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Vi har utarbetat ett metodhäfte med en tillhörande lärarhandledning. 
Häftet består av sång- och rörelseövningar som tränar begrepp inom 
kemi och fysik, eftersom vi har märkt att ämnena kemi och fysik kan 
upplevas som svåra och därför behöver göras mer lustfyllda och 
lättillgängliga. Arbetet grundar sig på den kinestetiska inlärningsstilen 
och intelligensen. Meningen är att övningarna ska tillgodogöra den 
kinestetiska inlärningsstilen men även tilltala elever med andra 
inlärningsstilar. Genom anpassning kan våra övningar användas i alla 
årskurser. Övningarna har testats i årskurs 4-6 och resultatet visade att 
kinestetisk undervisning är efterfrågad och uppskattad samt att ämnena 
kemi och fysik kan upplevas som lustfyllda och ge mersmak. Vårt arbete 
visar att elever med kinestetisk intelligens behöver uppmärksammas 
mycket mer för att de ska kunna inkluderas i undervisningen. Vi anser att 
vårt arbete kan ge verktyg och kunskaper som behövs för att tillgodose 
den kinestetiska inlärningsstilen i kemi och fysik.  
_______________________________________________ 
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1 Inledning 

Idén med arbetet är att arbeta fram praktiska övningar där elever genom sång och 
rörelse utvecklar kunskaper inom fysik och kemi. Detta för att det är ett viktigt 
utvecklingsområde där det saknas utarbetat material som lär ut fysik och kemi på ett 
kinestetiskt sätt. Därför skapas här en plattform som gör undervisningen i dessa 
ämnen lustfylld och lättillgänglig för elever med kinestetisk inlärningsstil. Vårt 
intresse för detta uppstod under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och 
under utbildningens gång, då vi märkte att ämnena kemi och fysik åsidosätts. I detta 
ligger en fara och vi menar att ju tidigare naturvetenskapen introduceras desto bättre. 
Detta i kombination med vårt intresse för naturvetenskap och rörelse har gjort att vi 
vill utveckla ett examensarbete om hur man kan arbete kinestetiskt med fysik och 
kemi.   

Många metodböcker inom naturvetenskap ger förslag på praktiska experiment vilket 
i sig tillgodoser den taktila inlärningsstilen, men metoder som går under den 
kinestetiska inlärningsstilen saknas. Den teoretiska ansatsen är att den kinestetiska 
inlärningsstilen behöver uppmärksammas mer.  

I arbetet utvecklas ett metodhäfte som ska bestå av praktiska övningar och en 
tillhörande lärarhandledning där övningarna förklaras på ett naturvetenskapligt sätt. 
Målgruppen är elever i årskurs 3-6, men metoderna går även att använda med yngre 
och äldre elever. I de tidigare åren kan övningarna användas för att komma i kontakt 
med ord och begrepp som används inom fysik och kemi för att senare kunna sätta 
dem i en kontext på ett naturligt sätt. I de senare åren kan övningarna användas som 
ett textvidgande komplement i undervisningen.  

Förhoppningen är att arbetet ska visa att fler elever får möjlighet att nå målen i 
kursplanerna om den kinestetiska lärstilen tillgodoses. Detta skulle öka elevernas tro 
på det egna lärandet och göra dem medvetna om hur de lär sig. Förståelsen för att 
man kan lära sig på olika sätt gör att synen på olikheter som en tillgång ökar 
(Boström, 2007). 

2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett undervisningsmaterial inom kemi och 
fysik som uppmärksammar och tillgodoser elever med kinestetisk inlärningsstil. 
Detta för att ta tillvara på dessa elevers intressen, individualisera undervisningen och 
skapa ett lustfyllt lärande. 
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3 Bakgrund 

3.1 Inlärningsstilar och intelligenser 

Nedan beskrivs innebörden i begreppen inlärningsstilar, begåvning och intelligenser. 
Den kinestetiska intelligensen förklaras ingående då den utgör grunden för den 
teoretiska ansatsen, varav de resterande sju förklaras kortfattat. Arbetet grundar sig 
på professor Howard Gardners teorier om de olika intelligenserna då hans teorier ger 
större möjlighet för individualisering i undervisningen.  

3.1.1 Inlärningsstilar  

Boström (2007) förklarar att en individs inlärningsstil är det sätt den koncentrerar 
sig på för att bearbeta ny information. Förmågan att sortera och skapa mönster när 
hjärnan ska ta in ny information är det som utmärker en persons individuella 
inlärningsstil. Lärstilsteorin består av fyra sinnen: det auditiva, visuella, taktila och 
kinestetiska. Boström menar att om man som lärare känner till varje elevs 
inlärningsstil kan undervisningen individualiseras bättre, göras mer effektiv, kreativ 
och roligare. Fler elever får möjlighet att nå målen och elevens självförtroende och 
respekt för det egna lärandet ökar. Eleven förstår att det inte är något konstigt med 
att tillägna sig kunskap och arbeta på olika sätt. 

3.1.2 Begåvning 

Dunn och Dunn (1995) har valt att använda uttrycket begåvning istället för uttrycket 
intelligens som används av flera andra författare, exempelvis Gardner (1998). Dunn 
och Dunn (1995)  menar att begåvning ska ses som utvecklingsbara kvaliteter, inte en 
beteckning några få människor har. Eftersom varje barns inlärningsstil är unik, 
kommer också varje barns begåvning att visa sig på sitt sätt. Barnets förmågor, 
intressen, kreativitet och personliga motivation avslöjar dess begåvning. De anser 
även att om de människor som omger barnet tar hänsyn till individuella skillnader på 
rätt sätt kan begåvningarna utvecklas. Detta görs på bästa sätt genom att ta reda på 
hur barnet hanterar information, vilka perceptuella fallenheter och vilka emotionella 
och fysiologiska egenskaper barnet har. När vi har urskiljt det kan arbetet mot att ge 
barnets unika förmågor och anlag rätt näring börja. 

3.1.3 Multipla intelligenser 

Professor Howard Gardner använder uttrycket 
intelligens där Dunn och Dunn (1995) använder 
uttrycket begåvning. Han anser att det finns minst 
åtta olika intelligenstyper. De är: kinestetisk, 
lingvistisk, intrapersonell, logisk-matematisk, 
visuell/spatial, musikalisk, interpersonell och 
naturintelligens.  Av dessa intelligenser är det 
endast två som har haft värde inom den traditionella 
skolan. Det är den lingvistiska intelligensen: att läsa, 
skriva och tala samt den logisk-matematiska 
intelligensen, - hur vi resonerar och beräknar. 
Mycket undervisning runt om i världen har 
fokuserat på dessa två intelligenser och barn och 
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elever som lär bättre genom andra intelligenser har blivit lidande (Gardner, 1998) 
  

De åtta intelligenserna (Gardner, 1998):  

• Lingvistisk intelligens  

Lingvistisk intelligens är vår förmåga att läsa, skriva och tala. Här menar 
Gardner (1998) att kärnan är talet. Denna intelligens är väl utvecklad hos 
poeter, författare och talare.  Möller (2009a) skriver att de lingvistiska barnen 
gillar att läsa och skriva och diskutera. De lär sig genom att läsa, lyssna och 
anteckna eller genom konversation med andra. De har oftast lätt för att lära sig 
ett nytt språk och har också lätt för att komma ihåg namn på personer och 
platser med mera. De lingvistiska barnen tycker om att skriva berättelser, lösa 
korsord och spela spel som bygger på ord. 

• Musikalisk intelligens  

Musikalisk intelligens är en intelligens som visar sig mycket tidigt. Man vet 
ännu inte varför. Det centrala i musiken är melodi och rytm och därför är 
hörselsinnet grundläggande för att ta in musikalisk aktivitet. Men musik kan 
också överföras i rytmisk organisation som dans eller bilder och därför brukar 
döva människor påpeka att beroende på rytmiken kan de också njuta av 
musik. Den musikaliska intelligensen är välutvecklad hos kompositörer, 
dirigenter och andra toppmusiker (Gardner, 1998). De musikaliska barnen lär 
sig ta in information genom sång, ljud, musik, ramsor och rytmik. Barn med 
musikalisk intelligens tycker mycket om musik och gillar att sjunga och spela. 
De kan oftast spela minst ett instrument och går gärna omkring och nynnar på 
en låt. De kommer ihåg saker genom att repetera dem rytmiskt och de kan till 
och med få en effektivare inlärning om de får ha musik på under skoldagen 
(Möller, 2009b).  

• Logisk-matematisk intelligens  

Logisk-matematisk intelligens skiljer sig från lingvistisk och musikalisk 
intelligens på grund av att den inte har ursprung i det auditiva och orala. 
Denna intelligens har istället ursprung i den fysiska omgivningen. När vi 
sorterar legobitar efter färg eller form använder vi denna intelligens. Denna 
förmåga är väl utvecklad hos till exempel vetenskapsmän, matematiker och 
jurister (Gardner, 1998). Barn med logisk-matematisk intelligens gillar att 
experimentera och lösa problem. De frågar mycket frågor och planerar gärna 
noga innan de genomför saker. De skriver ofta listor på vad de ska göra och 
gillar statistik. De lär sig genom att anteckna och sedan gruppera och sortera 
informationen. Att få svåra problem att lösa är något som ofta uppskattas av 
barn med logisk-matematisk intelligens (Möller, 2009c). 

• Visuell/spatial intelligens  

Visuell/spatial intelligens används av arkitekter, skulptörer, konstnärer, 
piloter och navigatörer (Gardner, 1998). Man lär sig genom bilder, filmer, 
demonstrationer med mera. Barn som har visuell/spatial intelligens är duktiga 
på att lägga pussel och lösa problem med hjälp av bilder. De har en livlig 
fantasi och gillar att dagdrömma. De är konstnärligt lagda och gillar att rita, 
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måla, skulptera och uppfinna. Förmodligen tittar de på bilderna i en bok innan 
de läser texten (Möller, 2009d) 

• Interpersonell intelligens  

Interpersonell intelligens styrker förmågan att relatera till andra. Till exempel 
försäljare, lärare och förhandlare har ofta denna intelligens (Gardner, 1998). 
Barn och vuxna med interpersonell intelligens tycker mycket om att arbeta 
med och vara med andra människor. De lär sig genom att arbeta med andra så 
att de kan diskutera, debattera och bolla idéer. Att lära ut till andra är också 
något som hjälper den interpersonella att få en djupare förståelse själv.  
Interpersonella personer är omtänksamma och har många vänner runt sig. De 
hjälper gärna vänner med problem och är goda lyssnare. De är gärna med i 
föreningar och lagsporter och gillar att gå på tillställningar (Möller, 2009e). 

