformades efter den modell som Dunn et al. (1995) har 
utarbetat. Eftersom studien genomfördes i en förskoleklass omarbetades frågeformuläret för 
att anpassas till sexåringar. Det har vi gjort genom att noggrant studera Dunns frågeformulär 
och tagit ut påståenden utifrån att försökspersonerna var sex år. Åtta påståenden valdes ut från 
de olika inlärningsstilarna, totalt 29 påståenden. Vissa påståenden passar enligt resultatnyck-
eln in under två rubriker. För att se originalet hänvisar vi till Dunn et al.(1995) s.116 – 128.  

Frågeformuläret genomfördes på en plats som var avskiljd från övriga barngruppen för att få 
den enskilda elevens uppmärksamhet. Vi läste upp frågorna och svarsalternativen och eleven 
fick tänka en stund och därefter besvara med "ja" eller "nej" när den uppfattat påståendet. Då 
vi uppmärksammade att eleven inte förstod påståendet upprepade och förklarade vi påståendet 
så att eleven uppfattade påståendet. Svaren eleverna gav jämförde vi mot resultatnyckeln. Vi 
tittade på vilka av de numrerade påståendena som eleven hade svarat "ja", och använde endast 
de påståendenas nummer när vi jämförde mot resultatnyckeln. Om eleven till exempel svarat 
"ja" på påstående nummer 1, 3, 6, 7, 8, 17, 21 och 26 ser man mot resultatnyckeln att nummer 
3, 7, 8, 21 och 26 är under rubriken auditiv. Påstående nummer 1 och 17 finner man under 
rubriken visuell och påstående nummer 6 finner man under rubriken taktil. Eleven har svarat 
"ja" på fem påståenden som tillhör den auditiva gruppen, detta gör att eleven tillhör inlär-
ningsstilen auditiv. När vi hade genomfört frågeformuläret med samtliga elever och kommit 
fram till deras inlärningsstilar, gjorde vi gruppindelningar utifrån det. I den ena förskoleklas-
sen blev det en visuell, en taktil och en kinestetisk grupp men ingen auditiv grupp. I den andra 
förskoleklassen blev det en auditiv grupp, en visuell, en taktil och en kinestetisk grupp.. Den 
auditiva gruppen bestod totalt av 7 elever, visuella gruppen bestod totalt av 7 elever, taktila 
gruppen bestod totalt av 10 elever och den kinestetiska gruppen bestod totalt av 11 elever. 
Under utvecklingsarbetet använde vi oss av den gruppindelningen.  

 
Ordinventering 
 

För att ta reda på om eleverna utvecklat sitt ordförråd i engelska genomförde vi vid två till-
fällen en ordinventering (bilaga 7).  

Den första ordinventeringen genomfördes under den första veckan. Ordinventeringen sked-
de i sju grupper utifrån elevernas olika inlärningsstilar auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. 
Grupperna bestod av fyra till sju elever. Vi valde att arbeta i ett enskilt rum med varje grupp 
där det fanns gott om utrymme. Eleverna fick sitta vid ett gemensamt bord när vi frågade om 
de kunde några engelska ord. De fick möjlighet att tänka en stund och i tur och ordning svara 
med handuppräckning. Då de svarade vilka ord de kunde, frågade vi om de vet vad orden be-
tyder för att se om de kunde känna igen orden. För att åskådliggöra vilka ord eleverna kunde 
skrev vi upp orden på ett blädderblock som hängdes på väggen i vårat arbetsrum.  

Den andra ordinventeringen genomfördes under den sista veckan. Ordinventeringen skedde 
i fyra grupper. I två av dessa grupper var de visuella och auditiva grupperna tillsammans och i 
två grupper var de kinestetiska och taktila grupperna tillsammans. Vi samlade eleverna vid 
detta tillfälle i en ring på golvet i vårat arbetsrum och lät dem genom handuppräckning i tur 
och ordning svara på vilka engelska ord de kunde. Även denna gång frågade vi om de visste 
vad de engelska orden betyder. Dessa ord skrevs ner av oss men åskådliggjordes inte för ele-
verna.   
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Intervju  
 

Syftet med intervjun var att ta reda på hur eleverna upplevde att arbeta utifrån olika inlär-
ningsstilar. Gruppintervjun genomfördes som avslutning efter varje tillfälle i vårat arbetsrum. 
Då den visuella, auditiva, kinestetiska eller den taktila gruppen arbetade enskilt fick de svara 
på frågorna vid varje tillfälle. Vid de tillfällen som de visuella och auditiva grupperna arbeta-
de tillsammans eller de kinestetiska och taktila grupperna arbetade tillsammans genomfördes 
intervjun samtidigt. Vi skiljde på deras svar genom att markera vad de visuella svarade och 
vad de auditiva svarade. Eleverna fick sitta vid ett bord och när vi ställde frågorna som vi för-
berett. Vi använde oss av samma frågor vid alla tillfällen, totalt 17 tillfällen. Gruppen hade 
möjlighet att tänka en stund innan de svarade. Vi ställde frågorna i tur och ordning och grup-
pens svar skrevs ner på ett papper.  
  
