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1 SAMMANFATTNING 

 

Mitt syfte med detta arbete är att få en bättre kunskap om en av de sju intelligenserna; den 

kinestetiska intelligensen. Teorin om de sju intelligenserna framtogs runt 1980 av en 

amerikansk psykolog vid namn Howard Gardner. 

 

De frågeställningar som behandlats är: 

• Vad innebär kinestetisk intelligens? 

• Hur kan lärare/vuxna ta reda på vilken/vilka intelligenser en elev besitter?  

• Hur kan skolan undervisa för att ge de kinestetiska eleverna en anpassad och 

motiverande undervisnings-/studiemiljö? 

• Hur överensstämmande är den teori som finns om de kinestetiska eleverna? 

• Hur uttrycker sig en kinestetisk elevs rörelsebehov under inlärning? 

• Vilka skillnader är det på inlärningssvårigheter i olika skolår för en kinestetisk elev? 

 

För att finna svar på dessa frågor har en litteraturstudie och elevintervjuer genomförts. Det har 

i arbetet framkommit att den teori jag har fått ut av litteraturen till stor del överensstämmer 

med elevernas svar på mina frågor. För att inlärningen ska underlättas har de kinestetiska 

eleverna ett uttalat rörelsebehov och de har en stor förmåga att lära sig praktiska övningar. 

Deras minne aktiveras av kroppsrörelser, varför de ständigt är i behov av att röra på sig. 

 

Det finns ett flertal olika testmetoder som kan användas för att ta reda på en elevs 

dominerande intelligens. Vissa tester är tidskrävande och kostar pengar medan andra är helt 

gratis och mindre tidskrävande. De sistnämnda är lättare att genomföra på yngre elever.  

 

Diskussionen har i huvudsak utmynnat i att skolan måste förändra sitt undervisningssätt för att 

kunna bemöta alla individer i klassrummet. Att möta ”stökiga elever” är ingen omöjlighet, 

bara man bemöter varje elev utifrån deras egen specifika inlärningsstil. 
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3 BAKGRUND 

 

I kursen Läraren och färdighetsträningen hade vi ett antal olika föreläsare, som föreläste om 

barns olika problem och framsteg. En av dessa föreläste om barns motoriska utveckling, vilket 

var en hisnande resa genom vår egen utveckling. Hon berättade om det nyfödda barnets 

klumpighet, visade bilder på kroppsstorlekens förändring genom åren och lät oss delta i 

klappramsor som satte vår ”välutvecklade” finmotorik på prov. Efter denna föreläsning var 

jag frälst. Examensarbetet skulle beröra motorik. 

 

Ämnet motorik kändes stort. Eftersom jag var tvungen att begränsa mig sökte jag mycket 

information om vad inom motorik, som gick att fördjupa sig inom och som var av intresse för 

mig. Tanken tog många vändningar, innan jag beslutade mig för att kontakta en handledare. 

Jag ville höra om någon kunde tänka sig att handleda mig under mitt examensarbete och 

samtidigt hjälpa mig att finna ett lämpligt ämne. Ämnet blev kinestetisk intelligens, en 

fördjupning inom en av Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna, som berör den 

kroppsliga stimulans som krävs för att vissa människor skall kunna stimuleras till inlärning.  

 

Eftersom arbetet kommer att innefatta ett flertal svåra ord, finns förklaringar som noter längst 

ner på den sida där de svårare orden förekommer. Referenser ligger således löpande i texten 

med en tydligare presentation i slutet, under rubriken referenser. 
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4 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

 

4.1 Syfte 

 

Mitt syfte med detta arbete är att få en bättre kunskap om Howard Gardners olika 

intelligenser, med en fördjupning inom den kinestetiska intelligensen. Detta för att i mitt 

framtida yrke kunna bemöta eleverna på ett mer medvetet sätt. Jag vill veta hur jag skall 

kunna hitta dessa elever i klassrummet, ge dem en självinsikt samt få dem att fungera i 

förhållande till andra. Undersökningar kommer att genomföras både praktiskt och teoretiskt, 

för att se om de överensstämmer. Personer som befinner sig utanför skolan skall också ha 

möjlighet att få en bild av en kinestetisk elev med hjälp av detta arbete, samt få en förståelse 

till många av de förändringar som just nu håller på att ta form i den svenska skolan. 

 

 

4.2 Problemformulering 

 

• Vad innebär kinestetisk intelligens? 

• Hur kan lärare/vuxna ta reda på vilken/vilka intelligenser en elev besitter?  

• Hur kan skolan undervisa för att ge de kinestetiska eleverna en anpassad och 

motiverande undervisnings-/studiemiljö? 

• Hur överensstämmande är den teori som finns om de kinestetiska eleverna? 

• Hur uttrycker sig en kinestetisk elevs rörelsebehov under inlärning? 

• Vilka skillnader är det på inlärningssvårigheter i olika skolår för en kinestetisk elev? 
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5 LITTERATURDEL 

 

 

5.1 Historik 

 

År 1904 fick den franske psykologen Alfred Binet i uppdrag att utarbeta en metod, som man 

skulle kunna använda för att mäta elevers förmåga till studier. Resultatet av det arbetet var det 

första intelligenstestet. Intelligenstesterna importerades till USA varefter de spreds vida 

omkring. I och med detta blev det allmänt vedertaget att det fanns någonting som kallades 

intelligens och att det kunde mätas och omräknas till ett tal, som allmänt kallas IQ. 

 

Vid mitten av 80-talet började Howard Gardner, en psykolog från Harvard, sätta sig emot det 

allmänt vedertagna intelligenstestet. I sin teori om multipla intelligenser försökte därför 

Gardner att utvidga begreppet mänsklig potential. Han ville frångå den trångsynta IQ-

modellen och gjorde många uttalanden om testernas tillförlitlighet. Gardner menade att 

intelligens hade mer att göra med förmågan att lösa problem och att skapa någonting i ett 

naturligt sammanhang. Vid IQ-testerna avlägsnades människan från den naturliga 

inlärningsmiljön och ombads utföra isolerade uppgifter som var helt okända för individen. 

Enligt honom var vårt gamla intelligensbegrepp för smalt och föreslog i sin bok De sju 

intelligenserna att det åtminstone fanns sju grundläggande intelligenser: 

 

• Verbal/ Lingvistisk 

• Logisk/ matematisk 

• Visuell/spatial 

• Kroppslig/kinestetisk 

• Musikalisk/rytmisk 

• Intrapersonell 

• Interpersonell 

             (Armstrong, 1994) 

 

Trots att Gardners teorier har varit kända i snart tjugo år ger fortfarande lärare och utbildare 

runt om i världen uttryck för falska trosföreställningar som att elever som inte sitter stilla inte 

är redo för skolan. Forskningen visar att elever i alla åldrar och generellt sett fler män än 
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kvinnor behöver röra på sig medan de lär sig. Flertalet elever som är aktivt involverade i 

inlärningsprocessen lär sig sannolikt mer, ägnar större uppmärksamhet åt undervisningen och 

får bättre resultat på proven än när de tvingas sitta stilla och bara lyssna. (Prashnig, 1996) 

 

Många av de intelligenser Gardner har kategoriserat kallas i vardagsspråk för talanger eller 

begåvning, men Gardner använder mycket medvetet ordet intelligens vid benämning av varje 

kategori. För att ge en hållbar teoretisk grund för sina påståenden ställde Gardner upp vissa 

grundläggande kriterier, som varje intelligens måste uppfylla för att bli betraktad, som en 

intelligens och inte bara en talang, skicklighet eller förmåga.  

 

De kriterier han använde innefattar åtta faktorer: 

• FÖRMÅGA ATT BLOCKERAS VID HJÄRNSKADA, om en viss förmåga kan 

förstöras, eller överleva helt isolerat vid en hjärnskada är den förhållandevis 

oberoende av andra mänskliga talanger. 

• IDIOTS SAVANTS, UNDERBARN OCH UNIKA INDIVIDER. Den selektiva 

frånvaron av en viss intellektuell kapacitet som kännetecknar många autistiska och 

barn med inlärningssvårigheter. Dessa personer har nästan enbart en intelligens 

närvarande. De kan t. ex bara räkna, men har ingen som helst förmåga att klara av 

något inom de övriga sex intelligenserna. Detta är ett negativt bevis som stöder teorin 

att det finns bestämda intelligenser. 

• BEVIS FÖR EN CENTRAL OPERATIV FUNKTION ELLER UPPSÄTTNING AV 

FUNKTIONER. Det finns en eller flera informationsbehandlingsmekanismer som 

bearbetar inkommande information, en mekanism i hjärnan som är genetiskt 

programmerad att aktiveras av vissa former av information. Ett exempel kan vara 

förmågan att imitera rörelser, som är en kärna i kroppslig intelligens. 

• EN SJÄLVSTÄNDIG UTVECKLINGSHISTORIA OCH SPECIFIKA ”YTTERSTA 

MÅL”. En intelligens måste ha en utvecklingshistoria som går att spåra, dessutom 

måste individer förbättra intelligensen stegvis. 

• EVOLUTIONENS HISTORIA OCH SANNOLIKHETEN. Ju lättare vi kan spåra en 

viss intelligens bakåt i utvecklingshistorien, desto mer sannolikt blir dess status som 

intelligens. 
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• EXPERIMENTELL PSYKOLOGI GER STÖD ÅT HYPOTESEN. Experimentell 

psykologi kan visa hur informationsbehandlingsmekanismer, som var för sig avser att 

endast vissa domäner samverkar, då människor skall lösa komplicerade uppgifter. 

• PSYKOMETRISKA RESULTAT. En viktig informationskälla för 

multiintelligensteorin1 är resultat från standardiserade intelligenser. När uppgifter som 

gör anspråk på att mäta en viss intelligens tydligt korrelerar med varandra, och i 

samma mån inte korrelerar med andra uppgifter, som anses mäta andra intelligenser. 

Detta ger ett visst stöd åt multiintelligensteorin. 

• KODIFIERBARHET I ETT SYMBOLSYSTEM. Specifikt för mänskliga intelligenser 

är att de har en naturlig benägenhet att uttryckas i symbolsystem.  

(Gardner, 1997) 

 

 

5.2 De sju intelligenserna 

 

Människans intelligens består av tre komponenter: 

• en uppsättning färdigheter som gör det möjligt för en individ att lösa verkliga problem 

som man möter i livet 

• förmågan att skapa en användbar produkt eller erbjuda en tjänst av värde för den 

kultur man lever i 

• potentialen att upptäcka problem eller ställa frågor som ger individen möjlighet att 

skaffa sig ny kunskap 

    (Campbell, 1997) 

 

Dessa tre komponenter har Gardner tagit fram genom studier av olika människor. Han 

studerade de kognitiva2 profilerna hos begåvade barn, människor från olika kulturer, idiots 

savants och hjärnskadade människor. Han insåg att intelligens uttrycks i många olika former. 

De sju intelligensernas innebörd är följande: 

 

                                                 
1 Teorin om de sju intelligenserna 
2 Kognitiv betyder det som har med de intellektuella funktionerna att göra, som t. ex inlärning, minne, tänkande 

och problemlösning. 
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5.2.1 Lingvistisk (språklig) intelligens  

 

Den språkliga intelligensen används då vi talar med varandra, antingen formellt eller 

informellt. Den används även vid skriftlig konversation, då vi skriver brev, diktar eller skriver 

ner våra tankar. Denna intelligens omfattar förmågan att behärska språkets struktur, språkets 

ljud, betydelsen av språket eller den praktiska användningen av språket. Personer med starkt 

utvecklad språklig intelligens tänker till största delen med ord istället för bilder eller 

händelser, de analyserar sitt eget språkbruk, kommer ihåg vad som har sagts och har lätt för 

att använda humor. Lingvistisk intelligens är den vanligaste mänskliga begåvningen och visar 

sig särskilt hos poeter, romanförfattare, journalister och skickliga talare. 

