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Sammanfattning  

 Detta examensarbete syftar till att med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersöka 

verbövningars frekvens vad gäller att aktivera de visuella, auditiva, kinestetiska och taktila lärstilar 

i spanska övningsböcker i årskurserna sju och nio. Studien grundas i Dunns Learning Style 

Model. Verbövningarna undersöks även utifrån frekvensen om de är multisensoriska eller bara 

aktiverar ett sinne samt övningens styrningsgrad utifrån kategorier: styrd, relativt styrd eller till 

viss del fri. Resultatet visar att verbövningarna i övningsböckerna har en överrepresentation av 

kombinationen visuella och styrda verbövningar och där det mest frekventa är aktivering av ett 

sinne. De kinestetiska, taktila och auditiva övningarna är klart underrepresenterade samt styrnings 

graderna relativt styrd och till viss del fri.  
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1. Inledning 

Min framtida profession som lärare i spanska handlar om att hjälpa elever att lära sig spanska 

men också att lära eleverna olika strategier för lärande. Jag finner inlärning, särskilt lärstilar, 

väldigt spännande och intressanta på grund av att det kan göra skillnad om eleverna lär sig något 

eller inte. Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag hur styrd 

spanskundervisningen var och att eleverna till stor del arbetade i sina läroböcker som främst 

innehöll övningar där eleverna skulle formulera sig i skrift. Det var också tydligt att en stor del av 

undervisningen baserades på att eleverna använder sin övningsbok när de jobbade med 

grammatik.  Enligt min uppfattning medförde detta att lärandesituationen blev enformig och till 

viss del tråkig. Jag såg då betydelsen av bra utformade övningar för att hålla eleverna 

koncentrerade och motiverade till att arbeta. Min upplevelse var även att eleverna blev mer 

aktiverade om de fick jobba utanför den styrda övningsboken, men att lärarna ofta upplevde en 

större otrygghet när eleverna jobbade friare utan läroböcker.  Därför blev jag intresserad av att 

undersöka de spanska övningsböckernas grammatikövningar och då främst verbövningar och 

dessa övningars variation när det gäller lärstil eftersom verb är en viktig del i det spanska språket i 

jämförelse med det svenska språket.  

  

1.1 Disposition  

Under rubriken Bakgrund tas undersöknings relevant i samhället upp med belysande litteratur. I 

Litteraturöversikten tas tidigare forskning inom området upp. Under rubriken Syfte presenteras 

undersökningens syfte och frågeställningar. I avsnittet Metod redogörs för processen kring 

analysen av materialet (som utgörs av läromedel) och en reflektion över den valda metoden. 

Under rubriken Resultatredovisning och analys presenteras det sammanställda resultatet med en analys 

av slutsatserna utifrån studiens frågeställningar. I avsnittet Diskussion sätts resultatet i ett bredare 

perspektiv. I Konklusionen redogörs för studiens resultat och förslag till vidare forskning. 



 

 

2. Bakgrund 

2.1.1 Språkinlärning  

I officiella sammanhang hävdas att det är meriterande att kunna språk och att språkkunskaper har 

positiv påverkan på samhället i stort vad gäller hälsa, välstånd och levnadsstandard (Skolverket, 

2011b: 9-12). Även Europarådet har ett stort intresse av att språkundervisningen utvecklas i 

Europa för att underlätta samarbeten mellan länderna och öka förståelsen emellan länder och 

människor. Europarådet har utvecklat en Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Den är 

ett verktyg utarbetat för att hjälpa beslutsfattare på utbildningsväsendets alla nivåer i samhället, 

från, regeringar till undervisande lärare, att säkerställa och främja elevernas utveckling av sina 

flerspråkiga kompetenser. Syftet med GERS är att vara en referenspunkt vid undervisning och 

bedömning, så att individers språkliga kompetens utvecklas och bedöms på ett jämförbart sätt i 

Europa (Skolverket, 2009: 22-25). I en europabarometer anser 90 procent av de svenska 

medborgarna att alla inom EU bör tala ett språk till utöver sitt modersmål. Däremot konstateras 

att stödet för studier i två språk är lågt. Endast 27 procent av de svenska medborgarna anser att 

alla i EU ska kunna tala två språk utöver sitt modersmål (Skolverket 2011b: 9-12). Det finns 

ytterligare goda motiv för inlärning av flera språk. Det anses stödja utvecklingen av kognitiva 

kompentenser, det ger en god grund vid inlärning av ytterligare språk och ökar 

samarbetsförmågan över kultur- och språkgränser (Skolverket, 2011b: 9-12).   
 

Trots alla dessa goda motiv för att lära sig språk så avbryter en femtedel av eleverna i den svenska 

grundskolan sina studier i moderna språk, och majoriteten är pojkar i grundskolans senare år 

(Skolverket, 2011 b: 9-15). I en redovisning av Regeringsuppdrag angående utveckling av språkvalen 

moderna språk och svenska/engelska framgår att de vanligaste orsakerna till avhopp i moderna språk 

är att eleverna inte anser språk vara viktigt, och att språk är svårt att lära, vilket gör att flertalet 

blir omotiverade till språkstudier (Skolverket, 2011 b). Skolverkets undersökning visar att en del 

av eleverna hade klarat studierna om de hade fått det rätta inlärningsstödet. Det är dock högst 

ovanligt att man sätter in extra stöd i moderna språk på skolorna. Till moderna språk räknas 

valbara språk som spanska, tyska, franska. Det är viktigt att poängtera att engelska inte räknas hit, 

eftersom att det är obligatoriskt i alla årskurser (Ibid).  

 

I dagens skola ges extra meritpoäng vid språkstudier. Meritpoängen ger eleverna extra poäng i 

sina betyg, framförallt gäller detta på gymnasiet, vilket ger ett högre medel betyg när de sen ska 

söka vidare till universitet och högskola. På grund av att moderna språk inte är ett obligatoriskt 

ämne uppstår konsekvenser på flera plan. Det sänker till viss del ämnets status och på systemnivå 

är risken att skolan ökar ojämlikheten i samhället eftersom en större andel av de elever som inte 



 

 

studerar språk tillhör de mindre priviligierade grupperna. Dessa grupper går således miste om 

såväl språkkunskaper som meritpoäng (Skolverket, 2011 c: 32).  

2.1.2. Språksyn  

Synen på språk och språkinlärning har växt fram genom historien, och hur länge dagens språksyn 

kommer att gälla vet naturligtvis ingen. Tornberg (2009) redogör för hur synen på språk har 

pendlat i århundraden från den muntliga språkanvändningen under antiken till den formella 

regelinlärningen och grammatiken under medeltiden och fram till idag. Pendlingen är en 

konsekvens av samhällets föränderliga syn på vad som är viktiga kunskaper vid 

språkanvändningen. Den i Sverige dominerande teorin om språkinlärning, vilket också inkluderar 

en språksyn, har påverkats av den audiolingvala metoden och direktmetoden, två viktiga inslag i 

språksynens historia (Tornberg, 2009: 33, 44-48). Den audiolingvala metoden uppkom i USA i 

mitten på 1900-talet. Då skedde en språklig massutbildning av den amerikanska armén på grund 

av en ökad internationalisering.  Metoden lägger stort fokus på muntligt tal, och undervisningen 

präglas av målspråksundervisning, körläsning och repetition efter bandinspelningar. Trots flertalet 

brister har metoden bidragit med vinster till den språkundervisning som används än idag då den 

innefattar de så kallade färdighetsbegreppen höra, tala, läsa och skriva som idag ligger till grund 

för stora delar av den svenska språkundervisningens struktur (Tornberg, 2009: 33, 44-48). 
 

Direktmetoderna uppkom som en reaktion på den formella språksynen där högsta prioritet låg på 

språkets formalia. Med de olika direktmetoderna ville man arbeta direkt med det levande och 

talade språket utan att använda modersmålet (Tornberg, 2009:48, 221). Den rådande kursplanen i 

Lgr 11 för moderna språk är inspirerad av båda dessa metoder och språksyner. Forskare med ett 

sociokulturellt perspektiv ser kommunikationen med andra som grund för utvecklande av språk 

och tänkande (Vygotskij.1999). I dagens svenska skola råder en aktivistisk och kommunikativ 

språksyn, vilket innebär att stor vikt läggs vid muntlig kommunikation och interaktion (Tornberg, 

2009, s. 31-32). 

2.1.3. Språkundervisning        

Språkets ursprungliga funktion är att ge möjlighet att kommunicera i sociala relationer och kunna 

påverka omgivningen (Vygotskij, 1999: 86-87).  De kunskaper i språk som betonas som viktiga i 

samhället uttrycks officiellt i läroplanen och dess kursplaner, och lägger grunden för 

undervisningens innehåll i skolan (Tornberg, 2009, s. 31-32). Exemplet som följer nedan visar 

vad man poängterar i den rådande kursplanen i Lgr11 för moderna språk i grundskolans senare 

år.  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 

språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse 



 

 

för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. (Skolverket, 

2011a)  

I den rådande läroplanen Lgr 11 understryks vikten av variation vad gäller arbetssätt (Skolverket, 

2011a). Detta är centralt inom teorier om lärstilar som behandlar individers olika sätt att lära sig 

genom att använda olika sinnesförmågor. Detta beskrivs så här i kursplanen för moderna språk i 

Lgr11: ”De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, 

förståelse, skapande och kommunikation” (Skoverket 2011a). 
  