Arbetstillfällena under utvecklingsarbetet 

 
Eleverna delades in i grupper utifrån sina olika inlärningsstilar. Vi arbetade avskiljt från öv-

riga elever med varje grupp i vårat arbetsrum. Eleverna fick sitta samlade och vi instruerade 
dem om vad vi skulle ägna oss åt vid detta tillfälle. När vi planerade de engelska arbetstillfäl-
lena utgick vi från Dunns modell om inlärningsstilar. Dunn et al. (1995) menar att ny svår 
information ska introduceras med elevens inlärningsstil men sedan repeteras med något annat 
sinne och sist tillämpas praktiskt. Utvecklingsarbete bestod av 17 stycken engelska tillfällen 
med varierande aktiviteter. Varje grupp arbetade en gång/vecka när vi började med ett nytt 
tema och att de sedan hade två tillfällen/vecka till repetition och praktiskt arbete. De teman vi 
valde att arbeta med var frukter, färger och kroppsdelar eftersom det är konkreta saker och 
som eleverna möter i sin vardag. I tema frukter behandlades 7 engelska ord, tema färger be-
handlade 6 engelska ord och i tema kroppsdelar behandlades 11 engelska ord. Sammanlagt 
behandlades 24 engelska ord (se bilaga 6). För att göra det möjligt för alla eleverna att få lika 
många tillfällen med engelska arbetade den auditiva och visuella gruppen tillsammans vid 
repetition och den taktila och kinestetiska gruppen arbetade tillsammans vid repetition efter-
som grupperna enligt Dunn et al. skall repetera med en annan inlärningsstil.  
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Resultat 
 

I resultatet redovisas ordinventeringen och den utveckling av ordförrådet som skett. Därefter 
presenteras resultatet från de engelska orden som specifikt behandlades. Slutligen redovisas 
resultat från gruppintervjuerna utifrån respektive inlärningsstil. Vid sammanställningen börja-
de vi titta igenom alla de svar som den auditiva gruppen gett under intervjuerna som och vi 
analyserade deras upplevelser. Samma procedur upprepades vid sammanställningen av den 
visuella, taktila och den kinestetiska gruppens svar.  
 
Totala ordinventeringen 

Figur 3. Antal ord som eleverna känner igen  och kan benämna. 
 

Figuren visar att eleverna utvecklat sitt engelska ordförråd med 32 engelska ord.   
 
Engelska ord som behandlades 

 
Figur 4. Antal ord som eleverna känner igen och benämner av de som behandlades.  

 
Figuren visar att eleverna utvecklade 16 av de 24 engelska ord som behandlades under ut-

vecklingsarbetet. 
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Intervju 
 
Den auditiva gruppen visar att de upplevde aktiviteter där de fick arbeta efter sin inlärningsstil 
som positiva. Eleverna ger uttryck för lust och vilja till att fortsätta arbetet med engelska. Det 
visar även att när gruppen arbetade med aktiviteter, som ingår i en inlärningsstil som för dem 
är främmande, upplevdes som negativa. Eleverna ger uttryck för svårigheter vad gäller sång-
erna och praktiskt arbete.  

Sagan var jättebra kan vi få höra den en gång till.  
Det var jobbigt att måla och färglägga noggrant.  
Kan vi inte sjunga den på svenska först och sedan på engelska jättesakta nästa gång. 

 
Den visuella gruppen visar att aktiviteter som ingår i deras inlärningsstil upplevdes som po-

sitiva. Eleverna ger uttryck för lust och lättsamhet att rita, måla och att arbeta med engelska. 
medan de aktiviteter som ingår i en inlärningsstil som för dem är främmande upplevdes som 
negativ. Eleverna ger uttryck för svårigheter med rörelser och en motvilja att sitta och vänta. 

Roligt att rita och måla.  
Jag har lärt mig att det är lätt med engelska. 
Det är tråkigt att sitta och vänta.  
Det var svårt att göra huvud, axlar, knä och tå på engelska.  

 
Den taktila gruppen visar att aktiviteterna som upplevdes positiva ingår i deras inlärnings-

stil. Eleverna ger uttryck för lust att repetera och att arbeta med händerna. De aktiviteter som 
användes för att repetera och ingår i en inlärningsstil som för dem är främmande upplevdes 
som negativ. Eleverna ger uttryck för svårigheter med att uttala de engelska orden.  

Jag vill göra en till frukt. 
Att skriva, allt va kul. 
Jobbigt att säga huvud, axlar knä och tå. 
 