 

 

5.2.2 Logisk-matematisk intelligens  

 

Denna intelligens är förmågan att göra beräkningar, kvantifiera, reflektera över matematiska 

påståenden och hypoteser och att utföra komplexa matematiska operationer. Det innefattar 

även en känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser. Man ser den 

logisk-matematiska intelligensen tydligt då man är engagerad i en situation som kräver 

problemlösning eller en ny utmaning. Då vi gör en inköpslista, prioriterar och planerar inför 

framtiden använder vi vår logisk-matematiska intelligens. Den logiska intelligensen är 

vanligtvis väl utvecklad hos matematiker, vetenskapsmän och detektiver. 

 

 

5.2.3 Visuell-spatial intelligens  

 

Denna intelligens är att kunna tänka i tre dimensioner. Den omfattar känsla för färg, linje, 

mönster, form och förhållande mellan element. Visuell-spatial intelligens kan ses i sin renaste 

form i det aktiva fantiserande som sker hos barn som ägnar sig åt dagdrömmeri. Vi använder 

denna intelligens för att komma dit vi vill då vi tittar på en karta och för att visualisera saker 

och ting vi vill uppnå längre fram i livet. Sjömän, piloter, skulptörer och andra bildkonstnärer 

samt arkitekter har alla starkt utvecklad visuell-spatial intelligens. 
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5.2.4 Kroppslig-kinestetisk intelligens  

 

Kroppen vet många saker som det medvetna sinnet inte känner till, exempelvis hur man 

cyklar, parkerar bilen, fångar något eller håller kvar balansen då man går. I denna intelligens 

ingår fysiska färdigheter som koordination, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. 

Denna intelligens omfattar en känsla för timing och en perfekt samverkan mellan kropp och 

själ, som gör att färdigheterna blir fulländade. Där innefa ttas också förmågan att använda 

kroppen för att ge uttryck åt känslor och tankar och att skickligt använda händerna för att 

framställa eller förändra föremål. Idrottsmän, dansare, kirurger och hantverkare visar prov på 

högt utvecklad kinestetisk intelligens. 

 

 

5.2.5 Musikalisk intelligens  

 

Många använder musik och rytm för att bibehålla en jämn rytm vid jogging, städning eller 

inlärning. Musikalisk intelligens är inblandad då man automatiskt trallar på den låt man hörde 

på morgonen flera gånger om. Musikalisk intelligens är förmågan att urskilja tonhöjd, rytm, 

klangfärg och ton. Det finns ofta ett starkt samband mellan musik och känslor och det är 

troligt att den musikaliska och matematiska intelligensen har vissa gemensamma processer i 

hjärnan. Denna intelligens gör att vi kan känna igen, skapa, reproducera och reflektera över 

musik. Den uppvisas av kompositörer, dirigenter, musiker, sångare och lyhörda lyssnare. 

 

 

5.2.6 Interpersonell (social) intelligens  

 

Den interpersonella intelligensen används då man är en del av ett team. Denna intelligens 

använder sig av vår verbal- lingvistiska intelligens för att upptäcka särdrag hos andra som 

temperament, motivation och intentioner. Detta kan innebära känslighet för ansiktsuttryck, 

röstlägen och gester och att i rätt tid påverka en grupp människor att agera på ett visst sätt. 

Interpersonell intelligens låter oss utveckla empati och omsorg för varandra. Tack vare denna 

intelligens kan vi förstå andra människors känslor, rädsla och förväntningar. Lärare, 

socialarbetare, skådespelare och politiker visar prov på interpersonell intelligens. 
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5.2.7 Intrapersonell (reflekterande) intelligens  

 

Intrapersonell intelligens tillåter oss att vara självreflekterande. Vi kan ta ett steg tillbaka för 

att betrakta oss själva. Vi har en självkännedom och en förmåga att handla på ett lämpligt sätt 

på grund av att vi har en kunskap om oss själva, både våra starka och svaga sidor. 

Intrapersonell intelligens innebär inte bara förmågan att förstå och uppskatta sig själv utan 

också förmågan att förstå människors villkor. Denna intelligens visar sig hos psykologer, 

andliga ledare och filosofer. 

 

 

5.3 Intelligenserna samarbetar 

 

De sju intelligenserna fungerar tillsammans på ett unikt sätt för varje människa. Vissa 

människor tycks ha extremt hög nivå inom alla de sju intelligenserna, medan andra tycks 

sakna alla utom de mest elementära delarna av intelligenserna, som t.ex. utvecklingsstörda 

människor. De flesta av oss hamnar någonstans mitt emellan. Vissa av våra intelligenser är 

relativt högt utvecklade medan de andra är blygsamt utvecklade eller ganska underutvecklade. 

 

De flesta människorna kan utveckla varje intelligens till en fullgod nivå, om de har tillgång 

till lämplig uppmuntran med rik miljö och undervisning. Att någonting, som man har svårt för 

skulle vara ett ”medfött hinder” är någonting Gardner undananvisar. Våra intelligenser 

samverkar alltid med varandra på ett komplicerat sätt, vilket innebär att ingen intelligens 

förekommer helt avskild utom i mycket enstaka fall av hjärnskadade personer eller vid idiots 

savant. (Gardner, 1997) 

 

 

5.4 Vad innebär kinestetisk intelligens? 

 

Kinestesi är sammansatt av två grekiska ord: kinein=röra och aisthesis=känsel. Kinestetisk 

perception innebär att kroppens rörelser förnims genom känsel- och muskelsinnet. Kinestetisk 

erfarenhet har programmerat in hur stor kraft som skall användas då ett känt föremål skall 

förflyttas. (Holle, 1987)  
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Bland alla de beståndsdelar som utgör en persons helhetsstil är det fyra av våra sex sinnen 

som påverkar vårt informationsinhämtande, minne och inlärning mest. Dessa fyra är syn, 

hörsel, känsel och beröring. Översatt i vetenskapliga termer kan dessa fyra sinnen beskrivas 

som visuella, auditiva, kinestetiska och taktila. Centra för bearbetning av sensorisk 

information finns utspridda i hela hjärnan och utvecklas i sin egen takt hos varje människa. 

Barns första inlärning sker kinestetiskt, därefter börjar barnet utveckla sitt taktila behov. Detta 

förklarar varför små barn måste beröra allt som intresserar dem, för att de ska få en fullgod 

bild av det. Inte förrän barnet uppnått en ålder av åtta år börjar de utveckla sina starka visuella 

preferenser, vilket tillåter dem att ta in information genom att observera och betrakta vad som 

händer runt omkring dem. Runt elva års ålder börjar många bli mer auditiva, vilket betyder att 

de kan lära sig bra genom att i huvudsak lyssna. De kan inte förrän vid denna ålder minnas 

svårare information via hörseln.  

 

Majoriteten av barn i skolåldern förblir kinestetiska/taktila under de första skolåren. Det är 

mycket färre elever än lärarna trott som är påtagligt auditiva eller starkt visuella. Inlärning 

genom hörseln är den metod som är minst omtyckt av alla inlärningsmetoder och svårast för 

eleverna att komma ihåg svår information ifrån. En undersökning i USA visar att auditiva 

elever kan minnas ungefär 75 % av vad de hör, men mindre än 30 % av befolkningen i USA 

som är i skolåldern är auditiva. När det handlar om visuella preferenser, är bara 40 % av 

USA:s befolkning i skolåldern visuella – dvs kan minnas ungefär två femtedelar av vad de 

läser och ser. De som inte kan minnas det de läser och ser minns genom att känna, beröra, 

hantera och/eller manipulera. På detta sätt lär sig de taktila eleverna, som ofta utgör den 

största gruppen av barn. Ytterligare en stor grupp är kinestetiska, de som behöver uppleva, för 

att kunna lära sig. Majoriteten av små barn, studenter och vuxna, lär sig mest effektivt och 

minns bäst då de gör någonting. De lär sig lättast och kommer ihåg bäst när hela kroppen 

aktiveras. För dessa elevers skull har Koosh-bollar3 introducerats, som är ett ytterst effektivt 

inlärningsredskap. (Boström & Wallenberg, 1997) 

 

 

                                                 
3 En koosh-boll är en färgglad gummiboll som vid beröring stimulerar och aktiverar en kinestetisk elevs hjärna. 

Se bilaga 4 om inlärningshjälpmedel. 
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5.4.1 Motorisk förmåga 

 

En person med stark kinestetisk intelligens kan använda sin kropp på extremt varierande och 

komplicerade sätt, både som uttrycksform och i målinriktade syften. De är även skickliga på 

att arbeta med fysiska föremål, både i finmotorisk form med kontroll över fingrar och händer 

samt grovmotoriska kroppsrörelser. Det är mycket sällsynt att en person har den kinestetiska 

intelligensen så gott som isolerad från de andra intelligenserna. De flesta behöver även de sex 

övriga intelligenserna för att klara sig i samhället, men om en person är övervägande 

kinestetisk är den kinestetiska intelligensen starkast presenterad.  

 

Psykologer har på senare år betonat att det finns ett starkt samband mellan kroppskontroll och 

utveckling av andra kognitiva förmågor. Intresset blir allt större för de kognitiva aspekterna 

vad gäller de fysiska kunskaperna. Det finns idag många psykologer som drar paralleller 

mellan inlärningsvägar och fysiska förmågor. Kinestetisk intelligens kan användas på många 

sätt. 

 

En scenartist använder hela kroppen för att skapa illusioner och aktiviteter för att åskådliggöra 

situationer och känslor. Inom de flesta idrotter används oftast grovmotoriken medan 

människan i andra sammanhang är beroende av sin finmotorik för att kunna göra små, precisa 

rörelser. Vi människor är ett av få däggdjur som behärskar pincettgreppet, att ta saker mellan 

tumme och pekfinger. Finmotoriken är mycket användbar hos människan. Utan den skulle vi 

inte klara av att spela piano, skriva på dator eller avlossa ett skott. 

 

De flesta av en människas kroppsdelar bidrar till så gott som all motorisk aktivitet. En 

människas kinestetiska sinne möjliggör en korrekt bedömning för olika kroppsliga handlingar. 

Nervsystemet förmedlar information till ryggmärgen. Där finns kopplingscentralen som 

förvandlar information till fysisk handling. Människans motoriska centra är relativt direkt 

kopplade till ryggmärgen och utförandet av specifika muskelrörelser.(Gardner, 1997) Då ett 

barn i tidig ålder börjar utveckla sina sinnen är koordinationen mellan kinestetisk-, visuell-, 

och taktil perception4 viktig för utvecklingen av bland annat kroppsuppfattningen och 

                                                 
4 Sinnesintryck, föreställning. 
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jaguppfattningen, synens förmåga att kontrollera rörelser, tidsbegrepp samt riktnings-, rums-, 

och formuppfattningen. (Holle, 1991) 

 

 

5.4.2 Hjärnan 

 

De elever som är kinestetiska styrs från höger hjärnhalva. Den högra hjärnhalvan är den som 

styr våra känslor och som ger oss våra fantasier och konstnärliga talanger. De som styrs från 

den högra hjärnhalvan lär sig bäst om de först får helheten och sedan delarna, dessa elever 

motiveras av sig själva ifrån sin inre värld. Elever med en högerdominant hjärna brukar ha 

större problem i skolan än elever med vänsterdominant hjärna p.g.a. att skolan av tradition 

premierar logik, sekvenser, långtidsplanering, verbal orientering samt ordning och reda, vilket 

är anpassat för de vänsterdominanta eleverna. De flesta kinestetiska eleverna tycker om 

böcker med oregelbunden layout och lär sig och minns genom att göra och röra. Detta är inte 

alls överensstämmande med den traditionella undervisningen. I själva verket är de flesta 

kinestetiska eleverna mycket begåvade, lärarna har bara inte vetat hur man når fram till dessa 

barn på deras villkor.  