En viktig uppgift för språklärare är således också att främja elevernas lust att lära och ge dem 

verktyg att hjälpa dem att skapa egna lärstrategier, vilket också ökar elevernas självinsikt (Boström 

& Svantesson, 2007: 26,Tornberg, 2009: 23,29). Vissa lär sig bäst genom att använda sina visuella 

sinnesförmågor och andra genom sin auditiva, kinestetiska eller taktila sinnen. Sinnespreferens 

syftar på hur kunskaps tas in genom olika kroppsliga sinnen, och vilket sinne som dominerar 

inlärningen hos en viss individ. Detta kallas även lärstil vilket kommer tas upp i kapitlet Tidigare 

forskning då en känd lärstilsteori The Dunn and Dunn Learning Style Model som ligger till grund för 

studien, presenteras.   
 

Vid inlärningen av ett nytt språk är man alltid beroende av grammatiken eftersom den ger språket 

ett bredare spektrum och ett effektivare språkbruk. Grammatik beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin på följande sätt:  

grammati´k, de regler som beskriver ett språks uppbyggnad. Ibland inkluderas fonologi, medan 

striktare användningar av grammatik i praktiken begränsas till morfologi och syntax. Ordet 

grammatik kan syfta såväl på den uppsättning regler som språkbrukaren använder för att 

producera meningar som på en beskrivning därav. I det sistnämnda fallet har grammatik ofta syftat 

på preskriptiva språkbeskrivningar, dvs. hur författaren anser att språkbrukarna borde prata (eller 

skriva), medan modern lingvistik är helt inriktad på deskriptiv och förklarande grammatik, dvs. 

beskrivningar (utan värderande omdömen) av språkets faktiska användning och olika slags 

förklaringar av grammatiska fenomen i människans språk (NE.se, 2014). 

Grammatiken brukar oftast ses som den tyngsta delen när man lär sig ett nytt språk det vill säga 

den mest krävande och svåraste delen (Tornberg, 2009:147–159, Boström, 2004:74). Det bör ses 

som en prioritet att elevernas behov blir tillgodosedda vid grammatikövningar eftersom detta är 

en viktig del i språkundervisningen, men det sätts nästan aldrig in extra stöd i moderna språk 

(som innefattar valbara språk, men inte det obligatoriska engelska) (Skolverket 2011b, Tornberg 

2009:147–159). En viktig del i grammatikundervisningen är verb och dess användning.  Vad är då 

ett verb och vad har det för betydelse i ett språk? Verb beskrivs enligt Nationalencyklopedin som 

”en ordklass som inbegriper beteckningar för handlingar, händelser, processer och tillstånd.  I 

flekterande språk som t.ex. spanska kännetecknas ordklassen verb av böjning (konjugation). Verb 

spelar även en central roll i en sats och det hävdas i vissa grammatiska skolor att satsens 

grundbult är verbet” (NE, 2014).  



 

 

 

Tornberg (2009) redogör för hur man i undervisningen kan närma sig grammatiken som produkt 

och som process. Dessa två utgångspunkter har en kompletterande funktion eftersom ingen av 

dem är tillräcklig för att utveckla ett språk. Då grammatiken behandlas som produkt är 

undervisningen till stor del deduktiv. Detta innebär att den undervisande läraren presenterar och 

förklarar regler och därefter ger typexempel och övningar där regeln isoleras i t.ex. tabeller där 

eleverna ska fylla i ett förutbestämt mönster av till exempel en verbform. Vid detta sätt att arbeta 

med grammatik är redan ett visst urval gjort. Övningarna är förstrukturerade, det vill säga, de är 

konstruerade för att träna ett specifikt moment på ett specifikt sätt, i övningsboken och delvis av 

läraren. Analysen av regeln är redan gjord (Tornberg, 2009: 147-159). Vid arbetet med grammatik 

som process använder man språket samtidigt som man lär sig språket. Båda dessa sätt kräver 

genomtänkt planering men på olika sätt. I produktarbetet ligger fokus på att kunna förstå fenomen, 

och i processarbetet ligger vikten på den kommunikativa uppgiften (Tornberg, 2009: 147-159). 

 

Styrningsgraden, det vill säga på vilket sätt övningen styr elevens arbete styr också vilken lärstil 

som aktiveras. Övningarna avgör till stor del hur mycket av elevens egen kreativitet, reflexion och 

problemlösande som övningen ger utrymme för (Boström & Svantesson, 2007: 20).  

Styrningsgraden har också betydelse för hur kommunikationen med människor omkring kommer 

att se ut. En dialogisk interaktionsövning uppmuntrar till exempel till dialog medan en 

individuellt styrd övning inte gör det.  De teorier som finns kring lärstilar och inlärning har som 

utgångspunkt att alla kan lära, fast på olika sätt. Lärstil handlar om individers optimala lärande ur 

olika aspekter (Ibid). 

Tornberg (2009) framhåller att elevernas medvetenhet, alltså elevernas medvetenhet om hur de 

lär sig, och deras förkunskaper är av betydelse för att nya kunskaper ska kunna integreras med 

elevernas referensramar och bli till deras egen.  Konklusionen är att det inte går att lära sig något 

som man inte förstår. Tornberg (2009) påpekar att övningsmaterial i form av styrda och 

förstrukturerade övningar och regler kan passera över huvudet på många elever och leda till att de 

helt enkelt inte förstår innehållet. Istället betonar Tornberg (2009) vikten av ett induktivt arbetssätt 

där fokus ligger på problemlösningar där eleverna själva får upptäcka regler och försöka 

formulera dem samt göra det i grupp för att fler elever ska involveras (Tornberg, 2009: 149-154). 

I en sådan undervisning ges också större möjlighet för eleverna att använda flera olika lärstilar.   

 

Denna studie avser att undersöka läromedlen övningsböcker i spanska. Englund (1999) menar att 

i mer strukturerade ämnen som språk och NO är man fortfarande lika beroende av övningsboken 

som för 40 år sedan. Läromedlets betydelse är dock beroende av vilket ämne det används i och av 

den individuella läraren.  Det finns en legitimerande funktion vad gäller läroböcker och då främst 

”elevens bok” dit man räknar övningsboken i ämnet. Många lärare anser att om de följer 

läroboken så följer de även läroplanen (Englund, 1999:25). Eftersom övningsboken eller ” 



 

 

elevens bok ” har stor betydelse i undervisningen i moderna språk undersöks i denna uppsats hur 

övningsböckernas verbövningar är utformade i relation till lärstil, sinnespreferens och 

styrningsgrad. Det är relevant att undersöka verbövningar i och med att verb lägger grunden för 

språket och i jämförelse med det svenska språket har verben en större betydelse i det spanska 

språket. Och, att undersöka verbövningarnas utformning kan bidra med kunskap om vilka 

sinnen, lärstilar och vilken grad av kreativitet som läromedlen erbjuder.  

3. Litteraturöversikt 

3.1 Lärstilsforskning   

Lena Boström är universitetslektor och framstående i Sverige inom området inlärning. Hon ser 

inlärning som en aktivitet som i synnerhet finns hos den lärande individen medan undervisning är 

starkt förknippat med den undervisande personen. Inlärning kan medföra förändring av 

beteende. Det kan handla om sättet att agera eller vara på, medföra ett förändrat tankesätt och till 

och med förändringar som rör personligheten. Faktorer som kan påverka detta är erfarenhet, 

undervisning, övningar och eget tänkande (Boström, 2004: 31).   

 

Lärstil och inlärningsstil är centrala begrepp i denna studie och dessa begrepp uppmärksammas 

allt mer i Sverige när skola och lärande behandlas.  Calissendorff (2005), universitetslektor vid 

Stockholms universitet (SU), menar att själva termen lärstil inte är ny, men i och med skiftet av 

fokus från undervisning till lärande har den fått ny aktualitet. Den engelska termen Learning Style 

översätts vanligtvis med inlärningsstil. Då inlärning ofta är direkt kopplad till undervisning kan 

begreppet inlärningsstil handla om hur eleven bearbetar det läraren undervisar om. Om 

översättningen av Learning Style istället är lärstil får det en vidare innebörd som omfattar elevens 

lärande både utanför och i undervisningsmiljön. Därför är begreppet till lärstil att föredra, 

eftersom det begreppet inbegriper såväl strategier som eleven använder sig av som bredden på 

lärandet (Calissendorff, 2005:31).  Således används begreppet lärstil i denna studie även om 

begreppet inlärningsstil används i originaltexten. 

 

Perception är ett annat centralt begrepp som är centralt i denna studie. Perception är det som 

varseblivs, alltså hur information registreras genom våra sinnesorgan syn, hörsel och känsel. Våra 

sinnen är våra direkta lärandekanaler. Människor skiljer sig starkt åt vad gäller perception men alla 

uppvisar starkare preferenser för något eller några sinnen. Detta kallas perceptuella preferenser. 

Somliga tar in omgivningen rörelsemässigt (kinestetiskt), andra genom att känna och beröra 

(taktilt), en del genom synintryck (visuellt) och åter andra genom hörselintryck (auditivt). Den 

tekniska utvecklingen har inte bara gett oss hjälpmedel, utan har också gett oss ytterligare 

kunskap om våra sinnen och hur individuellt utvecklade de är hos varje individ (Calissendorff, 



 

 

2005:27, Boström, 2004:19). De perceptuella preferenserna kommer i denna studie att inkluderas 

i begreppet lärstil.   

 

Det finns ett flertal definitioner av lärstilar, och här kommer några definitioner att redovisas. 