Resultatet av de kinestetiska eleverna visar att de aktiviteter som upplevdes positiva ingår i 
deras inlärningsstil. Gruppen ger uttryck för lust att arbeta praktiskt och att röra sig. De aktivi-
teter som för gruppen var främmande och ingår i en annan inlärningsstil upplevdes som nega-
tiva. Gruppen ger uttryck för svårigheter med sångerna. 

Jag blir sugen på fruit. 
Jag har lärt mig nästan allting.  
Tråkigt att sitta stilla.  
Klappa händerna va svår eller huvud axlar den sången. 
 

 
Diskussion  
 
Reliabilitet och validitet 
 

Då praktikperioden endast var sju veckor, upplever vi det svårt att få ett tillförlitligt resultat. 
När vi genomförde frågeformuläret kände eleverna inte oss vilket kan ha påverkat deras svar, 
det skulle i så fall påverka gruppindelningen och deras svar under intervjuerna efter arbetstill-
fällena. Vissa påståenden i frågeformuläret var för abstrakta, för eleverna, vilket krävde för-
klaring från oss vuxna. Vi var två personer som ställde frågorna och förklarade på olika sätt.  
Detta kan ha påverkat hur eleverna uppfattade påståendena. Frågeformuläret som vi gjorde 
med eleverna för att få fram deras inlärningsstil förenklade vi utifrån Dunns modell. Vi ser 
dock att detta kunde göras ännu lättare och med tydligare frågor som var mer anpassade till 
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sexåringar och eventuellt fler frågor för att få ett relevantare resultat. Frågor om att spela in 
kassettband upplevde vi som oaktuell för eleverna och det var inte många elever som förstod 
vad det innebar, detta gjorde att vi fick förklara många frågor för eleverna.  

Detta gjorde även att vi första veckan genomförde ordinventeringen vilket hade kunnat gö-
ras under den andra eller tredje veckan när eleverna lärt känna oss. Hade vi innan ordinventer-
ingen börjat prata om engelska och var det förekommer engelska ord kan ha påverkat resultat 
vid det första tillfället. Men vi finner att mätmetoden ordinventering är en tillförlitlig metod 
där alla elever haft möjlighet att fundera innan de svarade och de sporrade varandra att kom-
ma på engelska ord. Att vi gjorde ordinventeringen i mindre grupper båda gångerna anser vi 
haft en positiv inverkan, då vi upplevde att eleverna kände sig tryggare och vågade komma till 
tals. Under utvecklingsarbetet var det påsklov en vecka och vilket gjorde att vi var tvungen att 
ändra i vår planering genom att ta bort två tillfällen. Detta kan ha gjort att eleverna vid den 
andra ordinventeringen inte kunde alla de ord som vi avsett att arbeta med. 

Intervjun skedde gruppvis efter varje arbetstillfälle och det kan ha påverkat resultatet. Vissa 
elever kanske inte vågade säga om de tyckte att något inte var roligt om kompisen tyckte nå-
got annat. Om vi hade gjort enskilda intervjuer hade vi fått mer tillförlitliga svar om hur ele-
verna upplevde arbetet.  

 Vid vissa arbetstillfällen var eleverna inte färdiga samtidigt vilket innebar att de fick invän-
ta varandra. Det uppstod en orolig och stressande situation för eleverna vilket kan ha påverkat 
elevernas svar. Om vi istället hade planerat den sista aktiviteten som gemensam hade eleverna 
inte behövt vänta på varandra. Eftersom intervjun skedde i samband med arbetstillfället kan 
denna påverkats av hur stort bortfallet var den gången. Vi tror dock inte att det påverkat vårat 
resultat eftersom det inte varit samma elever som varit frånvarande vid alla tillfällena. De ele-
ver som varit frånvarande har vid nästa grupptillfälle haft möjlighet att repetera då vår plane-
ring innehöll liknande övningar.  

I bakgrunden hänvisar vi till Dunn (2001) som säger att eleverna ska lära in nytt och svårt 
med deras starkaste inlärningsstil och att de sedan ska repetera med annan inlärningsstil. Vi 
såg i resultatet att eleverna inte upplevde repetitionerna som lika positiva. Vi tror att det kan 
bero på att vi endast hade sju veckor att arbeta med eleverna och då skulle ha arbetat fler 
gånger med deras inlärningsstil innan vi repeterade med en annan inlärningsstil. Vissa tillfäl-
len upplevde vi att eleverna var trötta efter andra aktiviteter som varit tidigare under dagen 
och att det kan ha påverkat gruppernas upplevelser av vissa tillfällen.   

Utifrån resultaten av intervjuerna ser vi att de överensstämmer med Dunns modell eftersom 
eleverna upplevt arbetet som positivt. Vi planerade arbetstillfällena utifrån Dunns modell om 
inlärningsstilar och ser att eleverna varit positiva till de arbetssätt som enligt Dunn passar de-
ras inlärningsstil. Om eleverna inte hade förstått frågeformuläret hade det gjort att eleven 
hamnade i en grupp som den egentligen inte "passar" i, detta hade gjort att gruppen inte upp-
levt att arbetet var positivt vid de tillfällena.  