 

De som styrs från den högra hjärnhalvan kallas också holistiska. De holistiska tänkarna lär sig 

genom berättelser, humor, illustrationer, symboler och bilder. De måste få en förklaring till 

orsaken innan de kan ta emot någon kunskap. De andra, de som styrs från den vänstra 

hjärnhalvan kallas för de analytiska. De behöver en strukturerad inlärning som sker stegvis för 

att successivt kunna nå förståelse. Dessa två grundtyper för inlärning behöver olika slags 

omgivning för att lära sig lika bra. Båda grupperna kan bemästra samma information eller 

färdighet, bara de får använda sig av sin egen strategi. Forskningen visar även här att de 

holistiska eleverna är de lågpresterande i skolan, fastän att de är mycket intelligenta elever. 

Skillnaden ligger i deras olika sätt att motiveras samt att inhämta information. (Gardner, 

1997) 

 

I boken ”Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet” av Lena Boström och 

Hans Wallenberg presenteras ett antal punkter hur man kan förbättra inlärningsmiljön för 

holistiska tänkare. 
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”Några generella förslag: 

• Tillåt, använd och uppmuntra stimulerande bakgrundsmusik. 

• Var flexibel när det gäller ljusstyrka och temperatur. 

• Möblera på andra sätt. Tillåt informell design. 

• Ge eleverna kunskap om och färdighet i koncentration, motivation, ansvarstagande 

och självinsikt. Detta handlar om livskunskap. 

• Uppmuntra olika typer av sociala grupperingar; pararbete, smågrupper, stora grupper. 

• Stimulera alla inlärnings- och redovisningskanaler. Börja att ”sända” på elevernas 

bästa kanal – för att nå dem. 

• Diskutera skoltider och schemaläggning. Kan tiderna variera? Finns det en bästa 

fördelning mellan teoretiska ämnen och praktiska? 

• Lägg in pauser och bensträckare under lektionerna. 

• Förbjud inte ”småätande” under lektionerna. Vad som bör diskuteras är vilken typ av 

mat som är tillåten. Naturligtvis är frukt, nötter och grönsaker att rekommendera.” 

(Boström & Wallenberg 1997)  

 

 

5.4.3 Kinesteten i klassrummet 

 

Elever som är kinestetiska märks tydligt i klassrummet. De sitter sällan stilla utan byter ofta 

kroppsställning på stolen. De har svårt att lyssna och ta in information via synen och 

ifrågasätter ofta värdet av den kunskap som lärs ut. De ger lätt upp om det inte är tillräckligt 

intressant eller roligt. Den kinestetiska eleven är den som sämst passar in i skolans 

förmedlingspedagogik. Den kinestetiska elevens inlärningsstil är förknippad med rörelser, 

känslor och inlevelse och inte det stillasittande faktasamlande som oftast sker i dagens skola. 

 

Den kinestetiska eleven försöker ofta ta lärarens uppmärksamhet, många gånger på grund av 

att vinna lärarens position. Kinesteterna vill vara ledare. De är också mycket duktiga på att 

tyda den icke-verbala kommunikationen. De lär sig långsammare än de övriga eleverna, men 

det som en gång lärts in, sitter. Orsaken tros vara att deras inlärning har med känslor och 

personliga upplevelser att göra.  Att de byter kroppsställning ofta beror på att de försöker hitta 

svaren i kroppen genom att bilda nya vägar upp till hjärnan. Eftersom de kinestetiska eleverna 

inte lär sig som skolan vill, blir de ofta stämplade som ”sena i utvecklingen”, ”lågpresterande” 
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eller ”hyperaktiva” istället för att man försöker förstå sig på deras sätt att lära. (Boström & 

Wallenberg, 1997) 

 

  

5.4.4 Blockering 

 

En av de åtta punkter som var tvungna att uppfyllas för att en intelligens skulle bedömas som 

en intelligens var förmåga att blockeras vid hjärnskada. Skador i det motoriska centrat i 

vänstra hemisfären5 orsakar en rad specifika störningar. Dessa sjukdomstillstånd kallas för 

apraxi. Patienten kan utföra motoriska rörelser och uppfatta instruktioner, men förmår ändå 

inte utföra dem i rätt ordning eller på rätt sätt.  

 

”Apraxi6 uppträder ofta tillsammans med afasi7, men allt tyder på att apraxi inte är någon 

lingvistisk störning eller påverkar symboliseringsförmågan. Individer som inte kan följa 

instruktioner förstår dem i och för sig, precis som svårt språkligt störda patienter ofta reagerar 

på kommandon ... Undersökningar har dessutom visat att svårighet att förstå symboler inte har 

något samband med viljestyrd motorisk aktivitet. Fler forskare har konstaterat att individer som 

inte har något minne för ord ändå kan lära in och komma ihåg komplicerade och motoriska 

handlings- och beteendesekvenser … Sammantaget tyder allt på att kroppslig intelligens är ett 

eget område, skilt från den lingvistiska, den logiska och andra förment ”högre” intellektuella 

sfärer. Det finns till och med i övrigt normala patienter som är totalt oförmögna att utföra 

handlingar. Hos sådana apraxipatienter saknas med andra ord kroppslig intelligens.”   

(Gardner, 1994 sid. 196) 

 

Kroppslig intelligens kan även förekomma isolerat helt skild från all språklig och logisk 

förmåga, men ändå finns förmågan till att ägna sig åt komplicerade motoriska aktiviteter. 

Vissa personer, så kallade idiots savants kan vara helt avskurna från omgivningen men ändå 

uppvisa en övernaturlig kunskap inom något område. Någon person med enbart kinestetisk 

intelligens har inte påträffats i den litteratur jag har läst. Där finns endast teorier om att de 

skulle kunna finnas. 

 

                                                 
5 Hemisfär = halva; i detta fall hjärnhalva 
6 En skada i det motoriska centrat, som orsakar störningar i motorisk timing. 
7 Läs- och skrivblockering som uppkommer vid en skada på hjärnan hos en tidigare läs- och skrivkunnig person. 
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John Martin, forskare inom scenkonst, menar att alla människor är utrustade med ett sjätte 

kinestetiskt sinne. Detta kinestetiska muskelminne används t.ex. då vi lyfter upp ett föremål vi 

aldrig tidigare lyft och tar i med den kraft vi tidigare gjort då vi lyft föremål av samma storlek 

och snarlikt utseende. Det används också då vi ser en person suga på en citron. Det 

kinestetiska sinnet påverkar då våra celler i munnen och strupen att reagera precis som om vi 

själva kände den sura smaken.   

 

 

5.4.5 Användningsområde och specialisering av kinestetisk intelligens  

 

Vissa människor är mer muskelmedvetna än andra på grund av att deras kinestetiska sinne är 

mer välutvecklat. En som håller på med dans, t.ex. en ballerina måste medvetet utveckla det 

kinestetiska sinnet. Hon tränar många timmar om dagen för att en rörelse skall sitta perfekt. 

Psyket spelar en stor roll för rörelser, men balansen, rörelseförmågan och tekniken måste 

behärskas innan dansen kan ge uttryck för psyket.   

 

Som skådespelare är det mycket viktigt att ha en god iakttagelseförmåga och kunna återge 

scenerna in i minsta detalj. Förmågan att härma finns hos alla barn, mer eller mindre. Det är 

förmågan att härma som utvecklar oss till vuxna människor och som ger oss språket och vårt 

sätt att vara. En välutvecklad förmåga att imitera och i detalj minnas scener är en förutsättning 

för varje blivande scenartist, men det räcker inte alltid för att göra stor konst.  Till det krävs 

andra intellektuella förmågor, som ett språk, en stark självkänsla; intrapersonell och samtidigt 

vara interpersonell för att få gruppkemin att stämma. 

 

Någonting annat som är starkt knutet till den kinestetiska intelligensen är idrott. Att ha känsla 

för den kroppsliga timingen kan tyckas vara en självklar del av den kinestetiska intelligensen, 

men idrotten bygger också på andra intellektuella resurser. Man måste ha en logisk förmåga, 

kapacitet att skilja mellan mönster och att utnyttja den kunskapen, samt intrapersonell 

förmåga att kunna läsa andra spelares/medtävlandes tankar och drag. Professionella 

idrottsmän utsätts idag för samma slags press som scenkonstnärer gör och de lever i en 

extremt konkurrensinriktad miljö. 

 

Det finns många sätt att vara intelligent på inom varje intelligens. Det finns inte någon 

standarduppsättning av egenskaper som en människa måste ha för att betraktas som intelligent 
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inom ett visst område. Fastän att en person inte är speciellt duktig på fotbollsplanen, kan den 

uppvisa en oerhörd kinestetisk förmåga genom att väva, sticka eller spela teater. En sak 

stjälper således inte en annan. (Gardner, 1994)  

 

 

5.5 Vilka testmetoder finns för att ta reda på vilken/vilka intelligenser en 

elev besitter?  

 

Enligt Boström har det blivit allt vanligare att ute i skolorna undersöka vilka intelligenser 

eleverna i klassrummen besitter. Intresset bidrar till ett utökat urval av tester, som kan 

genomföras i klassrummet. Vissa genomförs med lätthet medan andra kräver lite större arbete. 

 

 

5.5.1 Inlärningsprofiler 

 

Det test som mina intervjuelever genomfört är taget från ”Inlärningsstilar i praktiken”. Testet 

utförs med hjälp av en enkät, som eleverna besvarar med hjälp av kryss i en av tre rutor med 

svarsalternativen ”ja”, ”ibland” och ”nej”. Frågorna, som är olika till antalet beroende på 

målgruppens ålder, är uppdelade i olika kategorier. Kategorierna är bl.a. ljud, ljus, temperatur, 

studiemiljö, läsa, de sju sinnena, rörlighet, tid, behov av intag, gruppsammansättning och 

hjärnans bearbetning av information.  

 

Materialet är utarbetat för att behandla de individuella olikheterna människor visar i samband 

med studier. I materialet ingår stilenkäter för år 1-6, 7-9 och gymnasiet, studietekniska tips 

och råd för personlig handlingsplan, en personlig handlingsplan samt ett underlag till 

föräldramöten; ”Hur lär sig ditt barn?”. Inlärningsstilar i praktiken tar sin utgångspunkt i ”The 

Dunn & Dunn Learning Styles Model” som är en väl utforskad modell för personliga 

inlärningsstilar. (Boström och Svantesson 1998) 
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5.5.2 VAK-testet  

 

Ett test, som inriktar sig mot att få fram om eleverna är Visuella, Auditiva eller Kinestetiska 

är VAK-testet. Det är ett test som i stort sätt kan genomföras helt utan kostnad och bygger på 

en enkel inlärningsmodell, nämligen datorns likhet med vår hjärna. Mätningen sker genom att 

försökspersonen under en kort tid ”studerar” en rad med fyra till fem föremål av tre olika 

typer lagda i en viss kombination. Försökspersonen skall därefter återge raden av föremål på 

olika sätt. Radens längd utökas under testets gång. Mätningen är indelad i nio delmätningar 

där testresultaten med fördel redovisas med hjälp av diagram. Resultaten från kombinationen 

av de tre olika inlärningskanalerna ger en mängd upplysningar om elevernas olika sätt att ta 

emot och ge ut information. Då testresultaten från fler elever sammanställs kan klassprofiler 

bestämmas.  

