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FÖRORD

Nu närmar sig det långa och mödosamma arbetet med mitt avhandlingsarbete 
sitt slut. Arbetsprocessen har varit spännande, lärorik, fascinerande men kantad 
med prövningar och utmaningar. Så här i elfte timmen frågar jag mig om det varit 
tiden, mödan eller målet värt. Det som hållit mig igång var inte bara att forsk-
ningsuppgiften var ofantligt spännande och viktig, utan också att förmånen att få 
följa elevernas värld och höra deras röster, i synnerhet eleverna med s.k. inlärnings-
svårigheter. Jag skulle ha svikit dessa elever och mig själv om jag givit upp.

En stund som denna går mina tankar till de personer som betytt mycket för ar-
betets tillkomst och för mig personligen. Först och främst vill jag tacka mina båda 
handledare, docent Rolf Hedquist och professor Tomas Kroksmark. Du Rolf har följt 
mig i medgång och motgång med en aldrig sinande optimism. Tack för att Du 
trodde på mig och följde mig hela vägen! Rolf, Du har med en ängels tålamod och 
med ett kreativ, öppet sinne spelat ”djävulens advokat” i arbetsprocessen och givit 
mig många konstruktiva förslag till förbättringar. Tomas, tack för att Du är den 
Du är! Vis, vidsynt och varm med en sinneskärpa som är få förunnande. Du kom 
in senare delen av mitt arbete och har oförtröttligen läst och grundligt kommente-
rat alla mina manusversioner. Ditt sätt att handleda ett avhandlingsarbete önskar 
jag att alla doktorander skulle få uppleva.

Ur djupet av mitt hjärta vill jag också rikta mitt tack till professor Rita Dunn. 
Ditt stöd, dina gedigna kunskaper och din hängivenhet till lärstilsforskningen har 
givit mig den viktigaste plattformen i arbetet. Med en gränslös generositet har Du 
delat med dig av insikter, kunskaper och material! 
 Av avgörande betydelse för avhandlingens tillkomst har även den bästa av lärare 
och vänner, Ulrika Gidlund, varit. Mitt varma tack för allt stöd, all hjälp, allt 
engagemang, all kunskap, allt praktiskt arbete med lärstilar och alla konstruktiva 
diskussioner Du har bidragit med. 

Tack till Kerstin Armelius, Urban Hjort, Arne Nordborg och Joel Wickström för 
konstruktiv kritik och analys av statistikavsnitten! När det gäller goda synpunkter 
på delar av manuset, språkgranskning och korrekturläsning riktar jag ett varmt 
tack till Anci Jakobsson, Pia Hellertz, Gunlög Josefsson, John Steinberg, Ingemar Svan-
tesson, Lars Sundman och Tage Wahlstedt! 

Utan kontakt med den verklighet som arbetet beskriver och analyserar, nämligen 
verkligheten i gymnasieskolor för ungdomar och vuxna, skulle detta arbete inte 
kunnat genomföras. Därför vill jag tacka alla elever, lärare och skolledare för ert 
deltagande. Tack även till alla intresserade personer av lärstilsforskning som stöttat 
mig. Ett särskilt tack vill jag rikta förvaltningschef Thorbjörn Öhlund och Parksko-
lans rektor, Åke Collin, för positiva och tillåtande attityder till skolutveckling.

De som visat störst tålamod med mitt avhandlingsarbete är naturligtvis min 
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familj. Därför får ni, Sixten, med ditt jordnära förhållningssätt, Daniel, med din 
stora portion av humor och Debora, med din energi och analytiska förmåga, det 
största tacket av alla!

Örnsköldsvik  20 februari 2004
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KAPITEL 1

1.1  Problemgestaltning

Många elever i gymnasieskolan uppnår inte godkändnivån i kärnämnena (Elias-
son, 2002; Skolverket, 2001b). Svenskämnet är ett av de tre kärnämnena i den 
svenska grundskolan och ett av de åtta i gymnasieskolan. Svenska betonas på detta 
sätt som ett ytterst viktigt ämne av såväl politiker som Skolverket. Dock miss-
lyckas många elever i grundskolan och gymnasieskolan att uppnå godkänt i detta 
ämne, upp till 25% på vissa program, enligt Skolverkets årliga sammanställningar. 
Svenskämnet är inte bara viktigt och tämligen svårt att få godkända betyg i för 
många elever. Kraven har också höjts (för tidigare tvååriga linjer) sedan gymnasie-
reformen infördes 1994. Alla utbildningar blev treåriga och samtliga elever skriver 
samma nationella prov i svenska, liksom i matematik och engelska. En tendens 
under de senaste fyra åren är att allt fler elever går ut grundskolan utan behörighet 
till gymnasieskolan och elever med godkända betyg i alla ämnen har minskat (Eli-
asson, 2002). Betygsstatistiken från gymnasieskolan visar att tre av fyra nybörjare 
får slutbetyg inom tre år (Skolverket, 2001a, 2002a, 2003a). I gymnasieskolan är 
spridningen stor inom de olika programmen när det gäller elever med fullständiga 
betyg inom tre år, från 25.1% på IV-programmet till 90.5% på NV-programmet 
(Skolverket, 2003a). Till detta kan tilläggas att var tredje elev hoppar av valt gym-
nasieprogram och att allt fler elever behöver allt längre tid att fullfölja sina gym-
nasiestudier (Skolverket, 2003b). Två skäl som eleverna anger till studieavhoppen 
är brist på stimulans och studietrötthet (Skolverket, 2001b). För denna studie är 
det också av intresse att notera att språkläsandet (franska, tyska och spanska) på 
gymnasieskolan minskat under dessa år.

Många spaltmetrar har skrivits om skolans misslyckanden med hänvisning till 
underkända betyg, avhopp och tristess. I skoldebatten förekommer allehanda 
lösningsförslag, alltifrån politiska strukturförändringar till etablering av friskolor, 
urvalsskolor eller en ökad omfattning av läxläsning. Något som inte i någon större 
utsträckning fokuserats i debatten är hur vägarna ser ut för att nå de uppsatta 
kursplanemålen. Med andra ord borde en didaktisk forskning och debatt och en 
utvärdering av undervisningsmetoderna i Sverige välkomnas. Om de metoder som 
används i skolan inte fungerar tillräckligt bra, kanske pedagoger och forskare 
borde fokusera på ytterligare didaktisk forskning. En personlig reflektion är att 
de flesta barnen i tidig ålder är motiverade, engagerade, gläds åt att lära sig saker i 
skolan och visar nyfikenhet inför kunskaper, men med tiden tappar många denna 
gnista och lust inför lärandet i skolan. På gymnasiet har jag upplevt att många 
elever visar känslor av olust, låg motivation och avsaknad av nyfikenhet för lärande. 
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Lena Boström12

Jag har ofta frågat mig vad som händer med en del barn och ungdomar, varför de 
tycks tappa denna lust för skolans lärande samt om det finns något samband mel-
lan metoder och elevers motivation. Vad kan vi lärare göra bättre för att stimulera 
lusten, nyfikenheten och lärandets glädje hos eleverna?

Vår senaste och nu gällande läroplan, Lpo/Lpf-94, genomsyras av en kunskaps-
syn och metodisk variation som har sin utgångspunkt hos den enskilda individen. 
Här betonas individualisering, elevernas personliga utveckling, valfrihet och varia-
tion, elevers delaktighet samt förmågan till ständigt lärande. Lärarna ska utgå från 
varje individ i planeringen så att denna kan utvecklas efter sina förutsättningar på 
bästa sätt. Pedagogernas uppdrag i skolan handlar med andra ord om att indivi-
dualisera och anpassa undervisningen till eleverna, vilket tydligt framkommer av 
bl.a. följande citat:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kun-
na delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 1994, s.23).

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […] Därför kan 
undervisningen aldrig göras lika för alla (a.a. s. 24).

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar (a.a. s. 26).

Läraren skall utgå från att eleven kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt arbete i skolan …(a.a. s.33).

Även skollagen poängterar att ett av de grundläggande värdena i skolan ska vara 
varje individs egenvärde (Skollagen, 1994).

Linjen i styrdokumenten är således att individen ska stå i centrum, men detta 
synsätt skapar utmaningar och problem. Inte bara i Sverige utan i många delar 
av världen är frustrationen stor inom skolsystemen, inte bara på grund av den in-
dividualisering som förespråkas. Många debatterar läraryrket, undervisning och 
lärande i skenet av den postmoderna eran. Hargreaves (1997) beskriver den turbu-
lenta situation som råder inom utbildningsväsendet med följande ord:

… det grundläggande problemet står att finna i konfrontationen mellan två starka kraf-
ter. Å ena sidan har vi en allt mer postindustriell, postmodern värld som kännetecknas av 
ett allt högre förändringstempo och en intensiv komprimering av tid och rum, kulturell 
mångfald, teknologisk komplexitet, nationell ovisshet och vetenskaplig osäkerhet. Mot 
denna står ett modernistiskt, monolitiskt skolsystem som fortsätter att arbeta utifrån 
starkt otidsenliga mål inom ogenomträngliga och föga flexibla strukturer (a.a. s. 17-18).

Med tanke på frustrationen och de motstridiga budskapen frågar sig många vad 
som egentligen är på gång i den svenska skolan. Varför har det blivit så här? Finns 
möjligheter till flexibla strukturer? Kan man vända trenden? Vad kan skolan, 
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Lärande och metod 13

lärarna och eleverna själva göra? Finns någon infallsvinkel, någon plattform till 
nytänkande för ett bättre klimat och lärande för alla? Skulle det kunna skapas en 
skola som identifierar varje elevs särskilda möjligheter? De senare tre frågorna vill 
jag granska mer ingående i mitt arbete med utgångspunkt i grammatikundervis-
ning på gymnasieskolan.

För att angripa verkligheten från en annan synvinkel än den traditionella, som 
ofta utgår från varför eleverna misslyckas och var eventuella brister ligger, vill jag 
rikta uppmärksamheten på hur lärare skulle kunna arbeta metodiskt, för att ge 
eleverna möjlighet att lyckas ur ett individperspektiv. Jag har valt ett moment i 
svenskämnet som, enligt min tjugoåriga erfarenhet av gymnasiesvenska, av elever-
na erfars som viktigt men svårt, ja nästan avskräckande, nämligen grammatik. Att 
grammatik kan upplevas som tråkigt för många elever kan ha sin förklaring. Vid 
en granskning av avsnitten i förekommande läroböcker upptäcker jag att gramma-
tikmomentet är analytiskt (logiskt, sekventiellt, textbaserat) och strukturerat (med 
tydliga exempel och ett stegvis presenterat innehåll) och det förekommer många 
abstrakta begrepp, som kan kännas svåra att förstå innebörden av och att lära in (se 
2.6.5). Förutom den höga abstraktionsnivån och termrikedomen tillägger Brodow 
(2000) problemet ”blockeringar mot inlärning”. Med detta menar han att eleverna 
genom sina tidigare erfarenheter fått avskräckande upplevelser av detta område. 
Grammatik är näst intill omöjligt att lära sig, anser den grupp av elever som kän-
ner stort motstånd mot momentet, enligt Brodow. Med tanke på ovanstående drar 
jag slutsatsen att grammatik antingen är svårt att lära sig eller svårt att undervisa 
om.

Grammatikundervisningen har också haft skiftande didaktiska former under de 
senaste 30 åren, enligt Tornberg (2000). Pendeln har svängt från ett produkt- till 
ett processinriktat perspektiv. Med produktdidaktik menar författaren att peda-
goger har koncentrerat sig på grammatikens struktur och med en processinriktad 
metodik sätts tillämpningen i fokus. Inget av dessa renodlade perspektiv tycks ha 
varit lyckosamt. Tornberg konstaterar följande om grammatikens status idag:

Vad vi således har idag är ett slags balans mellan grammatik som produkt och grammatik 
som process. Det innebär att grammatikundervisningen åter kommit till heders, men på 
ett nytt sätt (a.a. s.105).