De veckor vi varit i förskoleklassen såg vi att eleverna lärt sig sångerna och gick spontant 
omkring och sjöng. Flera gånger kunde vi höra att eleverna använde de engelska orden för 
kroppsdelar, färger och frukter i lek vilket visar att eleverna tagit till sig vårt arbete. Fortsätt-
ningsvis hänvisar vi till Ladberg som säger att om gruppen har en bra stämning kan de hjälpa 
varandra att förstå, ge ord, förklara och tolka ord i det nya språket vilket eleverna kan ha gjort 
under lek och det är även något som vi uppmärksammat under tillfällena. Om vi valde att ob-
servera under utvecklingsarbetet hade vi fått ännu tillförlitligare resultat genom att vi i så fall 
kunnat analysera eleverna i andra situationer för att se om de använder sig av engelskan i 
andra sammanhang. 
 
Resultatdiskussion  
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 Syftet med vårat arbete är att utveckla elevernas ordförråd i engelska, genom att utgå från 
elevernas inlärningsstilar. Vi anser att vi har uppnått syftet genom att elevernas engelska ord-
förråd har utvecklats. Vi ser tydligt att deras ordförråd utvecklats med de ord som vi avsåg att 
arbeta med under utvecklingsarbetet som motsvarade sju veckor. Ordinventeringen kan ha 
påverkats av att eleverna under arbetets gång började upptäcka fler ord i omgivningen vilket 
framkommer i den andra ordinventeringen, där vi finner ord som iceage, game over och hole 
in one. Vi ser att dessa ord förekommer på tv, Internet och dataspel som eleverna kommer i 
kontakt med. Vi blev förvånade, trots den begränsade tiden som vi hade till vårt förfogande 
att eleverna hade utvecklat ett större ordförråd under utvecklingsarbetet. En bidragande orsak 
till detta kan vara att vi introducerade engelska i förskoleklassen. Ett innehåll som eleverna 
inte tidigare hade arbetat med och därmed gjorde de nyfikna och uppmärksammade fler eng-
elska ord i omgivningen. Carlgren (1999) menar att elevernas lärande är i relation till de 
sammanhang och de situationer som den finner sig i. Detta anser vi styrker vår uppfattning 
om att eleverna utvecklade engelska ordförrådet mer än vi trodde.  

Vi konstaterar att elevernas inlärningsstil till viss del har bidragit till deras utveckling av 
engelska. Vi har sett att de kinestetiska eleverna som enligt Dunns modell (Boström, 1998) 
ska röra på sig verkligen har haft behov av det under utvecklingsarbetet. Detta är en del, men 
vi menar att det är svårt att under så kort tid kunna arbeta med elevernas olika inlärningsstilar. 
Vi tror att för vissa elever är det till fördel om de får möjlighet att arbeta utifrån sin inlär-
ningsstil. De eleverna som var kinestetiska tycker inte om att sitta och lyssna när läraren före-
läser och då kan de ha nytta av annan metod. Lpo94 säger att skolan ska sträva efter att alla 
elever ska utveckla sitt sätt att lära. Inlärningsstilen kan här ha en stor del för eleverna att hitta 
sitt eget sätt att lära. Då eleverna blir äldre är det till fördel om de tidigt under skolåren fått 
reda på sina starka sidor för att själva utvecklas i skolarbetet.   

Ladberg (1996) säger att sånger, rim och ramsor är viktiga för att hjälpa dem bli bekant med 
språket. Detta är något som stärker oss när vi ser tillbaka till vår planering, där vi valt att arbe-
ta med bland annat sånger. Arnqvist (1993) påpekar att eleverna ska vara motiverade för att 
lära sig ett nytt språk och att det har betydelse i vilken hastighet det görs. Nordlinder, Ryde-
falk och Sandberg (1993) menar att yngre barn är nyfikna och villiga att lära sig och är inte 
rädda att göra bort sig när de härmar svåra språkljud. Det är viktigt att eleverna känner trygg-
het, glädje och uppmuntran. Eftersom vi har arbetat i samma grupper under hela utvecklings-
arbetet har det medfört att eleverna känt sig trygga och vi har vid varje tillfälle varit positiva 
för att eleverna ska känna att även vi har roligt. Vi anser att vår positiva inställning har haft 
påverkan på hur eleverna har upplevt arbetet.  
 