Lärstilsforskningen är enig om att alla har individuella lärstilar (Calissendorff, 2005:31). Lärstil 

beskriver hur olika individer lär sig, hur en individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt 

och svårt material. Lärstilarna är även i hög grad befästa i hjärnans arbetssätt och har såväl 

biologiska, genetiska som såväl miljömässiga drag (Dunn, 2001:18, Boström & Svantesson 

2007:21, Boström, 1998:23). De olika lärstilarna tar hänsyn till individens helhet med avseende på 

kognitiva, affektiva och fysiologiska funktioner (Boström & Svantesson, 2007:20–22, Tornberg, 

2009:23, 29).  I undervisningen innebär lärstilsteorin att individen ska lära sig på sina egna villkor 

och därmed öka sin förståelse och medvetenhet om sitt lärande i så hög grad som möjligt. Detta 

benämns metakognition (Boström & Svantesson, 2007:22, Tornberg, 2009:23, 29). Tornberg 

(2009:23) beskriver en lärstil som en återspegling av hur en individ fungerar kognitivt, affektivt 

och fysiologiskt. Den beskrivs även som ett uttryck för individens hela personlighet och anses 

svår att ändra på. Det finns forskning om lärstilar som förutsätter att varje individ har sitt eget 

sätt att lära och menar att detta är oberoende av den omgivande kontexten: kulturella, sociala, 

lokala, politiska och ekonomiska förhållanden och maktstrukturer (Boström, 2004:50, 63).  

 

Flera forskare har försökt klassificera och kategorisera olika inlärningsstrategier inom 

språkutveckling och språkinlärning. O´Malley och Charmot delar upp strategierna i tre 

huvudkategorier: kognitiva, metakognitiva och socioaffektiva (Tornberg 2009:27). De menar att 

metakognitiva strategier innefattar alla de strategier där individen medvetet använder sig av sin 

kunskap om inlärningsstrategier. Strategierna används av individen för att planera, genomföra 

och utvärdera sitt arbete, men även för lärandet självt. I exempelvis en metakognitiv 

strategianvändning ingår att individen vet hur hen på bästa sätt löser en uppgift, rätta sig efter det 

samt uppskattar den egna arbetsinsatsen och utfallet efteråt (Tornberg 2009: 27).  Tornberg 

(2009:23, 29) menar att om man talar med eleverna om hur språkinlärning och språkutveckling 

fungerar generellt blir de mer medvetna om inlärningen, kan bli mer delaktiga i undervisningen 

och känna en ökad respekt för sin arbetsprocess. Detta kan bidra till att undervisningen blir 

meningsfullare för eleverna. Det problem som finns är att många inte känner till sin egen lärstil 

trots att de har erfarenhet av att använda sig av olika metoder som fungerat med varierande 

framgång.  

I Lena Boströms (2004) avhandling Lärande & Metod: lärsstilsanpassad undervisning jämfört med 

traditionell undervisning i svensk grammatik används triangulering som metodisk strategi med 

huvudsaklig kvantitativ ansats men det förkommer även en kvalitativ ansats som är den första 

avhandlingen i Norden som har tagit ”The Dunn & Dunn Learning Style Model” som grund för 

pedagogisk forskning. Avhandlingens kvantitativa och kvalitativa delar pekar åt samma håll. 



 

 

Lärstilsmetodiken betonar variationen, vilket ger fler elever möjlighet att lyckas och att 

arbetssättet upplevs som positivt, men denna undervisningsmetod är krävande vad gäller 

förberedelser för läraren. Boström (2004) konstaterar att undervisning där hänsyn tas till 

elevernas individuella lärstilar kan vara en väg till motivationskapande och individualisering i 

grammatikundervisningen. Avhandlingen erbjuder en ny dimension till att förändra den 

traditionella grammatikundervisningen i gymnasieskolan, men kan även inspirera andra ämnen. 

Insikten om undervisningsmetoder, lärstilar och lärande tycks kunna ge både lärare och elever 

verktyg i det egna livslånga grammatiklärandet (Boström, 2004).   

 

Boström (2004:57) menar att en stor del av undervisningen som erbjuds i skolan gynnar elever 

med visuella och auditiva sinnespreferenser, medan många elever har en kinestetisk och taktil 

lärstil. På grund av att skolans tradition till stor del bygger på att lyssna, skriva, tala och läsa vet 

många lärare inte hur de ska introducera nytt och svårt material kinestetiskt och taktilt. Ofta anses 

de elever som har taktila och kinestetiska lärstilar ha s.k. inlärningssvårigheter. Vidare menar 

Boström (2004:57) att de barn som räknas in i den lågpresterande gruppen och de som ligger i 

riskzon att lämna skolan för tidigt har till övervägande del dessa lärstilar. Slutsatsen som kan dras 

är att undervisningen borde stimulera dessa sinnen mer.  

 

Boström (2004) poängterar även att lärstilar inte ska ses som en ny undervisningsmetod utan mer 

som en syntes av olika metoder. De ska ses som riktlinjer för vilken metod som är lämpligast att 

använda för den enskilde individen med hänsyn till dennes sätt att lära. Internationell forskning 

visar att när elevers lärstil överensstämmer med traditionell undervisning (visuell och auditiv) 

lyckas de bättre än de som har en icke traditionell lärstil och perceptuella preferenser (kinestetisk 

och taktil). Om elever blir handledda och får råd om lärstil när nytt och svårt material ska 

behandlas blir attityderna till skolarbetet positivare. Generellt kan man säga att de elever som får 

undervisning med metoder som korresponderar med deras lärstil uppvisar ett signifikant högre 

testresultat, och prestationerna kan öka med upp till 95 procent (Boström, 2004:58,62, Boström 

& Svantesson, 2007: 149). Lärstilsteorin kritiseras ibland av vissa lärare och pedagoger eftersom 

lärarollen blir annorlunda med denna pedagogiska teori. Teorin för med sig att undervisningen 

bör bygga på styrkor och behov (Boström, 2004: 62).    
 

3.1.2 Läromedel och läromedelsanalys 

Boel Englund, professor i pedagogik, definierar läromedel som det stoff (läroböcker, medier osv.) 

som eleven och läraren arbetar med tillsammans för att nå ett uppsatt kunskapsmål (Englund, 

1999). Forskning visar att läroboken har en central position i undervisningen i volymtermer. Man 

talar om en läromedelsdominans i skolans undervisning. Läromedlens ställning är fortfarande 



 

 

stark och ytterst få lärare väljer att arbeta helt utan en lärobok (Skolverket, 2006, Ammert, 2011: 

26, Englund, 1999:335). 

 

Ammert (2011) menar att läroböcker har format lärares och elevers uppfattning om vilket 

innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig. Internationell forskning visar vidare att lärare 

använder samma bok på olika sätt; av den ene som utgångspunkt, av den andra för traditionella 

klassundervisningen och av den tredje endast för läxor. Forskarna betonar att det framförallt är 

lärarstilen och lärartypen som avgör hur läroböckerna används och inte läroböckerna i sig. Detta 

är inte märkligt eftersom det är läraren som står för valet av stoff och läromedel i undervisningen 

(Skolverket, 2006).   

 

Läroboken skapar sammanhållning och gemenskap såväl tankemässigt som ideologiskt. Den 

bidrar till att skapa ”gemensam mening” för lärare och elever, håller eleverna sysselsatta och 

förhindrar eventuellt kaos i klassrummet (Ammert, 2011: 282). Englunds (1999) menar att 

läroboken till viss del kan vara mer styrande än vad läroplanen är. Det finns alltså en stark 

lärobokspåverkan, främst vad gäller elevens uppfattning av innehållet och lärarens planering. 

Denna forskning visar att läromedlen har störst inverkan på innehållet och mindre på arbetssättet 

(Englund, 1999:334, Ammert, 2011: 285). Den främsta faktorn vid val av läromedel är 

kommunens och skolans ekonomiska ramar. Därefter om ”elevens bok” ligger i linje med 

kunskapskraven i kursplanen. En ytterligare faktor är om läromedlet upplevs som flexibelt, det 

vill säga går att komplettera med andra källor, om man kan byta ut delar av läromedlet och även 

återvända till läromedlet utan problem (Englund, 1999: 335). 

 

Ammert (2011) konstaterar att det, i och med läroböckernas stora inflytande över 

undervisningens innehåll och genomförande, är det motiverat att studera vilket det faktiska 

innehållet är och hur det presenteras. Ammert (2011:28,283) menar vidare att 

läromedelsforskning är ett eftersatt område.  
 

3.1.3 Lärstilar i läromedel  

Hultén och Markos (2010) undersöker vilka lärstilar som gynnas i fem svenska läroböcker för 

årskurs sju och nio utifrån perceptuella perspektiv. Studien är en kvantitativ textanalys med 

kvalitativa inslag. De använde sig av tre kategorier av lärstilar de visuella, auditiva och 

kinestetiska.  Resultatet visar att de tre lärstilarna inte varieras i särskilt hög utsträckning i de 

analyserade böckerna. De slutsatser som dras är att framförallt den visuella lärstilen premieras 

och de auditiva och kinestetiska är klart underrepresenterade. Det framkom även att fyra av de 

fem analyserade läroböckerna hade tämligen lika innehåll och upplägg av övningar.  