Tornberg menar att det nya är syntesen, dvs. en blandning av såväl produkt- som 
processinriktad grammatikinlärning. Med produkt menar författaren språkets 
formsystem och analyser av dess delar och process är den praktiska användningen 
av grammatiken. Tornberg understryker dock att till detta måste pedagoger lägga 
synsättet färdighet, för att kunskaperna ska befästas hos eleverna. Med färdighet 
åsyftas förmågan att se sambanden mellan form och betydelse, metalingvistisk 
kompetens samt ett observerande förhållningssätt i språkstudier.
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Undervisningen i momentet grammatik sker av tradition genom lärarledda genom-
gångar, skrivövningar och i viss mån diskussioner. Denna slutsats bygger jag på 
tjugo års egen erfarenhet av svenskämnet på gymnasienivå för såväl ungdomar som 
vuxna, samt min minienkät till 65 gymnasielärare (se 4.5). Det vanligaste svaret på 
hur grammatikundervisningen sker är ”… genomgång av viktiga moment, uppgifter 
och arbete i övningsböcker”. En liknande beskrivning ger Brodow (2000) av lärares 
undervisningsmetoder i grammatik och författaren konstaterar att ”… repertoaren 
är begränsad” (a.a s. 122).

Många elever och lärare menar att grammatik är ett viktigt moment (Skolver-
ket, 1993). Min egen erfarenhet är att vissa elever (en minoritet) är motiverade för 
grammatik och lyckas väl inom detta ämnesområde, andra elever är motiverade, 
men misslyckas och ytterligare andra är omotiverade och misslyckas fullständigt 
med grammatikinlärning. En del svensklärare reducerar dock ämnet till nästan 
obefintlighet, åtminstone i A-kursen i svenska, framförallt på de yrkesförberedande 
programmen (se resultatet av enkäten i 4.5). Varför grammatik inte tycks vara ett 
viktigt moment för vissa lärare är också en intressant fråga, men den ska inte be-
handlas här.

Under mina senaste tio verksamma år inom gymnasieskolan, har jag testat ett 
sätt att arbeta med individualisering, nämligen att utgå från elevernas sätt att lära, 
deras lärandestrategier1, vilket har givit mig insikter i vikten av att bredda den 
metodiska repertoaren. Utvärderingar från Parkskolan i Örnsköldsvik (Boström & 
Gidlund, 1999; Boström & Wallenberg, 1995; Boström, Gidlund & Öhlund, 1998) 
från såväl elever som föräldrar, har bekräftat att detta metodiska förhållningssätt 
i svenska, engelska och matematik förbättrat studiesituationen, attityderna samt 
i vissa fall resultaten för somliga elever. Utgångspunkten i elevernas individuella 
lärstilar2 har inneburit att de bättre förstått vad de gör (eller skulle kunna göra) 
i en lärosituation, varför och hur. I denna pedagogiska teori, dvs. The Dunn & 
Dunn Learning Style Model, finns t.ex. användbara pedagogiska verktyg med den 
lärande individen i fokus, så att denna utvecklas så väl som möjligt. Utmaningen 
har bestått i att försöka förstå olikheterna och arbeta med dem på ett kreativt sätt.

I ett tidigare arbete om lärstilar (Boström, 2000), där fem ungdomsklasser ingick 
som undersökningsgrupp, påvisades påtagliga skillnader, både vad beträffar resul-
tat och attityder för de elever som tilläts arbeta med momentet svensk språkhistoria 
utifrån sina lärandestrategier, jämfört med de elever som lärde in momentet genom 
traditionell undervisning. Min definition av traditionell undervisning är lärande 
primärt via syn och hörsel, genom föreläsningar, skriftliga övningsuppgifter, dis-
kussioner samt läsning (se 1.2). Dock genomfördes inte någon signifikansprövning 
eller undersökning av förståelse för nyttan av kunskaper inom området. Undersök-
ningsgruppen bestod enbart av ungdomar.

Min ambition med detta arbete är att utröna om utgångspunkten i elevernas in-
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dividuella lärstilar och lärandestrategier i grammatikmomentet skulle kunna vara 
en förutsättning för det didaktiska utvecklingsarbetet inom svenskämnet i synner-
het och de teoretiska momenten i gymnasieskolan i allmänhet och därmed också 
bredda den pågående skoldebatten på ett konstruktivt sätt. Jag vill alltså undersöka 
om och i så fall hur såväl gymnasieskolans elever som vuxenstuderande påverkas av 
undervisning som baserar sig på deras individuella lärstilar inom grammatikunder-
visningen (se 1.2 och 2.4) samt påvisa konsekvenser därav.

En anledning till att detta arbete är viktigt är den ringa grammatikdidaktiska 
forskning på gymnasienivå som förekommit i vårt land de senaste tjugo åren (se 
2.7). Inte en enda avhandling om grammatikdidaktik med inriktning på den di-
daktiska hur-frågan, på gymnasienivå, finns att uppbringa. Brodow (1996) ger 
följande analys av det skolgrammatiska forskningsläget:

Man kan vidare också fråga sig om kunskaper i grammatik möjligen kan vara ett stöd för 
språkfärdigheten om undervisningen varit induktiv, så att eleverna har kommit under-
fund med kategorierna, om den varit mycket konkret (man har t.ex. arbetat med gram-
matiklekar och grammatiksagor) och om den direkt anknutit till elevernas egna texter. 
Här måste vi erkänna att vi inte vet så mycket av brist på empirisk forskning som jämför 
olika inlärningsmetoder (a.a. s. 303).

Strävan i denna studie är att empiriskt jämföra två olika lärandemetoder, nämligen 
traditionell undervisning och metoder baserade på elevernas lärstilar i momentet 
grammatik på gymnasienivå. Med tanke på att grammatiken är en viktig byggsten 
i svenska språket och ett för många lärare viktigt moment inom svenskämnet och 
med hänvisning till de tidigare nämnda resultaten i kärnämnena på gymnasienivå, 
där svenska ingår, borde denna undersökning vara av intresse för många pedago-
ger.

Ett annat skäl för studiens inriktning handlar om att ingen avhandling om lär-
stilar med utgångspunkt i The Dunn & Dunn Learning Style Model (Dunn & 
Dunn, 2003), finns i Norden. Eftersom jag i flera sammanhang fått höra av verk-
samma lärare, att teorin om lärstilar enligt Dunn och Dunn främst fungerar i den 
amerikanska kulturen och förmodligen inte i den nordiska, är detta av stort intresse 
att utreda. Kommer resultaten från denna undersökning i Sverige att vara jämför-
bara med den internationella forskningen? Om den teorin i praktiken skulle kunna 
förbättra resultat, attityder och minnesbehållning i det upplevt svåra momentet 
grammatik, skulle detta kunna bana väg för diskussioner och kanske utveckling ur 
en didaktisk aspekt i många andra ämnen i vårt land.
Slutligen finns en intention att jämföra de två åldersgrupperna ungdomar och 
vuxna. Det som kan betecknas som nytt i denna studie är att ingen annan av-
handling internationellt sett inom ämnet lärstilar, enligt makarna Dunns teori, 
har jämfört ungdomar och vuxna. Inte heller har något avhandlingsarbete, vare sig 
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i grammatikdidaktik eller i lärstilar, undersökt hur eleverna skattar den upplevda 
nyttoaspekten av ett specifikt kunskapsområde.

Således undersöks fem nya och olika infallsvinklar inom grammatikdidaktik och 
lärstilar, vilka kan ge ytterligare dimensioner för lärande och grammatik på gym-
nasienivå både för ungdomar och vuxna.

Med anledning av a) att alla elever förväntas delta i och helst klara av den treåriga 
gymnasieskolan med minst sex gemensamma teoretiska ämnen, varav svenskämnet 
är ett samt b) att grammatikmomentet är ett moment som anses svårt (Brodow, 
1996) och vars nyttoaspekter ifrågasätts (Brodow, Nilsson & Ullström, 2000), är 
det av största vikt att fundera över de individer som finns i klassrummet, deras sätt 
att lära, deras styrkor och behov. Från de ovannämnda utgångspunkterna förekom-
mer, enligt min mening, få omfattande och djupgående didaktiska debatter och me-
todförsök, inom svenskämnet generellt sett och grammatikmomentet i synnerhet.

Därför behövs ny kunskap som kan resultera i nytänkande och förändringar 
inom svenskämnet på gymnasieskolan för att ge, utveckla och utvärdera menings-
fulla instruktioner och materiel som möter de individuella behoven.

Detta är med andra ord en ämnesdidaktisk studie i grammatik på gymnasienivå 
med utgångspunkt i den didaktiska frågan hur (se 2.1). Det övergripandet syftet 
med hela forskningsuppgiften är att utröna om prestationer, minnesbehållning, 
spontana attityder, förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning av momen-
tet skiljer sig om elever får arbeta med metoder anpassade till sina individuella lär-
stilar jämfört med undervisning baserad på traditionell undervisning i grammatik. 
Undersökningen gäller såväl ungdomar som vuxna. 

I denna studie definieras resultat som de poäng eleverna uppnått på testerna, 
dels direkt efter avslutat arbete, dels efter fem veckor (vilket påvisar minnesbehåll-
ningen, enligt Woolf, 1999). Attityder definieras här som elevernas/de studerandes 
”…organized predisposition to think, feel, perceive, and behave toward a referent or a 
cognitive object” (Kerlinger, 1986, p. 453). Attityderna handlar om elevernas ome-
delbara inställning till de olika grammatikmomenten och kartläggs via en seman-
tisk differentialskala (SDS-skala) (se 3.6.3.1).

Förståelse för nytta av grammatik relateras till de sex vanligast förekommande 
argumenten i den svenska grammatikforskningen (se 2.6.1), nämligen a) förståelse 
för människans tänkande, b) nytta vid inlärning av främmande språk, c) iaktta-
gande av språket, d) kunskaper för skrivande, e) förståelse för olika gruppers språk 
samt f) personlighetsutvecklande (med inspiration från Anward, 1983; Bolander, 
2001; Hertzberg, 1990; Teleman, 1987).
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1.2  Definition av lärstilar3

Olika personer har olika preferenser (i detta sammanhang styrkor eller behov enligt 
Dunn & Dunn, 1999a) när det gäller sättet, tidpunkten, platsen m.m. för att lära 
sig ett nytt och svårt innehåll. Kombinationen av de individuella stildragen kallas 
lärstil och i undervisningen gäller det, enligt Dunn och Dunn (1999b) att hitta 
preferenserna och anpassa lärandemetoder därefter. Med tanke på att varje elev 
har sina personliga lärstilar, är det viktigt för en lärare/pedagog att förstå vad som 
troligtvis gör det möjligt för eleven att koncentrera sig och minnas bättre samt att 
läraren försöker matcha (möta) elevens naturliga informationsbearbetning (Nel-
son, Dunn, Griggs, Primavera, Fitzpatrick, Bacilios & Miller, 1993).

Det finns olika lärstilsmodeller, men av skäl som redovisas i avsnitt 2.4.2 används 
här The Dunn & Dunn Learning Style Model, se figur 1.1. I modellen påvisas 21 
olika faktorer (som författarna själva benämner element), vilka har objektiv mätbar 
betydelse för lärandet. Dessa faktorer är indelade i fem olika områden eller stimuli: 
miljö, känslor, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska faktorer.