Fortsatt forskning 

 
Engelska var ett ämne som var uppskattat av eleverna, men det skulle vara intressant att un-

dersöka hur eleverna upplever arbetet utifrån deras inlärningsstilar i något ämne som de tyck-
er är svårt och att det görs under en längre tid. Det vore även intressant att undersöka hur äldre 
elever uppfattar arbetet, då de kan ha lättare för att ge uttryck för sina upplevelser.  
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Frågeformulär  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

En omarbetad version utifrån Dunn, et al. (1995) 
 
Namn:  
 
Jag tycker om att: 
 

1. Läsa tidningar, böcker  
 
2. se på tv eller film 

 
3. lyssna på cd-skivor, band 
 
4. rita eller måla 
 
5. se på bilder  
 
6. spela spel 

 
7. prata med andra människor 
 
8. lyssna när andra pratar 

 
9. åka på utflykter  
 
10. lära mig nya saker med händerna 

 
11. leta efter saker  
 
12. experimentera 

 
13. ta kort eller göra film  
 
14. använda datorer 

 
15. spela in band 

 
 
 

        Ja    Nej 
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De saker jag minns bäst är saker som: 
 
16. någon  talar om eller jag hör på band/radio 
 
17. någon visar mig 

18. jag lärt mig om på resor 

19. jag har sett på TV/video  

20. jag försökte själv eller arbetade med  

21. mina kompisar och jag pratade om det 
 
 
 
 
 
Hur lär jag mig lättast något nytt: 
 
22. genom att läsa om det och titta på bilder 
 
23. genom att lyssna på en skiva eller talband 
 
24. se och höra en film 
 
25. titta på bilder med någon som förklarar 
 
26. höra min fröken berätta det för mig 
 
27. spela ett spel 
 
28. går någonstans och tittar själv 
 
29. låta någon visa mig hur jag ska göra. 

 

      Ja               Nej 

    Ja                Nej 
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Resultatnyckel för tolkning av svar i frågeformuläret 
 

(Påståenden som besvarats med JA )    
   
Följande påståenden som  Följande påståenden som  
besvaras med JA tolkas  besvaras med JA tolkas 
som Auditiv:   som Visuell:  
 

3    1   
7   2  

 8    5  
16   17  
21    19  
23    22 
25   24  
26    29  

       
   
   
 
 
 
 
Följande påståenden som  Följande påståenden som 
besvaras med JA tolkas  besvaras med JA tolkas 
som Taktil:   som Kinestetisk: 

4   6 
6   9 
10   12 
11   13 
13   15 
14   18 
20   27 
27   28 
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Intervjufrågor 
 

1. Berätta för mig vad ni tyckte om det vi gjort i dag 
2. Berätta för mig om någonting var roligt 
3. Berätta för mig om någonting var tråkigt 
4. Berätta för mig om någonting kändes jobbigt 
5. Berätta för mig om någonting kändes svårt 
6. Berätta för mig vad ni har lärt er 
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Planering för utvecklingsarbetet 
 
Vid varje tillfälle kommer vi att benämna de engelska orden på svenska – engelska – svenska, 
annars så sker information om uppgifter på svenska.  
 
Varje tillfälle kommer att inledas med att vi hälsar på engelska, då vi säger, ”Good mor-
ning/day boys and girls”. 
 
Introduktion 
Tillfälle 1:   
Syfte: Att introducera engelska arbetet och åskådliggöra elevernas engelska ordförråd.  
Material: 
Blädderblock, pennor. 
Genomförande: 
Vi börjar med att presentera oss på engelska och säger ”Hello! My name is....” Vi pratar med 
eleverna om vad vi sa och om det är någon som kan engelska. Utifrån det börjar vi ta reda på 
vad de redan kan för ord, vi genomför den första ordinventeringen. Då vi gör ordinventering-
en så skriver vi samtidigt ner alla de engelska orden som de säger på ett blädderblock för att 
det ska vara synligt för alla barnen.  
 
Frukter och färger 
 
Under detta tema behandlades följande ord: 
Green, red, blue, yellow, black, brown, orange, apple, pear, grape, banana, orange och fruit. 
 
Tillfälle 2:  
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för frukter och färger utifrån sin inlär-
ningsstil. 
Material:  
Färg och fruktsaga (se bilaga 8). 
Sångerna (se bilaga 8). 
Genomförande: 
Arbetar med de auditiva eleverna i grupp. Vi börjar med att berätta en saga på svenska där de 
engelska orden för färger och frukter finns och barnen får själva fundera och gissa vad de be-
tyder. Efter det sjunger vi först ”Colorsong” och sedan ”The fruit song”. Vi pratar sedan om 
vilka ord som var i sångerna och förklarar alla orden för eleverna. Avslutar med att vi sjunger 
”Colorsong” och ”The fruit song” igen. 
 