• Naturintelligensen 

Naturintelligensen går hand i hand med den kinestetiska intelligensen 
eftersom människor med naturintelligens också tycker om att beröra, känna 
och prova på saker praktiskt. Men de vill gärna göra det utomhus och det får 
gärna handla om miljön, naturen och djuren. Barn med naturintelligens tycker 
om att vara utomhus och leka med kompisar eller bara gå runt och utforska. 
De gillar att samla på naturföremål och ta hand om växter. De gillar djur och 
tittar alltid efter dem när de är ute och de har kanske även husdjur hemma. 
Naturintelligenta barn kan man ofta hitta i scoutföreningar och 
fågelskådargrupper. De lär sig bäst genom att utomhus praktiskt få undersöka 
saker med händerna och att få samla och analysera. Att se mönster i naturen 
och dra paralleller mellan dem är också något som stimulerar lärande. Yrken 
som passar naturintelligenta människor kan vara till exempel agronom, 
botaniker, fotograf, veterinär och biolog (Möller, 2009f). 

• Intrapersonell intelligens eller introspektiv intelligens  

Intrapersonell intelligens styrker förmågan att känna sig själv och förmågan 
till insikt. Den intrapersonella intelligensen gör att man kan få en vass 
intuition och att man kan gå in i sig själv för att finna svaren (Gardner, 1998). 
Intrapersonella barn gillar att arbeta ensamma och går verkligen in i det de 
gör. De lär sig bäst genom att få arbeta i sin egen takt och leta reda på fakta 
och information själva. De vill gärna veta hur de kan ha nytta av det de ska lära 
sig innan de lägger tid på det. Ibland kan barn med intrapersonell intelligens 
upplevas som osociala, men de behöver bara mycket utrymme och har ett 
behov av att vara ensamma. De är duktiga på att känna sig själva, är mer 
oberoende av andra än personer med andra intelligenser och kan vara väldigt 
filosofiska. Intrapersonella barn och vuxna är ofta starka i ytterligare en 
intelligens. Yrken som passar intrapersonella människor kan vara till exempel 
psykolog, filosof, forskare eller detektiv (Möller, 2009g).  

• Kinestetisk intelligens  

Den kinestetiska intelligensen är den fysiska intelligensen och är stor hos till 
exempel idrottsmän, dansare, gymnaster och även ofta hos kirurger (Gardner, 
1998). Alla människor har en kinestetisk intelligens men vissa mer än andra. 
Kinestetiska barn har störst utbyte av fysiska upplevelser. De vill känna, hålla, 
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ta på, göra och få uppleva praktiskt. De lär sig bäst genom att få använda 
kroppen och har ett utmärkt muskelminne. Utvecklande tankar och bra idéer 
får kinestetiska barn oftast när de rör på sig och de kan med fördel öva in ny 
kunskap under promenader eller genom rörelsemönster. Rollspel, drama, 
experiment och andra praktiska övningar underlättar inlärningen för de 
kinestetiska barnen. Karakteristiskt för kinestetiska barn kan vara ett tydligt 
kroppsspråk med mycket gester, för att förstärka orden, när de förmedlar sig 
(Möller, 2009h).   

Barn med kinestetisk intelligens tycker ofta om att utöva sporter, spela teater 
eller dansa. De har bra koordination och balans och har lätt för att röra sig 
rytmiskt. De har bra grov- och finmotorik och är då väldigt fingerfärdiga. 
Många tycker om att arbeta med händerna i hantverk som till exempel 
skulptering men även data- och TV-spel stimulerar motoriken (Möller, 
2009h). 

Flera forskare har fastslagit att individer som har ett mycket litet eller inget 
minne för ord ändå kan lära in och lägga komplicerade motoriska handlings- 
och beteendesekvenser på minnet (Gardner, 1998). Många människor med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar 
som kan ha svåra kommunikationsstörningar eller på andra sätt problem med 
att förmedla sig verbalt, kan trots det utföra fysiska aktiviteter och 
kommunicera genom rörelse. Detta pekar också på vikten av att arbeta 
kinestetiskt (Gardner, 1998).   

Enligt Gardner (1998) har psykologer påvisat ett stort samband mellan 
kroppskontroll och andra kognitiva förmågor. Gardner(1998) påvisar genom 
psykologen Sir Frederic Bartlett (1958) att alla former av fysisk aktivitet 
innefattar en känsla för den exakta tidpunkten. Detta kan man se när man 
betraktar en kirurg som opererar eller en fotbollsspelare som spelar en match. 
Han hävdar också att det mesta som vi har för vana att kalla tänkande, både 
det i vardagen och det utvecklande, styrs av precis samma principer som 
skickliga fysiska prestationer (Gardner, 1998). 

Gardner (1998) menar att av alla sätt som människor använder sin kropp på i 
olika kulturer så är dans det mest vanliga men också det mest varierade.  
Dansen stärker sociala gruppers organisation, den ger uttryck åt världsliga och 
andliga fenomen, den underhåller och är en representant för estetiska 
värderingar. Gardner (1998) säger att man blir dansare av eget intresse, för att 
man har talang eller för att dansen är en familjetradition. I dansen lösgörs 
man från samhällets normer och man får vara en individ.  Skådespeleri är 
också en förmåga som bygger på kinestetisk intelligens och som många gånger 
har sitt ursprung i dansen. Dans och skådespeleri utvecklas tidigt, redan under 
de första levnadsveckorna kan man iaktta barns förmåga att härma och i 
tvåårsåldern kan barn se föreställningar och scener som de sedan 
återger(Gardner, 1998). Gardner (1998) skriver om danskritikern John Martin 
(1965) som forskat om scenkonst. Han menar att alla människor har ett sjätte, 
kinestetiskt sinne. Det är förmågan att återge händelser och situationer och att 
lägga märke till dynamiska egenskaper hos människor och föremål. Gardner 
(1998) framhåller det Martin (1965) säger om människans ej viljestyrda 
muskelminne. Han menar att muskelminnet gör att muskler i ansiktet 
reagerar när vi ser någon bita i en citron eller får en klump i halsen när vi ser 
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någon gråta. Denna förmåga är då det som gör att vi kan förstå konst och 
själva utöva den, vi erfar samma känslor och upplevelser som andra och 
förstår genom det.  

Gardner (1998) skriver om att många stora komedienner och även 
skådespelare som är mycket fysiska i sin framtoning ofta har en historia av 
problem i skolan. De har haft svårt att sitta still och inte fått utlopp för sina 
fysiska behov och därmed blivit lidande, då undervisningen inte alls varit 
anpassad efter detta. I idrotten är också den kinestetiska intelligensen 
överrepresenterad. Här kan den fysiska exaktheten spela stor roll och såklart 
även den fysiska formen. Men idrottsmän kombinerar flera intelligenser och 
de logiska, visuella och interpersonella intelligenserna är också mycket viktiga 
(Gardner, 1998).  

Att ta vara på den kinestetiska intelligensen hos barn och elever är mycket 
viktigt. Det gäller att fånga dem när kropp och själ, tanke och 
sinnesförnimmelse existerar i ett enda sammanhang. Då kan de tillägna sig 
kunskap (Hannaford, 1997).   

3.1.4 Därför rörelse! 

Den neurolingvistiska programmeringsexperten Michael Grinder (1999) menar att 
om elevers inlärningsstil inte tillgodoses kommer de att slås ut från 
utbildningssystemet. Merparten av de som hoppar av skolan har en kinestetisk 
inlärningsstil. 
 
Steinberg (1994) menar att om eleverna aktivt deltar i klassrumsaktiviteter genom att 
pröva på och få in rörelser i utförandet, så ger det eleven en personlig förbindelse till 
kunskapen. Inlärningen blir effektivare, roligare och läggs på minnet. 
 
Dunn och Dunn (1995) menar att när kinestetiska elever ska lära sig nya saker och 
begrepp behöver de röra sig på något sätt. De jämför kinestetiska människor med 
joggare som tänker klarast när de får röra på sig. Att eleven (inom ett begränsat 
område) ges tillåtelse och uppmuntran till att stå, gå fram och tillbaka och röra sig 
samtidigt som de läser, tittar på eller lyssnar till något, främjar deras inlärning.  

Många kinestetiska elever tycker att det är svårt att koncentrera sig i skolan och har 
svårt att hänga med i undervisningen. Detta beror på att deras intelligens inte 
tillgodoses när läraren mest använder sig av ord och siffror och då riktar sig till elever 
med lingvistisk och logisk-matematisk intelligens. Kinestetiska elever har svårt att 
sitta still längre stunder och behöver många korta pauser under skoldagen. Även 
detta tillgodoses sällan (Möller, 2009h). 

 ”Rörelseaktiviteter i samband med inlärning av kunskaper bidrar till att minska 
fragmentering och splittring, eftersom hela människan är med. Vi främjar individen 
mentalt genom att förstärka inlärning, fysiskt genom rörelsemedvetenhet och socialt 
genom det samspel som behövs för att bygga upp och skapa rörelseaktiviteten” 
(Steinberg, 1982, s. 116).  

3.2 Hjärnans utveckling och funktion  

Vikten av rörelse och dess inverkan på foster och små barns utveckling redogörs 
nedan. Där behandlas även hur hjärnhalvorna samarbetar samt vilken halva som styr 
det kinestetiska. 
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3.2.1 Neuropedagogik 

Lärandet är en process som kräver närvaro. Yngre barn kan ha mycket energi och 
svårt att sitta still. De pillar på saker och rör sig men kan ändå höra vad man säger. 
Detta är inte konstigt, många individer lyssnar bättre när de är i rörelse eller får 
använda händerna samtidigt. Här kan man se att närvaron kan ta sig olika uttryck vid 
inlärning (Adler och Holmgren, 2000). De menar vidare att om lärandet och 
utvecklingen ska fortgå krävs att inlärningen motiveras av känslor. Här kan till 
exempel lek vara en motor, speciellt i de tidiga åren. Dans och rörelse kan vara en 
motor under en individs hela skolgång. De menar att lika mycket som vi människor 
skiljer oss i utseende, lika mycket skiljer sig vårt sätt att tillägna oss kunskap och 
färdigheter. Informationen vi tillägnar oss når vår hjärna via våra sinnen på olika 
vägar. Adler och Holmgren (2000) skriver att vi tar in ny kunskap främst genom att 
ta på, röra vid, och göra saker med det vi håller på att utforska. Det går även att 
smaka och lukta på det man utforskar. Man ser ett föremål men själva utforskandet 
sker oftast via handling. De skriver om det kinestetiska lärandet och att det finns 
tecken som pekar mot att grundskoleelever lär sig bäst när de rör sig eller deltar i en 
aktivitet. Att inte låta barn och elever få använda sin inlärningsstil och emotionella 
drivkraft kan vara förödande då eleven helt enkelt inte vill tillägna sig kunskap 
eftersom det saknas en lust och nyfikenhet som kan ”bära” lärandet (Adler och 
Holmgren, 2000).  