 



 

 

Hultén och Markos (2010) framhäver vidare att läroboken inte har nått den utvecklingen för att 

uppnå de krav som finns enligt kursplan, läroplan när det gäller elevernas lärstilar och behov. De 

menar att om man vill uppnå en skola för alla, är det således nödvändigt att lärare granskar sina 

läromedel utifrån de komplexa krav som ställs i undervisningssituationer, och på lärares eget 

ansvar anpassa övningarna till elevernas individuella behov. Således konstaterar de att innehållet i 

läroböckerna inte varieras tillräckligt i relation till lärstilar trots att samtliga lärstilar inkluderas i 

alla läroböcker. Studien påvisar att flertalet böcker har en enformig struktur som främst gynnar 

den visuella lärstilen (Hultén & Markos 2010). I stil med Hultén och Markos studie har även 

Peltonen (2012) i sin läromedelsanalys av variation i spanska läroböcker i årskurs sex, kommit 

fram till att den största gruppen övningar utgörs av visuella övningar och det kinestetiska och 

taktila övningarna är klart underrepresenterade. I denna studie analyserades på läroböcker för 

årskurs 6 och där alla övningar analyserades. Peltonen (2012) undersökte även hur många sinnen 

som stimuleras i övningarna. Det framkom att de analyserade läroböckerna innehåller mellan 41 

och 54 procent med övningar som är multisensoriska. Då handlar det främst om det övningar 

som stimulerar två sinnen och de övningar som stimulerar tre sinnen representerar mellan åtta 

och 14 procent.  Det framkommer även att det saknas övningar som stimulerar alla 

sinnesförmågor. I detta examensarbete analyserades samtliga övningar i de tre läroböckerna i 

spanska för år 6 (Peltonen 2012). 

3.2 Teori och metod   

3.2.1 The Dunn & Dunn Learning Styles Model 

Forskarna Dunn, Dunn och Treffinger (1995) har utarbetat en modell för hur man ska komma 

fram till vilken lärstil eleven har. Även om det är fler parametrar i denna modell utgår den från 

några grundfaktorer: information samt emotionella, fysiska och sociala faktorer i skolmiljön. 

Forskarna tar upp hur man ordnar information, vad som har inverkan på koncentrationen och 

därmed påverkar förmågan att ta till sig information (Dunn mfl, 1995). Denna teori kommer ligga 

till grund för dennas studies analys av övningsböcker i spanska. Denna lärstilsteori har fått störst 

spridning i Sverige (Calissendorff, 2005:173). I lärstilsmodellen har de fyra sinnena stor betydelse: 

det visuella, det auditiva, det taktila och det kinestetiska.  

 

Denna teori fokuserar på att finna individuella lärstilar och den baseras på nedanstående 

teoretiska grundprinciper. Varje individs lärstil är en biologisk utveckling av den personliga 

karaktären vilket innebär att olika metoder, undervisningsmiljöer och resurser är effektiva för 

vissa och ineffektiva för andra.  De flesta människor har lärstilspreferenser, och individuellt sett 

skiljer de sig markant. Individuella lärstilar existerar och effekterna av dem kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Ju starkare lärstilen är, desto viktigare blir det att finna lämpliga 

instruktionsstrategier som överensstämmer med elevens lärstil. Eleven kan utnyttja sin lärstil när 



 

 

hen lär sig något nytt och svårt. Används modellen dessutom i en matchande miljö, med metoder 

och resurser anpassade för elevens lärstil, uppnås högre resultat och positivare attityd än om de 

inte får detta tillgodosett. Därför kan de flesta lärare ha dessa lärstilar som hörnstenar i sin 

undervisning (Dunn mfl, 1995).  

 

Modellen som visas nedan i figur 1 består av 21 olika faktorer, dock är inte alla faktorer viktiga 

för alla individer. Av dessa 20 faktorer har en individ generellt sett 6 till 14 faktorer som genom 

ett specifikt analysinstrument kan påvisa en styrande lärstil. Är lärstilen stark är det särskilt viktigt 

att få detta stildrag och behov tillgodosett. Får eleven instruktioner som matchar sin lärstil 

kommer hen med säkerhet att prestera bättre (Boström, 2004:18).  
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Figur 1: Förenklad figur av Dunn och Dunn lärstilsmodell som visar 20 olika faktorer som påverkar inlärning.  

I modellen beaktas fyra olika lärstilar som i The Dunn & Dunn Learning Style Model benämns 

som perceptuella element men som i studien benämns som lärstilar.  

 

 Det visuella: lära sig genom att se, t.ex. att, läsa, skriva och titta på kartor och tabeller. 

 Det auditiva: lära sig genom att lyssna, t.ex. hörövningar, lyssna på föreläsningar och delta i 

diskussioner.  

 Det kinestetiska: lära sig genom att röra sig, känna och uppleva. Med hjälp av rollspel, dans och 

dramatiseringar. 

 Det taktila: lära sig genom beröring, t.ex. genom spel, pussel, dataprogram.  
                                 (Boström, 2004:19, Tornberg, 2009: .24)  

 



 

 

Utöver den mångsensoriska Dunn & Dunn Learning Style Model finns även en multisensorisk 

metod och med detta avses att flera sinnen aktiveras samtidigt (Boström 1998:57). Vid inlärning 

är det starkaste sinnet viktigast, men då flera sinnen stimuleras lär sig eleven bäst. Att involvera 

flera sinnen leder till större flexibilitet och därför avfärdar Boström (1998) uppfattningen att man 

enbart ska arbeta med elevens starkaste sinnesförmågor och undvika de svaga (Boström, 1998: 

57). Med multisensoriska övningar kan läraren nå alla elever lättare i en klass, elevernas minne 

förbättras och ger dem dessutom möjlighet att förbättra sina svaga sinnen (Grinder, 1999:54). 
 

The Dunn & Dunn Learning Style Model har kritiserats för att den bara täcker en del av 

lärandeprocessen. Svaret på kritiken är att den uttryckligt ska användas parallellt med andra 

pedagogiska teorier. I en lärandeprocess är det inledningsskedet som är av störts betydelse och en 

förutsättning för att gå vidare med lärandet. Kritik har även riktats mot modellen innebär en risk 

för att enbart se detaljer och missa helheten (Boström, 2004:62 ff).  

 

I denna studie kommer Dunns modell att avgränsas till endast en faktor: de fyra perceptuella 

elementen (lärstil) visuellt, auditivt, kinestetiskt och taktilt (VAKT) som följer Peltonens (2012) 

beskrivning. Anledningen till valet av dessa element är att den faktorn är möjlig att undersöka i 

övningsböcker. Med hjälp av samma modell analyseras även hur många sinnen som aktiveras i 

verbövningarna. Övningarna analyseras utifrån styrningsgraderna styrda, relativt styrda och till viss 

del fria, för att undersöka i vilken utstäckning eleverna erbjuds vara kreativa och reflekterande i sitt 

tänkande. Och detta görs utifrån Hultén och Markos (2010) och Peltonen (2012) analysmodell 

(Hultén & Markos, 2010: 17-18, Peltonen, 2012). Såväl dessa teorier som tidigare forskning 

kommer att användas som utgångspunkt för att diskutera resultatet. 



 

 

4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Grammatikundervisningen är viktig vid inlärning av ett nytt språk och i spanskan är det centralt 

att lära sig verb. I den rådande läroplanen Lgr 11 understryks vikten av variation vad gäller 

arbetssätt i språkundervisningen. De varierande arbetssätten står även i fokus i lärstilsteorin. 

Syftet med denna studie är att undersöka med vilken frekvens verbövningar i spanska 

övningsböcker erbjuder variation av lärstil, styrningsgrad och multisensoriska övningar. 

4.2 Frågeställningar  

För att nå syftet ställs följande frågor: 

 Med vilken frekvens förekommer verbövningar av visuell, auditiv, taktil och kinestetiskt 

karaktär i övningsböckerna? Vilken utformning har dessa verbövningar?   

 Med vilken frekvens är verbövningarna multisensoriska eller fokuserar bara på ett sinne?  

 Med vilken frekvens är verbövningarna styrda, relativt styrda eller till viss del fria?  



 

 

5. Metod  

5.1 Metod för datainsamling 

Syftet med denna studie är att undersöka med vilken frekvens verbövningar i spanska 

övningsböcker erbjuder variation av lärstil, styrningsgrad och multisensoriska övningar. En 

kvantitativ innehållsanalys väljs på grund av att ett stort antal övningar i de valda 

övningsböckerna analyseras. Vid räkning av frekvens av olika element och kategorier är en 

kvantitativ metod motiverad (Bell, 2006:29). Innehållsanalysen bidrar till att man kan finna 

mönster i ett större källmaterial (Bergström & Boréus, 2005: 45). En förutsättning för att 

genomföra en innehållsanalys är att använda sig av tydliga principer för hur materialet ska 

klassificeras (Esaiasson m.fl., 2012: 206). För att göra detta preciseras nedan vad en verbövning är 

och de olika definitionerna av visuella, auditiva, kinestetiska, taktila -övningar och styrningsgraden i 

verbövningar. Dessa tolkningsregler skapar gynnsammare förutsättningar för andra att kunna 

upprepa studien (Denscombe, 2009:45). Ett kodningsschema används för att kunna kategorisera 

de olika verbövningarna i övningsböckerna. Schemat används eftersom analysen görs manuellt 

och det används konsekvent för att det underlättar att finna mönster eller olikheter i texterna 

(Bergström & Boréus, 2005).  
 