Dunn och Dunn (1993) beskriver lärstilar (enligt min fria översättning) som:

… det sätt som varje individ påverkas av via (a) sin direkta omgivning (ljud, ljus, tempe-
ratur och möbler); (b) emotionella faktorer (motivation, uthållighet, ansvar /anpassning 
och struktur); (c) sociala faktorer (att lära sig ensam, i par, i grupp, som en del av ett 
arbetslag, med en ledare eller med variation); (d) fysiska faktorer (perceptuella styrkor 
[auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk preferens] , intag, tid på dygnet samt rörlighet) 
och  (e) psykologiska faktorer (informationsbearbetning [analytiskt eller holistiskt] samt 
tankestil [impulsiv eller reflekterande]) när de lär sig nytt och svårt material eller färdig-
heter (a.a. s. 3 – 4).

Figur 1. 1. The Dunn & Dunn Learning Style Model, 20014
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Dessa 21 faktorer har statistisk förutsägbar signifikans på minst 95%-nivån, vilket 
innebär att om en speciell faktor är viktig för en elev och han/hon får denna tillgo-
dosedd i undervisningen, kommer eleven att prestera bättre med 95% säkerhet.

Enligt Dunn och Dunn (1999b) är alla dessa 21 faktorer inte viktiga för alla 
människor. Generellt sett har en individ mellan 6 och 14 element som via ana-
lysinstrumentet PEPS (Productivity Enviromental Preference Survey) (se 3.6.2) 
påvisar en preferens (den lärande föredrar detta).  Ju starkare den preferensen är, 
desto viktigare är det att individen får detta behov eller stildrag tillgodosett. Om 
eleven får direkt matchande instruktioner eller metoder till sin individuella lärstil 
är säkerheten hög att han/hon presterar bättre jämfört med en metod som inte 
passar hans/hennes lärstil.

Det föreligger ett antagande att elevernas lärstilar är konstanta under de tio 
veckor som studien genomförs (Copenhaver, 1980; Dunn & Griggs, 2003; Miles, 
1987; Virostoko, 1983).

De undersökningar som, enligt ovannämnda författare, beaktat lärstilar i förhål-
lande till utvecklingspsykologiska aspekter har genomgående visat att det är inte 
sannolikt att lärstilen växlar under en tioveckorsperiod. Om förändringar av olika 
stildrag sker, tenderar detta att inträffa under ett tvåårsintervall. I många fall sker 
inte förändringar så snabbt som under två år, men under fyra perioder (treårsål-
dern, tonåren, ”fyrtioårskrisen” samt pensioneringsåldern) i en individs liv varierar 
generellt sett några stildrag (Dunn, 2001). Dessutom har forskningen visat att om 
den studerande får styrkor och behov tillgodosedda i undervisningen och om han/
hon får lyckas i en lärandesituation kan stildrag som upplevs som svagheter lättare 
utvecklas eller förstärkas. Ett exempel kan vara följande: om den taktila preferensen 
är hög och den visuella är låg kan det senare stildraget utvecklas eller förstärkas om 
lärandet primärt är taktilt (Griggs, 1995).

Flera av de 21 elementen kan, enligt Dunn (2001), vara individuellt viktigare än 
andra, t.ex. motivation och uthållighet, men denna studie kommer att beakta ett 
av elementen, nämligen olika sinnen5 (de perceptuella preferenserna), dvs. syn, 
hörsel, kropp och händer. Valet av detta element grundar sig på att sinnena:

a) är de intressantaste ur metodisk synvinkel, eftersom metoder med utgångspunkt 
i detta element kan hållas konstanta under en experimentell studie (Dunn & 
Griggs, 2003)

b) är de element som Dunn och Dunn (1999b) anser vara den bästa inkörsporten 
(se citatet nedan), för att nå eleverna och för att teorin om lärstilar i praktiken 
snabbt ska ge positiv respons hos den lärande individen

Perceptual preferences for remembering new and difficult information  […]  may be the 
most important aspect of learning style. These preferences frequently either enable or 

prevent individuals from achieving easily (Dunn & Dunn, 1999b, p. 15).
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c) ger återverkningar på och konsekvenser för andra stildrag, exempelvis motiva-
tion och ansvar (Dunn & Griggs, 2003).

Våra sinnen är fönster mot världen och våra direkta lärandekanaler. Den tekniska 
utvecklingen har dock inte bara gett oss hjälpmedel, den har också gett oss kun-
skap om våra sinnen och hur individuellt de är utvecklade. Synen kan vara den 
bästa för vissa hjärnor men kanske inte alls bra för andra som uppfattar omvärlden 
och lär sig bäst genom hörseln, menar Dunn och Dunn (1999b). Andra vill helst 
experimentera och ytterligare andra uppleva. Utgångspunkten för denna studie är 
sålunda att vi genom våra sinnen tar in, bearbetar och bibehåller information.

När nytt och svårt material introduceras för elever genom deras starkaste sinne 
lär de sig och minns innehållet bättre med hög statistisk signifikans jämfört med 
om de lär in via ett sinne som inte är deras starkaste. Det gäller för såväl barn som 
för vuxna. Forskning på denna lärstilsmodell har också påvisat att när elever lär sig 
nytt material genom sitt andra eller tredje bästa sinne lär de sig bättre än om de lär 
in via det svagaste sinnet. Flera avhandlingar har skrivits om t.ex. matematik och 
läsning med avseende på de perceptuella preferenserna (Dunn & Griggs, 2003). 
Alla har haft en hög grad av statistisk signifikans (Dunn, Dunn & Treffinger, 
1996). Ytterligare beskrivningar ges i avsnitt 2.4.

Fyra olika sinnen beaktas i The Dunn & Dunn Learning Style Model:
• Det visuella (lära sig genom att se). De metoder som passar visuella elever kan 

vara att läsa, skriva, titta på tankekartor och diagram och se på tv eller bilder.
• Det auditiva (lära sig genom att lyssna). Metoder som passar auditiva elever är 

att lyssna på föreläsningar, inspelade band och delta i diskussioner.
• Det taktila (”hands-on-learning”). Taktila metoder är exempelvis dataprogram, 

spel, pussel och kort.
• Det kinestetiska (lära sig genom att uppleva, röra sig och känna). Metoder för 

kinestetiskt lärande kan vara experiment, rollspel, dramatiseringar, tipsslingor 
och fältstudier. (Dunn & Dunn, 1999a)

Hela lärstilsmodellen används i föreliggande arbete för att kartlägga samtliga del-
tagande elevers lärstil så att samtliga får vetskap om alla de 21 faktorerna. Därefter 
begränsas denna studie endast till en faktor, nämligen de perceptuella preferenserna 
(visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt). Resultaten om de perceptuella preferen-
serna från lärstilstestet PEPS nyttjas som en plattform för den empiriska ansatsen. 

Figur 1.2   The Dunn & Dunn Learning Style Model, sinnespreferenserna6
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Begränsningen till en lärstilsfaktor har valts med hänsyn till tidigare nämnda 
aspekt, nämligen att våra sinnen, enligt Dunn och Dunn (1999b), anses vara den 
bästa inkörsporten för att nå eleverna och för att den praktiska tillämpningen av 
lärstilsteorin snabbt ska ge positiv respons hos den lärande individen. Dessutom 
kan antas, att en stor metodisk utvecklingspotential finns inom detta område. 

1.3 Relationen mellan s.k. traditionell undervisning och lär-
stilsanpassad undervisning

En vetenskapligt enhetlig definition av begreppet traditionell undervisning är inte 
lätt att finna i den didaktiska litteraturen. Detsamma gäller begreppet undervis-
ning (Kroksmark, 1997). Undervisning leder, enligt Kroksmark, inte alltid till 
inlärning. Hans förslag till definition på undervisning är följande:

… undervisning betecknar något som genomförs av någon med tydliga och medvetet 
valda metoder och med ett likaledes tydligt och medvetet valt innehåll, som någon annan 
förväntas att helt eller delvis tillägna sig genom inlärning (a.a. s. 84).

Begreppet traditionell undervisning förekommer i många sammanhang (se t.ex. 
kursbeskrivningar och utvärderingar) ofta utan att innebörden specificeras. Olika 
individer lägger sålunda in olika innebörd i begreppet. Detta gör det möjligt att 
lägga in egna preciseringar. Traditionell undervisning används ofta när det gäller 
moment som upplevs svåra och framför allt för att eleverna gemensamt ska lära sig 
grunderna. Skolan som instutition är byggd på kollektiva strukturer där många 
elever samlas i ett klassrum med en ledare. För att systemet skall fungera krävs 
ofta anpassning, tilltro till auktoriteter samt gemensamma aktiviteter. Alla studerar 
samma innehåll på ungefär samma sätt under samma tidsramar. Begreppet tra-
ditionell kan sålunda kopplas samman med den kollektivism som präglat skolans 
system. Det kan också förstås med tanke på de metoder och den pedagogiska tradi-
tion som varit vanligast förekommande i teoretiska ämnen inom gymnasieskolan. 
Att som inte är nytt är i någon mening traditionellt.

I vissa framställningar definieras traditionell undervisning som ”…förmedla infor-
mation och kunskap…till skillnad från att söka sådan…” (Svedberg, 2000, s. 8). Denna 
definition beskriver inte hur förmedlingen sker, utan enbart en distinktion mellan tra-
ditionell undervisning och andra metoder. I somliga sammanhang kontrasteras tradi-
tionell undervisning mot andra metoder, t.ex.  Montessoripedagogik (www.pnma.org, 
2002) eller samarbetsinlärning (www.curry.eduschool.virgina.edu, 2002). Ovan-
nämnda källor redovisar t.ex. skillnader i arbetssätt, klassrumssituationer, lärarens 
undervisningsstrategier och ledarskap samt arbetsmaterial för de olika metoderna.
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Traditionell undervisning definieras inom lärstilsforskningen som bearbetning av 
innehållet i en kurs eller ett moment genom föreläsningar, läsning, skrivövningar 
och diskussioner (Dolle, 2000) eller enligt Schnell som  ”exclusively on basal text and 
workbooks that follows a prescribed sequence format” (Schnell, 1993, p. 83) eller “… 
information presented auditory through a lecture format and visually through written 
rules and practice exercises” (Hunt, 1971, p. 24).

I den internationella forskningen om lärstilar där lärstilsanpassade metoder 
jämförs med s.k. traditionell undervisning används ovannämnda preciseringar 7 
(Dunn 2003). I denna studie definieras traditionell undervisning som un-
dervisning med utgångspunkt i lärobokens innehåll, vilket eleverna lär sig ge-
nom att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt genom 
skriftliga övningar och muntliga diskussioner. Denna avgränsning är en syntes 
av ovannämnda definitioner samt egna erfarenheter och slutsatser av många 
års arbete på gymnasienivå. Ett viktigt skäl att använda definition ovan är 
att kunna utvärdera om lärstilarna kan användas i vårt svenska skolsystem 
och jämföra med andra studier. 

Ytterligare ett argument för definitionen är att den visar avgränsningen till 
bearbetning främst genom två sinnen. Detta är ett sätt att anpassa definitionen 
till teorin om lärstilar, i synnerhet de perceptuella preferenserna och att precisera 
anpassningen. I allmänhet stimuleras det visuella och det auditiva sinnet mest i 
denna undervisningsmetod. Fysiska aktiviteter, såsom upplevelser, pedagogiska 
rollspel, spel eller pussel, förekommer inte i någon större utsträckning. Inte heller 
kan eleverna arbeta hela tiden i olika rum eller i sin egen takt. I många fall ska alla 
vara med samtidigt vid lärarens genomgångar och göra samma typ av övningar, ba-
serade på lärobokens innehåll och lärarens urval. Svaren till övningar och uppgifter 
går läraren ofta igenom kollektivt. Lärstilsmetodiken däremot, är individbaserad 
och stimulerar bl.a. de fyra olika sinnen som nämndes ovan (en mer ingående 
beskrivning finns i 3.7.1). Denna kan ses som ett exempel på en övergång från kol-
lektivistiska undervisningsmetoder till individuella.