Jederlund (2002) har skrivit en vetenskaplig sammanfattning om barns musikaliska 
utveckling i relation till deras språkutveckling och språkinlärning. Den stämmer 
överrens med Adler och Holmgrens (2000) tankar. Jederlund menar att många av 
hjärnans funktioner och förbindelser mellan dem aktiveras av ett arbete som är 
kreativt och skapande. Han menar att när alla delarna i människans kropp aktiveras 
och samverkar blir vi kreativa och lär för livet. På samma sätt fungerar det när 
hjärnans olika delar aktiveras och stimuleras, den bildar en helhet. 

Gardner (1998) förklarar att vårt kinestetiska sinne kontrollerar kroppens leder, 
muskler och bindhinnor. Det kinestetiska sinnet ser till att bedöma tajmingen, 
kraften och utförandet av våra rörelser. Hjärnbarken är vårt främsta centrum för våra 
kroppsliga aktiviteter, men vår rörelseapparat kräver koordinering av alla 
beståndsdelar i vårt muskel- och nervsystem. Dess delar är i sin tur specialiserade 
och sammankopplade på ett kanaliserat sätt. Varje gång vi utför en rörelse med 
handen, till exempel kastar en boll, sätts ett sofistikerat samarbete mellan öga och 
hand igång. Varje rörelses återkoppling ger nästkommande rörelse större exakthet. 
Återkopplingsanordningarna är så finstämda att våra motoriska aktiviteter hela tiden 
utvecklas, förfinas och rättas efter jämförelser av rörelsens mål och lemmarnas 
position i varje moment (Gardner, 1998). 

3.2.2 Den kinestetiska betydelsen för fostrets utveckling 

Jederlund (2002) förklarar att de sinnessystem som först utvecklas hos ett foster är 
de kinestetiska, rumsliga och auditiva. Beröring, vibrationer och rörelser skapar en 
människas första minnen och är av stor vikt för fostrets fortsatta utveckling eftersom 
det är beroende av upplevelser. Han säger: ”Det är sinnesintrycken och hanterandet 
av dessa som är den växande människans näring” (Jederlund, 2002, s. 32-33). 

Jederlund (2002) framhåller Piontelli (1992) som har forskat på fostrets rörelser och 
kommit fram till att ett foster reagerar med rörelse efter stimulans utifrån. Det kan 
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handla om respons på mammans rörelser och olika ljud. Vad som antas vara ett barns 
utforskande av sin kropp och rörelse är den rörelseaktivitet som uppstår när 
mamman är still. Då blir nämligen barnets rörelser lugna och varierande, barnet 
hittar egna sätt att röra sig på. Vidare framhåller Jederlund (20o2) genom Piontelli 
(1992)  att det rörelsemönster och kroppsspråk vi har som vuxna fastställs redan i 
fosterstadiet. Det har visat sig att när ett foster bara är 13 veckor gammalt har det 
skaffat sig ett unikt sätt att röra sig med ett utmärkande temperament och gester.  
Dessa rörelsemönster följer sedan med det nyfödda barnet och vissa delar består när 
barnet växer upp. Detta visar att de tidigaste personliga uttryck en människa gör 
förmedlas genom rörelse. 

Dryden och Vos (2001) påpekar vikten av att det vestibulära systemet stimuleras 
både innan barnet är fött och under de första levnadsåren. Det vestibulära systemet 
är ett nervsystem som får hjärnan att växa och är en av de första delarna i hjärnan 
som börjar fungera hos ett 16 veckor gammalt foster. Nervsystemet hänger ihop med 
barnets inneröra och är viktigt för utvecklingen av balans, koordination och därmed 
inlärningsförmåga. Dryden och Vos menar att om hjärnan utvecklas normalt eller 
inte beror på hur mycket stimulans det vestibulära systemet får. Denna stimulans kan 
ges genom att det nyfödda barnet så ofta som möjligt vaggas, smeks, gungas och 
rullas. Lite större barn kan stimulera sitt system och utveckla sin inlärningsförmåga 
genom att utöva rörelser som stimulerar de visuella, auditiva och kinestetiska 
sinnessystemen. Till exempel genom att snurra, hoppa, rulla, springa, gå balansgång, 
klättra eller hjula. De menar vidare att om barn ges möjlighet till fysisk och motorisk 
inlärning, genom aktiviteter som är anpassade i svårighetsgrad, stimuleras hjärnan i 
rätt takt och resulterar i att barns självförtroende och koncentrationsförmåga ökar. 
Barnens mentala förmåga och inlärning under skolgången förbättras kraftigt och 
deras hjärna kommer fortsätta att utvecklas i snabb takt. Därför framhåller Dryden 
och Vos faran i den rådande situationen i många klassrum där barn får höra att de 
ska sitta still, stå i raka led och lyssna på läraren istället för att diskutera, utforska och 
fråga. De tar till exempel upp att det för en tvååring är naturligt att lära sig genom att 
pröva, röra, lukta, smaka och fråga. Allt sker med stor lust och glädje i en snabb takt 
ända tills barnet kommer till skolan. 

3.2.3 Vänster och höger hjärnhalva  

Genom våra fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel tar vi in information. Men 
hjärnans båda halvor hanterar olika intryck. Allmängiltigt kan man säga att vänster 
hjärnhalva är mest involverad när det gäller logik, ord och matematik, alltså det 
teoretiska perspektivet av inlärning. Höger hjärnhalva hanterar istället den mer 
kreativa inlärningen, till exempel musik och rytm, rim, bilder och dagdrömmar 
(Dunn och Dunn, 2001). Det är också så att vänster hjärnhalva styr höger sida av 
kroppen och höger hjärnhalva styr den vänstra sidan av kroppen (Hannaford, 1997). 
Hannaford skriver att det finns en del människor som är spegelvända och bearbetar 
sin information tvärtemot det vanliga sättet. Därför anser Hannaford att man istället 
för att använda begreppen höger och vänster hjärnhalva kan använda andra begrepp 
som till exempel ”logisk” och ”gestalt”. Dunn och Dunn skriver om att hjärnhalvorna 
också har ett bra samarbete. De båda halvorna analyserar och länkar ständigt 
samman konkreta, logiska och abstrakta, holistiska meddelanden. Om man lyssnar 
på en sång så kommer den vänstra hjärnhalvan att bearbeta orden medan den högra 
hjärnhalvan bearbetar musiken. Det är därför man mycket lätt kan lära sig texten till 
en populär låt (Dunn och Dunn, 2001).   
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3.3 Teorier 

Enligt Dryden och Vos (2001, s. 130) är den 
kinestetiska inlärningsstilen vanligast bland 
grundskole- och gymnasieelever. En 
undersökning genomfördes i USA, Hong Kong 
och Japan med ett underlag på 5300 elever i 
årskurs fem till sista året i gymnasiet. Där 
visade det sig att av eleverna är 37 % vad de 
kallar för ”kännare”, 34 % lyssnare och 29 % 
visuella inlärare. Ändå är den kinestetiska 
inlärningsstilen den mest försummade.  

Dryden och Vos (2001) menar att varje 
framgångsrikt inlärningstillfälle ska engagera 
alla sinnen, men vikten av att dessutom 
kombinera dessa med kinestetisk stimulans 
poängterar de när de säger: ”Även om eleverna 
är visuella inlärare, kommer alla ta in informationen                            
genom att ”göra den”” (s. 315). 

John Deweys pedagogiska filosofi med uttrycken intelligent action och learning by 
doing beskriver hans syn på den aktiva människan med utveckling som uppgift. Han 
anser att en elevs utbildning måste ge möjligheter till ett aktivt och praktiskt 
experimentellt förhållningssätt. Tanke och handling ska ses som ett, där teori och 
praktik går hand i hand och har lika stort värde (Dewey, 2004). Dewey (1999) 
beskriver hur vi lär oss något genom att utstå verkningarna av en genomförd 
aktivitet. När denna aktivitet eller handling får förändra oss genom reflektion, sker en 
förändring inom oss som får mening och betydelse. Vi lär av erfarenheter. 
Han beskriver även hur skolan ser ut, med en favorisering av elever som beter sig 
som en maskin som sitter still, är tyst och har en god hållning. Elever som i sin tur ger 
uttryck för sin kropps rörelsebehov ses som ett disciplinproblem med en kropp som 
måste tyglas. Kroppslig aktivitet anser lärarna inte har något att göra med mentala 
aktiviteter. I kontrast till detta ser Dewey (1999) elevens kropp och medvetande som 
ett och att kroppen har behov av att göra något och ge uttryck för sin energi. En elevs 
vägar till kunskap går genom alla sinnen när de används för ett syfte. 

3.4 Styrdokument 

I utbildningsdepartementets skrift; Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94), sägs detta om skolans uppdrag:   
  

”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 
text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” (s. 7) 
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• De mål skolan ansvarar för att varje elev i grundskolan ska uppnå är att eleven: 
 
”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang 
inom de naturvetenskapliga, tekniska […] kunskapsområdena” (s. 10) 
”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (s.10) 
 

• De riktlinjer läraren enligt Lpo 94 skall förhålla sig till för att förankra eleven 
kunskaper är att: 

 
 ” utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande” (s.12) 
” stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (s. 12) 
”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel” 
(s.12) 
” stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (s. 12) 

• De kunskapsmål skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar är: 
 
” nyfikenhet och lust att lära” (s. 9) 
” sitt eget sätt att lära” (s. 9) 
” tillit till sin egen förmåga” (s.9) 

• Mål i fysik som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att: 

”ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och 
permanentmagneter” (s.57) 

• Mål i kemi som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att: 
 
”ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, 
avdunstning, kondensering och stelning” (s. 60) 

• Skolans strävansmål inom ämnet fysik är att eleven:  
 
”utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena 
mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och 
kärnfysik” (s. 55) 

• Skolans strävansmål inom ämnet kemi är att eleven:  
 

”utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska 
produkter av betydelse för vardagslivet” (s. 59) 
”utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner” (s. 59) 
”utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som 
förklaringsmodell för kemiska processer” (s. 59) 
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4 Metod 

4.1 Utveckling av övningar 

Nedan beskrivs hur utvecklingen av övningarna gått till väga, hur ämnen inom 
naturvetenskapliga området valdes och vilken målgrupp övningarna riktar sig till. 
Här framkommer även hur hänsyn tagits till forskningsetiska principer.  