5.2 Urval 

Enligt Esaiasson m.fl. (2012) är idealet att studera samtliga källor som påträffas inom en viss 

kategori.  I flertalet situationer är det dock omöjligt att inräkna alla källor eller analysenheter och 

därför behöver ett urval göras. Alternativet då är att använda sig av ett slumpmässigt eller icke 

slumpmässigt delurval (Ibid:171). Då är det enligt Bergström och Boréus (2000) viktigt att man 

tidigt begränsar sitt material. Vid valet av urvalsmetod är det av stor vikt att kunna motivera sitt 

val. Det ställs även ett krav på urvalets storlek för att kunna dra några slutsatser (Bell, 2006:129). I 

och med det stora antal läroböcker som finns att tillgå och den tids-och utrymmesmässiga 

begräsningen blir det omöjligt att studera ett totalurval. Således görs i denna studie ett delurval av 

tio övningsböcker som inte är slumpmässig. Beslutet att välja tio övningsböcker grundas på 

kravet på ett tillräckligt stort urval. Urvalet görs sålunda dels utifrån förlag då det är välkända 

läromedelsförlag som har producerat läromedlen. Analysen görs av två läromedel från varje förlag 

för att uppnå kravet på tillräckligt stort urval. Det görs ett icke slumpmässigt urval vad gäller valet 

av årskurser då dessa preciserade verbövningar, ska ordet verb finns med i övningens huvud- eller 

undertitel, eller om där finns specifika ord som är förknippade med verb, till exempel presens 

eller preteritum, är mer förekommande i dessa årkurser alltså ett motiv för att uppnå en viss 



 

 

kvantitet för att kunna dra några slutsatser. Därför valdes årkurserna sju och nio icke 

slumpmässigt. Det hade även varit relevant att inkludera årkurserna sex och åtta men med tanke 

på tids-och utrymmesbegränsningen gjordes detta delurval. De övningar där det specifikt 

preciseras att övningen innebär att eleverna ska arbeta med verb ingår i analysen. Själva ordet verb 

ska finnas med i övningens huvudtitel, undertitel eller har ett verbtempusord i instruktionen, till 

exempel preteritum för att övningen ska kategoriseras som en verbövning. Detta görs för att 

undvika tveksamheter om huruvida en övning ska räknas som en verbövning eller inte. 

Sammanlagt analyseras 334 verbövningar i nedanstående tio läromedel: 

 

1. ¡Vale! 7 Övningsboken, Örjan Hanson och Inmaculada Kemper (Bonniers, 2004)  

2. ¡Vale 9! Övningsboken, Örjan Hanson utgavs (Bonniers, 2006)  

3. Amigos dos: ejercicios, Monika Saveska Knutagård och Anette de la Motte (Liber, 2013)  

4. Amigos cuatro: ejercicios, Monika Saveska Knutagård, Anette de la Motte och Horacio Lizana 

(Liber, 2011)  

5. Tapas 2, Camilla Alves, Teresa Eriksson, Tove Johnson, Mira Noreen, Manuel Medina 

och Francisco Rodríguez (Bokförlaget Natur och Kultur, 2006)  

6. Tapas 4,Camilla Alves, Lena Aronsson, Teresa Eriksson Mira Noreen Francisco 

Rodríguez och Eva Sigsjö (Bokförlaget Natur och Kultur, 2006) 

7. ¡Vamos! 2 övningsbok, Harriette Persson, Erik Cardeüs och Dennis Hjelmström (Bonnier 

utbildning, 2010)  

8. ¡Vamos! 4 övningsbok, Harriette Persson, Erik Cardeüs och Dennis Hjelmström (Bonnier 

Utbildning, 2012)  

9. Colores 7 övningsbok, Chris Alfredsson och Anneli Johansson (Natur och Kultur, 2008)  

10. Colores 9 övningsbok, Chris Alfredsson och Anneli Johansson (Natur och Kultur, 2010) 

 

5.3 Bearbetning och analysverktyg  

För att uppnå studiens övergripande syfte analyseras frekvensen av grammatikövningar som kan 

kategoriseras som visuella, auditiva, kinestetiska och taktila (VAKT) verbövningar i 

övningsböckerna. Vidare analyseras huruvida verbövningarna är multisensoriska (om fler än ett 

sinne aktiveras) eller endast aktiverar ett sinne, samt vilken styrningsgrad verbövningarna har: 

styrda, relativt styrda eller till viss del fria. Styrningsgraden handlar om hur eleverna ska lösa 

övningarna och vilka alternativ som ges till eleverna när de gäller arbetsätt med fokus på 

reflektion och tankesätt. Därav får styrningsgraden en relation med lärstilarna i och med att 

styrningsgraden också till stor del styr aktiveringen av elevernas lärstilar. Analysmodellen som 

används i analysen av verbövningarnas visuella, auditiva, kinestetiska, taktila karaktär och dess 

styrningsgrad bygger på Hultén och Markos (2010) definitioner som de har använt i studien av 

lärstilar och perception i läroböcker för skolämnet svenska för år 7-9 (Hultén & Markos, 2010: 



 

 

17-18). Denna modell har även använts i en studie av variation i spanska läromedel i årskurs sex 

vad gäller lärstilar (Peltonen, 2012). I denna studie ligger dessa definitioner till grund för 

kategoriseringen av verbövningarna vad gäller aktiverande av lärstil, sinnen, och styrningsgrad.  

 

De frågor som kommer att ställas vid analysen är till hjälp för att kunna kategorisera 

verbövningarna och kunna svara på frågeställningarna till studien. Frågorna är följande:  

 Vilken lärstil syftar verbövningen till att aktivera? Den visuella, auditiva, kinestetiska eller 

taktila? Hur ser övningarna ut? Får eleven skriva, läsa eller betrakta? Går uppgiften ut på 

att eleven samtalar, diskuterar, läser högt eller lyssnar? Får eleven röra sig i övningen? 

Finns det någon typ av kroppslig aktivitet?  Kan eleven använda sig av händerna i 

övningen, till exempel färglägga, göra ett spel eller spela spel?  

 Är verbövningarna styrda, relativt styrda eller till viss del fria?  

I anslutning till ovanstående frågor används följande definitioner för att kategorisera övningarna i 

de olika kategorier och kombinationer som presenteras nedan.   

 

Visuella övningar Auditiva övningar. Kinestetiska övningar.   Taktila övningar 

I dessa övningar ligger 

fokus på att se, genom 

att läsa texter, titta på 

tabeller och bilder. 

Det kan även handla 

om att skriva, t ex att 

fylla i tabeller, korsord 

eller organisera ord i 

en speciell ordning.  

Att läsa texter och 

fylla i luckor räknas 

även de som visuella 

övningar. 

Den centrala i 

uppgiften är att 

använda hörseln, vilket 

innefattar både lyssna 

och tala. Vanliga 

övningar är 

hörövningar. 

Dialogövningar och 

samtal kan räknas till 

auditiva övningar. De 

kan vara utformade så 

att man ska svara på 

frågor, läsa högt eller 

diskutera i par eller 

grupp.  

 

Ger eleven en chans 

att vara fysiskt aktiv 

med sin kropp. Det 

kan handla om 

rollspel, om att 

intervjua och att spela 

upp dialoger och 

intervjuer.  

 

Centralt är beröring. 

Att eleven får 

använda händerna 

genom att klottra, 

anteckna, skissa, 

samtidigt som hen 

lyssnar. 



 

 

Figur 2 Kategorisering av övningar. 

 

Styrda övningar Relativt styrda övningar Till viss del fria övningar 

Där finns ett fast syfte och 

det finns bara ett korrekt svar. 

Här är det centralt att fylla i 

tabeller, lucktexter, och 

korsord. 

Här kan det t ex handla om 

att svara på frågor som har 

givna svar, men det ges även 

utrymme för reflektion. 

Uppgiften har ett styrt 

ändamål men varierar utifrån 

varje enskild elev. 

Här får eleverna använda sin 

kreativitet i någon form, till 

exempel genom att hitta på 

egna meningar muntligt eller 

skriftligt eller själva komma 

på den grammatiska regeln. 

Men de måste ändå hålla sig 

till bokens förslag. 

Figur 3. Precisering av styrningsgraderna  

 

Vid analysen förs övningarna in i ett kodningsschema se bilaga 1. Detta görs utifrån följande fyra 

kategorier och tolv kombinationer vad gäller lärstilarna. Dessa kategorier och kombinationer av 

lärtsilar bygger till stor del på Peltonen (2012) och Hultén & Markos (2010) uppdelning.    

 V (visuell), A (auditiv), K (kinestetisk), T (taktil),  

 VA (visuell-auditiv), VK (visuell-kinestetisk), VT (visuell-taktila), AK (auditiv-

kinestetiska), AT (auditiv-taktil), KA (kinestetisk-auditiv), KT (kinestetisk – taktil), 

 VAK (visuell- auditiv -kinestetisk), AKT (auditivt-kinestetisk-taktil), VAT (visuell-auditiv-

taktil) VKT (visuell-kinestetisk-taktil)  

 VAKT (visuell- auditiv-kinestetisk-taktil).   

 Därefter kan de ovanstående kategorierna och kombinationer stå i kombination med 

verbövningens styrningsgrad som grundas i Hultén och Markos (2010) definitioner nedan:  

 S (styrd) 

 RS (relativt styrd) 

 TF (till viss del fri) 

 Dessa tre kan förekomma i kombination med de 16 andra faktorerna ovan. Vilket gör att 48 

kombinationer totalt blir möjliga i kodningsschemat. Nedan beskrivs analysens genomförande.  