Följande översikt (tabell 1), visar de viktigaste skillnaderna mellan traditionell 
undervisning och lärstilsanpassad metodik med hänsyn till de perceptuella prefe-
renserna, enligt Dunn och Dunns forskning. I tabellen kan man också se andra 
konsekvenser av arbetet med utgångspunkt i de två metoderna, t.ex. lärarnas 
ledarskap och elevernas arbetssätt. Översikten kan fortsättningsvis skapa ökad 
förståelse för kommande resultatredovisning, metodisk ansats, diskussioner, kom-
mentarer och slutsatser.
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Tabell 1.  Traditionell undervisning  jämfört med lärstilsanpassad metodik8 med avseende på de perceptuella 
preferenserna

Traditionell undervisning Lärstilsanpassad metodik
Lärarcentrerad undervisning.
Läraren leder och kontrollerar arbetet.

Elevcentrerat lärande.
Eleven leder och kontrollerar sitt eget 
arbete.

Lärandet utgår från lärobokens och lära-
rens struktur.

Lärandet utgår från metoder som matchar 
elevernas perceptuella preferenser och 
innehållet i läroboken.

Det visuella och auditiva sinnet stimuleras 
under lärandet. Metoderna matchas mest 
till dessa sinnen.

Fyra sinnen kan stimuleras undet läran-
det: det visuella, auditiva, taktila och 
kinestetiska sinnet. 

Kollektiva instruktioner. Individuella instruktioner.

Disciplin och ansvar är primärt lärarcen-
trerat.

Disciplin och ansvar är primärt elevcen-
trerat.

Läraren undervisar, ger instruktioner och 
tar viktiga beslut om t.ex. tid för olika 
sekvenser.

Läraren är handledare och eleverna tar 
viktiga beslut om lärandet.

Eleverna tar sig igenom momentet på 
samma sätt hela tiden.

Eleverna tar sig igenom momentet med 
utnyttjande av minst två olika lärstilsan-
passade metoder. Först lärs innehållet in 
via elevens bästa sinne.

Om en uppgift måste korrigeras är det 
vanligtvis läraren som pekar ut felen. Lä-
raren eller läroboken ger rätt och fel svar 
på övningar.

Om en uppgift måste korrigeras kan elev-
en se det i materialet och få direkt feed-
back. Allt material är självkorrigerande. 
Det innebär att eleverna kan kontrollera 
svaren när de vill och i sin egen takt.

Innehållet är viktigast. Vägarna att nå innehållet är lika viktiga 
som innehållet självt.

Kontrollen av kunskapen ligger i övningar-
nas svar och den avslutande skrivningen.

Kunskapen kontrolleras genom att 
eleverna använder den på olika sätt, vil-
ket de själva väljer, samt den avslutande 
skrivningen.

Läroboken och lärarens kunskap är infor-
mationskällor.

Det finns flera olika typer av informa-
tionskällor (ex. spel, kassettband, data-
program, pussel, filmer).

Eleverna arbetar i samma takt i samma 
rum.

Eleverna arbetar utifrån sin egen takt i 
olika rum.

Ingen större medvetenhet om andra indivi-
duella stildrag.

Andra viktiga stildrag, t.ex. behov av 
struktur och rutin eller sociala faktorer 
kan medvetet matchas på individnivå

Eleverna kan få allmänna kunskaper om 
studiestrategier

Eleverna kan få kunskaper om individu-
ella studiestrategier.
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Likheterna mellan de båda lärandemetoderna i denna studie är att arbetet utgår 
från läroboken och att alla ska lära sig exakt samma innehåll. Innehållet i lärobo-
ken är för lärstilsanpassad metodik utformat på fyra olika sätt för att passa de fyra 
sinnespreferenserna. Samma lärobok används för båda metoderna.

1.4  Traditionell grammatikundervisning

Begreppet traditionell grammatikundervisning är idag föremål för en intressant 
diskussion på universitetsnivå (se avsnitt 2.7). Meningsskiljaktigheterna gäller 
främst huruvida den kan bedrivas utfrån en traditionell bildningstradition med 
ett enhetligt grammatikmoment eller som integrerad i textlingvistik. Traditionell 
grammatikundervisning definieras av Nilsson (2000) som ”… den grammatiska 
analys som innebär att man lär in en begreppsapparat som innefattar namn på ordklas-
ser, morfologiska kategorier och satsdelar” (a.a. s. 11). Nilsson bygger sin definition på 
grammatikens historiska tradition från antiken.

I jämförelse med Nilssons definition av traditionell grammatikundervisning är 
synen på densamma i denna studie bredare, eftersom innehållet i läroböckerna inte 
bara utgår från en begreppsapparat, utan även en viss förståelse för grammatikens 
strukturer samt övningar som syftar till att eleverna ska nå vissa färdigheter inom 
området. Läroböckerna (se 2.6.5) utgår inte bara från att eleverna ska kunna t.ex. 
definiera adjektiv och bisatser, utan det förekommer även en del övningar, förkla-
ringar, exempel, analysfrågor och praktiskt arbete med grammatikens begreppsap-
parat.

I detta arbete menas med traditionell grammatikundervisning, att läraren tar 
läroboken som utgångspunkt och går igenom innehållet varvat med skrivövningar, 
förklaringar och diskussioner. Den del av grammatiken som denna studie tar sin 
utgångspunkt i, är ordklasser och satslära, vilket är den vanligaste förkommande 
uppdelningen i läroböckerna (se 2.6.5) och därmed grundmaterialet för gramma-
tikkunskaperna. 

När begreppet grammatik används kan det beteckna olika saker. Chomsky & 
Halle (1968) uttrycker detta med följande ord:

We use the term ”grammar” with a systematic ambiguity. On the one hand, the term 
refers to the explicit theory constructed by the linguist and proposed as a description of 
the speaker’s competence.  On the other hand, we use the term to refer to this competence 
itself  (a.a p. 3).

Med begreppet grammatik kan vi alltså mena den ”inre grammatiken”, dvs. kom-
petens och språkkänsla eller beskrivningar av denna kompetens och hur ett språk 
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är konstruerat. Varje individ som talar ett språk använder dess grammatik medvetet 
eller omedvetet. Att kombinera språkljuden, orden och reglerna till nya yttranden 
och meningar omfattar ett språks grammatik, vilken vi kan nyttja i vår lingvistiska 
kompetens. Det finns skillnader både i medvetenhet och i färdigheter beträffande 
talarnas kompetens, men utgångspunkten är en gemensam plattform, grammati-
ken, vilken gör det möjligt att kommunicera med hjälp av språket.

Grammatik ses alltså i denna studie både som en färdighet, dvs. förmågan att 
producera korrekta yttranden i tal och skrift och som en metaspråklig kunskap, 
nämligen som förmågan att analysera, beskriva och benämna språkliga företeelser. 
(Se vidare avsnitt 2.6.2 om grammatik).

Med andra ord, för att förstå språkets natur, måste vi förstå grunderna i dessa 
omedvetna, internaliserade regler som är grunden i varje språks grammatik. Gram-
matik är en brygga mellan språkets uttrycks- och innehållssida eller mellan dess 
form och betydelse.

Plattformen för detta arbete är självfallet de nationella styrdokumenten (också 
benämnda måldokument) vilka i detta fall omfattar skollagen med timplanerna, 
läroplanen (Lpo/Lpf-94) och kursplanen för svenska A. Till detta kommer betygs-
kriterierna och läroboken Svenska timmar (Skoglund & Waje, 1998). Denna studie 
fokuserar på en deskriptiv grammatik som har sin utgångspunkt i de normer som 
följs inom nusvenskan (SAG, volym 1, 1999). I SAG poängteras att den deskriptiva 
grammatiken inte föreslår begränsningar eller vidareutveckling av rådande språk-
normer. Inte heller syftar den till att vara värderande.

I stället ska grammatiken ge läsaren möjlighet att förstå inom vilka ramar språkbrukaren 
håller sig i sitt bruk av svenskan (a.a. s. 18).

Ordet grammatik förekommer inte i Skolverkets kursbeskrivning av ämnet svens-
ka, däremot orden språkets bruk och språkets byggnad. På flera ställen poängteras 
språkets betydelse för kunskapsinhämtning, tänkande, skrivande och förståelse för 
den enskilde och för andra individer (Skolverket, 2002b). Ett mål i svenskunder-
visningen att sträva efter, är att eleven … 

… utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 
uppbyggnad, ursprung, historia, samt utvecklar förståelse varför människor skriver och 
talar olika … (a.a. s.1).

I ovannämnda mål att sträva mot tolkar jag ”dess uppbyggnad” som grammatik. 
Vid en granskning av styrdokumenten Skollagen, Lpo/Lpf-94 samt kursplanen 
för svenska A, 100 p, markeras tydligt att språket är en väsentlig länk för 
personlig utveckling och tänkande. ”De ska få förståelse för att människan 
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och språket utgör en oupplöslig enhet.” (Skollagen, 1994, s.  9). Vidare pekar 
kursplanen på att eleverna efter genomförd kurs ska ”… kunna använda skri-
vandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande…” samt att de ska 
”… ha kunskap om och använda sig av grundläggande regler för språkets bruk 
och byggnad…” (Skolverket 1994a s. 78-79). Således betonas den normativa 
aspekten samt språkets betydelse för elevernas tänkande och lärande. Att 
språket är viktigt vid kunskapande poängteras också med orden: ”Genom 
språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar” 
(Skolverket, 2002b, s. 1).

Begreppet grammatik förekommer däremot i såväl skolornas lokala kursbeskriv-
ningar som i alla läroböcker i svenska på gymnasienivå. Ett exempel kan hämtas 
från Parkskolans gymnasium i Örnsköldsvik som ger följande förklaring av betygs-
kriterierna för Svenska A inom momentet skrivförmåga: för betyget VG ska eleven 
ha ”.. goda grammatikkunskaper…” och för betyget MVG ”… mycket goda gramma-
tikkunskaper…” (Parkskolan, 2001).

Som utgångspunkt för denna studie valdes grammatikmomentet i läromedlet 
Svenska Timmar (Skoglund & Waje, 1998). Det kapitlet behandlar två stora delar 
av grammatiken: ordklasser och satslära. Med utgångspunkt i lärobokens gram-
matikkapitel utvecklades metoder som passar de fyra perceptuella preferenserna (se 
3.7.1).

I denna studie finns likheter mellan begreppen traditionell undervisning och 
traditionell grammatikundevisning i så måtto att metoderna är likartade, dvs de 
stimulerar två sinnen. Däremot kan traditionell grammatikundervisning också as-
socieras till dess innehåll och andra perspektiv på undervisningen.

1.5 Avhandlingens disposition

Avhandlingens disposition följer ett gängse mönster med en teoribakgrund med 
forsknings- och litteraturöversikt (kapitel 2), därefter en metodisk redogörelse 
(kapitel 3) följt av den empiriska studien (kapitel 4) och avslutningsvis en samman-
fattande diskussion (kapitel 5) i anslutning till den empiriska studien. I det sista 
kapitlet vidgas den grammatikdidaktiska diskussionen till mer generella didaktiska 
frågor. För grunderna till kvantitativ och kvalitativ forskning har jag främst utgått 
ifrån Alvesson och Sköldberg (1994), Hassmén & Koivula (1996), Holme och 
Solvang (1997), Kvale (1997) samt Winer (1971).

85854-Lärande&Metod.indd 05-11-09, 11.4225



KAPITEL 2

2. Teoretisk bakgrund

Inledning

Denna del, som utgör avhandlingens teoretiska bakgrund, innehåller föreliggande 
arbetes två huvudinriktningar, med avseende på de syften som de olika studierna 
har: dels den inriktning som behandlar didaktik i allmänhet med insnävning på 
hur-frågan och lärstilar i synnerhet, det vill säga de teman som behandlas i studien, 
dels företeelsen grammatikinlärning för ungdomar och vuxna på gymnasienivå. 
Den första delen börjar med en vetenskapsteoretisk inramning och övergår vidare 
till en metodisk problematik beträffande begrepp och perspektiv. 