4.1.2 Syfte 

Arbetet inleddes med att bestämma vilka delar inom naturvetenskapen som skulle 
utvecklas. En begränsning till områdena fysik och kemi gjordes. Detta för att en 
uppfattning är att lärare och föräldrar har en tendens att överföra sina negativa 
erfarenheter och föreställningar av fysik och kemi till barn och elever. Därför kändes 
det viktigt att visa att det går att introducera dessa ämnen tidigare än vad många tror 
och då på ett lekfullt och odramatiskt sätt. Läroplanen säger att undervisningen ska 
individualiseras och att alla elevers behov ska tillgodoses. Därför behöver fysik- och 
kemiundervisningen anpassas till elever med kinestetisk inlärningsstil. 

4.1.3 Målgrupp 

Övningarna i metodhäftet riktar sig främst till elever i årskurs 3-6, men tanken är att 
de flesta övningarna även går att använda i årskurs 7-9. Genom att anpassa 
svårighetsgraden kan övningarna även användas av både yngre och äldre elever än så. 

4.1.4 Fakta  

Under sökningen av litteratur visade det sig att det fanns mycket skrivet om vikten av 
att arbeta kinestetiskt, men efter att ha sökt i flera olika databaser efter material inom 
dans och naturvetenskap som kombinerat område, uppenbarade det sig att det inte 
gick att finna. Teorin om att den kinestetiska lärstilen behöver uppmärksammas mer 
visade sig stämma. Stödet från litteraturen och den senaste forskningen gav 
bekräftelse på att arbetet är relevant.  

4.1.5 Metodhäftets innehåll 

Övningar har utvecklats som ger läraren inspiration och verktyg till att introducera 
och arbeta med grundläggande begrepp inom fysik och kemi. Detta är övningar som 
är enkla att förstå och utföra i varierande åldrar. Varje övning introduceras med ett 
syfte som berättar vad eleverna kommer att få träna på och de flesta avslutas med 
praktiska tips. Övningarna kräver lite eller ingen förberedelse och kan därför 
användas spontant när behov uppstår. 
 
Tanken med lärarhandledningen är att varje lärare på ett enkelt sätt ska kunna 
fördjupa sig om frågor uppstår eller förkunskap önskas. Bilderna i häftet inspirerar 
och förtydligar övningarna. Övningarna i metodhäftet återfinns under samma namn 
och ordning i lärarhandledningen.  
 
Under utvecklingen av metodhäftet har en lärarutbildad universitetsadjunkt i kemisk 
processteknik faktagranskat det.   
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4.1.6 Forskningsetik 

För att levandegöra övningarna vid redovisningstillfället av arbetet togs beslutet att 
videofilma dem. Efter redovisningstillfället raderas filmerna, men det var ändå viktigt 
att få föräldrarnas samtycke till detta. Hänsyn har tagits till samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 1990) genom att skicka ut ett missivbrev till alla föräldrar i de 
klasser som besökts. I missivbrevet informerades det om vilka vi som gör arbetet är 
och vad som skulle ske. Missivbrevet gick ut fyra veckor innan besöket. Om 
föräldrarna ej skulle samtycka hade de möjlighet att höra av sig per telefon eller mail. 
Björndal (2005) har varit till hjälp i processen genom sina tankar om förberedelser 
och genomförande av videoinspelningar. 
 
5 Utvärdering 

5.1 Syfte 

Syftet med utvärderingen var att få en uppfattning om hur metodövningarna 
uppfattas av lärare och elever. Det var också en försäkran om att övningarna skulle gå 
att genomföra som planerat. Om inte övningarna skulle fungera som det var tänkt var 
förslag på förändringar och förbättringar välkomna. 

5.2 Metod 

Genomförandet av övningarna skedde i en årskurs 4-5 och en årskurs 6.  Övningarna 
genomfördes enligt de instruktioner som vid tidpunkten fanns i metodhäftet. Med 
klass 4-5 genomfördes övningarna Atomsången, Atomdansen, Elektronskalsdansen, 
Vattenmolekyldansen och Aggregationsdansen. I klass 6 genomfördes Strömdansen 
och Magnetismdansen. Till Vattenmolekyldansen och Aggregationsdansen 
användes ljud av vatten, till de övriga övningarna användes låten ”Popcorn”. Efter 
genomförandet av övningarna med eleverna samlades de tre och tre i ett separat rum 
för att svara på de förberedda frågorna. De uppmuntrades att utöver de ställda 
frågorna komma med egna synpunkter och förslag på modifiering av övningarna. 
Samma procedur upprepades med den lärare som närvarat vid övningarna. Även här 
uppmuntrades lärarna att utöver de ställda frågorna komma med egna synpunkter 
och förslag på modifiering av övningarna. Innan genomförandet av övningarna 
informerades eleverna om att deras medverkan var helt frivillig och att de när som 
helst kunde avbryta sin medverkan.  

5.3 Resultat 

Nedan redogörs för resultatet av utvärderingen med lärare och elever. Det utgör 
grunden för modifieringen av metodövningarna och bekräftar dess efterfrågan och 
uppskattning. Utvärderingen är även ett led i den teoretiska ansatsens utveckling. 

5.3.1 Frågor till eleverna 

Vad tyckte ni om övningarna? 
Eleverna i klass 4-5 gav enbart positiva reaktioner. De tyckte det var mycket roligt 
och skulle vilja göra övningarna vid fler tillfällen. Av eleverna i åk 6 tyckte 
majoriteten att övningarna var roliga. Samtliga som tyckte om övningarna 
uppskattade kombinationen av rörelse, musik och lärande. Ingen elev tyckte att 
övningarna var för svåra. Några få i klass 6 tyckte övningarna var sådär och en elev 
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tyckte att övningarna var tråkiga och larviga, eleven hade dock ingen förklaring till 
varför denne tyckte så. Ett flertal i klass 6 tyckte att övningarna fungerade bra som 
samarbetsövningar. 
 
Har ni gjort något liknande tidigare? 
Samtliga svarade nej. 
 
Hur gick det att förstå våra instruktioner? 
Alla elever utom en tyckte att instruktionerna var tydliga och lättförståeliga.  
I atomdansen var några förvirrade och förstod inte vad och hur de skulle skriva på 
sina lappar. Detta gav en elev ett förslag på en lösning till. 

 
Kände ni igen orden vi använde i övningarna? 
Alla kände igen orden. Många hade bara glömt dem och blev nu påminda om dem 
och dess betydelse.  De tyckte det var bra att få repetera orden. 

 
Tycker ni att ni har lärt er något? 
Många svarade ja, medan andra tyckte det var en bra repetition av tidigare kunskap. 
Här uttryckte många elever ett spontant gillande för att använda kroppen i 
undervisningen.  

 
Är det lättare att lära sig något med hjälp av kroppen jämfört med att 
lära sig genom att läsa det? 
Majoriteten i de båda klasserna ansåg att det är mycket lättare. De uttryckte att det är 
lättare att komma ihåg något som gjorts med kroppen. Det är lättare att tänka 
tillbaka på en sångtext eller en rörelse för att minnas hur någonting var. Endast en 
elev höll inte med och ett fåtal ansåg att de lär sig saker lika lätt med båda 
inlärningssätten. 

 
Tror ni dessa övningar skulle kunna användas av yngre elever och 
elever som inte tidigare pratat om kemi och fysik?  
Majoriteten i båda klasserna tyckte att övningarna kunde passa yngre elever och 
barn. De trodde att de flesta skulle förstå och ha nytta av dem. Några tyckte att 
speciellt Atomsången passar yngre barn. Några tyckte att eftersom övningarna var 
lekfulla passar de yngre barn.  Ett fåtal från båda klasserna trodde övningarna skulle 
vara svåra för yngre elever och att övningarna kräver förkunskaper. 

 
Är det något ni tycker att vi kunde ha gjort annorlunda? 
Majoriteten ansåg att ytan som övningarna utfördes på skulle ha behövt vara större. I 
Aggregationsdansen när eleverna skulle gestalta is och stå tätt packade var det 
många som tyckte att det knuffades för mycket. Eleverna utryckte en önskan om att 
lösa detta och gav egna förslag. Ett förslag var alla tar varandras händer och bildar en 
tät spiral som de kallar för kanelbullen. 
Till Atomdansen gavs ett förslag att använda sig av ett klädesplagg, till exempel en 
mössa, istället för att skriva sin atomdel på ett papper. En elev i klass 6 tyckte att 
Strömdansen skulle göras annorlunda. Hans förslag var att de som gestaltar lampa 
och batteri, ska stå stilla och de som gestaltar sladd och bildar en sluten ring ska 
cirkulera utanför lampan och batteriet. 
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5.3.2 Frågor till lärarna 

Vad tyckte ni om övningarna? 
Klassläraren i årskurs 4-5 och klassläraren i årskurs 6 var mycket imponerade av 
övningarna och tyckte att de var jättebra. Övningarna gör det lätt för eleverna att 
komma ihåg och förstå begreppen. Läraren i klass 4-5 tyckte inte att eleverna 
uppfattade övningarna som larviga, alla ville vara med och bjöd på sig själva. Läraren 
tyckte att det var speciellt bra att vi påvisade att atomen inte är statisk genom att ta 
kort på atomdansen och sedan låta eleverna titta på dem. Hon tyckte även att det 
verkade lätt för ej insatta lärare i ämnet att använda sig av övningarna. Läraren i 
klass 6 sa att hon tyckte att det blev lite rörigt men att det ändå var roligt.  

 
Har ni hört talas om några liknande övningar? 
Ingen av lärarna hade hört talas om något liknande tidigare. 
 