Tillfälle 3: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för frukter och färger utifrån sin inlär-
ningsstil. 
Material: 
Bilder på frukterna och färgerna.  
Frukterna, rött äpple, apelsin, päron, banan, blå vindruvor, 
Papper, pennor, färgpennor. 
Genomförande:   
Arbetar med de visuella eleverna i grupp Vi börjar med att visa bilder på frukter och prata om 
vad de heter på svenska och sedan vad de heter på engelska. Sedan tar vi fram frukterna och 
visar de tydligt och alla eleverna får noggrant studera frukterna som vi pratar om och benäm-
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ner på engelska. Vi avslutar med att eleverna ritar och skriver vad färgerna och frukterna he-
ter.  
 
Tillfälle 4: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för frukter och färger utifrån sin inlär-
ningsstil. 
Material:  
Frukterna.  
Stolar. 
Genomskinliga flaskor, vatten, vattenfärger.  
Genomförande: 
Arbetar med de kinestetiska eleverna i grupp. Vi börjar med att eleverna får leta de olika fruk-
terna i rummet och vi benämner dem när alla är hittade. Efter det leker vi fruktsallad. Vi av-
slutar med att  färga vatten i flaskor med de färgerna.  
 
Tillfälle 5: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för frukter och färger utifrån sin inlär-
ningsstil. 
Material:  
Frukterna. 
Känsellådor.  
Genomförande: 
Arbetar med de taktila eleverna i grupp. Vi börjar med att dela ut en frukt till alla eleverna och 
benämner färgen och frukten. Vi tar fram känsellådorna med frukterna i och eleverna får kän-
na och beskriva det sedan visa för resten av gruppen och vi benämner färgen och frukten. Av-
slutar med att eleverna får rita frukterna och dess färger.  
 
Tillfälle 6: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden för frukterna och färgerna med ett annat 
sinne.  
Material: 
Bilder till sångerna.  
Frukterna. 
Genomförande: 
Arbetar med både de visuella och auditiva eleverna i grupp och inleder med att sjunga sånger-
na, ”colorsong” och ”The fruit song”, denna gång visar vi bilder samtidigt. Efter det får ele-
verna varsin frukt bakom ryggen som de beskriva och de andra gissar vilken frukt det är sedan 
benämner vi frukterna och färgerna igen innan vi leker fruktsallad. Vi avslutar med att elever-
na får måla och skriva ”Colorsong” och ”The fruit song”. 
 
Tillfälle 7: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden för frukterna och färgerna med ett annat 
sinne.  
Material: 
Bilder till sångerna. 
Papper, penna och färgpennor. 
Genomförande: 
Arbetar med de kinestetiska och taktila eleverna i grupp. Vi inleder med att leka fruktsallad. 
Sedan sjunger vi sångerna, ”colorsong” och ”The fruit song”, vi synliggör sången genom att 
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visa bilder till sången. Vi avslutar med att eleverna får måla och skriva ”Colorsong” och ”The 
fruit song”. 
 
Tillfälle 8: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden samt att de ska få tillverka en frukt. 
Material: 
Känsellådorna. 
Bilder till sångerna. 
Frukterna. 
Gips, tidningspapper, häftapparat, papper, täckande färger.   
Genomförande: 
Arbetar med de visuella och auditiva eleverna. Vi inleder med att repetera ”colorsong” och 
”The fruit song” innan eleverna får använda känsellådorna. Efter att alla eleverna fått prova 
känsellådorna och vi har benämnt de olika färgerna och frukterna berättar vi att frukterna har 
försvunnit och eleverna får leta efter de olika frukterna i rummet. Vi avslutar med att eleverna 
får tillverkar frukterna av gips eller tidningspapper.  
 
Tillfälle 9: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden samt att de ska få tillverka en frukt. 
Material: 
Bilder till sångerna. 
Färg och fruktsaga med bilder till. 
Gips, tidningspapper, häftapparat, papper, täckande färger.   
Genomförande:                                                                                                                  
Arbetar med de kinestetiska och taktila eleverna. Vi repeterar sångerna ”colorsong” och ”The 
fruit song”. Efter det läser vi sagan men denna gång använder vi bilder till. Vi avslutar med 
att eleverna får tillverkar frukterna av gips eller tidningspapper.  
 
Kroppen 
 
Under detta tema behandlades följande ord: 
Nose, ear, eye, head, hand, foot, toe, leg, knee, mouth och shoulder. 
 
Tillfälle 10: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för kroppsdelar utifrån sin inlärningsstil. 
Material: 
Sångerna  
Genomförande: 
Arbetar med de auditiva eleverna. Sjunger ”if you´re happy...”fast varierat med engelska ord 
och gör rörelserna till. Frågar om det är någon som kan ihåg sången ”head and shoulders, 
knees and toes”. Repeterar den sången innan vi skriver ner de kroppsdelarna på en färdig 
kropp som vi avbildat på ett blädderblock.   
 