För att snäva in den i studien valda lärandemodellen presenteras olika metoder 
för lärande för att slutligen fokusera ett speciellt metodiskt synsätt, nämligen lär-
stilar. Kapitlet innehåller en kort beskrivning av olika lärstilsmodeller, grunderna, 
teoretiska antaganden och användningsområden för The Dunn & Dunn Learning 
Style Model samt en forskningsöversikt med studier av betydelse för arbetet. I den 
teoretiska bakgrundsteckningen om lärstilar redogörs även för kritik som riktas 
emot denna teori för att slutligen synkronisera de två huvudinriktningarna, gram-
matik och lärstilar, med avseende på tidigare forskning. 

För att tydliggöra de båda populationerna ges en kort beskrivning av sådant som 
tycks vara signifikant för vuxnas lärande.

Det sista delavsnittet börjar med en redogörelse för begreppet grammatik och för-
medlar det traditionella synsättet på området för att därefter gå in på svenskämnet 
i gymnasieskolan kopplat till styrdokumenten samt läroböckernas syn på gramma-
tikundervisningen. Vidare behandlar arbetet kritiska infallsvinklar på momentet 
grammatik utifrån debatter som förts. Slutligen beaktas relevanta frågeställningar 
inom grammatikdidaktiken.

2.1 Didaktik – att tillägna sig handlingsgrammatik

Kunskaper om didaktisk teori är en självklar förutsättning för att lärare ska kunna 
utveckla sin egen undervisningspraktik, enligt Jank & Meyer (1997). Ordet didak-
tik är ordet synonymt med undervisningskonst i äldre didaktikor som Comenius 
(1657/1989). Idag (t.ex. Kroksmark, 1996) finns också begreppet som läran om 
undervisning/undervisningslära9. Ordet är dess vetenskapliga användning av en 
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latinisering av det grekiska ordet didache (Kroksmark, 1993, s. 23). Didaktiken 
löser ut lärandekomponenten ur pedagogiken på en allmän nivå och/eller flyttar 
in den i en disciplin eller ämnesmiljö (Kroksmark, 2003). Didaktik har därför en 
naturlig koppling till alla ämnen och discipliner. Tornberg (2000) beskriver detta 
med följande ord:

Att anlägga ett didaktiskt perspektiv på undervisningen innebär att man analyserar det 
som pågår i klassrummet utifrån alla de samlade kunskaper man har om verksamheten 
och därefter väljer ett mål, ett innehåll och en väg i full medvetenhet om konsekvenserna 
(a.a. s. 71).

Förenklat kan man säga att didaktiken behandlar följande normativa frågor:
a)  vad som ska läras (innehåll)
b)  hur det ska läras (lärandeaspekt)
c)  varför något ska läras (mål- och syftesaspekt).

För lärare är didaktiska teorier och modeller värdefulla instrument för att på ett 
professionellt sätt kunna hantera sitt arbete och utveckla verksamheten, enligt Ul-
jens (1997). Lärare kan med ett teoretiskt språk beskriva sin praktik och därmed 
t.ex. förtydliga sina pedagogiska och didaktiska val och sitt arbete i ett undervis-
ningssammanhang. Didaktik kan ses som ett verktyg att utforska, beskriva och 
sätta ord på lärarens arbete i klassrummet. Med utgångspunkt i den praktiska var-
dagen och en helhetsbild av verkligheten kan man på ett systematiskt sätt reflektera 
över resultatet tillsammans med eleverna med hänsyn till de didaktiska frågorna 
vad, hur och/eller varför, hävdar Ahlström och Wallin (2000). De didaktiska frå-
gorna bör därför sättas i relation både till skolans övergripande mål (de nationella 
styrdokumenten) och samhällets grundvalar (lagar, målsättningar osv.).

Didaktisk interaktion syftar till att överföra gemensamma kunskaper, värdering-
ar, synsätt osv., men i den processen finns ett naturligt glapp mellan det som lärs 
in och ut och mellan aktörernas föreställningar, hävdar Säfström (2000). All kun-
skap och information går inte att helt och entydigt överföra mellan människor. En 
lärare kan t.ex. förklara en sak men mena något annat och resultatet kan därför bli 
oönskat. Just denna skillnad i uppfattning, perception, kunskaper och färdigheter 
anses utmärka den pedagogiska processen undervisning och denna ofullständighet 
ska lärare hantera i sin dagliga gärning.

Såväl undervisning som inlärning i alla dess former omfattas av didaktiken 
(Kansanen, 1997). Didaktik avser, i ett vidare perspektiv, analys och reflektion av 
undervisningens helhet. Kroksmark (1999) understryker att inom didaktiken bör 
lärande uppfattas som ett ”… inklusivt begrepp, där undervisning och lärande samlas 
i en enhet och då i betydelsen att de förutsätter varandra” (a.a. s.10).
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Då somliga lärare, i synnerhet de som examinerats före 1985, kan uppfatta didaktik 
som ett tämligen nytt fenomen eller en ung vetenskap är det angeläget att accentu-
era den historiska bakgrunden. Didaktiska tankar kan, enligt Hoppman (1997), 
spåras från antiken till renässansen framför allt från tre områden: retoriken (bl.a. 
Sokrates och Cicero), kateketik (kristendomsundervisningens kärna från Augusti-
nus tid) samt metodiken (1100-talet).

Didaktiken fick sitt egentliga genombrott i Sverige under 1600-talet med Johan 
Amos Comenius reformarbete för den svenska skolan samt genom det klassiska 
verket Didactica Magna (latinsk version från 1657), enligt Kroksmark (1999) som 
översatt Comenius verk. Comenius didaktik utgår från att han betraktar alla un-
dervisningsproblem utifrån fyra frågeställningar: vad, hur, när och varigenom. Hu-
vudfokus i verket ligger på hur-aspekten och här spelar sinnena stor roll. Comenius 
anlägger ett hypotetiskt – deduktivt tänkande och menar att systematiska observa-
tioner och experiment är av största vikt så att vi inte bedras av våra sinnesförnim-
melser. Vidare betonar Comenius den individuella utvecklingsnivån och lärarnas 
stora betydelse för att handleda eleverna mot kunskapsmålen.

Under 1650-talet genomdrevs alfabetiseringskampanjen i vårt land och bild-
ningsprojekt växte fram, utan framträdande pedagoger. Universitetsämnet peda-
gogik fanns ännu inte. Under första delen av 1800-talet delades didaktiken upp i 
en riktning, som höll samman frågorna vad-hur, och en riktning som sönderdelade 
vad–frågan (etik) i en undervisningens innehållsfråga, enligt Kroksmark (2003). 
Hur-frågan (psykologi) blev då undervisningens metodfråga. Vi fick i mitten av 
detta sekel i Tyskland de första professurerna i pedagogik och inte i didaktik. Tack 
vare folkbildningsrörelserna lades grunden till bildning för alla i Sverige. Didakti-
ken kan ses som utveckling av pedagogiken men även som en utmananande faktor 
för denna vetenskap (Englund, 2000).

Begreppet didaktik har levt kvar inom undervisningsområdet, men givits olika 
innebörd och skiftande grad av intresse och vikt. I Tyskland har sedan 1920-talet 
utvecklats en vetenskaplig didaktik med flera forskartraditioner (Arfwedson & 
Arfwedson, 2000). Begreppet fanns i den svenska skolan till 1929, med influenser 
främst från Tyskland och under mitten av 1900-talet spåras ett tydligt inflytande 
i didaktiken från angloamerikanskt håll med curriculumteorin10 (läroplansteorin). 
Från 1929 till början av 1980-talet fanns inget behov av didaktikkunskap i Sverige 
på grund av att psykologin var naturvetenskapligt inriktad med intelligensforsk-
ning som huvudområde (Kroksmark, 2003). Under 1980-talet upplevde dock 
didaktiken en blomstring och 1985 skrevs begreppet in i utbildningsplanen för 
lärarutbildningen. Den första didaktikprofessuren i Sverige tilldelades Tomas 
Kroksmark 199911.  Sedan sekelskiftet är didaktiktermen kritiserad och några 
institutioner med den inriktningen benämns pedagogiskt arbete eller utbildningsve-
tenskap. Man kan fråga sig varför begreppet didaktik inte används konsekvent för 
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att benämna institutioner med den inriktningen.
Inom didaktiken kan man urskilja olika typer och uppdelningar. Östman (2000) 

skiljer mellan den allmändidaktiska (teoretiska) och den praktiska, för att beskriva 
arbetsfördelningen inom disciplinen. Den förra är inriktad på att frambringa teo-
rier, medan den senare ofta har metodiken som bas för att generera organiserade 
modeller. Östman poängterar dock att dessa uppdelningar är komplementära och 
att forskare ofta rör sig mellan de båda varianterna. En annan didaktisk uppdelning 
presenterar Uljens (1997), som illustrerar sammanlänkningen med skoldidaktik, 
allmän pedagogik samt skolpedagogik. Fem olika pedagogiska arenor samverkar 
och överlappar varandra. Relationerna mellan dem beskriver Uljens med nedan-
stående bild:
        

Figur 2. 1 En modell som visualiserar relationerna mellan skoldidaktik och relaterande begrepp (Uljens, 1997, s. 
186)

Figur 2.1 illustrerar de inte helt enkla relationerna mellan pedagogik, didaktik 
och deldiscipliner.  Dessa komplicerade relationer skapar en viss förvirring om vad 
som avses eller omfattas. Orsaken till dessa något snåriga förhållanden kan, enligt 
Östman (2000), härledas till didaktikens unga disciplin och att det därmed inte 
har uppkommit stabila arbetsdelningar. Dock kan konstateras i figur 2.1 att skol-
didaktiken kan omfatta såväl allmändidaktik som skolpedagogik. Den allmänna 
didaktiken kan ha en annan omfattning än skolans pedagogiska verksamhet, vilket 
innebär att den allmänna didaktiken kan handla om andra pedagogiska situationer 
än skolans. Skoldidaktiken ses här som det fält som binder samman skolpedagogik 
med allmändidaktik. Uljens (1997) poänterar också att skoldidaktiken inte enbart 
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omfattar undervisningsprocessen utan även den fostrande aspekten. Ämnesdidak-
tik är ett kunskapsområde som är knutet till särskilda läroämnen. Figuren 2.1 
visualiserar att didaktiken är en central verksamhet inom pedagogiken men att 
gränserna mellan deldisciplinerna inte är helt enkla att definiera. 

I nära anslutning till didaktik bör också begreppet didaktisk kompetens nämnas. 
Didaktisk kompetens benämns av Östman (2000) som praktisk vetenskaplighet och 
författaren pekar på två problemställningar, nämligen hur läraren ska göra och 
vilka alternativ som finns. Med hjälp av didaktisk teorikunskap i kombination med 
analys av praktiskt arbete kan vi bättre och effektivare få kunskaper om och utvär-
dera effekter av t.ex. undervisningsmodeller. Vi lärare kan tydligare, med denna 
kompetens, bli medvetna om vår handlings- och metodrepertoar. Didaktiken sät-
ter en tydlig fokus på aktörerna i skolsystemet och kan hjälpa oss att utvärdera om 
innehållet svarar emot de krav som ställs i dagens skola. Relevanta frågor i detta 
sammanhang är också hur lärare kan tillägna sig didaktisk handlingskompetens 
och vad god didaktisk kompetens kan innebära. Jank och Meyer (1997) konsta-
terar att detta område har undersökts i ringa omfattning, huruvida kompetensen 
kan tillägnas med huvud, hjärta, händer och sinnen. När det gäller frågan om god 
didaktisk kompetens ger författarna följande analys:
 

Måttstocken för den didaktiska teorikunskapens användbarhet är en lyckad undervis-
ning. (a.a. s. 34). 