Var det svårt att förstå våra instruktioner? 
Båda lärarna tyckte att instruktionerna var tydliga och lätta att förstå. De gånger en 
elev inte hängde med berodde det snarare på att de inte lyssnade. 

 
Tycker ni att eleverna behöver förkunskaper för att utföra övningarna? 
Läraren i klass 4-5 sa att hennes elever hade förkunskaper och att det säkert 
underlättade för dem. Atomsången behöver inga förkunskaper och passar därför 
yngre barn. Det är bra att gå från helhet till del.     

 
Skulle du kunna tänka dig att använda dig av övningarna? 
Båda lärarna tyckte definitivt det. Läraren i klass 4-5 kände sig inspirerad att själv 
använda sig av våra övningar då hon nu sett hur kreativt och roligt och okomplicerat 
det var. Hon tyckte även att det skulle vara kul att se hur eleverna efter dessa 
övningar skulle klara av mer avancerade uppgifter.    

 
Är det något ni tycker att vi skulle gjort annorlunda? 
Läraren i klass 4-5 tyckte inte att något kunde ha gjorts bättre. Läraren i klass 6 
tyckte att en större lokal borde använts. Hon påpekade även att i övningarna kan det 
upplevas jobbigt för killar och tjejer i denna ålder att behöva vara så nära varandra. 
En viss nervositet hos eleverna fanns på grund av att de vid detta tillfälle 
videofilmades, hon märkte att detta påverkade många.    

5.3.3 Sammanfattning  

Övningarna fungerade vid första tillfället över förväntan och deltagandet var 100 %.  
Alla elever i en klass har inte samma inlärningsstil, detsamma gällde i dessa två 
klasser. De allra flesta eleverna uppskattade övningarna och detta visar att en elev 
som inte har en kinestetisk inlärningsstil, kan ha utbyte och glädje av att arbeta på 
detta sätt ändå. 
Det som genom observationer under övningarna visade sig vara en utmaning var att 
även fast alla elever sade att de förstod instruktionerna så märktes det att en del hade 
svårt att förstå uppgiften. Vissa elever hade i Atomdansen svårt att förstå hur 
utformningen av lappen med atomdelarna skulle se ut. En elev gav till ett förslag på 
att det genom en mall skulle kunna visas hur papperet med atomdelen skulle se ut, så 
alla förstod lättare. Detta kompletterade metodhäftet.  
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I Atomdansen och Elektronskalsdansen visade det sig att eleverna behövde 
uppmuntras att först själva försöka komma på var i atomen de skulle ställa sig. 
Meningen är att de med hjälp av sin lapp ska komma på det. Det märktes att några 
elever utav lathet frågade var de skulle stå utan att först tänka efter själva.  
I Aggregationsdansen märktes det att när eleverna skulle gestalta is behövdes en 
modifiering. Därför bestämdes det att väteatomerna inte behövde fatta varandras 
händer utan bara ställa sig tätt på rader och bilda en rektangulär form.  
 
Låtvalet ”Popcorn” visade sig vara ett utmärkt val, den inspirerade till rörelse och höll 
ett bra tempo. Till de vattenrelaterade övningarna passade vattenljud bra. 

6 Diskussion 

Vi känner att vår teoretiska ansats att den kinestetiska inlärningsstilen behöver 
uppmärksammas mer, har visat sig stämma. Litteraturen och vår utvärdering av 
metodövningarna påvisar detta. Det finns ett stort behov av att den kinestetiska 
lärstilen uppmärksammas och tillgodoses. Känslan efter att ha besökt klasserna där 
vi genomförde våra övningar var att de var svältfödda på kinestetiska metoder i 
undervisningen. Varken lärarna eller eleverna hade kommit i kontakt med liknande 
metoder, men efter första kontakten ville de ha mer och kunde tänka sig att göra om 
samma sak. Läraren i klass 6 där vi genomförde våra övningar tyckte att det blev 
rörigt, vilket vi kan förstå när man inte är van vid detta arbetssätt. Vi upplevde dock  
inte att det blev rörigt utan anser att det är en del av övningarna. Känslan av att det är 
tillåtet med höga skratt, liv och rörelse måste finnas för att övningarna ska kunna 
utföras på rätt sätt och fylla sitt syfte. Läraren i klass 6 påpekade även att det i 
övningarna kan upplevas jobbigt för killar och tjejer i denna ålder att behöva vara så 
nära varandra. Vi misstänkte att det skulle kunna bli ett problem men vi tyckte inte 
att övningarna påverkades negativt av det i detta fall. Hur stort detta problem kan 
vara varierar såklart från klass till klass och det är då upp till klassläraren att bedöma 
vilka övningar denne vill använda sig av. Några få i klass 6 tyckte övningarna var 
sådär och en elev tyckte att övningarna var tråkiga och larviga, eleven hade dock 
ingen förklaring till varför denne tyckte så. En förklaring till detta kan vara den 
fysiska kontakten som övningarna krävde.  
 
Frågan i utvärderingen ”Är det lättare att lära sig något med hjälp av kroppen jämfört 
med att lära sig genom att läsa det?” kan kanske av vissa anses som en ledande fråga. 
Frågan uppstod spontant i samtalet med eleverna efter att några elever påpekat att de 
tyckte att det var lättare att komma ihåg något som de gjort med kroppen än att 
komma ihåg något de läst i en bok. När vi ställde frågan var det en elev som inte höll 
med och ett fåtal ansåg att de lär sig saker lika lätt med båda inlärningssätten. Därför 
tycker vi inte att denna fråga var allt för ledande. 
 
Läraren i klass 4-5 var mycket positiv och entusiastisk efter att vi genomfört våra 
övningar. Hennes egna erfarenheter av kemi och fysik i skolan var negativa och hon 
hade som många andra fått förutfattade meningar om ämnena och upplevde dem 
som avancerade och oinspirerande. Därför var det glädjande att höra att hon kände 
sig inspirerad att själv använda sig av våra övningar då hon nu sett hur kreativt, roligt 
och okomplicerat det kan vara. Nu när hon blivit mer medveten om hur den 
kinestetiska inlärningsstilen kan tillgodoses känner vi att det som Boström (2007) 
menar med att om man som lärare känner till varje elevs inlärningsstil kan 
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undervisningen individualiseras, göras mer effektiv, kreativ och roligare kanske 
kommer att bli en större del av hennes elevers skolvardag.  
 
Under arbetets gång har vi sett att även fast en elev inte har en kinestetisk 
inlärningsstil så kan denne ändå ha utbyte och glädje av inlärningsstilens 
karakteristiska arbetssätt. En elev kan ha ett intresse av dans fast denne till exempel 
har en logisk- matematisk intelligens. Därför kan de kinestetiska arbetssätten även 
stimulera och engagera en sådan elev.  
 
Varför har vi valt att koncentrera oss på Gardners teorier? Vi tycker att om man 
arbetar efter hans teorier ger det lärare större förståelse för elevers skilda behov och 
genom det få de lättare att individualisera undervisningen. När vi första gången kom i 
kontakt med Gardners teorier om de olika intelligenserna kände vi att ”polletten 
trillade ner”. Vi tänkte tillbaka på vår egen skolgång och tidigare erfarenheter med 
barn och elever och många frågor fick svar. Vi kunde se vilken intelligens som var 
starkast hos oss själva och hos de vi träffat samt förstå vilket undervisningssätt som 
hade passat bäst. Lärstilsteorin som Dunn och Dunn (1995) och Boström (2007) 
skriver om visar också hur undervisningen kan individualiseras, göras mer effektiv, 
kreativ och roligare, men är inte lika mångfasetterad som Gardners intelligensteori.   
 
Vikten av att arbeta kinestetiskt märks i det Gardner (1998) skriver om att många 
stora komedienner och även skådespelare som är fysiska i sin framtoning ofta har en 
historia av problem i skolan, detta är något som vi känner igen. Många har säkert 
under sin skolgång stött på en ”klassens clown” eller en person som anses försvåra 
undervisningen för andra då denne har svårt att sitta still och vara tyst. Vi tror att 
förklaringen till detta kan vara att dessa elever har en kinestetisk inlärningsstil som 
inte tillgodosetts och att de precis som Gardner (1998) skriver har haft svårt att sitta 
still och inte fått utlopp för sina fysiska behov och därmed blivit lidande. 
Undervisningen har inte alls varit anpassad efter dessa elever. Vi tror att 
medvetenheten om detta är det första steget mot att undervisningen individualiseras 
och alla elever inkluderas. 
 
Vi tror att många barn som har fått en diagnos eller antas ha en diagnos av något 
slag, till exempel ADHD, i själva verket kanske bara har en annan inlärningsstil än 
den som undervisningen riktar sig mot. Om alla elevers inlärningsstil tillgodosågs 
skulle många elever som anses ha inlärningssvårigheter kanske i själva verket visa sig 
ha samma förutsättningar som alla andra elever. Nu finns det många elever som har 
funktionsnedsättningar som medför inlärningssvårigheter. Därför är det inspirerande 
att läsa det Gardner (1998) säger om att många människor med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar som kan ha svåra 
kommunikationsstörningar eller på andra sätt problem med att förmedla sig verbalt 
kan utföra fysiska aktiviteter och kommunicera genom rörelse. Detta är något vi inte 
tror utnyttjas till sin fulla potential. Vi funderar på om det skulle kunna vara så att det 
inom särskolan skulle behövas uppmärksammas ännu mer. Vissa elever (autistiska) 
kan bli stressade och obekväma i situationer med nya kroppsrörelser, men många 
skulle säkert bli hjälpta av rörelser och genom det tillägna sig kunskap. Det finns en 
verksam teatergrupp som heter ”Glada Hudik”. Den är ett bra exempel på att det 
kinestetiska förhållningssättet skapar lustfylld inlärning och glädje. Medlemmarna i 
teatergruppen har varierade grader av funktionsnedsättningar. Några kan inte läsa, 
några kan inte tala, en del har svårigheter att röra sig och det finns de som har svårt 
att fungera i en grupp tillsammans med andra. Steinberg (1982) säger: 
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 ”Rörelseaktiviteter i samband med inlärning av kunskaper bidrar till att minska 
fragmentering och splittring, eftersom hela människan är med. Vi främjar individen 
mentalt genom att förstärka inlärning, fysiskt genom rörelsemedvetenhet och socialt 
genom det samspel som behövs för att bygga upp och skapa rörelseaktiviteten” 
(Steinberg, 1982, s. 116).  