 

 Först bestämdes vad som skulle klassas som en verbövning och i denna studie gäller 

följande: I en verbövning ska ordet verb finns med i övningens huvud- eller undertitel, 



 

 

eller om där finns specifika ord som är förknippade med verb, till exempel presens eller 

preteritum.   

 Därefter analyserades varje enskild övningsbok i syfte att sortera vilka övningar som ingår 

i kategorin verbövning.  

 Därefter analyserades uppgifterna i alla 10 övningsböcker för att sortera in de i en av de 

olika 48 kombinationer som de kunde klassas in i. 

 Då de sorteras fördes kombinationerna in i ett kodningsschema ett exempel visas nedan 

och resterande i bilaga 1.   

 

Tabell 1. Colores 9 (Natur och Kultur) 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V V V 

2 V V VAK 

3 VK V VAK 

4 VK V V 

5 V V V 

6 V V  

7 V V  

8 V   

9 V   

10 V   

11 V   

12 V   

13 V   

14 V   

 

 Därefter fördes kodningsschemat in i ett Excel-dokument för att sammanställa resultatet 

av verbövningarna i de 10 övningsböckerna.  

 Resultatet sammanställdes utifrån frågeställningarna och sen utformades relevanta figurer 

för att presentera resultatet.  

 Resultatet redovisas i procent, där 100 procent är den totala andelen analyserade 

verbövningar som ingår i kriteriet för studiens typ av verbövning  

 



 

 

5.4 Etiska överväganden  

Forskare har ett särskilt ansvar gentemot de människor som medverkar i forskningen.  De har 

även ansvar mot alla dem som sekundärt kan påverkas av forskningen och gagnas av 

forskningsresultatet, skriver Vetenskapsrådet (2011).  

 

Forskningsresultaten har vid sidan av nyttan ofta ett egenvärde. Det finns ett etiskt motiverat 

imperativ att idka forskning: forskningskravet. Ett stort antal forskningsetiska problem kan 

beskrivas som vägningar mellan dessa krav (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

När det gäller textanalys är det viktigt att se om valet av texter och hur de framställs och tolkas 

leder till problem ur ett etiskt perspektiv. I det här fallet är forskningskravet skäl nog att 

problematisera och skapa kunskap om på vilket sätt dessa yrkesverktyg (övningsböcker) har en 

väsentlig korrelation till lärstilsteorier.  

5.5 Reflektion över metod  

Analysens metod är viktig att kritiskt granska för att veta om den information som framkommer 

är tillförlitlig och giltig. Det är av vikt att förhålla sig till dessa centrala begrepp, dvs. reliabilitet och 

validitet (Bell, 2005:117). Validiteten gäller huruvida analysen mäter eller besvarar det som analysen 

avser att mäta (Bell, 2005:117). Validiteten i studien tillgodoses genom att dess frågeställningar 

ställs emot och jämförs med teorier och andra studier inom det gällande forskningsområdet. För 

trovärdigheten är det viktigt att förhålla sig objektiv i alla delar av undersökningen. Reliabiliteten är 

ett mått på i vilken grad ett tillvägagångsätt ger samma resultat under andra liknande förhållande. 

Detta gäller såväl insamlings- som analysmetod (Bell, 2005:117). Därför görs en pilotstudie för att 

testa analysinstrumentet och för att träna upp analysögonen. Det är viktigt att det finns en 

utskriven klassificering som klart definierar vad som i denna analys ska klassas som en 

verbövning, för att vid tveksamheter göra det möjligt att skilja ut de övningar som ska analyseras. 

Vilket även medför att vissa övningar sorteras bort och ger ett eventuellt bortfall av 

verbövningar. Det är även viktigt att ha definitionerna av lärstilar klara och vara väl förtrogen 

med innebörden av dessa.  Även kodningsschemat som används ökar reliabiliteten av analysen. 

6. Resultatredovisning 

Resultatet presenteras tematiskt utifrån de olika frågeställningarna som studien omfattar.  I figur 2 

nedan visas de 334 verbövningarnas fördelning i de analyserade övningsböckerna. Resultatet visar 

den stora variationen när det gäller fördelningen av verbövningarna mellan de analyserade 

övningsböckerna. 



 

 

 

 

Figur 4: Fördelning av verbövningar i övningsböckerna.  

 

Variationen av fördelningen av verbövningar i böckerna visar på en kraftig spridning. Den 

övningsbok som innehåller flest verbövningar är Amigos 4 (Åk 9) som innehåller totalt 100 

verbövningar enligt den kategorisering för verbövning som används i denna studie.  Förhållandet 

mellan Amigos 4 och den övningsbok som innehåller minst antal verbövningar, Tapas 2, som inte 

uppvisar någon verbövning som stämmer överens med studiens kriterier är påfallande. 

Verbövningarna kan finnas implicit i Tapas 2, dvs. att läroboken innehåller verbövningar ändå 

men att det uttryckligen inte står det, i andra övningar och därmed kommer de inte med i denna 

undersökning. Om man ser till de andra övningsböckerna är spridningen relativt jämn.  

 

Resultatet gällande med vilken frekvens verbövningar av visuell, auditiv, taktil och kinestetisk karaktär 

(VAKT) förekommer i övningsböckerna presenteras nedan i figur 3.  

 

Kategorier (VAKT) Procent 

V (visuell) 85,12 % 

A (auditiv) 3,13 % 

      K (kinestetisk) 10,44 % 

                   T (taktil)  1,31 % 

 

Figur 5: Procentuell andel visuell, auditiv, kinestetisk och taktil lärstil i samtliga 334 verbövningar.  
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Observera att flera kategorier av lärstilar kan förekomma i samma övning, vilket gör att en övning 

kan förekomma två gånger i resultatet. Resultatet visar att 85,12 procent av alla analyserade 

verbövningar är visuella eller har inslag av visuell karaktär. Den kinestetiska lärstilen är 

representerad med 10,44 procent, den auditiva med 3,13 procent och det är endast 1,31 procent av 

verbövningarna som aktiverar den taktila lärstilen. Det är alltså en klar dominans av verbövningar 

som aktiverar av den visuella lärstilen. 

 

 

Figur 6: Andel procent av antal stimulerade sinnen i verbövningarna. 

 

I materialet finns alltså verbövningar som aktiverar fler sinnen än ett. Vad gäller frågeställningen I 

vilken grad är verbövningarna multisensoriska eller fokuserar på ett sinne? presenteras resultatet ovan i figur 

4, och med belysande exempel. Av de 334 verbövningar stimulerar 87 procent ett sinne. 13 

procent av de totala verbövningarna är multisensoriska, dvs. flera sinnen aktiveras samtidigt. Det 

är nästan alltid en lärstil som premieras då de mest förekommande verbövningarna bara aktiverar 

ett sinne. Exempel 1 nedan illustrerar en övning där flera sinnen aktiveras: 

 

Exempel 1 (Saveska Knutagård, de la Motte, Lizana, 2011:85).  

 L Escribe y escucha (översättning: ”Skriv och lyssna!”) 

1 Skriv rätt verb i rätt form.  

Marta: Félix, ¿_________(vill) salir esta noche?  

Felix: No__________( kan). Tengo que estar en casa mientras vosotrso _____(roar sig)  

osv… 

2 Lyssna och rätta.  

     

87% 

11% 

2% 

Verbövningarnas sinnesstimulering   

Ett sinne

Två sinnen

Multisensorisk



 

 

I exempel 1 får eleven använda sig av två sinnen; den visuella genom att fylla i luckorna i texten 

och den auditiva då hen ska lyssna efter svaren för att rätta övningen. 

 

Frågeställningen med vilken frekvens verbövningar av visuell, auditiv, taktil och kinestetisk karaktär 

förekommer i övningsböckerna och vilken utformning dessa verbövningar har presenteras i Figur 

5.. Andelen kategorier och kombinationer oberoende av verbövningens styrningsgrad illustreras. 

Det resultat som framkommer är att V (visuell) är den ojämförligt största kategorin,  

286 i antal och 85,5 i procentandel. Av de möjliga 4 kategorierna och 16 kombinationer framkom 

endast 2 kategorier V(visuell), K (Kinestetisk) och 6 kombinationer VA (visuell-auditiv), KV 

(kinestetisk-visuell), VT (visuell-taktil), KVT (kinestetisk-visuell-taktil), VAK (visuell-auditiv-

kinestetisk) och VAKT (visuell- auditiv-kinestetisk-taktil). 

 
 Kategorier och kombinationer 

(VAKT) 
Antal kategorier och 

kombinationer 
Procent av kategorier och 

kombinationer 

V 286 85,5 % 
K 8 2,4 % 

VA 6 1,8 % 
KV 25 7,4 % 
VT 2 0,6 % 

KVT 1 0,3 % 
VAK 1 1,5 % 

VAKT 5 0,3 % 
2 kategorier &  

6 kombinationer 
Totalt antal  

334  
Total procent  

100 

Figur 5: Andelen kategorier och kombinationer oberoende av styrningsgrad. 

 

Styrningsgraden är alltså en påverkansfaktor i sig när verbövningar utformas. Nedan visas vilket 

utrymme dessa verbövningar har fördelat efter styrningsgrad och lärstilar.  Det kommer även ges 

exempel ur böckerna för att påvisa den mest frekventa utformningen av dessa verbövningar.  

 I figur 6 visas de resultat som framkom utifrån frågorna: Med vilken frekvens är verbövningarna 

styrda, relativt styrda eller till viss del fria? och Hur fördelas andelen lärstilar (VAKT)?  
 