  

Testet finns förklarat mer utförligt i boken ”Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i 

klassrummet” skriven av Lena Boström och Hans Wallenberg. Ett citat ur boken från 

resultatet av testet:                      

 

”Undersökningsresultatet fick också specifika konsekvenser för oss, bl.a. med avseende på 

didaktik, arbetssätt och arbetsformer, kursinnehåll, individualisering, ökat elevansvar, mer 

process- och projektorienterad undervisning, förändrat ledarskap och mindre rutinövningar.” 

(Boström, sid. 69) 

 

 

5.5.3 Observationer 

 

I boken ”Sju sätt att lära” av David Lazear föreslås fem sätt att finna en elevs intelligens. 

Dessa metoder innebär att en intelligensprofil hittas genom noggranna observationer av en 

elev som är sysselsatt med olika sorters verksamheter eller studieaktiviteter. Enligt Howard 

Gardner behöver man uppemot tio timmars noggranna observationer av elever då de sysslar 

med aktiviteter, för att man skall kunna få en uppfattning om deras svaga och starka 

intelligenser. Kort sammanfattning av metoderna: 

 

Först berättas det om allmänna elevobservationer. På en checklista markeras olika beteenden 

som eleven ofta uppvisar i klassrummet. Om observationen sker regelbundet under dagen kan 
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olika mönster upptäckas som tyder på att eleven har lättare eller svårare att lära sig via en viss 

intelligens. På listan skall man ta upp saker som om en elev aldrig kan sitta stilla vid sin bänk, 

alltid sjunger, ritar bilder då den lyssnar eller alltid sitter tyst. 

 

Man kan även spela fram olika intelligenser. Eleverna väljer mellan många olika spel och 

lekar, som Pictionary, charader, korsord, musikgissning m.m. Det är inte bara viktigt att 

notera vilket spel de väljer, det gäller även att observera hur de beter sig då de spelar. 

 

Vad är det som fångar elevens uppmärksamhet? Eleverna får titta på en film där olika 

intelligenser används. Därefter leder läraren en diskussion om filmen och observerar vad som 

fångat de olika elevernas uppmärksamhet. Det kan till exempel vara actionscenerna, musiken, 

färgerna, symbolerna, känslorna eller något annat.  

 

Att observera hur en elev löser komplexa problem kan ge små vinkar om elevernas 

intelligenser. Det är viktigt att problemet eleverna löser är ett problem som de verkligen vill 

lösa. Det är inte bara resultatet som är det viktiga utan även hur de attackerar problemet. 

(Lazear, 1996) 

 

 

5.6 Hur kan undervisningen se ut för att ge de kinestetiska eleverna en 

anpassad och motiverande undervisnings-/studiemiljö? 

 

 

5.6.1 Multipel intelligens  

 

Som jag skrev i början finns det fler intelligenser än den kinestetiska. Teorin om de sju 

intelligenserna kallas de multipla intelligenserna eller multipelintelligensteorin.  

En lärare från Washington vid namn Bruce Campbell har skrivit en bok om hur han arbetar 

med de multipla intelligenserna i sitt klassrum. Boken heter ”Multipla intelligenser – en 

metodhandbok”. I boken berättar han om hur man på olika sätt kan arbeta i ett 

multipelintelligensklassrum. Han tar upp hur man som lärare planerar klassrummet på bästa 

sätt, hur man informerar elever och föräldrar om vad som ska hända med klassen, 

utvärderingssätt, materialåtgång och mycket annat man kan tänkas behöva i en sådan 
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situation. På ett flertal ställen tar han upp välarbetade lektionsförslag som bemöter 

klassrummets alla intelligenser. (Campbell, 1997) 

 

 

5.6.2 På vilket sätt lär sig de kinestetiska eleverna? 

 

Kinestetiska elever kan lära sig lika mycket och lika bra som andra, bara de får göra det på sitt 

sätt. Den kinestetiska intelligensen använder ett antal komplexa operationer i hjärna, sinne 

och kropp. När man utför kroppsrörelser skapas en väldig aktivitet i hjärnan. När en elev får i 

uppgift att föreställa eller agera väcks deras kroppsliga förmåga till liv, vilket kan användas 

under en hel lektion. Den kinestetiska intelligensen måste tränas fram mer än de andra 

intelligenserna. Det är lätt att förstå eftersom den bygger på kroppsrörelser på samma sätt som 

en idrott gör. Att idrottsutövare tränar många gånger i veckan är allmänt vedertaget. På 

samma sätt som idrottsutövare måste värma upp sin kropp, behöver den kinestetiska 

intelligensen plockas fram undan för undan under en lektion. Det är bra om läraren först visar 

den färdighet som eleverna skall använda sig av under lektionen. Elevernas hjärnor får då en 

bild av hur det ska se ut vilket underlättar själva utförandet av rörelsen.  

 

De kinestetiska eleverna behöver få en chans att med hela kroppen uppleva hur en sak känns. 

När eleverna väl en gång har lärt sig en rörelse med sina kroppar och skapat en symbolisk 

rörelse för någonting de skall lära sig, kan själva faktan väcka kroppsminnet av rörelsen som 

på så sätt kan påminna dem om faktans innebörd. Detta sker eftersom inlärningen har skett via 

fysisk aktivitet, som har kodats in i hjärnan. (Lazear, 1998) 

 

Det är viktigt att skapa en god relation då man undervisar en kinestetisk elev. Man bör även 

tänka på att ha så lite ögonkontakt som möjligt med en kinestetisk elev. De vill gärna ta över 

ledarrollen i klassrummet och vid ögonkontakt är de mästare på att stjäla föreställningen. För 

att fånga den kinestetiska eleven bör man börja med något spännande, gärna någon praktisk 

övning där man får involvera kroppen eller händerna. Om viktig fakta ska genomgås kan man 

med fördel börja med en metodisk/praktisk övning där teater och drama ingår. Är inledningen 

ovanlig är det lättare för eleverna att skapa starka minnen kring detta.  
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• En kinestetisk elev bör inte vidröras förrän eleven rört vid läraren. Först då är det 

tillåtet att ge eleven en uppmuntrande klapp på axeln. En uppmuntrande klapp ger mer 

respons än ett vänligt ord eftersom deras minne finns i kroppen.  

• För att få de kinestetiska eleverna att arbeta så bra som möjligt bör de känna valfrihet. 

Att erbjuda dem en uppsjö med uppgifter och låta dem utföra dem på beting är ett bra 

arbetssätt.  

• Tävlingsmomentet kan egga dessa elever till att jobba. För den näst intill enbart 

kinestetiska eleven bör hela klassrummet användas till demonstrationer och rörelser. 

• Att överdriva är att rekommendera, den kinestetiska eleven minns bäst då.  

• Att låta dem få öva i praktiken och att låta dem röra på sig i t.ex. rollspel är alldeles 

ypperligt när de skall förstå viktiga saker, eftersom deras minne sitter i musklerna.                                                                     

(Boström & Wallenberg, 1997)    
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6 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

Jag har gjort en empirisk undersökning som grundar sig på elevintervjuer. Eleverna kommer 

ifrån samma klass i en högstadieskola i Östergötland, som jobbar med att möta varje elevs 

specifika inlärningsmetod.  

 

 

6.1 Undersökningens upplägg 

 

Under maj månad år 2001 gjorde jag elevintervjuer. Jag valde att göra intervjuer för att jag 

skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor och för att jag ville se elevernas rörelsemönster under 

själva intervjun. Innan intervjuerna genomfördes observerade jag klassen under en 

engelsklektion. Jag visste inte vilka elever jag skulle intervjua då jag gjorde min observation. 

Detta därför att jag ville se om jag kunde finna de elever som hade ett uttalat behov av rörelse 

under inlärning.  

 

Innan jag kontaktade skolan funderade jag på om jag själv via enkätundersökning skulle finna 

mina intervjuelever, men på grund av tidsbrist valde jag att besöka den skola som i förväg 

tagit fram alla elevers egen intelligens. Det intelligenstest eleverna genomfört var taget ifrån 

boken: ”Inlärningsstilar i praktiken.” Testet utförs med hjälp av en enkät, som eleverna 

besvarar.  

 

Bearbetning av detta material kan ske på två olika sätt. Dels med personlig genomgång av 

svaren med lärare, elev och föräldrar, där man diskuterar hur eleven skall bemötas för att 

uppnå bästa möjliga studieresultat och motivering. Ett annat sätt att bearbeta enkäterna är att 

föra in resultaten i ett dataprogram, som tar fram en noggrann förklaring av elevens personliga 

inlärningsstil. Redovisningen framgår dels i diagramform men även i löpande text. Efter 

datorns bearbetning är det mycket viktigt att diskutera igenom datorns resultatredogörelse, 

elev, lärare och föräldrar emellan. De elever jag intervjuade hade använt sig av datorn för att 

ta fram en personlig inlärningsstil och intelligens. 
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Under arbetets gång har jag upptäckt att intervjuernas resultat skulle ha blivit mer givande om 

jag hade haft en blandad elevgrupp att jämföra de kinestetiska elevernas svar med. Jag hade 

då fått en tydligare bild av skillnaden, mellan kinesteter och andra elever. 

 

 

6.2 Intervjuns utformning 

 

Intervjufrågorna är till största delen öppna frågor utan fasta svarsalternativ. I en fråga har jag 

valt att ge eleverna sju svarsalternativ, enklare beskrivning av de olika intelligenserna, för att 

få ut de svar jag söker på frågan; hur de lär sig bäst. 

 

Ordningen frågorna kommer i har inte alltid följts. Om ordningen har förändrats har det berott 

på att det föll sig naturligt under intervjuns gång. I boken Handledning av Sven G Hartman 

står det att man skall akta sig för att ställa onödiga frågor. Detta kan göra intervjun för lång 

och resultatlös. Då jag skrev frågorna kändes det naturligt att fråga vilken mellanstadieskola 

eleverna gått i. Under arbetets gång har den frågan visat sig irrelevant för studien, men jag 

tror inte frågan har påverkat resultatet nämnvärt.   

 

 

6.3 Undersökningens genomförande 

 

För att få svar på om forskarnas teorier om de kinestetiska eleverna fungerar i praktiken 

bestämde jag mig för att genomföra mina intervjuer på en skola i Östergötland, som under 

hösten tagit reda på elevernas inlärningsmetoder. För att få reda på elevernas intelligenser 

använde sig skolan av en enkät ifrån The Dunn & Dunn Learning Styles Model. Enkäten 

bestod av 87 frågor, som var indelade i 22 olika stildrag. Då eleverna svarat på enkäten, som 

vid varje fråga har svarsalternativen JA, IBLAND och NEJ, fördes svaren in i ett dataprogram 

och ut kom en skriftlig presentation av varje elev. I presentationen fanns elevens personliga 

profil, de biologiskt baserade elementen, de inlärda element, den föredragna inlärningsstilen 

varefter en rapport med skriftliga anvisningar fanns. 

 

Jag bestämde träff med en lärare på skolan. Hon var mycket positiv till att hjälpa mig med 

min undersökning. Jag berättade för henne om min tanke med intervjun. Jag ville veta hur de 
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pluggade i hemmamiljön, vilka ämnen de tyckte bäst om och hur de angrep svårigheter på 

lektionerna bl.a. Läraren, vi kallar henne Lena, valde ut elever efter mina önskemål. 