Tillfälle 11: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för kroppsdelar utifrån sin inlärningsstil. 
Material: 
Ritad kropp på blädderblock. 
Ordkort med kroppsdelar. 
Genomförande: 
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Arbetar med de visuella eleverna. Genom att visa en färdig kropp som vi ritat upp på ett bläd-
derblock och frågar om det är någon som vet vad kroppsdelarna heter på engelska. Sedan går 
vi igenom orden, huvud, axlar knä och tår på engelska och sjunger sången ”head and shoul-
ders, knees and toes” på engelska samtidigt som vi gör rörelserna.    
 
Tillfälle 12: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för kroppsdelar utifrån sin inlärningsstil. 
Material: 
Ritad kropp på blädderblock. 
Ordkort med kroppsdelar. 
Genomförande: 
Arbetar med de kinestetiska eleverna. Inleder med eleverna får leta ordkort med kroppsdelar 
som vi har gömt i rummet. När delarna, händer, fötter, axlar, knän, ben, armar och huvud är 
hittade sätter vi upp dem på en kropp som vi ritat på ett blädderblock. Sedan fortsätter vi med 
att sjunga och göra rörelser till ”head and shoulders, knees and toes” först på svenska sedan 
på engelska.  
 
Tillfälle 13: 
Syfte: Att eleverna ska få lära sig de engelska orden för kroppsdelar utifrån sin inlärningsstil. 
Material: 
Känsellådor.  
Kroppsdelar i papper. 
Genomförande: 
Arbetar med de taktila eleverna. Vi inleder med att eleverna får ta fram ur känsellådan varsitt 
ordkort med kroppsdel, som vi benämner tillsammans och sätter upp på kroppen som vi ritat 
på ett blädderblock. Sedan tar vi och sjunger sången ”head and shoulders, knees and toes” och 
gör rörelserna till ”If you´re happy...” som avslutning 
 
Kroppen, färger, frukter 
 
Tillfälle 14: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden för kroppsdelarna, frukterna och färger-
na med ett annat sinne.  
Material: 
Sångerna  
Papper, pennor. 
Genomförande:  
Arbetar med de auditiva och visuella eleverna. Repeterar sångerna ”klappa händerna” och 
”head and shoulders, knees and toes” med rörelser. Sedan repeterar genom att eleverna får 
visa den frukt de tillverkat och säga vilken frukt det är på engelska, sedan leker vi fruktsallad. 
Avslutar med att eleverna får rita av sin hand och fot på ett papper och skriva orden på eng-
elska.  
 
Tillfälle 15: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden för kroppsdelarna, frukterna och färger-
na med ett annat sinne.  
Material: 
Papper och pennor. 
Genomförande:  
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Arbetar med de kinestetiska och taktila eleverna. Inleder med att repetera sångerna. Sedan 
repeterar genom att eleverna får visa den frukt de tillverkat och säga vilken frukt det är på 
engelska, sedan leker vi fruktsallad. Sedan får eleverna uppmaningar att hoppa på ett ben, 
klappa händerna, skaka huvudet håll för näsan. Vi avslutar med att rita av och skriva orden för 
hand och fot på engelska.   
 
Avslutning 
 
Tillfälle 16: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden samt att de ska få arbeta praktiskt.  
Material:   
Frukterna, skärbrädor, skålar, knivar.  
Blädderblock, pennor.  
Genomförande: 
Arbetar med de visuella och auditiva eleverna i grupp. Vi börjar med att sjunga sångerna. Se-
dan får eleverna göra en fruktsallad som vi sedan får bjuda på efter lunchen. Vi avslutar med 
en ordinventering av deras engelska ordförråd. 
 
Tillfälle 17: 
Syfte: Att eleverna ska få repetera de engelska orden samt att de ska få arbeta praktiskt. 
Material: 
Frukterna, skärbrädor, skålar, knivar.  
Blädderblock, pennor. 
Genomförande: 
Arbetar med de kinestetiska och taktila eleverna. Vi börjar med att leka fruktsallad. Sedan får 
eleverna göra en fruktsallad som vi sedan får bjuda på efter lunchen. Avslutar med en ordin-
ventering av deras engelska ordförråd. 
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Ordinventering 1 
No, yes, hello, say, Spiderman, turtle, pink, excuse, me, I, love, baby, you, runaway, good, 
morning, night, way, new, happy, birthday, to, black, dad, kiss, me, mum, babygirl, chicken, 
thank, please, green, hate, grey, sunglasses, mister, bean, miss, kitten, one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, nine, ten, sorry, bye, Sweden, fuck, go, apple, ice cream, sir, dear, girl, 
cat, candy, dog, where, are, give, nose, car, mouse, bat, cow, red, blue, mask, sad, ready, 
steady.  
 