2.2  Undervisningsmetodisk problematik; lärande, inlärning 
och undervisning

Begreppen inlärning, lärande och undervisning förekommer i våra nationella 
styrdokument, men läroplanen sedan 1994 (Lpo/Lpf-94) genomsyras av begrep-
pet inlärning. Efter tio år verkar begreppet lärande ha vunnit allt starkare fotfäste 
i skolutvecklingssammanhang (jfr Johansson, 1999). Dock är distinktionerna mel-
lan dessa begrepp inte helt tydliga. Än mer komplicerat blir det när begreppet 
undervisning införs. Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra i denna konkreta 
grammatikstudie var av största vikt för mig att utreda bl.a. för utformning av 
forskningsdesignen, val av perspektiv samt för att kunna definiera och avgränsa 
problemområdet. 

Detta avsnitt beskriver därför ett urval av den forskning om inlärning och läran-
de som genomförts sedan sjuttiotalets mitt och fram till idag. Avsnittet inleds med 
ett antal definitioner. Vidare förs en diskussion för att klargöra skillnader, likheter 
och gemensamma nämnare mellan de olika lärandebegreppen för att slutligen göra 
en koppling till undervisning.
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2.2.1  Inlärning blir lärande

Inlärning är en aktivitet som främst finns hos den lärande individen (Kroksmark, 
1997), medan undervisning är en aktivitet som mest förknippas med den under-
visande personen. Undervisning och inlärning är två aspekter av ett fenomen men 
inte ömsesidigt utbytbara, enligt samme författare.

Innebörden i begreppet inlärning har, enligt Arfwedsson och Arfwedsson 
(2000), genomgått ett paradigmskifte sedan 1970-talet, från ett behavioristiskt, 
beteendeinfluerat synsätt till ett mer kunskapsförstående synsätt influerat av Pia-
gets teorier.

Beskrivningen av begreppet inlärning kan, enligt Ericsson (1989), vara följande:

Inlärning är en företeelse, som inte direkt kan observeras. Det är en inre aktiv process 
hos individen. Inlärning kan resultera i ett förändrat beteende (…) och har ofta karaktä-
ren av vad man menar med prestationer (a.a. s. 74).

Med andra ord bör inlärning medföra förändring av beteendet. Det kan vara sättet 
att vara eller handla på, ett ändrat sätt att tänka eller känna samt förändringar som 
berör personligheten. Denna utveckling kan åstadkommas genom olika påverkans-
sätt. Arfwedsson och Arfwedsson (2000) beskriver faktorer som erfarenheter, un-
dervisning, eget tänkande och övningar. Under de senaste decennierna framträder 
mer och mer den kognitiva aspekten, utan att de övriga för den skull försvinner. 
Man kan skilja mellan olika typer av inlärning: klassisk betingning (operant, in-
strumentell betingning), målinriktad, kognitiv, social inlärning m.fl. (Arfwedsson 
& Arfwedsson, 2000; Johansson, 1999).

Operant betingning med B.F. Skinner (Lundgren, 1996) som främste företrä-
dare, innebär att en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning. 
Beteendet upprepas med ökande frekvens om belöningen fortsätter och hämmas 
av oangenäma upplevelser.

Målinriktad inlärning innebär att lärandet sker med inriktning på fastställda 
resultatkrav. Flera framstående pedagogiska portalfigurer baserar sina teorier på 
målinriktning, t.ex. Comenius, Dewey, Freinet och Montessori (Arfwedsson, 
1998). Kognitiv inlärning baserad bl.a. på Piagets teorier (Piaget, 1968), handlar 
om inlärning i en intellektuellt vid bemärkelse, dvs. inlärning som rör kunskaper, 
tankar och begrepp. Social inlärning innebär att man förvärvar sociala beteenden 
genom imitation och omgivningens reaktioner på individens beteenden.

Begreppet inlärning definieras vanligtvis på olika sätt beroende på perspektiv 
och de vanligt förekommande, enligt Schmeck (1988), är det fenomenologiska, det 
behaviouristiska och det neurologiska.
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a) Det fenomenologiska perspektivet innebär att världen definierar sig själv öm-
sesidigt hos både hos individen och i verkligheten (Kroksmark, 2003). Utgångs-
punkterna för lärandet är individens egna erfarenheter och inom fenomenologin 
fokuseras hur företeelser får innebörd, hur de framstår för våra medvetanden samt 
hur våra upplevelser influerar våra beteenden. Det är sålunda den lärande individen 
som med utgångspunkt i sina erfarenheter anger vad inlärning är. Inlärningen kan 
kategoriseras på många olika sätt, och varje upplevelse är individuell och därmed 
svår att generalisera (Stensmo, 1994).

Inom didaktisk skolforskning innebär detta t.ex. att man utgår från de erfa-
renheter som eleverna eller lärarna har för att förstå hur de exempelvis uppfattar 
problem och situationer. Därmed har vi (forskare, skolpersonal, föräldrar) större 
möjlighet att förstå hur de hanterar sina upplevelser.

b) Det behaviouristiska perspektivet vill redogöra för, klarlägga och förstå hand-
lingar och reaktionssätt (Stensmo, 1994). Ur detta perspektiv ses inlärning som en 
observerbar förändring i en människas reaktion till en lika observerbar stimulisi-
tuation. Beteendevetenskap kan anses utgå från en behavioristisk tradition (Lund-
gren, 1996) med erfarenheter/resultat baserade på stimuli och respons. Konkret 
kan detta innebära att reaktioner som leder till positiva resultat har stora utsikter 
att läras in. De studerande förväntas reagera på t.ex. olika tester och prestationerna 
kan relateras till tidigare inlärning. Undervisning som förekommit kan då direkt 
sammanbindas med t.ex. provresultat eller prestationer. Detta gäller såväl positiv 
som negativ respons. Om en situation, upplevelse eller undervisningsmetod nega-
tivt påverkat eller inte passat individen, leder detta till ogynnsamma resultat. Enligt 
Schmeck (1998) arbetar alla lärare mer eller mindre med inlärning och undervis-
ning ur detta perspektiv.

c) Det neurologiska perspektivet innebär att nervsystemet förändras med utgångs-
punkt i dess aktivitet. Inlärning ses som en aktiv process där den neurologiska 
strukturen antas förändras vid varje inlärningstillfälle. Nervernas egna aktiviteter 
skapar förändringarna i hjärnans struktur. Även om de enskilda neuronerna inte är 
effektiva, är de annorlunda när de förbinds till varandra genom nätverk som över-
för information i meningsfulla enheter. Studier (Bechara, Damasio, A., Damasio, 
H. & Gregory, 1999) uppskattar att människor har omkring 50 miljarder neuro-
ner. Var och en av dessa celler har möjlighet att upprätta förbindelser med mellan 
5 000 och 50 000 andra neuroner. Resultatet är en mängd komplexa nätverk som 
har möjlighet att mycket effektivt lagra och aktivera det vi lärt oss. Hur väl denna 
process fungerar är beroende av en rad faktorer som t.ex. stressnivå, diet, hälsa, 
känslor, tidpunkt, repetition, tidigare kunskap, grad av meningsfullhet och moti-
vation (Janelle, 1997; Kinzie, Sullivan & Berdel, 1992; Platt & Glimcher, 1999). 
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Undervisning som tar hänsyn till hur hjärnan bäst lär sig på ett naturligt sätt, 
kommer starkt att påverka dessa faktorer (Bechara, m.fl., 1999; Sylwester, 1997).

Dessa tre perspektiv, a,b och c, ska enligt Schmeck (1998) inte ses som uteslutande 
varandra eller som motsatser, utan snarare som komplement och som olika ut-
gångspunkter för definitionen av inlärningsbegreppet och att alla tre perspektiven 
är användbara beroende på sammanhang.

Ytterligare ett perspektiv, det sociokulturella, beskrivs av Säljö (2000) och han 
betonar samspelet mellan individen och kollektivet. Det handlar om hur individer 
tillägnar sig och formas av medverkan i kulturella verksamheter och hur de använ-
der sig av de färdigheter som kulturen erbjuder. Växelverkan mellan individen och 
kulturen är ömsesidig. Inlärning sker med andra ord mellan människor i ett socialt 
sammanhang. Det finns följaktligen flera olika fokuspunkter och inlärning kan i 
detta perspektiv beskrivas på många nivåer.

Med inlärning åsyftas implicit i de flesta fall en traditionell undervisningsmiljö 
i det ordinarie skolsystemet, dvs. att det finns elever/studerande, lärare och ett gi-
vet innehåll som ska bearbetas. Begreppet lärande ses av Kroksmark (2003) som 
inkluderande eftersom det omfattar både aktiviteterna undervisning och inlär-
ning. Johansson (1999) menar att lärande är vidare och skiljer sig från inlärning 
framför allt när det gäller perspektiv och kontext. Perspektiv handlar om ansatser 
och utgångspunkter medan kontext innefattar sammanhang och omgivningar. 
Perspektivskillnaderna mellan de båda begreppen handlar mest om synen på eleven 
som passiv eller aktiv i lärandeprocessen. Dock är inte denna åtskillnad helt tydlig 
och klar, enligt Johansson, utan begreppen inlärning och lärande används ibland 
synonymt utan åtskillnad.

Kontexten för inlärning innebär nästan uteslutande en undervisningsmiljö i det 
ordinarie skolsystemet, medan kontexten för lärande kan förekomma i princip över 
allt, inte bara i skolor utan även t.ex. i hemmet, på fritiden och i samhället i övrigt.

Inlärning kan ses som en individuell process, vilken äger rum i hjärnan hos 
en enskild person. Den slutsatsen kan man dra med tanke på den pedagogiska 
forskningen. Vi använder ofta prefixet in- när vi benämner pedagogiska processer: 
inöva, instudera, inhämta kunskaper, införliva färdigheter, dvs. något som kommer 
utifrån och in i människor. När de finns samlade i hjärnan bör de kunna plockas 
fram. Metaforen in visar på hur vi tänker oss hur denna företeelse går till. Säljö 
(2000) menar att ovannämnda perspektiv på inlärning kan bli alltför snäv och kan 
då leda till en biologistisk syn på lärandeprocesser.

Lärandets problem uppfattas i allmänhet just som en fråga om att skapa pedagogiska 
metoder som undanröjer svårigheterna att få in kunskapen hos den mer eller mindre 
motsträvige mottagaren (a.a. s. 24).
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Säljö påpekar att denna syn på lärande och undervisning speglas i vårt sätt att ar-
rangera undervisningssituationer: alltifrån att inreda ett klassrum till att genomföra 
lektioner och arbeta med teman. Detta historiska arv har präglat undervisning och 
lärarutbildningar under sekler, då metoderna för undervisning mestadels bestått av 
enkelriktad kommunikation, dvs. läraren lär ut det eleverna ska lära in.

Begreppet lärande däremot, kan åsyfta vilken lärandemiljö som helst och lä-
rande ses som en sida av all mänsklig aktivitet. Det förekommer var som helst, 
i varje diskussion, händelse eller handling. Lärandet kan inte enbart kopplas till 
speciella arrangemang som skola och undervisning: dock är skolan en viktig del i 
människors lärprocesser. Lärandet kan äga rum på såväl kollektiv som individuell 
nivå, och är ingen enhetlig eller endimensionell process eller företeelse. Hur man 
väljer att definiera lärande är avhängigt av ens teoretiska utgångspunkter.