 

Listan på mina önskemål såg ut på följande sätt: 

• En elev, som har mycket svårt att sitta still. 

• En mycket duktig elev, som har hittat egna knep för att lära sig via sin intelligens. 

• En elev, som utövar en sportaktivitet aktivt. 

• En svag elev, som inte har kommit underfund med sig själv och sitt sätt att lära sig på. 

 

För att få ut mer material valde vi ut sex elever, fyra som påminde om mina önskemål och 

ytterligare två, vilka Lena tyckte var intressanta i denna studie. Innan intervjuerna kunde 

genomföras skickade jag hem ett brev med de elever som var utvalda av Lena för att intervjun 

skulle godkännas av deras föräldrar. Brevet finns som bilaga 1. Lektionen efter jag hade 

träffat Lena observerade jag hennes elever under en engelsklektion. Innan observationen 

förklarade jag syftet med min observation och med min kommande intervju. Eleverna fick 

information om att intervjun var konfidentiell.  

 

Jag observerade klassen som helhet för att se om jag kunde hitta något av betydelse för min 

kommande intervjuundersökning. Efter halva lektionen anade jag vilka fyra av de sex elever 

jag skulle intervjua var. De hade ett rörelsebehov som var större än de andra. Då jag veckan 

efter besökte skolan, hade Lena fått tillbaka breven från alla de sex elevernas föräldrar. Alla 

föräldrarna hade godkänt min intervju.  

 

Intervjuerna gick till så att jag gick ut med en elev i taget till ett litet rum vid sidan av det 

klassrum eleverna hade engelsklektion i. Varje intervju bandades med hjälp av en 

journalistbandspelare. Intervjuerna tog vardera mellan 5 och 15 minuter. 
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6.4 Bearbetning 

 

Jag har som bakgrund till dessa intervjuer läst viss litteratur, som berör Howard Gardners 

teorier om de sju intelligenserna, hur dessa kan användas i klassrummet och vad de betyder 

för olika elever. Jag har även under våren läst kursen ”Läraren som forskare – skolan som 

forskningsfält” där vi har lärt oss att genomföra olika studier och undersökningar i skola och 

samhälle. 

 

Vid intervjubearbetningen redovisar jag frågor och tillhörande kommentarer under olika 

rubriker. Beroende på fråga och kommentar redovisar jag svaret, antingen med egna ord eller 

med citat från intervjun. 

 

 

7 RESULTAT 

 

Jag har valt att bearbeta mitt intervjumaterial genom att jämföra samma fråga mellan olika 

elever. De frågor som är av mindre intresse för arbetet utesluter jag, medan andra frågor slås 

samman till en större, för att berika resultatet. Intervjuerna finns med i sin helhet som bilaga 

3. 

 

 

7.1 Bästa ämnet 

 

Efter att ha läst litteratur berörande inlärningsstilar, med vikt på den kinestetiska menar 

forskarna att elever med den kinestetiska inlärningsmetoden behöver kroppslig stimulans vid 

inlärning. Då jag ställde frågan ”vilket ämne är du bäst på?” fick jag övervägande praktiska 

ämnen till svar. Två elever svarade idrott, en svarade data och tre elever svarade bild, varav en 

”bildelev” även tyckte om språk och en annan ”bildelev” tyckte om biologi. 

 

För att ta reda på om det roligaste ämnet överensstämde med det de var bäst på frågade jag 

vilket ämne som var roligast. Båda de eleverna som ansåg sig bäst på idrott tyckte också det 

var roligast. Dataeleven tyckte data och engelska var roligast. En bildelev tycket bäst om 
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idrott och biologi, den andra bildeleven tyckte bäst om språk och den tredje bildeleven tyckte 

bäst om NO. 

 

Varför en elev är duktig på ett visst ämne kan ha flera orsaker. Det kan vara en bra lärare, ett 

starkt intresse eller en personlig läggning osv. Vilka orsaker som låg bakom de ämnen 

eleverna påstått sig vara bäst på kändes mycket intressant. ”För att jag är datanörd och för att 

jag läser mycket engelska böcker” svarade en elev på den frågan. En annan elev trodde att 

konstintresset var medfött. Släktingarna hade varit konstnärer. Varför idrottseleverna var bra 

på idrott berodde på att de tyckte om att röra på sig och för att de var idrottsintresserade. Även 

biologikunskaperna kom ifrån ett starkt intresse. 

 

 

7.2 Mellanstadiet 

 

En av funderingarna jag hade då jag gick ut i fält var om det var någon skillnad vid inlärning 

för kinestetiska elever beroende på vilket år de var i, i undervisningen? Jag undrade därför 

med eleverna vilka lektioner som var roligast då de gick på mellanstadiet. Varför jag använde 

ordet mellanstadie beror på att de elever jag intervjuade inte skulle haka upp sig på nya 

uttryck, som de förmodligen inte känner till. 

 

Idrottseleverna höll fast vid sitt tidigare svar med att idrott var roligast även på mellanstadiet. 

Det som framkom var att två elever inte tyckte några lektioner var roliga på mellanstadiet. 

”Det var inga lektioner som var roliga då” och ”Temagrejerna var roliga, annars hade man 

inga speciella lektioner där, där bara jobbade man”. Den elev som inte tyckte det fanns några 

roliga ämnen på mellanstadiet kom fram till att kartritning på geografin var ganska kul. Den 

tredje idrottseleven tyckte bäst om matte på mellanstadiet medan en av bildeleverna mest 

uppskattade mellanstadiets slöjd och engelska. Denna elev har tidigare uttryckt språk som det 

nuvarande roligaste ämnet. 

 

En annan viktig aspekt är om inlärningen försvåras då man tar ytterligare ett steg i 

”skoltrappan” om man är kinestetisk. Ju högre upp man kommer under utbildningens gång 

desto mer visuella och auditiva moment sker i skolan. Jag ville därför veta om det var lättare 

eller svårare att lära sig saker nu mot vad det var på mellanstadiet. En elev tycket det var 
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lättare att lära sig nu eftersom lärarna hade varit så ”dåliga” på mellanstadiet. En annan elev 

ansåg sig inte ha lärt sig någonting på mellanstadiet. ”Det är lättare nu, för på mellanstadiet 

lärde man sig ingenting, men hade vi haft så här bra tempo som vi har nu, då så hade jag nog 

lärt mig ganska mycket tror jag.” Att det var så bra nu berodde på de snälla lärarna. En elev 

tyckte först inte det var någon skillnad, men efter insikt om att tuggummi var tillåtet, så även 

musik under inlärning gick det nog bättre att lära sig nu. En elev ansåg sig ha utvecklats och 

att det hade underlättat studietekniken medan den sista aldrig hade haft några svårigheter med 

skolan. Skillnad hade inte upplevts.  

 

 

7.3 Inlärningsstilar 

 

Lena hade valt ut sex elever till mig, vilka hon trodde var övervägande kinestetiska. För att se 

om de verkligen var kinestetiska valde jag att ställa en fråga, men fasta svarsalternativ som 

löd: Hur lär du dig bäst? Under frågan fanns sju rutor med förenklade förklaringar av de sju 

intelligenserna. Då jag läste upp frågan visade jag svarsalternativen för de flesta. Vissa hade 

själva valt så finurliga svar redan innan i intervjun, att jag valde låta dem svara fritt. 

 

Hälften av eleverna fick välja sina egna svar. Två av dem gav ändå svar, som påminde om de 

givna svarsalternativen. Den ena svarade ”Jag vill höra det, och så vill jag läsa det. Jag lär mig 

också när man gör saker, när man tar på saker och laborerar med dem”. Den andra svarade 

”Jag tycker om att se, absolut inte bara höra utan höra och läsa i sådana fall. Om jag bara 

lyssnar så fastnar ingenting. Rita och skriva och så, så lär jag mig mycket”. Den tredje elev 

som själv fick uppge sitt svar svarade: ”Ha lite bakgrundsmusik och det är ganska tyst”. 

 

De tre som fick välja alternativ i tabellen svarade följande: 

• ”När jag får det bevisat för mig, att jag måste se det med egna ögon. Men där (pekar 

på tabellen) är det nog då jag får ta på saker.”  

• Pekar på de två sista rutorna och säger: ”Arbeta själv och så prata med andra.” 

• ”Testa grejer och så” (pekar på den kinestetiska rutan).      

 

Då en elev har nått år sju sker en stor del av inlärningen i hemmet. Jag ville veta om eleverna 

pluggade på ett sätt som underlättade deras inlärning då de läste i hemmiljön. Enligt boken 
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Våra arbetsstilar av Barbara Prashnig sid 127 kan t. ex en koosh-boll underlätta inlärningen 

hos en kinestetisk elev. Jag ville med min fråga ”När du pluggar till en läxa eller till ett prov, 

hur gör du då?” veta om eleverna hade några speciella sätt för att underlätta sin inlärning.  

 

De flesta eleverna berättade att de satt vid sitt skrivbord och läste. Många hade 

bakgrundsmusik samtidigt som de läste sina läxor. En elev berättade att sporten på TV var ett 

bra hjälpmedel som bakgrundsunderhållning samtidigt som inlärning skedde. Eleven 

berättade vidare ”ibland när jag spelar fotboll eller bandy och så där brukar jag tänka lite på 

vad jag har lärt mig. Då brukar det sitta.” En annan elev berättade ”jag brukar sitta i min stol, 

en fåtölj och leka lite med mina bollar”. Eleven berättade också att om studierna skedde 

tillsammans med kompisar var det underlättande, ”men om det inte går så sitter jag och 

skriver själv”. Ett annat sätt att lära sig på är tankekartor berättade en annan elev. ”Om jag 

pluggar till prov tillexempel då gör jag tankekartor. Det har jag kommit fram till nu att det var 

det bästa sättet.” Två elever berättade att de använde sig av eget skrivna frågepapper som de 

antingen övade in själva eller blev förhörda på.  

 

Om inlärningen gick till på samma sätt i klassrummet som den gjorde i hemmet var en annan 

fråga jag ställde till eleverna. Jag ville också veta om de lektioner de hade fungerade bra eller 

om det tyckte att lektionerna behövde förändras. Många tyckte att lektionerna fungerade bra. 

En del ansåg att det var en aning stökigt på vissa lektioner eller att de hade en för bunden 

undervisning med för få fria arbetsuppgifter. Lärarna fick en i allmänhet god bedömning av 

eleverna. De var snälla, bra och flaxiga. ”Jag tycker det är ganska bra för att många lärare 

skriver och pratar. De som flaxar med armarna är skitbra för då fastnar det. Man kommer ihåg 

mycket bättre då om man har någonting att hänga upp det på.” Att man fick prata med 

kompisar och diskutera de olika momenten var för en elev självklart. Det var mycket svårare 

annars. 

 

Vissa elever hade funnit strategier för inlärning även i klassrummet. ”Jag lyssnar ordentligt 

och försöker verkligen koncentrera mig och ibland skriva ner, det beror lite på vad det är för 

lektion, men är det biologi så skriver man ner mycket och antecknar, för där är det bara att 

lyssna, där behöver man inte göra så mycket själv. Gör man det själv försöker jag repetera 

mycket mer på papper och på dator och sådär.” En annan teori är att läsa mycket i böckerna 

och skriva ner det viktiga ”för om jag skriver så kommer jag ihåg det mycket lättare”. En elev 

förklarade det nya inlärningssättet på skolan. ”Jag tycker det är ganska bra, för de har ju 
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ganska många olika sätt nu. Vi är ju sånahär speciella klasser. Jag lär mig ganska bra som det 

är nu i alla fall.” 