 
 
 
Ordinventering 2 
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, I, love, you, duck, yes, 
no, sorry, pink, milk, here, go, again, miss, English, apple, pear, banana, orange, spy, grape, 
pancake, spider, yellow, blue, red, green, orange, fruit, head, nose, knees, and, toes, eye, 
mum, dad, kiss, me, take, game, over, Spiderman, turtle, please, merry, Christmas, good, 
night, thank, bye, morning, brown, mouth, shoulder, ice, cream, hi, black, give, dog, fire, car, 
cat, over, candy, please, impossible, dear, mummy, my, man, pig, binky, bird, white, run, 
foot, hand, iceage, mouse, hole in one, hello, ghost, back, right, left, friend, in.  
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Fruitsong 
Mel: Gubben Noak. 
 
Apple, banana, pear and orange 
Are our favorite fruits. 
They are very tasty 
And we like to eat them 
Apple, banana, pear and orange 
Are our favorite fruits. 
 
Colorsong.  
Mel: Bjällerklang. 
 
This is blue, this is red, this is green and yellow. This is blue, this is red, this is green and yel-
low. Black and brown and yellow, black and brown and yellow. This is blue, this is red, this is 
green and yellow 
 
Head and shoulders, knees and toes. 
Mel: Huvud axlar, knä och tå. 
 
Head and shoulders, knees and toes 
Knees and toes. 
Head and shoulders, knees and toes 
Knees and toes. 
Eyes and ears and mouth and nose. 
Head and shoulders, knees and toes 
Knees and toes. 
 
If you´re happy and you know it. 
Mel: Klappa händerna.. 
 
If you´re happy and you know it, clap your hands.  
If you´re happy and you know it, clap your hands.  
If you´re happy and you know it never be afraid to show it 
If you are happy and you know it clap your hands.  
 
If you´re happy and you know it, stamp your feet.  
If you´re happy and you know it, stamp your feet.  
If you´re happy and you know it never be afraid to show it 
If you are happy and you know it, stamp your feet.  
 
If you´re happy and you know it, nod your head.  
If you´re happy and you know it, nod your head.  
If you´re happy and you know it never be afraid to show it 
If you are happy and you know it, nod your head.  
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Sagan om gubben som gick till affären 
Författare: Malin Jansson och Monica Niemi 
 
Det var en gång en gumma och gubbe som bodde i en liten stuga utanför Arvidsjaur/Krokom. 
En dag sa gumman till gubben: 

- nu har vi slut frukt igen gubben och vi som ska få främmande från England i kväll. 
- Du får gå till affären och köpa säger gubben, jag ska hugga ved så jag har inte tid. 

Men gumman skulle städa, damma och göra katten fin så hon hade inte heller tid. Hon sa till 
gubben: 

- Du får gå, jag har inte tid. 
- Okej, jag får väl gå då, veden får vänta. Vad ska du ha för frukt undrar gubben. 

Gumman tittar igenom kylskåpet och funderar en stund: 
- Vi behöver bananas, appels, pears, oranges and blue grapes. 
- VA, jag förstår inte vad du säger skriker gubben. Prata så att jag förstår. 

Gumman sa till gubben att hon var tvungen att träna eftersom att de skulle få främmande från 
England senare under kvällen. 

- Ja ja sa gubben., jag förstår ändå inte. 
Då förklarar gumman att bananas är yellow, appels är red, pears är green, orange är orange 
och blue grapes är blue. Samtidigt som hon visar lappar med färgerna. 

- Jaha säger gubben och börjar gå till affären.  
 
Hela vägen dit funderar och funderar gubben vilka frukter det egentligen var han skulle köpa 
till gumman. Han mötte en gammal dam och tänkte att hon vet säkert och visade lappen som 
var yellow och frågade om hon visste vad yellow banana är?  

- Kanske är det en gul paprika. 
- Nej tänkte gubben, inte har man väl paprika i en fruktsallad. 

Gubben tackade damen och promenerade vidare till affären. I affären frågade han en som job-
bar där men hon bara skakade på huvudet och hade ingen aning. Han såg en liten flicka och 
pojke vid frukterna och frågade om de visste vad yellow banana, red apple, green pear, orange 
orange och blue grape är för någon frukt. Flickan och pojken började skratta och sa: 

- Det är klart att vi vet att yellow banana är gul banan, red apple är rött äpple, green 
pear är grönt päron, orange orange är orange apelsin och blue grape är blå vindruva. 

Barnen hjälpte gubben att plocka i rätt frukt i hans korg. 
 
När gubben kom hem blev gumman stolt och frågade nyfiket hur gubben visste vad det var 
för frukt hon ville ha och gubben svarade bara. 

- Klart jag vet att yellow banana är gul banan, red apple är rött äpple, green pear är 
grönt päron, orange orange är orange apelsin och blue grape är blå vindruva! 

 
Gumman gjorde en god fruktsallad lagom till det engelska främmandet kom och då frågade 
de: 

- Har ni ingen ice cream? 
Gumman och gubben tittade frågande på varandra och ingen av dem visste vad ice cream be-
tyder.  
Vet ni vad ice cream betyder?