STYRD RELATIVT STYRD TILL VISS DEL FRI 

 S V          212 RS V        53 TF V         21 
S K            1 RS K         5 TF K          2 
S VA         6 RS KV      7 TF KV        4 
S KV        14 RS VT      1 TF VT        1 
S VAKT     1 RS VAK    3 TF VAK     2 

  TF KVT      1 
Totalt antal kombinationer 

234 st  
(70 %) 

Totalt antal kombinationer 
69 st 

(21 %) 

Totalt antal kombinationer  
31 st 
(9 %) 

Figur 6: Antalet och den procentuella andelen av de styrningsklassade verbövningar, och fördelningen av lärstilar. 

 



 

 

Resultatet ovan visar att av alla 334 övningar som analyserats är 70 procent styrda, vilket innebär 

övningar med att t.ex. fylla i en tabell eller en lucktext, och att det enbart finns ett korrekt svar. 21 

procent av övningarna är relativt styrda vilket innebär att övningarna har ett korrekt svar men ger 

visst utrymme för eget tänkande och reflektion. Endast 9 % är till viss del fria (TF), dvs. ger 

utrymme för elevens kreativitet men hen måste ändå förhålla sig till bokens förslag.   

 

Av de 48 möjliga kombinationerna av VAKT med styrningsgraderna framkom 16 kombinationer 

i studien och 29 kombinationer uteblev helt. Den dominerande kombinationen i 

övningsböckerna är S V (styrd visuell övning) som utgör 212 stycken av det totalt 334 

verbövningarna. Den andra dominerade kombinationen är RS V (relativt styrd-visuell övning) 

som utgör 53 stycken och TF V (till viss del fri övning) som utgör 21 stycken av det totala antalet 

kombinationer. Av resultatet kan man utläsa att det dominerade sinnet som aktiveras i 

verbövningarna är det visuella, vilket innebär att övningarna går ut på att fylla i tabeller, lucktexter, 

läsa och svara på frågor som exempel 2 nedan från Colores 7 (2008) illustrerar. 

 

Exempel 2 (Alfredsson, Johansson, 2008:112). 

 

 ¿Como se dice? 

Hur säger man? Fyll i rätt verb från rutan.  

a) Pedro y Elena_________en Argentina 

b)-¿______ahora, Susana?  

c)_______inglés  

d)Javier _______los billetes.  

e)-Chicos¿________algo?  

f) Mis abuelos y yo____por teléfono.    

   

Denna övning belyser den mest frekventa kategorin S V (styrd -visuell). Den går ut på att fylla i 

den rätt verbformen i texten från rutan med verben. Den klassas som visuell eftersom syftet till 

största delen är att eleven ska se och skriva det korrekta svaret i lucktexten och det således bara 

finns ett rätt svar. Därav går den dessutom in under kategorin styrd övning. Då det endast är 48 av 

det totala antalet verbövningarna som tillgodoser andra lärstilar än den visuella, är dessa klart 

underrepresenterade.  De kinestetiska och auditiva lärstilarna involverar dock i denna kombination 

att man har en viss interaktion med en klasskamrat genom t.ex. rollspel, dialog eller diskussion. 

De relativt styrda och till viss del fria övningarna representeras framförallt av denna typ. Se exempel 

3 nedan ur Vamos cuatro (2012).  
  

Coméis compra 

hablamos viven 

estudio terminas 



 

 

Exempel 3 (Persson, Cardeüs, Hjelmström, 2012:62). 

 

9.¿Dónde qué, adónde o por qué?  

Hitta med hjälp av bilder och verbfraser i rutan på minst sex minidialoger.  

Exempel: - adónde vas en tren  

                 - Voy a EE. UU.  

 

 

Denna verbövning klassas som en kinestetisk övning på grund av att den går ut på att rollspela och 

hitta på vad som händer. Den går även in under kategorin till viss del fri övning eftersom det redan 

finns färdiga ramar för vilka verb och vilka platser som man kan befinna sig på i dialogen.  Dock 

ger den utrymme för egna förslag och viss kreativitet. I övningsböckerna dominerar främst de 

enskilda skrivövningarna.  

Exempel 4 nedan visar en relativt styrd övning från övningsboken Amigos cuatro (2006).  

 

Exempel 4 (Alfredsson, Johansson, 2010:105).   

  4.Vilket verb använder du när du kan byta ut är mot befinner sig och ligger?  

(Saveska Knutagård, de la Motte & Lizana, 2006, s.37)  

 

Övningen är relativt styrd på grund av att den har ett korrekt svar men den erbjuder även eleven ett 

tillfälle att reflektera över användningen av verbet. De övningar som klassas in i kategorin till viss 

del fri är totalt 9 procent. Exempel 5 visar en till viss del fri övning i Colores 9 (2010)  

 

Exempel 5 (Alfredsson, Johansson, 2010:105).   

4. Escribe  

 Skriv fem egna meningar i preteritum.  

     



 

 

Denna övning klassas in i kategorin till viss del fri eftersom den ger eleven utrymme att komma på 

egna meningar skriftligt, men övningen är ändå styrd av boken eftersom den ska skrivas i en 

specifik verbform.  Den övningstyp som dominerar i övningsböckerna är den som klassas som 

styrd vilket innebär att den är utformad så att det bara finns ett korrekt svar och att eleven får fylla 

i ett färdigt mönster, t.ex. som en tabell, ett korsord eller en lucktext. Exempel 6 visar ett exempel 

på en styrd övning. 
 

Exempel 6 (Saveska Knutagård, de la Motte, Horacio, 2011: 37). 

 

 

J Repite (översättning: ” Repetera!”) 

Skriv det som fattas                                  

Yo   Estoy 

Tú    

Él/ella/Ud    

Nosotros   Somos 

vosotros   

Ellos/ellas/Uds  Están 
 

 Övningen i exempel 6 kategoriseras som styrd eftersom den följer de angivna kriterierna, och går 

ut på att fylla i den korrekta verbformen i tabellen. Detta ger eleven litet utrymme för att tänka 

själv och komma på lösningar eller regler. I de analyserade böckerna finns det ingen signifikant 

skillnad mellan årskurserna vad gäller spridning och utformning av övningarnas styrningsgrad. De 

styrda övningarna dominerar. Exempel 7 visar ett induktivt arbetssätt och illustrerar en övning där 

eleven ges utrymme att tänka själv och finna regeln på eget sätt. 
 

Exempel 7 (Saveska Knutagård, de la Motte, Horacio 2011:122). 

Gerundium  

A Escribe   

Hur bildas gerundium i spanska?  

 

 

 Det som framkommer i analysen är att den typ av verbövning utifrån lärstil som är mest frekvent 

är den visuella. Den förekommer mest frekvent i kombination med styrningsgraden styrd. Således 

kan de flesta verbövningarna kategoriseras som visuella och styrda. Vilket betyder att de mest 

förekommande verbövningarna består av färdiga tabeller och luckövningar som innebär att 

eleven skriver det korrekta svaret. Även dessa övningar stimulerar till största del enbart ett sinne, 

det visuella. Det mindre frekvent förekommande verbövningarna är de som stimulerar de taktila 



 

 

och kinestetiska lärstilarna och även de som stimulerar flera sinnen samtidigt. Eleverna erbjuds 

minimalt med verbövningar som ger de utrymme att vara kreativa och tänka själva då de till viss 

del fria övningar är näst intill obefintliga i övningsböckerna.  

7. Diskussion  

I och med det stora inflytande som läromedel har på undervisningens innehåll och genomförande 

och framförallt det stora inflytande som övningsboken fortfarande har i just språkämnena är det 

motiverat att titta på hur övningsboken är utformad (Ammert, 2011: 28, 283, Englund, 1999: 25). 

Att få mer kunskap om hur det faktiskt ser ut i övningsböckerna kan ge en ökad medvetenhet 

hos lärare i språk. Forskning har visat att övningsboken har stor inverkan på ämnet och att den 

används i stor utsträckning (Englund, 1999:25). Hur övningsboken sedan hanteras i 

undervisningen och till vilken grad den faktiskt används, är ändå upp till den enskilda läraren 

(Skolverket, 2006). Den skillnad som faktiskt finns böckerna emellan kan ge konsekvenser för 

elevernas lärande av grammatik. Forskning som har nämnts påvisar att läroböckerna dominerar 

undervisningen och framförallt språkundervisningen (Englund, 1999). Eftersom läraren 

bestämmer till vilken grad övningsboken används får den därav olika betydelse för elevens 

enskilda utveckling i ämnet och för hur väl den enskilda elevens lärstil blir tillgodosedd i 

undervisningen (Skolverket, 2006). Följaktligen har även skolans eller läraren val av läromedel 

betydelse i och med att det i denna studie fanns markanta skillnader i mängden verbövningar som 

erbjuds i övningsböckerna.  

 

I analysen av alla verbövningarna är det slående att i princip alla följer samma struktur vilket är i 

linje med Hultén och Markos (2010) studie att övningarna är enformiga i läroböckerna. 

Majoriteten av verbövningar som eleverna erbjuds är visuella då de innebär att de ska läsa och 

skriva, och är styrda då det endast finns ett korrekt svar att fylla i färdig tabell eller textlucka. 

Verbövningarnas styrningsgrad får konsekvenser för hur eleven utvecklar sin problemlösande 

förmåga, befästa språkkunskaper och allmänt bli medveten om och tillämpa sin lärstil. 