 Det tycker vi speglar det teatergruppen ”Glada Hudik” står för. 

Dunn och Dunn (1995) menar att när kinestetiska elever ska lära sig nya saker och 
begrepp behöver de röra sig på något sätt. Att eleven (inom ett begränsat område) ges 
tillåtelse och uppmuntran till att stå, gå fram och tillbaka och röra sig samtidigt som 
de läser, tittar på eller lyssnar till något, främjar deras inlärning. Vi har under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkt att det verkligen är på detta sätt. Ofta 
visar det sig att många elever är delaktiga i momenten trots att läraren fått 
uppfattningen av att eleven inte lyssnat vid genomgångar. Detta för att eleven kanske 
gått omkring, rört sig eller pillat med annat. Detta visar på det som Dewey (1999, 
2004) menar om lärare som anser att kroppslig aktivitet inte har något att göra med 
mental aktivitet. Han skriver att elever tar in kunskap med alla sinnen och att 
kroppen behöver ge uttryck för sin energi. Även Adler och Holmgren (2000) säger att 
yngre barn kan ha mycket energi och svårt att sitta still. De pillar på saker och rör sig 
men ändå kan de höra vad man säger, samt att många individer lyssnar bättre när de 
är i rörelse eller får använda händerna samtidigt. Även Dryden och Vos (2001) ser 
faran i den rådande situationen i många klassrum där barn får höra att de ska sitta 
still, stå i raka led och lyssna på läraren istället för att diskutera, utforska och fråga. 
Vi tycker det är roligt att se dessa författares samstämmighet och att elevens närvaro 
kan ta sig olika uttryck vid inlärning. 

Läroplanen säger att skolan ska ansvara för att varje elev: 

”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (s.10) 
 
Vikten av detta påvisar Jederlund (2002) i det han skriver om att många av hjärnans 
funktioner och förbindelser mellan dem aktiveras av ett arbete som är kreativt och 
skapande. Han menar att när alla delarna i människans kropp aktiveras och 
samverkar blir vi kreativa och vi lär för livet. Hannaford (1997) menar att det är 
mycket viktigt att ta vara på den kinestetiska intelligensen hos barn och elever. De 
tillägnar sig kunskap när man fångar dem där kropp och själ, tanke och 
sinnesförnimmelse existerar i ett enda sammanhang. Detta visar återigen vikten av 
att tillgodose elevers inlärningsstilar. Om eleverna ges möjlighet till det som 
läroplanen säger tror vi att det även blir lättare för läraren att identifiera vilken 
inlärningsstil varje elev besitter och därmed tillgodose den. För att uppnå en 
undervisning som tillåter många uttrycksformer måste läraren våga lämna de 
traditionella undervisningsformerna. Här kommer vikten av fortbildning in, så de 
lärare som varit yrkesverksamma under en lång tid får nya verktyg att arbeta med. 
Utan inspiration blir det svårt att förändra synsättet på hur undervisning ska 
bedrivas så att alla i arbetslaget jobbar mot samma mål. 

Vi tycker det är synd att det inte finns tydligare riktlinjer för årskurs 1- 3  i skolan 
gällande vilka mål elever ska uppnå i de naturvetenskapliga ämnena. I kursplanerna 
finns det mål att uppnå först i årskurs 5, detta anser vi är för sent då vi tror att ju 
längre man skjuter på den naturvetenskapliga undervisningen, desto svårare blir det 
att ta till sig den.  
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Den neurolingvistiska programmeringsexperten Michael Grinder (1999) menar att 
om elevers inlärningsstil inte tillgodoses kommer de att slås ut från 
utbildningssystemet. Merparten av de som hoppar av skolan har en kinestetisk 
inlärningsstil. Detta hade vi en känsla av innan vi började vårt arbete och är en viktig 
insikt för oss och för alla som arbetar inom skolan. Vårt arbete har gett oss en ny syn 
på den kinesestetiska inlärningsstilen och behovet av den. Vi har även insett att den 
tyvärr är försummad. En förklaring till detta kan vara att lärare inte har de verktyg 
och kunskaper som behövs. Några av dessa verktyg och kunskaper hoppas vi kunna 
ge genom vårt arbete. 

 
7 Ytterligare information 

Vill du veta mer om hur du identifierar och jobbar med elevers inlärningsstilar och 
intelligenser? Se förslagsvis: 

• Dunn & Dunn (1995) ”Alla barn är begåvade på sitt sätt” 

• Grinder (1999) ”Ledarskap och lärande i klassrummet”  

• Boström (2007) ” Så arbetar du med lärstilar” 

• Campbell (1997) ”Multipla intelligenser - en metodhandbok” 

• www.larstilscenter.se 

• www.multiplaintelligenser.se 

 

Vill du veta vilken intelligens du har?  

• http://www.multiplaintelligenser.se/pdf/intelligensprofilvuxna.pdf 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Bilaga 2: Metodhäfte och lärarhandledning 

Bilaga 3: Metodhäftets illustrationer  



 

 

Hej alla föräldrar!  Eskilstuna 2010- 03- 24 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som skriver ett 

examensarbete inom ämnet naturvetenskap. I vårt arbete vill vi utveckla 

övningar där hela kroppen används i kemi- och fysikundervisningen.  

Vår tanke är därför att komma ut till ert barns klass för att pröva hur våra 

övningar fungerar. Övningarna består av sång- och rörelselekar som på ett 

lustfyllt sett ger förståelse för fenomen och begrepp inom fysik och kemi. 

Detta kommer att ske någon gång i mitten av april månad under 

skoldagen i deras egna klassrum med läraren närvarande.  

I vårt examensarbete kommer vi inte att nämna namnet på skolan eller 

namn på deltagande elever. Allt sker anonymt. Deltagandet är för eleverna 

frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. Övningarna 

kommer att filmas, enbart med syfte att användas vid slutredovisningen av 

vårt examensarbete. Filmen kommer då att ses av en grupp om cirka tio 

personer bestående av studenter och lärare. Efter redovisningen raderas 

filmen.    

Om ni av någon anledning inte vill att ert barn ska delta i vårt 

genomförande av övningarna kan ni höra av er till oss på mail eller telefon 

senast fredagen den 9 april. Om vi inte hör något från er antar vi att det är 

okej att ert barn medverkar.   

 

Med vänliga hälsningar 

Tatjana Berglund och Marie Larhm 

 

 

Tatjana Berglund                                             Marie Larhm 

tbd07001@student.mdh.se                             mlm07001@student.mdh.se                        

070 7875584                                                      070 2857581 

 



 

 

METODHÄFTEMETODHÄFTEMETODHÄFTEMETODHÄFTE    

    
Att Att Att Att arbeta kinestetiskt med kemiarbeta kinestetiskt med kemiarbeta kinestetiskt med kemiarbeta kinestetiskt med kemi    och och och och fysikfysikfysikfysik 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och idé: Tatjana Berglund & Marie Larhm 

© Illustrationer: Tomas Lehto 

Tryckt i Sverige, Eskilstuna 2010 

Vi vill i första hand tacka varandra för inspiration, ett bra samarbete och innovativa idéer. Stort tack till Tomas Lehto för förträffliga 
illustrationer. Vi vill också tacka Lars Lindström och Tor Nilsson för stöd och råd under arbetets gång. 

Använd gärna våra illustrationer i din undervisning. 



 

 

Atomsången     Melodi: ”Björnen sover”  

      Text: Tatjana Berglund 
 
 
Vers 1     Vers 3 
A to men är, a to men är   El e ktro nen, el e ktro nen 
min dre än en lus    den i skalet bor 
 
Allt som vi kan se på,   Den far runt runt kä rnan, 
allt som vi kan ta på   och är all tid la ddad 
 
Är a to mer, är a to mer   El e ktro nen, el e ktro nen 
av o li ka slag    kall as ne ga tiv 
 
 
 
 

Vers 2     Vers 4         

En pro ton är, en pro ton är  Ne u tro nen, ne u tro nenen     
del av en atom    i a to men bor 
 
Är en del av kä rnan   Är en del av kä rnan, men har ing en 
och är all tid la ddad   la ddning 
 
En pro ton är, en pro ton är  Ne u tro nen, ne u tro nen 
alltid positiv    kall as ne u tral 
Tips!  



 

 

• Beroende på ålder och i vilket sammanhang ni sjunger atomsången kan ni anpassa utförandet. För de yngsta 
eleverna kan det räcka med att bara komma i kontakt med orden, för att senare kunna sätta dem i ett sammanhang. 
För de äldre eleverna kan det passa bra att sjunga sången som introduktion till atomdansen.  
 
 

• Sången ”utvecklar kunskaper om grundläggande fysikaliska begrepp inom […] atom- och kärnfysik (Kursplan i fysik, 
s. 55). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Atomdansen 
Denna övning utgör grunden för den fortsatta förståelsen av atomfysik. Eleverna får komma i kontakt 
med atomens innehåll, storlek samt vad som finns mellan kärnan och elektronskalen. 

Förbered genom att tejpa/markera upp två ringar på golvet/marken. 

Börja med att dela in klassen i tre grupper. De olika grupperna gestaltar protoner, 
neutroner och elektroner.  
 
Den del av atomen eleven ska föreställa markeras genom att eleven håller i ett papper 
där atomdelens laddning, namn samt förkortning står                            
(e- elektron, n neutron och p+ proton). 
 
Om eleverna har sjungit atomsången kan de själva försöka lista ut vilken laddning 
deras atomdel har och skriva lapparna själva. För att förtydliga kan du som lärare 
tillverka en mall där det visas hur lappen kan se ut.  
Om övningen görs med yngre barn räcker det att skriva                            
atomdelens namn och utelämna laddningen.  

När vi nu ska bygga atomen placerar sig protonerna och neutronerna i den markerade                  
kärnan och elektronerna utanför kärnans skal men innanför sitt elektronskal.  
                                  
Om eleverna sjungit atomsången kan de även här själva försöka lista ut sina 
placeringar i atomen.     

 

                                              
   
                                           



 

 

Eleverna som gestaltar elektroner får röra sig fritt inom den markerade ringen och de som gestaltar 
neutroner och protoner rör sig hur de vill inom kärnans område.  
Syftet med att de rör sig fritt inom de markerade ringarna är att visa att alla delar i en atom har rörelse 
inom en begränsad yta. 
 