 

Lena är en lärare, med många övningar som når fram till alla elevers inlärningsstilar. Jag ville 

veta vad de tyckte om henne. Enligt den litteratur jag har läst undervisar en lärare på det sätt 

den bäst tycker om att lära in. Eftersom Lena är kinestetisk, borde hennes sätt att undervisa 

tilltala mina intervjuelever om de är kinestetiska. Då jag ställde frågan om det var någon 

skillnad mellan Lenas lektioner och andra lärares lektioner fick jag följande svar: 

• ”Ja, Lenas lektioner är väldigt bra för hon gillar det hon gör och så. Hon har bra 

lektioner”  

• ”Ja, det är jättestor skillnad. Biologiläraren är väldigt duktig på att lära ut” 

• ”Ja, för här på Lenas lektioner kan man inte vara typ rädd för att man missar något, 

vara rädd att man inte hörde eller nåt. På hennes lektioner hör man om man sitter 

längst bak. Det är därför jag sitter längst bak, annars skulle jag få tinnitus.” 

• ”Ja, de är roligare för vi får göra roliga saker.” 

• Ja, Lena är alltid så glad och hon liksom, alla säger att hon är den bästa läraren. Jag 

vet inte varför men hon är alltid rolig och det är nästan aldrig tråkigt på hennes 

lektioner. Och om det är något med mycket fakta så gör hon det alltid roligt och tar 

fram någon och sådär. Det är bra.” 

• ”Jag har i hela mellanstadiet tyckt att engelska har varit det tråkigaste som har funnits. 

Men nu i sjuan tycker jag att engelska är ett utav de ämnena jag tycker är roligast. Jag 

tycker jättemycket om Lena, det här att hon flaxar och så. Jag tycker det är en av de 

roligaste lektionerna så, om man tänker på bara läraren. Man blir väldigt inspirerad.” 

 

 

7.4 Fritiden 

 

Enligt den litteratur jag har läst brukar kinestetiska elever uppvisa ett stort intresse av att hålla 

på med kroppsliga aktiviteter på fritiden. Många kinestetiska elever blir duktiga idrottare då 

de blir äldre. Jag ville därför veta vad dessa elever tillbringade sin lediga tid med. Det var 

många av de intervjuade eleverna, som utövade en kroppslig aktivitet. De spelade handboll, 

rugby, fotboll, tennis och red. Två elever utövade mycket kroppsliga aktiviteter, då de spelade 

teater. En av dem höll dessutom på med karate medan den andra tyckte mycket om att teckna. 
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8 DISKUSSION 

 

I den gamla tidens skola, då eleverna skulle sitta i led, vara raka i ryggen och lyssna på vad 

magistern sa, var det som att ta död på de kinestetiska elevernas inlärningsförmåga. Man 

skulle kunna säga att disciplin är deras största fiende.  I all litteratur jag läst förespråkas ett 

rörligt moment i all undervisning, för att de kinestetiska eleverna via kroppen ska kunna 

befästa den nyförvärvade kunskapen. De intervjuade eleverna återvänder många gånger till att 

de uppskattar då det händer saker under lektionerna eller att de själva får sysselsätta sig med 

att rita minneskartor eller att tugga tuggummi då läraren pratar.  

 

Eftersom en kinestetisk elev ständigt behöver kroppslig stimulans för att kunna ta in 

information är det viktigt att i klassrummet inte be eleverna sitta stilla och lyssna utan att de 

får pilla med någonting. Måste de vara tysta och stilla går deras fulla koncentration åt till bara 

detta. En elev nämnde under intervjun att bollar var något som kunde användas för att förhöja 

koncentrationsförmågan under studietiden. Koosh-bollar bör finnas i alla klassrum, som 

läraren kan dela ut till behövande elever.  

 

Att vara kinestetisk innebär inte bara att det är lättare att lära sig teori under rörelse, de har 

även lättare för att lära sig komplicerade rörelser. Av de sex elever jag intervjuade höll alla på 

med någon rörlig aktivitet på fritiden. Vissa utövade teater, vilket är mycket typiskt för en 

kinestetisk elev som har mycket lättare än andra att uttrycka känslor via kroppen. 

 

En av mina frågeställningar är hur en kinestetisk elevs rörelsebehov uttrycker sig under 

inlärning. Svaret jag har kunnat utläsa är detsamma i både böcker och intervjuer. De har ett 

stort behov av att röra sig på lektionerna för att klara av att ta in teori. På stillasittande 

lektioner rör de sig mycket på sin stol och byter ofta ställning i bänken. Att varje dag under 

någon lektion lägga in ett rörligt moment kan vara viktigt för de flesta eleverna, eftersom alla 

elever har en mer eller mindre kinestetisk förmåga. Många lärare är mycket strukturerade, 

vilket kan vara till nackdel för de kinestetiska eleverna, som uppskattar lite rörig layout, detta 

kan även märkas i deras sätt att presentera uppgifter. 

 

Att de har ett uttalat rörelsebehov under inlärning samt att de har en något rörig framställning 

har under arbetets gång fått mig att fundera på alla DAMP-diagnoser, som framtagits i 
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Sverige under de senaste åren. Är det verkligen så att alla dessa DAMP-barn är DAMP-barn? 

Under de senaste dagarna har det framkommit teorier om att DAMP oftast rotar sig i en sämre 

uppväxt. En annan teori jag har är att lärare fått mer information om DAMP-problematiken än 

om multipelintelligensteorin, varför eleverna istället blir klassade som problemelever. Om 

lärarna hade bättre kunskap om att elever är olika i sitt sätt att lära och att de inte bara tar 

olika lång tid på sig, tror jag att andelen DAMP-barn i Sverige skulle minska. Jag säger inte 

att det inte finns barn som har DAMP, jag tror bara andelen skulle minska om det började 

accepteras att vissa elever har ett utpräglat rörelsebehov vid inlärning. 

 

Vissa elevers rörelsebehov skulle förmodligen kunna minskas i klassrummet om läraren, då 

genomgång sker, hade ett tydligt kroppsspråk och rörde sig runt i klassrummet. En elev under 

min praktik hade svårt att sitta stilla och låg en bra bit efter i de flesta ämnen. Deras lärare 

höll god ordning i klassrummet, han lät aldrig eleverna sysselsätta sig med någonting under en 

genomgång och han stod alltid stilla framme vid tavlan då han pratade. På fredagar då klassen 

hade en annan lärare, var denna elev mer alert, svarade på frågor och var allmänt lugnare i 

klassrummet. Fredagsläraren hade ett helt annat sätt att undervisa på. Han gick runt i 

klassrummet och engagerade eleverna i det han sa.  

 

Då jag påbörjade detta arbete kom jag att tänka på denna elev. Under praktiken upplevde jag 

eleven som stökig och jobbig, men jag undrar om jag efter kunskaper jag har fått efter detta 

arbete hade upplevt eleven på samma sätt. Problemet var förmodligen att kunna koncentrera 

sig då läraren var orörlig och eleven själv var tvungen att sitta stilla. Den teori jag fick utifrån 

detta är att då fredagsläraren sprang runt i klassrummet var eleven tvungen att röra på sig för 

att kunna se honom och hänga med. Denna minimala rörelse räckte för att eleven skulle orka 

lyssna.  

 

Efter analysering av svaren jag fått under mina intervjuer, svarade en elev att det var lä ttare att 

lära sig någonting då man satt framför TV: n och tittade på sporten. Kan det kanske räcka med 

att någon annan rör sig för att eleverna skall få energi? Samma elev berättade också att om 

tankarna på läxan kom under ett träningspass fastnade det mycket bättre. Med andra ord; ju 

mer rörelse desto lättare har fakta att fastna i hjärnan, men det kanske inte alltid behöver vara 

eleven själv, som rör sig. 
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Det som under arbetets gång har berört mig mest är den undersökning som genomförts i USA. 

Den visar att mindre än 30 % av USA: s befolkning i skolåldern är auditiva och att endast 40 

% är visuella. Den undervisning som tidigare har bedrivits världen över grundar sig i 

allmänhet på disciplin. Om det i klassrummet är färre än hälften, som klarar av att lära sig 

visuellt och auditivt, börjar det inte bli dags att fundera över förändringar i skolan då? Är det 

någon mening med att stå och hålla föredrag inför en folkmassa som inte har förutsättningar 

att förstå enbart med hjälp av det talade ordet? 

 

Elever upp till elva års ålder har en mycket liten förmåga att ta in information via hörseln. Att 

det i klassrummet kan bli missförstånd då läraren mestadels informerar muntligt är inte så 

konstigt. Alla människor behöver röra på sig. Det är inte bara de kinestetiska eleverna som har 

behov av detta. Undersökningar har visat att studieresultatet på de skolor som har idrott varje 

dag blivit bättre än tidigare och eleverna har lättare för att koncentrera sig på lektionerna. 

Detta borde vara något att eftersträva överallt. 

 

Möjligheten att röra sig på lektionstid trodde jag var större i år 1-6 eftersom den pedagogiken 

på senare tid blivit allt mer flexibel för att passa elevernas behov. Då jag sammanställde mina 

intervjuer blev jag förvånad över det svar jag fick ut. Alla de elever jag intervjuade påtalade 

en positivare inställning till skolan i år sju i förhållande till mellanstadiet. På den skola jag 

genomförde mina intervjuer undervisades varje elev på det sätt som tilltalade dem bäst. Inte 

konstigt att deras positiva känsla för högstadiet var så stark. Dessa svar kan jag inte dra några 

allmängiltiga slutsatser ifrån. Jag tror dock att svaret hade sett annorlunda ut om jag gjort 

mina intervjuer på en annan skola, som inte jobbade med att undervisa inriktat för alla de sju 

intelligenserna. 

 

Om jag via en enkät sökt reda på kinestetiska elever att intervjua samt haft en grupp elever 

med andra intelligenser, hade vissa frågor och tankar kunnat jämföras mellan olika elever med 

olika intelligenser. Jag hade på så sätt kunnat få en bättre uppfattning om det är lättare eller 

svårare för en kinestetisk elev att gå på mellanstadiet. Jag hade även fått en bättre uppfattning 

om vilket ämne som tilltalar en elev, som inte bemöts efter sina behov på alla lektioner. En 

sådan studie skulle ha krävt mycket mer tid och arbetet skulle ha blivit mycket större, varför 

jag valde att gå direkt på redan framtagna kinestetiska elever. Någonting som är glädjande är 

att om en skola bemöter varje elev utifrån elevens specifika behov får eleverna en mer positiv 
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inställning till skolan och deras inlärningsförmåga ökar, om jag tittar till intervjuelevers 

kommentarer. 

 

För att finna en elevs specifika inlärningsmetod har jag under arbetets gång påvisat olika 

undersökningsmetoder, en del mer påkostade och tidskrävande som The Dunn & Dunn 

Learning Styles Model medan andra är mer ekonomiska som Lazears förslag i boken sju sätt 

att lära. Det är inte bara de ekonomiska aspekterna man här bör ta hänsyn till, utan även 

möjligheten att genomföra dem. Att undersöka en elevs specifika inlärningsstil i tidig ålder 

kan vara problematiskt, men ändå viktigt eftersom alla elever måste ha möjlighet till att få en 

så god start i skolan som möjligt. Att genomföra observationer kan vara att rekommendera. 