Konsekvensen av övningarnas styrda styrningsgrad blir att eleverna erbjuds minimalt med 

utrymme för variation av arbetsätt och lärstil, vilket minskar möjligheten för eleverna att variera 

lärstil och även att reflektera och tänka fritt. 

 

Frekvensen av en viss typ av verbövningar ger påfallande konsekvenser för de eleverna som har 

kinestetisk, taktil och auditiv lärstil. Detta kan leda till att dessa elever finner språkstudierna svåra 

och meningslösa och avslutar sina språkstudier på grund av att de inte fått det rätta lärstödet. 

(Tornberg, 2009:147–159, Skolverket, 2011b). Med tanke på den forskning som Boström (2004) 

presenterar gällande att många elever som har så kallade inlärningssvårigheter och är 

lågpresterande ofta har en kinestetisk och taktil lärstil. Kan detta vara en konsekvens att ett stort 



 

 

antal elever inte fullföljer sina språkstudier. Eftersom övningsböckerna inte är optimalt 

utformade måste läraren alltså ha goda kunskaper i att introducera nytt och svårt material på ett 

annat sätt, så det når alla.  Dock kvarstår problemet att flertalet lärare inte vet hur det ska 

introducera sådant material på ett taktilt och kinestetiskt sätt (Boström, 2004: 54). Den 

lärstilsmetodik som Boström (2004) förespråkar betonar variationen, vilket ger fler elever 

möjlighet att lyckas och att arbetssättet upplevs som positivt, men denna undervisningsmetod är 

krävande vad gäller förberedelser för läraren (Boström 2004). Det finns många fördelar med 

denna teori men i och med dagens höga arbetsbelastning som lärare har kan det vara svårt för 

flertalet att använda sig av denna teori på grund av att den just kräver mer förberedelser av 

läraren. I och med det som Boström (2004) konstaterar i sin avhandling att om undervisnings ges 

med hänsyn till elevernas individuella lärstilar kan bidra till en mer motivationskapande 

grammatikundervisning (Boström, 2004) Då Tornberg (2009) hävdar att grammatik är den 

tyngsta delen i ett språk (Tornberg, 2009: 147-159). Är det viktigt att se till det som Boström 

(2004) kommit fram till i sin avhandling gällande grammatikundervisning i relation till den 

individuella lärstilen och motivationen (Boström, 2004).  

 

Som tidigare nämnts är majoriteten av verbövningarna visuella och styrda och till stor del aktiverar 

de bara ett sinne. Den multisensoriska metod som Boström (1998) förespråkar stimulerar 

utvecklingen av alla sinnen och inte bara det starkaste. Därigenom ökar chansen att nå alla elever 

(Boström, 1998: 57, Grinder, 1999:54). I och med studiens resultat då 87 procent av övningarna 

aktiverar endast ett sinne får det konsekvensen att andra sinnen inte får användas i lika hög 

utsträckning som de skulle kunna göras om övningarna hade varit utformade utifrån teorin om 

lärstilar.       

 

Övningsböcker har sina fördelar. Ammert (2011) menar att de skapar en ”gemensam mening” 

hos lärare och elever, både tankemässigt och ideologiskt (Ammert, 2011: 282). Det påvisas även i 

forskningen att läromedlet till störst del styr innehållet och i mindre grad arbetssättet (Englund, 

1999:334, Ammert, 2011: 285). I denna studie kan det skönjas i likhet med Hultén och Markos 

(2010) studie att läroboken och i detta fall övningsboken inte har nått upp till de krav som finns 

enligt kursplan, läroplan och elevernas lärstilar och behov. Läroboken har följaktligen inte nått 

den utveckling för att uppnå dessa krav. Denna studie ställer sig bakom Hultén och 

Markos(2010) konklusion att om man vill uppnå en skola för alla, som dagens samhälle betonar 

som viktigt, är det följaktligen nödvändigt att lärare granska sina läromedel utifrån de komplexa 

krav som ställs i undervisningssituationer, och på lärares eget ansvar anpassar övningarna till de 

individuella behov som varje elev har. Utifrån studiens resultat vad gäller lärstilsteorin är det av 

svårt att generellt motivera användningen av övningsböcker i undervisningen i spanska.  

 

 



 

 

8. Konklusion  

Syftet med denna studie var att undersöka med vilken frekvens verbövningar i spanska 

övningsböcker erbjuder variation av lärstil, styrningsgrad och multisensoriska övningar. Studien 

undersöker om ett eller flera sinnen aktiveras samtidigt samt övningarnas styrningsgrad. Det 

framkommer i analysen att övningsböckernas verbövningar huvudsakligen är av visuell karaktär 

och de andra lärstilarna - kinestetiska, taktila och auditiva- är klart underrepresenterade. Majoriteten 

av verbövningarna är styrda och det ges litet utrymme för kognitiv utveckling där eleven får 

reflektera eller finna egna lösningar.  

 

Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att de verbövningar som dominerar i 

övningsböckerna är kombinationen S V (styrd- visuell). Det krävs mer kunskap om hur 

övningsböckerna är utformade i relation till lärstilar. Lärare bör kritiskt granska verbövningarna i 

läromedlens övningsböcker i spanska med hänsyn till lärstilsteori. 

 

Vidare forskning ur detta perspektiv vore intressant, t.ex. studera hur lärare faktiskt använder sig 

av övningsboken i undervisningen och hur mycket lektionstid som läggs på den. Tar lärare 

övningsboken som den är, eller modifierar de den för att anpassa övningarna till den aktuella 

gruppen eller individen?  
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10. Bilaga 1. Kodschema 

Colores 7 Natur och Kultur  
S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 
 

 
 

 

 

 

Colores 9 Natur och Kultur 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V V V 

2 V V VAK 

3 VK V VAK 

4 VK V V 

5 V V V 

6 V V  

7 V V  

8 V   

9 V   

10 V   

11 V   

12 V   

13 V   

14 V   

 

 

 

 

 

 

Övningar  S RS TF  

1 V V V 

2 V   

3 V   

4 V   

5 V   



 

 

 

Vale 7 Bonnier 

 
S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S  RS  TF  

1 V V V 

2 V V V 

3 V V VK 

4 V V V  

5 V VAK  

6 V VKV  

7 V VAK  

8 V V  

9 V VAK  

10 V V  

11 V   

12 V   

13 V   

14 V   

15 V   

16 VA   

17 V   

18 V   

19 V   

20 VK   

21 V   

22 V   

23 V   

24 V   

25 V   

26 V   

27 V   

28 V   

29 VK   

30 V   

31 V   

32 V   

33 V   

34 V   

35 K   

36 V   

37 V   



 

 

38 V   

39 V   

 

Vale 9 Bonnier 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS  TF 

1 V V   

2 V   

3 V   

4 V   

5 VK   

6 V   

7 V   

8 V   

9 V   

10 V   

11 VK   

12 V   

13 V   

14 V   

15 V   

16 VAKT   

17 V   

18 V   

19 V   

20 VK   

21 VK   

22 V   

23 V   

24    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tapas 4 Bokförlaget Natur och Kultur 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V V K 

2 V V V 

3 V K K 

4 V V V 

5 V V V 

6 V VK V 

7 V V  

8 V VK  

9 V V  

10 V VK  

11 V VK  

12  VK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Amigos 2 Liber 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V V V 

2 V K V 

3 V   

4 V   

5 V   

6 AV   

7 V   

8 V   

9 V   

10 VK   

11 VA   

12 VK   

13 V   

14 V   

15 V   

16 V   

17 V   

18 V   

19 V   

20 V   

21 VK   

22 VA   

23 VK   

24 V   

25 V   

26 VK   

27 VA   

28 VK   

29 V   

30 V   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amigos 4 Liber 
 
S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V K V 

2 V K VK 

3 V K V 

4 V V V 

5 V V V 

6 V V V 

7 V V V 

8 V V V 

9 V V V 

10 V V V 

11 V V  

12 V V  

13 V V  

14 V V  

15 V V  

16 V V  

17 V V  

18 V V  

19 V V  

20 V V  

21 V V  

22 V V  

23 V V  

24 V V  

25 V V  

26 V V  

27 V V  

28 V V  

29 V V  

30 V V  

31 V   

32 V   

33 V   

34 V   

35 V   



 

 

36 V   

37 V   

38 V   

39 V   

40 V   

41 V   

42 V   

43 V   

44 V   

45 V   

46 V   

47 V   

48 V   

49 V   

50 V   

51 V   

52 V   

53 V   

54 V   

55 V   

56 V   

57 V   

58 V   

59 V   

60 V   

61 V   

62 V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vamos 2 Bonnier utbildning  
S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S RS TF  

1 V VT V 

2 V VK VK 

3 V V V 

4 V  VK 

5 V   

6 V   

7 V   

8 V   

9 V   

10 V   

11 V   

12 V   

13 V   

14 V   

15 V   

16 V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vamos 4 Bonnier utbildning 

S= styrd, RS= relativt styrd, TF= till viss del fri  
V= visuell, A= Auditiv, K= Kinestetisk, T= Taktil  
 

Övningar  S  RS  TF  

1 V VK  VT  

2 V V VKT 

3 V V  

4 V V  

5 V V  

6 V   

7 V   

8 V   

9 V   

10 V   

11 V   

12 V   

13 V   

14 V   

15 V   

16 V   

17 V   

18 V   

19 V   

20 V   

21 V   

22 V   

23 V   

24 V   

25 V   

26 V   

27 V   

28 V   

29 V   

30 V   

31 V   

32 V   

33 V   

 



 

 

 

 