När eleverna nu är på plats i atomen ska de som agerar elektroner se negativa ut och hålla en sur min. 
De som är protoner ska vara positiva och se glada ut och de som är neutroner ska hålla en neutral min. 
De ska även tänka på att alltid hålla sig i rörelse, de får aldrig stå still eller stanna upp.  
 
Om ni av utrymmesskäl är begränsade kan övningen göras i omgångar med en del av eleverna som 
åskådare. 
 
De elever som är åskådare tar kort på atomen och byter sedan plats för att agera atom. De foton 
eleverna tar tittar alla på efter övningen för att få en förståelse för att även fast en atom ser statisk ut 
på en bild, är alla dess delar i verkligheten alltid i rörelse. 
 

Här står neutronerna, protonerna och elektronerna utanför atomen redo att ställa sig på sina rätta platser. 



 

 

 
Musikförslag: Instrumentalt upptempo, - till exempel ”Popcorn” av gruppen Hot Butter. 
 

Tips! 
• Variera gärna övningen genom att använda er av atomsången när eleverna har intagit sina placeringar i atomen. Alla 

sjunger första versen tillsammans, protonerna andra versen, elektronerna tredje och protonerna den fjärde versen. 
• Ett förslag kan vara att använda sig av ett klädesplagg, till exempel en mössa, istället för att skriva sin atomdel på 

ett papper. 
• För att eleverna ska få känslan av att atomen är tredimensionell kan man jämföra den med en boll. 
• En vardagsnära uppfattning av en atoms storlek kan vara att det i ett sandkorn får plats många, många miljoner 

atomer.  
• Om atomdelarna är så små som de är, kan det då finnas någonting mellan dem? Diskutera gärna med eleverna vad 

som finns mellan kärnan och elektronskalen. De kan få föreställa sig att kärnan är en apelsin i mitten av Globen i 
Stockholm och elektronskalen börjar vid Globens vägg. Detta är ett ungefärligt förhållande som råder i atomen.  

• Bilden med de oplacerade atomdelarna kan användas som en egen övning för att se om eleverna själva kan lista ut 
var delarna ska vara. De kan tillexempel dra sträck med en penna från atomdelen till den rätta platsen i atomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elektronskalsdansen 
Denna övning lämpar sig för elever som har utvecklat viss förståelse för atomens delar och egenskaper. Övningen tränar 
elevernas förståelse för hur många elektroner som finns i varje elektronskal. Övningen ”utvecklar kunskap om 
grundämnen” och ”kunskap om atomens byggnad” (Kursplan i kemi s. 59) 

 

Om ni förslagsvis väljer att använda er av kolatomen (vill ni arbeta med en annan atom kan ni söka 
efter en lämplig i periodiska systemet) så består den av sex elektroner varav två ryms i det första 
skalet och de resterande fyra i nästa skal. Lika många neutroner och protoner (6+6=12) finns då i 
kärnan. Alltså består hela atomen av 18 delar.  

 

 

 



 

 

De upptejpade ringarna från atomdansen kan här användas till kärna och yttersta skal. Den enda 
kompletteringen som nu behöver göras är att tejpa upp det första skalet mellan de två som redan 
finns. Sedan fördelas eleverna efter vad de ska föreställa. Protonerna och neutronerna ställer sig i 
kärnan. Elektronerna fördelar sig på sina skal, - två i det första innersta skalet och fyra i det yttersta. 
Alla rör sig hur de vill till musiken inom sitt område. 

 

Om man väljer att jobba med en atom med färre elektroner och bara ett elektronskal anpassar man 
övningen efter det.  

 

Är ni många elever kan man arbeta med atomer med högt elektronantal. Detta passar även när man 
kommit längre i undervisningen och klarar av att föreställa sig utmärkta elektroner utan att de behöver 
gestaltas av personer. 

 
 
 
 
Musikförslag: Instrumentalt upptempo, - till exempel ”Popcorn” av gruppen Hot Butter. 

 

Tips!  

• Om ni kommit så långt i undervisningen så att ni talar om exciterade atomer kan detta integreras i övningen genom 
att eleverna får hoppa mellan de olika skalen. 

 



 

 

Non Stop-atomdelarna 
Denna övning används för att eleverna skall komma ihåg att fast de gestaltar en ensam atom som en del av en molekyl så 
finns den enskilda atomens beståndsdelar fortfarande kvar i atomen. Atomen ser fortfarande ut som när flera personer 
gestaltade den.  

 

Bestäm vilken färg på Non stop som representerar vad. Gula godisar 
kan representera elektroner, röda protoner och gröna neutroner. 
                                                           

Eleven får nu, efter att ha hållit godisarna i handen och reflekterat 
över deras betydelse, äta så många ”elektroner”, ”protoner” och 
”neutroner” som finns i just den atom som han/hon ska gestalta.    

 

Om atomen väte ska ”ätas” behövs alltså en godis för varje atomdel. 
Sammanlagt tre stycken. 

 

Tips! 

• Det går bra att använda sig av annat färgglatt godis, men även frukt, grönsaker eller bär i små bitar. 

 

 



 

 

Vattenmolekyldansen 
Denna övning bygger på de förkunskaper eleverna har fått i atomdansen och är ett första naturligt steg i att jobba med 
molekyler. Övningen ”utvecklar kunskaper om […] kemiska föreningar” och ”utveckla kunskap om […] kemisk bindning” 
(Kursplan i kemi s. 59)  

 

Klassen delas in i grupper om tre. En elev utses till 
syreatom och de två andra till väteatomer. Syreatomen 
tar armkrok med väteatomerna och en vattenmolekyl är 
bildad! För att markera detta ytterligare och introducera 
den kemiska formeln H2O kan dessa beteckningar 
markeras på varje elev genom en lapp med respektive 
bokstav för varje atom. 

 

För att skapa en dans kan man låta eleverna föreställa 
sig att klassrummet är en pool där de är vattnet som 
flyter runt. Efter en stund byter eleverna roller så alla får 
föreställa. Här är det viktigt att påpeka att ett sådant 
byte inte sker i verkligheten. 

 

För att utveckla övningen kan man utse ett gäng till syreatomer och resten till väteatomer. Eleverna 
får sedan själva klura ut hur de ska para ihop sig. 

 



 

 

Musikförslag: havsbrus, porlande bäckar, rinnande kranar. 

 

Tips! 

• Precis som i atomdansen kan man här ta upp frågan om vad som finns mellan molekylerna. För att ytterligare 
förtydliga vad en vattenmolekyl består av kan eleverna få bygga dessa med hjälp av flirtkulor. Tre flirtkulor varav 
två består av samma färg utgör väteatomerna och den tredje syreatomen. Dessa monteras ihop med knappnålar 
eller tandpetare.  

• Som lärare kan du använda dig av principen i vattenmolekyldansen och överföra det på vilka molekyler som helst. 
Bara fantasin och elevantalet sätter stopp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aggregationsdansen 
Denna övning kan användas för att förtydliga hur vattenmolekylerna förhåller sig i 
vattnets olika aggregationsformer. Den kan användas som en fortsättning på 
vattenmolekyldansen. 

 

Eleverna börjar med att gestalta vattenmolekyler och bygger varje 
molekyl av tre personer, - två väteatomer och en syreatom.  

När vi nu ska visa hur molekylerna beter sig när vattnet är i fast form, is, 
går alla vattenmolekyler samman mycket tätt i rader som bildar en 
rektangulär form. De hindras från att röra sig på grund av tätheten.  

När vi gestaltar vatten i dess flytande form håller syreatomen fortfarande 
armkrok med väteatomerna. Väteatomerna håller i sin tur löst i de andra 
väteatomernas händer och dansar sakta omkring i rummet på en fortfarande 
begränsad yta.  

När vi nu ska gestalta vatten i gasform, - vattenånga, dansar syreatomen 

fortfarande armkrok med väteatomerna, men hela molekylen dansar runt 
ensam och helt fritt i rummet.  
 

Musikförslag: havsbrus, porlande bäckar, rinnande kranar. 



 

 

Magnetismdansen 
Denna övning tränar magnetismbegreppet på ett lekfullt sätt och kan lätt varieras efter åldersnivå. Övningen ”utvecklar 
kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom […] magnetism” (Kursplan i fysik s. 55) 

 

I denna dans är framsidan på kroppen nordpolen, baksidan är sydpolen. Detta markeras förslagsvis av 
ett rött pappersark på magen och ett vitt pappersark på ryggen. Om man vill höja svårighetsgraden 
kan övningen göras utan dessa markeringar för att träna minnet.  

Eleverna rör sig fritt i rummet. Deras fram- eller baksida kommer att dras till en annan elevs motsatta 
sida och ”fastna” när de kommer tillräckligt nära varandra. Om en framsida närmar sig en framsida 
eller en baksida närmar sig en baksida stöts de ifrån varandra och dansar vidare.  

 

Musikförslag: vad som helst som inspirerar till rörelse, till exempel ”Popcorn” av gruppen Hot Butter. 

 

Tips! 

• Vänta och se ifall eleverna själva kommer på att om två elever kan ”fastna” med varandra så kan även tre eller flera 
göra det och till slut bilda en lång orm. Om inte eleverna själva kommer på detta kan man ge en liten vink om det, 
till exempel genom att fråga ”kan bara två magneter sitta ihop?”.  

• Om övningen görs med små barn kan namnen syd- och nordpol utelämnas. Istället går övningen ut på att när mage 
och mage eller rygg mot rygg möts stöts de ifrån varandra. Bara rygg mot mage dras till varandra. Begreppen olika 
mot olika, men inte lika mot lika kan då användas.  



 

 

Strömdansen 

I denna övning tränas begreppet elektrisk ström och vad det är som gör att det uppstår och när en sluten strömkrets har 
bildats. Övningen ”utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom […] elektricitetslära” (kursplan i fysik s. 
55). 

Börja med att utse en elev som ska gestalta batteri och vilken sida på eleven som ska vara plus- och 
minuspol. Utse sedan vem som ska agera lampa. Resterande elever agerar sladd. Eleverna ställer sig i 
en cirkel med batteri och lampa mittemot varandra. 

 

Första varvet tar eleverna bara tag i varandras händer och 
håller dem så för att symbolisera en sladd. När alla håller i 
varandras händer skickar batteriets pluspol en ”elektron” 
genom att klämma kompisens hand och denne klämmer 
vidare. (Här kan man poängtera för eleverna att det i 
verkligheten är massor av elektroner som skickas runt).  