Resultatet blir då inte lika exakt, men en vink om elevens starka och svaga sidor framkommer 

ändå tydligt. Eftersom studier inte sker på så hög nivå i hemmet under de första skolåren kan 

det vara lämpligt att vänta med större undersökningar till eleverna kommer upp mot år sex 

eller sju. De dyrare och större undersökningarna ger inte bara svar på elevens starkaste 

intelligens utan även studiemotivation under olika betingelser som tidpunkt och födointag. 

 

Att man som lärare bör ta reda på sin egen stil att undervisa samt elevernas inlärningsstilar 

känner jag efter detta arbete är mycket viktigt. Man lär sig därigenom varför det kan vara 

vettigt med mer flexibla studiemiljöer och inlärningsvägar än vad som förekommit tidigare. 

Under min utbildningstid har det pratats mycket om att individualisera i klassrummet. Då har 

det mest handlat om arbetshastighet, att eleverna i klassrummet inte skall behöva befinna sig 

på samma sida i boken och att alla inte kan nå samma kunskapsnivå samtidigt. Det har aldrig 

handlat om att olika elever skall få arbeta utifrån sitt eget sätt att lära.  Det måste ju vara det 

som menas med individanpassad undervisning. Det som tidigare nämnts är att varje elev skall 

få ta sin tid på sig att lära sig förstå vad läraren menar. Lärarens sätt att förändra uppgiften har 

sällan diskuterats. För att som lärare kunna anpassa varje uppgift utifrån elevernas förståelse 

bör något slag av inlärningsstilstest genomföras i tidig ålder. På annat sätt är det svårt för 

läraren att kunna individanpassa arbetsuppgifterna. 

 

Böckerna tar upp väldigt många bra tips och idéer på hur man bemöter en kinestetisk elev, det 

finns en mängd välplanerade lektioner och fina beskrivningar om hur olika lärare arbetar i 

multipelintelligensklasser. Jag hade önskat att jag i detta arbete kunnat utföra en enkät eller 

intervjustudie av ett antal lärare, för att se hur stor kunskap det finns om 

multipelintelligensteorin ute i skolorna. Det är inte bara de kinestetiska eleverna, som behöver 
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ett förändrat arbetssätt, det är viktigt för så många fler. Tid och utrymme satte gräns för detta, 

men fortsatta studier skulle kunna göras för att undersöka om lärare i allmänhet arbetar för att 

förbättra klimatet i klassrummet för alla elever. Skolan skulle behöva en revolution för att 

springa ikapp tiden. Jag hoppas den är på väg! 
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10 BILAGOR 

 

BILAGA 1 

 

Brev till föräldrarna 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Emmelie Sjökvist. Jag läser till lärare i ämnena matematik och 
naturorienterande ämnen vid Linköpings Universitet. Under sommaren ska jag 
skriva mitt examensarbete, som skall behandla de sju intelligenserna med 
tyngdpunkt på den kinestetiska intelligensen.  
 
Med kinestetisk intelligens menas de människor, som behöver röra på sig för att 
kunna nå maximal inlärning. Det kan i vissa fall räcka med att man tuggar 
tuggummi samtidigt som inlärning sker, medan andra behöver total kroppslig 
stimulans för att ta till sig ett ämne. Då kan det krävas rollspel, drama eller att gå ut 
och mäta olika avstånd på skolgården. 
 
Jag har valt att skriva mitt arbete med hjälp av ett antal intervjuer, som skall 
behandla hur eleverna i sjuan tycker att den kroppsliga inlärningshjälpen har 
förändrats sedan de gick på mellanstadiet. Till min hjälp behöver jag då ett antal 
elever, som kan hjälpa mig att svara på mina frågor.  
 
Ert barn har blivit utvalt till denna intervju. För att få intervjua ert barn behöver jag 
er tillåtelse, som jag får om ni undertecknar detta papper. Pappret skall lämnas till 
mig via ert barn den dag intervjun skall äga rum. Den_________. Då jag behandlar 
det material jag får in, kommer svaren att analyseras helt fristående ifrån den person, 
som har svarat. Intervjun kommer således att vara helt anonym inför allmänheten. 
 
Tack för er hjälp! 
 
Hälsningar Emmelie Sjökvist 
 
 
 
 
Här med intygar jag att mitt barn får delta i intervjun 

 
Namn:_____________________________________________________________________ 
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BILIGA 2 
 
Frågor till intervju om Kinestetisk intelligens  

 
1. Vilket ämne är du bäst på? 
 
2. Vilka lektioner är roligast? 

 
3. Då du gick på mellanstadiet. Vilka lektioner var roligast då? 

 
4. Vilken skola gick du i på mellanstadiet? 

 
5. Är det lättare eller svårare för dig att lära dig saker nu mot vad det var på 

mellanstadiet? Vad tror du det kan bero på? 
 

6. Hur lär du dig bäst? 
 

Då du 
räknar och 
ser logiska 
mönster 

Då du 
sjunger 
eller hör 
musik i 
samband 
med det du 
skall lära 
dig 

Då du rör 
på dig och 
tar på 
saker 

Då du sitter 
i grupp och 
lär dig 
tillsammans 
med andra 

Då du är 
ensam och 
undersöker 
problem på 
egen hand. 

Då du får 
rita bilder 
eller se 
rörliga 
bilder på 
video. 

Då du 
skriver ner 
saker eller 
pratar om 
det du 
skall lära 
dig. 

 

 

      

  
 

7. Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att du skulle lära dig så mycket som 
möjligt i skolan? Tänk på de ovan nämnda alternativen. 

 
8. När du pluggar till en läxa eller till ett prov, hur gör du då? 

 
9. I vilken miljö sitter du då du pluggar? 

 
10. Hur gör du i skolan för att lära dig någonting du tycker är svårt? 

 
11. Tycker du om klassrummen på skolan? 

 
12. Hur skulle du vilja att klassrummen såg ut för att din inlärning skulle underlättas? 

 
13. Det ämne du är bra i/bäst på, vad är det som gör att det är så? 

 
14. Är det någon skillnad mellan Lenas lektioner och andras lektioner? Hur påverkar de 

dig? 
 

15. Vad gör du helst på fritiden? 
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BILAGA 3 
 
Intervjuer 

 
Intervju 1. 

Jag: Vilket ämne är du bäst på? 

Elev: Idrott 

J: Vilka lektioner är roligast? 

E: Idrott  

J: Finns det några andra lektioner som är roliga? 

E: Bild, engelska och tyska. 

J: Då du gick på mellanstadiet, vilka lektioner var roligast då? 

E: Matte och sånt och då vi hade tema, då man fick experimentera och så. 

J: Är det lättare eller svårare för dig att lära dig saker nu mot vad det var då du gick på mellanstadiet? 

E: Det är ingen skillnad, fast jag tror det är lättare nu för nu har vi mer möjligheter och sånt. Man kan tugga 

tuggummi och lyssna på musik. 

J: Så det är mer sådana saker nu på alla lektioner eller? 

E: Ja 

J: Hur lär du dig bäst? 

E: När jag får det bevisat för mig. Att jag måste se det med egna ögon. Men där (pekar på tabellen) är det nog då 

jag får ta på saker. 

J: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut i skolan för att du skulle lära dig så mycket som möjligt? 

E: Som de är nu. 

J: När du är hemma och pluggar till en läxa eller till ett prov. Hur gör du då? 

E: Ja, det är inte så ofta men, om jag har några läxor kanske jag pluggar lite. Det beror på hur svårt det är. Ju fler 

glosor desto längre tränar jag på dem. 

J: Sitter du i ett tyst rum eller har du musik på. 

E: Jag har massa musik. Helst när det är sport och så där. 

J: Du tittar på sport samtidigt som du pluggar? 

E: Kollar resultatbörsen samtidigt. Ibland när jag spelar fotboll eller bandy och så där brukar jag tänka lite på vad 

jag har lärt mig. Då brukar det sitta. 

J: Är det någon skillnad mellan Lenas lektioner och andras lektioner? 

E: Ja, för här på Lenas lektioner kan man inte vara typ rädd att man missar något. Var rädd att man inte hörde 

eller nåt. På hennes lektioner hör man om man sitter längst bak. Det är därför jag sitter längst bak, annars skulle 

jag få tinnitus. 

J: Vad är det som gör att du är så bra på idrott? 

E: Jag är intresserad av det. Och hållit på med många olika sporter. 

J: Vad är det som gör att du är bra på engelska och tyska? 

E: Jag är inte så bra på det, men jag tycker tyska är roligt. Det är precis som att lära sig ett främmande språk. 

Engelska är inte lika kul, men det är lite roligt nu när jag fick reda på att det hade gått så bra på provet. 
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J: Vad gör du på fritiden? 

E. Jag är mest ute och spelar fotboll och grejer eller håller på på Internet och surfar. 

 

Intervju 2. 

J: Vilket ämne är du bäst på? 

E: Bild och biologi. 

J: Vilka lektioner är roligast? 

E: Idrott och biologi. 

J: De här ämnena du är bra på. Vad är det som gör att du är bra på dem? 

E: Bilden tycker jag är rolig för att jag tycker om att måla av och så och biologin tycker jag är 

kul för att jag är väldigt intresserad av natur och så. 

J: Då du gick på mellanstadiet, vilka lektioner var roligast då? 

E: Idrott tror jag. 

J: Tycker du det är lättare eller svårare att lära dig saker nu mot vad det var på mellanstadiet? 

E: Jag tror det är lättare och går bättre i skolan nu mot vad det gjorde på mellanstadiet. 

J: Vad tror du det kan bero på? 

E: Jag tror man har utvecklats själv. 

J: När du lär dig någonting. Hur lär du dig bäst då? 

E. Ha lite bakgrundsmusik och det är ganska tyst. 

J: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att du skulle lära dig så mycket som möjligt? 

E: Jag tycker de är ganska bra nu, det är bara det att lärarna skulle hålla bättre koll på oss för det är ganska 

mycket snack nu, så det är svårt att koncentrera sig. 

J: Vad är det som gör att de är bra nu då? 

E: Lärarna är bra på att förklara tycker jag. 

J: När du pluggar hemma till en läxa eller till ett prov. Hur gör du då? 

E: Jag skriver ner allting jag skall kunna t.ex. om svampar och så läser jag på det. Sedan ber jag att någon skall 

förhöra mig. 

J: Hur gör du i skolan för att lära dig någonting du tycker är svårt? 

E: Jag läser det om och om igen. 

J: Du ställer inte frågor? 

E: Nej. 

J: Du vill klara dig själv? 

E: Ja, ibland frågar jag ju om jag verkligen inte kan förstå. 

J: Vad tycker du om klassrummen på skolan? 

E: Jag tycker att det borde vara lite mer färg. 

J: Är det någon skillnad mellan Lenas lektioner och andra lärares lektioner? 

E: Ja, det är jättestor skillnad. 

J: Vad är det för skillnad? 

E: Biologiläraren är väldigt duktig på att lära ut. 

J: Vad gör du på fritiden? 
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E: Jag är med kompisar, går på fester och jag rider också. 

 

Intervju 3 

J: Vilket ämne är du bäst på? 

E: Bild och franska kanske, språk. 

J: Vilket ämne tycker du är roligast? 

E: Språk. 

J: De ämnena du är bra på, vad är det som gör att du är så bra på dem? 

E: Jag vet inte? Jag bara tycker det är kul. 

J: Då du gick på mellanstadiet, vilka lektioner var roligast då? 

E: Då var det nog slöjd och engelska. 

J: Är det lättare eller svårare att lära dig saker nu mot vad det var på mellanstadiet? 

E: Jag tror inte att det är så stor skillnad faktiskt. 

J: Hur lär du dig bäst då? 

E: Jag vill höra det och så vill jag läsa det. Jag lär mig också när man gör saker, när man tar på saker och 

laborerar med det. 