Det är inte bara enskilda individer som lär utan även klasser, företag, organisa-
tioner, samhällen och nationer. Frågan hur människor lär och utvecklas är knuten 
till frågan om hur vi tänker och agerar i allmänhet. Säljö hävdar att olika beskriv-
ningsperspektiv kan användas för att analysera utveckling, lärande och reproduk-
tion av kunskaper och färdigheter t.ex. det sociokulturella, vilket utgår från att 
människan är såväl en biologisk som en sociokulturell varelse. Grunden för lärande 
är ett samspel mellan biologiskt givna förutsättningar (psykiska och fysiska) och 
olika s.k. medierande redskap (t.ex. skriftspråk, kontext och tänkande).

Diskussioner har under de senaste decennierna förts om huruvida lärandet är en 
social, aktiv process genom samspel med omgivningen, genom språket (sociokul-
turellt perspektiv) eller en inre kognitiv process genom tänkande (kognitivistiskt 
perspektiv), samt rörande frågan vilken av dessa processer som föregår eller utesluter 
den andra (Uljens, 1997). I den sociokulturella skolan anses elevers ”inre kartor” och 
kunskap vara ett resultat av samtal och annan kommunikation människor emellan.

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan pedagogiska samtal mellan elev och lärare 
ses som betydelsefulla, därför att kunskap om de studerandes referensramar då 
växer fram (Jank & Meyer, 1997; Säfström, 2000; Tornberg, 2000). Det andra 
synsättet, det kognitivistiska, lägger lärandeprocessen primärt inuti individen och 
betonar reflektion och sinnenas betydelse. Inom den kognitivistiska inriktningen 
hör Ference Martons fenomenografiska synsätt hemma, med forskning om elevers 
tänkande och begreppsförståelse. Dock behöver de båda synsätten inte utesluta 
varandra utan kan snarare sägas komplettera teorierna om lärandet, enligt bl.a. 
Helbig (1993) och Tornberg (2000). Carlgren (1999) konstaterar, att istället för att 
sträva mot optimala metoder, vilket begränsar lärandet, gäller det att hitta variatio-
ner och fokusera på vilka verksamheter som främjar olika slags lärande.

Vad vi behöver är ett differentierat tänkande om olika slags pedagogiska praktiker där 
olika slags lärande kan ta form (a.a. s. 12).
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När man har erövrat kunskap inom ett område gäller det att förstå vad man lärt 
sig, hur och varför. Denna medvetenhet, en slags metakompetens, kan leda till fort-
satt personlig utveckling och större förståelse för det erövrade kunskapsområdet, 
menar Carlgren.

Att det finns ett stort antal vägar till elevernas lärande, betonar också Ahlberg 
(2001) och framhäver att mångfalden av forskningsperspektiv är nödvändig, beri-
kande och komplementär.

2.2.2 Undervisning integrerat med inlärning

Då denna studie utvärderar två olika undervisningsmetoder är begrepppet under-
visning centralt. En beskrivning är ”förmedlande av kunskaper” (Lundgren, 1996, 
s. 647), men att ge vetenskapliga bestämningar på begreppet undervisning är inte 
enkelt (Arfwedson, 1998; Kroksmark, 1997). Inte heller att skilja undervisning 
från inlärning eller andra aktiviteter är okomplicerat.

Den till synes enkla frågan om vad undervisning är, visar sig innesluta ett omfattande 
problemkomplex, som utgör undervisningens yttersta förutsättning (Kroksmark, 1997, 
s. 81).

Människor har olika upplevelser av undervisning. Den kan visa sig på många olika 
sätt, ses ur olika perspektiv (inifrån och utifrån) och kulturella skillnader av ordet 
förekommer, enligt Arfwedson (1998). Författaren urskiljer två huvudlinjer i sättet 
att se på undervisning: den amerikanska som fokuserar ”korrelationer mellan lärar-
beteenden och elevers responser på dessa” (a.a. s. 18) och den tyska synen som däremot 
ser undervisning som ”en aktivitet genomsyrad av dialektiska processer 12” (a.a. s.18).

När det gäller undervisning och inlärning påpekar Kroksmark (1997) att dessa 
begrepp har med varandra att göra. De kan vara två sidor av samma mynt eller inte-
grerade i varandra och de är inte mellan sig utbytbara, utan olika sidor av en helhet. 
Undervisning kan inte utföras isolerat utan kräver samspel mellan individer och 
ett aktivt agerande från den som undervisar. Undervisning kan leda till inlärning, 
men det är inte alltid ett självklart faktum. Inlärning kan också ske utan undervis-
ning. I beskrivningen av begreppet undervisning bör man, enligt Kroksmark, lägga 
aktiviteter, samspel mellan individer, intentioner och avsiktligt valt stoff.
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2.2.3  Konklusioner

Lärande sker givetvis hela tiden i något slags samspel. Det är inte enkelt att hitta 
entydiga beskrivningar på vad inlärning är. Detsamma gäller begreppet undervis-
ning. Inte heller är skillnaderna mellan inlärning och lärande klara och tydliga.

Några utgångspunkter för begreppen inlärning och lärande har beskrivits i denna 
studie och den stora skiljelinjen är kontext. Här används huvudsakligen begreppet 
inlärning därför att undersökningen genomförts i en traditionell skolmiljö. Detta 
arbete fokuserar inlärningen främst ur ett behavioristiskt men även ur ett fenome-
nologiskt perspektiv. Huvudfrågan i studien är att undersöka huruvida elevernas 
prestationer, attityder, minnesbehållning och förståelse för nyttan av grammatik 
kan relateras till två olika lärandemetoder.

Det fenomenologiska inslaget är intervjuerna då de enskilda aktörerna uppma-
nats att sätta ord på sitt lärande av grammatik. Dock finns både det neurologiska 
och det sociokulturella perspektivet inbäddat i studien, eftersom lärande alltid sker 
på neuron-nivå och alltid i ett kulturellt samspel. Detta står dock inte i fokus i 
arbetet.

I denna studie är det också relevant att fokusera begreppet undervisning, som kan 
vara en del av lärandeprocessen. Här ses undervisningen som ett aktivt agerande 
från läraren och att samspel föreligger mellan elever och lärare. Leder undervis-
ningen i kontrollgruppen med en undervisande lärare till inlärning av gramma-
tik? Det motsatta gäller experimentgrupperna; leder inlärning utan traditionell 
undervisning men med lärstilsanpassad undervisning till lärande? En fråga som 
genomsyrar studien är om lärstilsanpassade metoder är effektiva. Detta arbete 
utgår i högre grad från den amerikanska linjen (jfr med den tyska), nämligen att 
undervisning mera handlar om sambandet mellan lärarnas aktiviteter och elevernas 
gensvar på dessa än om dialektiska förlopp.

2.3 Olika metoder för lärande som har gemensamma drag 
med lärstilar

Lärande kan, som tidigare nämnts, ses ur olika perspektiv och med hjälp av didak-
tisk förståelse kan lärare utveckla och utvärdera sitt arbete. Det finns många mo-
deller, strategier eller förhållningssätt för lärandet vilka grundar sig i olika teorier. 
Varje modell eller undervisningsmetod 13 utgår från någon slags människo- och 
kunskapssyn, vilken inte alltid är uttalad, men ändå finns i bakgrunden. I 
varje pedagogisk teori finns alltså accentuering av olika slags kunskap, t.ex. 
fakta, förståelse, färdigheter, estetisk kunskap och social förmåga.
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Varje undervisningsmodell baserar sig - uttalat eller underförstått - på en rad antaganden 
eller ”förföreställningar”, bl.a. om människan som en lärande varelse under utveckling, 
om hur hennes olika och berättigade behov tillfredsställs, om hur relationen utbildning 
- samhälle bör se ut, om samhällets behov och om dess önskvärda utveckling (Arfwed-
son, 1998, s. 38).

Lärare gör hela tiden bedömningar, medvetet eller omedvetet, om olika metoders 
förutsättningar, fördelar, begränsningar och nackdelar. Ett sätt att bedöma en 
metod är att studera dess effektivitet med avseende på olika mål. Detta har sina be-
gränsningar då de olika målen i styrdokumenten ibland kan vara svåra att förena. 
Ett exempel är att elevernas olikheter och olika utvecklingsnivåer betonas samtidigt 
som det finns mål för t.ex. godkändnivå i kursen Svenska A. Oftast finns en utsatt 
tid för kursen och den tiden är inte tillräcklig för vissa elever. Dessutom har alla 
olika förkunskaper. Detta skapar frustration bland såväl elever som pedagoger.

Många metoder finns och dessa kan bidra både till lösningen av vissa problem 
men även till misslyckanden för individer och grupper. Dessutom är varje metod 
beroende av den organisatoriska och samhälleliga verklighet som den är tänkt att 
verka i, enligt Arfwedsson. Att se lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv innebär 
svårigheter att skilja metoder från lärande och sträva efter de bästa metoderna, 
enligt Carlgren (1999) och därför förordar författaren en variation av metoder för 
att möjliggöra olika typer av lärande.

I det följande avsnittet introduceras sex olika metoder för lärande: förmedlings-
pedagogik, konstruktivism, problembaserat lärande, learning-by–doing, Montes-
soripedagogik samt multipla intelligenser. Dessa sex har valts ut, därför att de på 
något sätt har gemensamma drag med någon del av lärstilsteorin (Dunn & Griggs, 
2003) och därmed kan den bättre ringas in och förstås i den svenska skolkontex-
ten. Viktiga karakteristiska särdrag presenteras nedan och sambandet mellan dessa 
metoder och lärstilsteorin utreds.

2.3.1  Föreläsning, förmedlingspedagogik och dialogpedagogik 
- auditiva metoder

Man kan särskilja de tre begreppen föreläsning, förmedlingspedagogik och dialog-
pedagogik (Kroksmark, 1997), men i detta arbete redovisas de inom samma un-
derkapitel därför att alla tre metoder används i undersökningens grupper (se 3.6.2) 
och de klassas här främst som auditivt lärande.

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik bäst 
lära sig om ett kunskapsområde som energi? Om man ser till föreläsningar (lec-
ture) som undervisningsform utgår kunskapen från läraren/ledaren som muntligt 
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t.ex. förklarar, berättar, beskriver och analyserar ett innehåll för elever som lyssnar 
och möjligen antecknar (Bligh, 1998). Detta är, enligt författaren, den i särklass 
vanligaste undervisningsmetoden i vuxenundervisning.

Om vi ansluter oss till den förmedlingspedagogiska traditionen lär sig eleven bäst 
genom att en lärare/ledare föreläser, berättar, förklarar, resonerar och analyserar 
innehållet eller genom att innehållet inhämtas via en skriftlig källa.

Enligt dialogpedagogiken sker kunskapsinhämtandet genom en fortlöpande dia-
log mellan individer. Den anses härstamma från de antika elementarskolorna med 
Sokrates som upphovsman (Svedberg & Zaar, 1998). Ursprungligen var mönster-
dialogen (Sokrates definition) mellan elev och lärare en dialog mot ett bestämt 
mål. Detta blev också populärt i skrift och den muntliga undervisningen bedrevs 
ofta efter liknande mönster, dock med en monologisk inriktning. Läraren föreläste 
eller läste ur en bok, vilket sedan analyserades och kommenterades. Skolkunskap 
fanns sålunda i böcker eller hos personer som studerat många sådana.

Förmedlingspedagogiken är lärarstyrd till såväl innehåll som form, eftersom 
läraren/pedagogen väljer ut och strukturerar det stoff som eleverna sedan förvän-
tas lära in.

Förmedlingspedagogik innebär att läraren överför kunskaper, erfarenheter  och värde-
ringar till den passivt mottagande eleven (Lundgren, 1996,  s. 200).

Detta kan alltså medföra att kunskap föreligger i form av färdiga svar som reprodu-
ceras och ses mera ur ett kvantitativt och statiskt perspektiv än ett kvalitativt och 
processuellt.

Förmedlingspedagogiken har varit en utgångspunkt i den traditionella undervis-
ningen och kan ses som en process med läraren i centrum. Kunskapsmassan, stoffet 
som läraren förmedlar utgörs ofta av egen kunskap eller av innehållet i böcker. För 
att eleverna ska kunna tillgodogöra sig vissa baskunskaper inom området generali-
serar och konkretiserar pedagogen detta för eleverna.