 

När ”elektronen” vandrat runt genom den som är lampa 
och vidare till batteriets minuspol lyser lampan upp och en 
sluten strömkrets har skapats. Här kan en lösning 
diskuteras med eleverna om hur lampan ska få reda på av 
batteriet att kretsen är sluten så att den kan börja lysa. Ett 
förslag kan vara att när andra varvet påbörjas börjar hela 
cirkeln att rotera långsamt, då vet också lampan att den 
ska börja lysa.  



 

 

För varje varv som elektronen klämts runt börjar ringen snurra lite snabbare och då kommer också 
elektronen automatiskt att skickas snabbare och snabbare för varje varv. 

 

För att öka svårighetsgraden kan en elev ”klippa sladden” genom att släppa sin kompis hand. Det gör 
att den som agerar lampa måste vara mycket uppmärksam på när han/hon ska ”släckas”. När och vem 
som klipper sladden kan till exempel bestämmas genom hemliga lappar innan övningen börjar eller att 
signalen på att sladden ska klippar ges genom två tryck i kompisens hand.   

 

 Musikförslag: en taktfast enkel instrumental rytm, till exempel ”Popcorn” av gruppen Hot Butter. 
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Atomsången och atomdansen 
 

(Lärarhandledning) 

Materia är allt man kan ta på eller väga. All materia byggs upp av atomer. Värme, ljud och ljus kan man 
inte ta på eller väga och det är därför inte materia. De ämnen som bara består av en sorts atom kallas 
för grundämnen. Det finns cirka 100 grundämnen. Periodiska systemet fungerar som en tabell över alla 
grundämnen (www.ptable.com/Images/periodiska%20systemet.png). Atomens masstal är summan 
av antalet protoner och neutroner, dessa kallas även nukleoner. Antalet protoner anger vilket ämne 
det är. Atomnummer är antalet protoner i kärnan. Elektronfördelningen anges i periodiska systemet i 
den ordning de är placerade i elektronskalen med början i det innersta skalet (K). Atommassa är 
atomens vikt. 

De negativt laddade elektronerna kretsar kring atomens kärna. Man brukar kalla det för elektronmoln. 
Det finns lika många elektroner runt kärnan som det finns protoner i kärnan. Protonerna i kärnan är 
positivt laddade. I kärnan finns även neutroner, de har ingen laddning. Mellan de positivt och negativt 
laddade delarna i atomen uppstår en laddning som gör att kärna och elektronmoln hålls ihop. Denna 

kraft kallas elektromagnetism.  

Elektronerna rör sig inte precis i närheten av kärnan. Det finns ett stort vakuum mellan kärnan och det 
första elektronskalet. Förutom det tips som gavs i övningen kan man göra denna jämförelse: om 
atomkärnan är en liten, liten punkt på till exempel tavlan så befinner sig de närmaste elektronerna ca 
10 meter bort.   

Vad är vakuum? En beteckning för ett utrymme som inte innehåller någon form av materia, - ett 
fysikaliskt tomrum utan luft. Man kan jämföra det med en behållare där kraftigt undertryck råder. 



 

 

Elektronskalsdansen 
(Lärarhandledning) 

Elektronerna rör sig runt atomkärnan och är fördelade i olika skal. Dessa skal benämns i alfabetisk 
ordning från bokstaven K. K-skalet är det innersta skalet och rymmer maximalt två elektroner. L-skalet 
rymmer upp till åtta elektroner, M-skalet arton och N-skalet trettiotvå. Atomens yttersta elektronskal 
kallas valensskal och elektronerna som ryms där i benämns som valenselektroner. Elektronerna i 
valensskalet bestämmer ämnets kemiska karaktär.  

 

Vad är en exciterad atom? När en atom tar emot energi knuffas någon av elektronerna (i första hand 
valenselektroner) ut i något av elektronskalen. Då blir atomen mer energirik= exciterad. De utknuffade 
elektronerna faller snart tillbaka till sitt ursprungliga skal och då utsöndras energi som ses i form av 
olika ljus. Ju längre elektronerna faller, desto mer energirikt blir ljuset. Det är valenselektronerna som 
ger upphov till detta händelseförlopp.   

 

Som ett exempel kan vi ta neonljus. När en elektrisk spänning sammansluts med ett neongasrör 
skapar energin i elektriciteten exciterade neonatomer som avger ljus. 

 

Om du vill använda dig av Periodiska systemet återfinns det i läroböcker i kemi, till exempel 
Gymnasiekemi A (Andersson). Det är också lätt att hitta på internet, till exempel på adressen 
www.ptable.com/Images/periodiska%20systemet.png.  



 

 

Vattenmolekyldansen 

(Lärarhandledning) 

En molekyl är uppbyggd av minst två lika eller olika atomer. De ämnen som är uppbyggda av fler än en 
sorts atom kallas för kemiska föreningar. Vatten, är en kemisk förening vars molekyler består av två 
väteatomer och en syreatom, H2O. Den nedsänkta tvåan bakom vätet betecknar hur många väteatomer 
molekylen består av. Att syret inte efterföljs av någon siffra betecknar att molekylen bara består av en 
syreatom. 

 

Hur kommer det sig att atomerna hålls ihop och bildar en vattenmolekyl? Enkelt uttryckt strävar alltid 
alla atomer efter att ha ett fullt valensskal. För att syre- och väteatomen ska få fulla valensskal måste 
de samsas om sina yttersta elektroner. Detta skapar den kraft som gör att de dras till varandra och 
hålls samman och bildar vattenmolekylen.  

 

Mellan molekylerna råder vakuum, - ett tomrum utan någon materia, alltså ingen luft. Man kan jämföra 
det med en behållare där kraftigt undertryck råder. 

 

Om du själv eller någon elev vill fördjupa sina kunskaper se till exempel: Henriksson, A. 2006. Syntes 
A: kemi för gymnasieskolan. Gleerups utbildning AB, Malmö. ISBN: 91-40-64843-5 eller Andersson, S., 
Sonesson, A., Stålhandske, B., Tullberg, A. 2005. Gymnasiekemi A.Liber AB, Stockholm. ISBN: 91-47-
01649-3 



 

 

Aggregationsdansen 
(Lärarhandledning) 

Ämnen kan förekomma i olika former som fast, flytande och gas. Dessa tillstånd kallas 
aggregationsformer. Det är oftast temperaturen som avgör i vilken aggregationsform ämnet befinner 
sig. Vid låga temperaturer är ämnen oftast i fast form. Detta för att de kemiska bindningarna vid låg 
temperatur orkar hålla ämnets beståndsdelar samlade. Ökar temperaturen så minskar 
beståndsdelarnas sammanhållning och de kan då röra sig mer fritt ju högre temperaturen blir.  

 

Alla ämnen har olika smältpunkt och kokpunkt. Det beror på att ämnena har olika starka bindningar 
mellan sina beståndsdelar. Hur länge bindningarna orkar hålla ihop beståndsdelarna styrs då av 
temperaturen.  

 

Övergångarna mellan de olika aggregationsformerna har olika namn. När ett ämne övergår från fast till 
flytande kallas det smältning, när det övergår från flytande till gas kallas det kokning, när gasen 
övergår till flytande kallas det kondensation och när ett ämne är flytande och övergår till fast kallas 
det stelning. Om ett ämne går direkt från fast form till gasform eller från gasform till fast form utan att 
där i mellan vara flytande så kallas det för sublimation.  

 

Det finns ytterligare en aggregationsform, den kallas plasma. Plasma bildas när en gas blir så varm att 
elektronerna slits loss från atomen. Nästan all materia i universum består av plasma, till exempel i 
stort sett hela solen.  



 

 

Magnetismdansen 
(Lärarhandledning) 

Magnetism är ett fenomen där ett ämne antingen attraherar eller repellerar ett material. Alla material 
påverkas av magnetfält men det finns bara ett fåtal som har magnetiska egenskaper. Det är till 
exempel järn, kobolt och nickel.  

 

En stavmagnet har en nordände och en sydände. Nordänden är oftast rödmålad och sydänden är oftast 
vitmålad. Nordänden kallas för nordpol och sydänden för sydpol. Om man för två nordändar mot 
varandra repellerar de varandra, likaså med två sydändar. Men en nordände och en sydände attraherar 
varandra och ”fästs ihop”, hur hårt de sitter beror på hur stor kraft magneten har.  

 

En kompass styrs av magnetism, den fungerar på grund av att jorden är en stor magnet. Vi använder 
ofta begreppen nordpolen och sydpolen inom geografin, men jorden har också en magnetisk nord- och 
sydpol. De ligger tvärt emot de geografiska polerna. Den magnetiska nordpolen ligger i närheten av 
den geografiska sydpolen och den magnetiska sydpolen ligger i närheten av den geografiska 
nordpolen.  

 

Elektromagneter är mycket starka magneter. De fungerar genom att man inuti elektromagneten har 
lindat en elledning många varv runt ett stycke järn. När man kopplar på elektricitet uppstår ett mycket 
starkt magnetfält och magneten orkar lyfta stor tyngd. Stora elektromagneter används till exempel på 
bilskrotar och mindre elektromagneter används till exempel i generatorer och TV-apparater.  



 

 

Strömdansen 
(Lärarhandledning) 

Elektrisk spänning 

Ett batteri består av två poler, en minuspol och en pluspol. I ett nytt batteri sker vid minuspolen en 
reaktion som avger elektroner. Där bildas då ett överskott av negativa elektriska laddningar. Vid 
pluspolen sker en reaktion som upptar elektroner. Där bildas då ett underskott av negativa elektriska 
laddningar. Det är skillnaden i laddningar mellan polerna som gör att en elektrisk spänning uppstår. 

 

Elektrisk ström 

I strömdansen har eleverna skapat en sluten strömkrets när lampan börjat lysa. Genom att exempelvis 
koppla två sladdar och en lampa till batteriets två poler, skapas kontakt mellan polerna och det får 
elektronerna att börja utjämna skillnaden i laddningen mellan de två polerna. Elektronernas väg går 
från minuspolen till pluspolen och bildar en ström av elektriska laddningar som resulterar i elektrisk 
ström. Detta kallas även för likström eftersom elektronerna hela tiden rör sig åt samma håll. När 
batteriets båda poler innehåller lika många elektroner har batteriet tagit slut och strömmen slutat 
verka. 

 

Varför lyser lampan? Glödtråden i lampan är väldigt tunn och där trängs elektroner med varandra. När 
de stöter till varandra blir glödtråden så varm att den sänder ut ljus. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