J: Hur skulle du vilja att lektionerna här såg ut för att du skulle lära dig så mycket som möjligt? 

E: Jag tycker det är ganska bra, för de har ju ganska många olika sätt nu. Vi är ju sånahär speciella klasser. Jag 

lär mig ganska bra som det är nu i alla fall. 

J: När du pluggar hemma till läxor och prov, hur sitter du då? 

E: Jag sitter vid skrivbordet och läser in och lyssnar på musik. 

J: Hur gör du i skolan för att lära dig någonting du tycker är svårt? 

E: Frågar läraren. Jag vill gärna ha det förklarat då. 

J: Tycker du det är någon skillnad mellan Lenas lektioner och andra lektioner? 

E: Ja, Lenas lektioner är väldigt bra för hon gillar det hon gör och så. Hon har bra lektioner. 

J: Vad gör du på fritiden? 

E: Selar tennis och går på karate och spelar teater och så där.  

 

Intervju 4 

J: Vilket ämne är du bäst på? 

E: Oj, gud vilken svår fråga, men bild är nog det självklara svaret, fast det kanske inte räknas? 

J: Jo, visst gör det de! 

E: Det är ju ett ganska tråkigt ämne, som man inte blir någonting av fast jag har alltid tyckt om att rita. 

J: Du kan ju bli arkitekt, smycksedesigner… 

E: Och matte fast det roligaste är nästan NO. 

J: När du gick på mellanstadiet vilka lektioner var roligast då? 

E: Det var inga lektioner som var roliga då. Fast då tyckte jag nog mest om geografi och sådant där, det var roligt 

då man fick hålla på att rita kartor, skriva och göra böcker. 

J: Tycker du det är lättare eller svårare att lära dig saker nu mot vad det var på mellanstadiet? 
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E: Nej, jag tycker det är lite andra saker, men jag tycker det är ganska lätt att lära mig nu. Jag har ju alltid haft 

lätt för att lära mig. Det har aldrig varit några större problem så. 

J: Hur lär du dig bäst? 

E: Jag tycker om att se, absolut inte bara höra utan höra och läsa i sådana fall. Om jag bara lyssnar så fastnar 

ingenting. Rita och skriva och så, så lär jag mig mycket. 

J. Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att du skulle lära dig så mycket som möjligt? 

E: Jag tycker det är ganska bra för att många lärare skriver och pratar. De som flaxar med armarna är skitbra för 

då fastnar det. Man kommer ihåg mycket bättre då om man har någonting att hänga upp det på. 

J: När du pluggar hemma, hur läser du då? 

E: Om jag pluggar till prov till exempel då gör jag tankekartor. Det har jag kommit fram till nu att det var det 

bästa sättet. 

J: Hur sitter du då du pluggar? 

E: Jag sitter vid mitt skrivbord. 

J: När det är någonting i skolan du skall lära dig som du tycker är svårt. Hur gör du då? 

E: Jag brukar nog inte göra tankekartor då, jag brukar mer läsa om jag inte har tid att skriva upp det för om jag 

skriver så kommer jag ihåg det mycket lättare. 

J: Tycker du om klassrummen på skolan? 

E: Själva miljön tycker inte jag spelar så jättestor roll. För vi är ju inte där för att ha tekalas, vi är ju där för att 

läsa. Fast här är det väldigt stora fönster, det tycker jag är bra för då kommer det in väldigt mycket ljus. 

J: Är det någon skillnad mellan Lenas lektioner och andras lektioner? 

E: Jag har i hela mellanstadiet tyckt att engelska har varit det tråkigaste som har funnits. Men nu i sjuan tycker 

jag att engelska är ett utav de ämnena jag tycker är roligast. Jag tycker jättemycket om Lena det här att hon 

flaxar och så. Jag tycker det är en av de roligaste lektionerna så. Om man tänker på bara läraren. Man blir väldigt 

inspirerad. 

J: Vad gör du på fritiden. 

E: Jag tecknar och jag spelar teater och jag är med mina kompisar och lite sånt där. 

J: Du sa att du var bra på bild, vad är det som gör att du är så bra på det? 

E: Jag vet inte, det är väl intresse och lite medfödd. Min mormor är konstnär och min gammelmormor var 

konstnär. 

J: Matte sa du är kul med, varför tror du det är så? 

E: Jag vet inte men jag har alltid tyckt att matte och No har varit roligt. 

 

Intervju 5 

J: Vilket ämne är du bäst på. 

E: Vilket jag är bäst på hm data. 

J: Vilka lektioner är roligast då? 

E: Engelska och data. 

J: När du gick på mellanstadiet vilka lektioner var roligast då? 

E: Temagrejerna var roliga annars hade man inga speciella lektioner där, där bara jobbade man. 

J: Vad är det som gör att du är bra på de ämnen du sa att du var bra på? 
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E: För att jag är datanörd och för att jag läser mycket engelska böcker. 

J: Tror du att det är lättare eller svårare för dig att lära dig saker nu mot vad det på mellanstadiet? 

E: Det är lättare nu, för på mellanstadiet lärde man sig ingenting, men hade vi haft så här bra tempo som vi har 

nu då, så hade jag nog lärt mig ganska mycket tror jag. 

J: Vad är det som gör att det är så bra nu då? 

E: Snälla lärare. 

J: Hur lär du dig bäst? 

E: Peka r på de två sista rutorna och säger: Arbeta själv och prata med andra. 

J: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att du skulle lära dig så mycket som möjligt? 

E: Ungefär som det är idag. Att man får prata själv och arbeta själv eller med en kompis. Att man får prata med 

varandra. 

J: När du pluggar hemma hur gör du då? 

E: Jag försöker plugga med en kompis, men om det inte går så sitter jag och skriver själv. 

J: Vart sitter du då du pluggar hemma? 

E: Jag brukar sitta i min stol, en fåtölj och leka lite med mina bollar. 

J: Hur gör du i skolan för att lära dig någonting du tycker är svårt? 

E: Lyssnar ordentligt och försöker verkligen koncentrera mig och ibland skriva ner, det beror lite på vad det är 

för lektion, men är det biologi så skriver man ner mycket och antecknar. För där är det bara och lyssna, där 

behöver man inte göra så mycket själv. För gör man det själv försöker jag repetera mycket på papper och på 

dator och sådär.  

J: Tycker du om klassrummen på skolan? 

E: Ja, de är bra. 

J: Är det någon skillnad mellan Lenas lektioner och andras lektioner tycker du? 

E: Ja, Lena är alltid så glad och hon liksom, alla säger att hon är den bästa läraren. Jag vet inte varför men hon är 

alltid rolig och det är nästan aldrig tråkigt på hennes lektioner. Och om det är något med mycket fakta så gör hon 

det alltid roligt och tar fram någon och sådär. Det är bra. 

J: Vad gör du på fritiden då? 

E: Spelar handboll, rugby och spelar dator. 

 

Intervju 6 

J: Vilket ämne är du bäst på? 

E: Gymnastik. 

J: Vilket ämne tycker du är roligast? 

E: Gymnastik. 

J: Vilket ämne var roligast på mellanstadiet? 

E: Gymnastik. 

J: Är det lättare eller svårare att lära dig saker nu mot vad det var på mellanstadiet? 

E: Det är lättare. 

J: Varför är det så? 

E: För lärarna var så himla dåliga på mellanstadiet. 
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J: Är lärarna bra här? 

E: Ja 

J: Hur lär du dig bäst? 

E: Testa grejer och så.  (pekar på den kinestetiska rutan) 

J: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att du skulle lära dig bättre? 

E: Kanske att man skulle få jobba mer fritt. 

J: När du pluggar hemma till en läxa eller till ett prov, hur gör du då? 

E: Jag brukar göra ett frågepapper när jag kommer hem som jag läser på. 

J: I vilken miljö sitter du då du läser? 

E: Skrivbordet eller i soffan och så lyssnar jag på musik. 

J: Hur gör du i skolan för att göra någonting du tycker är svårt? 

E: Det vet jag inte. 

J: Tycker du om klassrummen på skolan? 

E: Ja, de är väl bra. 

J: Vad är det som gör att du är så bra på idrott? 

E: Jag gillar att röra på mig och så är jag ganska sportig. 

J: Är det någon s killnad mellan Lenas lektioner och andras lektioner? 

E: Ja, de är roligare, vi får göra roliga saker. 

J: Vad är det för saker som är roliga? 

E: (gick inte att höra på bandet) 

J: Lite mer lek, lite mer rörelse på hennes lektioner. 

J: Vad gör du på fritiden? 

E: (gick inte att höra på bandet) och så är jag med kompisar. 
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BILAGA 4 
 
 
Lektionsförslag 

 

Boken ”Åtta sätt att undervisa” av David Lazear redogör grundligt för hur en 

matematiklektion för kinestetisk intelligens kan gå till. Lazear tar där upp hur man kan gå 

igenom geometriska formler genom att använda eleverna i klassrummet. Han presenterar även 

en punktlista över tips på kinestetiska lektioner inom olika ämnen. Boken i sin helhet tar upp 

dels grundligt presenterade lektioner samt en punktlista över tips på lektioner inom alla de åtta 

intelligenserna (David Lazear presenterar ytterligare en intelligens, naturintelligensen). 

(Lazear, 1998) 

 

Boken ”Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet” av Lena Boström och 

Hans Wallenberg presenterar olika ”leksaker”, inlärningsredskap som kan användas långt upp 

åldrarna för inlärning. Den grundläggande tanken bakom alla inlärningsredskap är att eleverna 

tillåts använda flera sinnen och i synnerhet det kinestetiska. De får röra, känna, diskutera och 

se nya kunskaper som lätt kan integreras med andra färdigheter i klassrummet. 

 

 

Kinestetiska inlärningshjälpmedel 

 

Koosh-bollarna är det perfekta 

inlärningsverktyget för taktila/kinestetiska 

personer. Koosh-bollarna är färgglada 

gummibollar som har haft en positiv effekt på 

inlärning och avslappning. Genom att ta, dra 

och pilla med koosh-bollar, stimuleras hjärnan 

och inlärningsprocessen ökar. Koosh-bollarna 

har en avslappnande effekt som får hjärnan att 

aktivera sig. (Prashnig, 1996) 

 

Ett annat hjälpmedel är någonting som kallas flipper, en frågelåda tillverkad av en 

mjölkkartong. Till frågelådan görs små frågekort, där frågorna står på framsidan och svaren 

upp och ner på baksidan. När frågan läses och kortet skickas igenom kartongen, kommer 
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svaret fram rättvänt på andra sidan lådan. Lådan kan med stor framgång användas vid 

glosinlärning och ordkunskap i svenska. 

 

Snoruntaren är en pappskiva med frågor och svar eller ord och bilder som hör ihop. Vid 

frågorna eller bilderna gör man ett litet hack i pappret, så att snören kan snurras runt skivan på 

olika sätt. Snöret skall dras från fråga till rätt svar. Då alla frågor är besvarade vänder man på 

snoruntaren för att se om snörets mönster överensstämmer med det uppritade mönstret på 

pappens baksida.  

 

Det är viktigt att ha gruppens förtroende då man provar alternativa arbetssätt. Man kan inte 

bara lägga fram en snoruntare och tro att eleverna skall acceptera det. Eleverna kan då 

uppfatta inlärningen som löjlig. Med många kinestetiska elever i klassen bygger inlärningen 

först och främst på relation till ledaren. Just därför är det viktigt att man har elevernas 

förtroende och att man förklarar vad man har för syfte med att genomföra momentet. 

(Boström & Wallenberg, 1997) 