Fördelar med förmedlingspedagogiken kan vara dels en hjälp eleverna får att 
strukturera kunskapsmassan, dels en plattform för eller ett förtydligande av bas-
kunskaper inom ett område. Många elever vill de facto att läraren ska hjälpa till 
med grunderna och begreppsbildningen inom ett ämne och att få det presenterat 
framför allt muntligt, men även skriftligt, således en sammanfattning av det vikti-
gaste innehållet. En fördel är att alla elever hör (förhoppningsvis) samma innehåll 
samtidigt, vilket kan utgöra en grund för gemensamma reflektioner. En skicklig 
pedagog kan underlätta lärandeprocessen och få vissa elever att trivas (Dunn, 
2003), men den motsatta effekten kan bli att eleven enbart blir en passiv mottagare 
(Maltén, 1995).

Föreläsningar är i vissa situationer oundvikliga som undervisningsform/
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lärandemetod, enligt Bligh (1998), men han konstaterar att det finns andra meto-
der som kan överföra kunskaper lika bra. I vissa situationer tycks ”lecture” inte vara 
det mest fördelaktiga. Framför allt när det gäller att försöka påverka attityder, anser 
denne författare att föreläsningar inte alltid är effektiva.

To motivate is to change attitudes; and we have already seen that the lecture method is 
not very suitable for that (a.a. p. 85).

Bligh påpekar att många människor har observerat och diskuterat det pedagogiska 
fenomenet föreläsningsstilar (dvs. lärarens sätt att framföra innehållet), men att vi 
fortfarande vet förvånansvärt lite om detta och han förordar därför forskning inom 
detta vida fält. Ett exempel på svensk forskning inom detta område är Kroksmarks 
(1996) analys av Jesu undervisningsmetoder beskrivna hos evangelisterna i Nya 
Testamentet.

Kritiken mot förmedlingspedagogiken (Egidius, 1978; Maltén, 1995; Svedberg 
& Zaar, 1998) går ut på att denna metod kan innebära ett osjälvständigt överta-
gande av expertens tankar och ett accepterande av absoluta auktoriteter. Tron att 
det finns ett rätt svar förstärks möjligen på detta sätt. Det kan också innebära en 
reproduktion av kunskap och tänkande snarare än produktion och kreativitet. Yt-
terligare kritik emot föreläsningsformen är att den kan vara hämmande för lärande 
och förstärka auktoritetsberoendet (Hellertz, 1999). Naturligtvis kan denna kritik 
modifieras eller elimineras beroende på vad föreläsaren säger och hur denna fram-
för kunskapen.

Föreläsningar, förmedlingspedagogik och dialogpedagogik är mest fördelaktiga 
för de elever som framför allt lär sig via hörsel, medan lärstilsanpassade metoder 
också är fördelaktiga för elever med andra starka sinnen (Dunn, 2003).                 

2.3.2 Konstruktivistisk didaktik – en mer avancerad nivå?

Låt oss återigen föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik 
bäst lära sig om ett kunskapsområde som energi? Om vi ansluter oss till kon-
struktivismens pedagogik lär sig eleven detta bäst genom att han/hon är konkret 
delaktig, utgår från vad han/hon vet om ämnet och konstruerar sedan aktivt med 
utgångspunkt i självvalda kunskapsmål, multipla perspektiv och socialt agerande 
med andra, ny kunskap som är såväl relevant som realistisk (Johansson, 1999).

Inom didaktiken utgör konstruktivism en betydande teori, som inte är enhetlig 
utan omfattar, enligt Stensmo (1994), olika inriktningar exempelvis social kon-
struktivism och radikal konstruktivism. Grunden är dock att den lärande själv 

85854-Lärande&Metod.indd 05-11-09, 11.4239



Lena Boström40

konstruerar sin kunskap och inte agerar som passiv mottagare. Lärandet ses som 
en process där den lärande organiserar uppfattningar av omvärlden. Teorierna kan 
föras tillbaka till såväl Jean Piaget, med barns konstruktioner av verklighetsupp-
fattningar i centrum som Lev Vygotskys teori om de sociala faktorernas betydelse 
för lärandet (Johansson, 1999). Idag ansluter sig vissa företrädare inom modern 
hjärnforskning (Bechara, m.fl., 1999; Sylwester, 1997) till den konstruktivistiska 
pedagogiska grenen, med hänvisning till att när kopplingarna mellan nervcellerna 
ökar växer lärandet. Lärandet har samband med förändringar i hjärnan. Enligt 
Kroksmark (2003) är de urskiljande kännetecknen för konstruktivismen framför 
allt antagandet att vi konstruerar vår verklighet genom mentala processer. Världen 
finns bara som en konstruktion och ingen objektiv verklighet är åtkomlig enligt 
denna ontologi.

Den konstruktivistiska teorin och det konstruktivistiska arbetssättet genomsyrar 
tänkandet inom det svenska skolsystemet i stor utsträckning, enligt vissa skolfors-
kare (Lundqvist, 1999). Ett konkret exempel är när läraren låter eleverna själva 
formulera sina uppfattningar om olika begrepp och fenomen, i stället för att först 
ge färdiga formler och teorier. Utifrån vad eleverna tror att de kan/vet konstrueras 
sedan ny kunskap.  I vår läroplan Lpo/Lpf-94 kan konstruktivistiska tankar spåras 
i termer som undersökande aktivitet och utforskande verksamhet.

Johansson (1999) anser att det karakteristiska för konstruktivistiskt lärande är 
följande: aktivt lärande (eleverna är aktiva i kunskapskonstruktionen), konstruk-
tivitet (utarbetas och relateras till annan information), kumulativitet, måloriente-
rat,  diagnostik och självreflekterande, realistiska och relevanta (för eleverna själva), 
problembaserat och fallbaserat lärande, socialt lärande, social förhandling (olika 
sanningar om ett innehåll ventileras, ej värderas), inre motivation och multipla 
perspektiv.

Den nya kunskapen konstrueras i ett samspel mellan de mål eleverna har satt 
upp, den kunskap de redan har och frågor eller ny information (Sällström, 2002). 
Kunskap ses inte som en avbildning av verkligheten eller en produkt av tänkandet, 
utan snarare som ett sätt att göra verkligheten begriplig. En bild som används är 
att kunskap är som en orienteringskarta över verkligheten: ju fler detaljer desto fler 
dimensioner.

En kritisk åsikt som riktats mot konstruktivismen är att det praktiskt sett är svårt 
att börja bygga på individers kunskaper om de inte redan har någon begreppsbild-
ning inom ämnesområdet. Idag är detta grundantagande i stort sett vedertaget 
inom all grundforskning i didaktik. För att kunna konstruera ny kunskap måste 
den lärande individen ha en viss grund att utgå från. Dessutom kan några av de 
ovan nämnda karakteristika diskuteras. Hur behandlar pedagogen en elev som 
inte upplever inre motivation för ett ämne? Eller den individ som helst föredrar 
att arbeta ensam? En problematisk konsekvens med konstruktivismen kan vara en 
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förtroendeklyfta i relationen mellan läraren och eleverna när de senare förstår att 
läraren redan vet och kanske håller inne med kunskaper. 

Utgångspunkten för konstruktivismen bygger på de kunskaper eleverna redan 
har, medan lärstilsanpassade metoder utgår från hur eleverna bäst lär in svårt och 
nytt material. Dessa olika perspektiv behöver inte vara varandras motsatser eller 
utesluta varandra, utan kan kombineras.

2.3.3 Problembaserat lärande – mer avancerat och gruppo-
rienterat?

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik bäst lära 
sig om ett kunskapsområde som energi?  Om vi ansluter oss till problembaserat 
lärande (PBL) lär eleven sig detta mest effektivt i en basgrupp med andra elever.

Problembaserat lärande (PBL) ändrade arbetsnamn under 1990-talet från PBU 
(problembaserad undervisning) och PBI (problembaserad inlärning) beroende på 
ett ändrat fokus: lärande är mer än bara förvärv av kunskap, nämligen även t.ex. 
reflektioner, kamratrespons, kritiskt analyserande, studiestrategier och metalä-
rande (Egidius, 1999; Lundquist, 1999). Lärande definieras av Lundquist (1999) 
med följande ord:

 Lärande (…) kan beskrivas med orden ”upptäcka” och ”uppfinna” (a.a. s. 27).

Problembaserat lärande (PBL) tar sin utgångspunkt i problem, beskrivningar eller 
fenomen, som har samband med utbildningens/ämnets syften, mål och innehåll. 
Enligt Lundqvist, kan PBL definieras som en pedagogisk strategi. Syftet med denna 
metod14 är att bygga upp såväl ämneskompetens som yrkeskompetens samt för-
bereda de studerande för ett livslångt lärande. Denna metod ska således uppfylla 
innehållsmålen i styrdokumenten och ge eleverna möjlighet att utveckla sin pro-
blemlösningsförmåga, den kommunikativa och sociala kompetensen. PBL syftar 
till att göra lärandet självstyrt och att ge eleverna möjligheter att på ett systematiskt 
sätt ta eget ansvar för sitt lärande, enligt Lundquist.

Viktiga inslag i PBL är problemlösning, formulering och tolkning av målen för 
lärandet, självständigt sökande av kunskap, identifiering och formulering av pro-
blemställningar, analyserande, abstraherande och generaliserande samt reflektioner 
som gäller de individuella lärstilarna (Hård af Segerstad, Helgesson, Ringborg & 
Svedin, 1997). Med ett problematiserat exempel eller fall i fokus arbetar de stude-
rande i små grupper, styrda av deltagarna själva, men med en systematisk arbets-
gång med läraren som handledare. Gruppen analyserar problemen med inriktning 
på förförståelse, behov, nytt kunnande och sätt att utveckla nya kunskaper. Att för-

85854-Lärande&Metod.indd 05-11-09, 11.4241



Lena Boström42

stå vad som ligger bakom problemet liksom att kunna föreslå lösningar eller åtgär-
der är målet för såväl den enskilde individen som gruppen. Inom många högskole-, 
vuxen- och gymnasieutbildningar i Sverige tillämpas PBL-metoden. Två exempel 
är Lernia (tidigare AMU-gruppen) och Rodengymnasiet i Norrtälje (Cedergren, 
2000). Även på grundskolenivå används PBL-metoder i viss omfattning. 

Vissa forskare, (Hård af Segerstad, m.fl., 1997; Lundqvist, 1999) menar att PBL 
utgår från ett konstruktivistiskt synsätt men att tankegångarna kan spåras från 
många traditioner, t.ex. humanismen, fenomenologin, dialektiken och Deweys 
pedagogiska teori. I pedagogisk litteratur om PBL förekommer lärstilar som ett na-
turligt inslag i läroprocessen inom problembaserat lärande (Egidius, 1999; Hård af 
Segerstad, Klason & Tibelius, 1996). Inom vissa PBL-inriktningar utgår man från 
David Kolbs lärstilsmodell (se 2.4.2). Med andra ord är det möjligt att kombinera 
de två pedagogiska metoderna. 

Den kritik som en del studerande har riktat mot PBL, enligt mina egna erfa-
renheter från vuxenundervisning, är dels att det i sina sämre former kan urarta 
till ett traditionellt grupparbete där var och en redovisar sin del av arbetet, dels 
att utgångspunkten kan ligga på en alldeles för svår nivå. Eleverna ska utgå från 
problem och frågeställningar om vilka de inte har några baskunskaper alls. För att 
problembaserat lärande ska fungera bra krävs noggranna förberedelser av handle-
daren (Lundqvist, 1999).

En stor skillnad mellan PBL och lärstilsanpassat lärande är att igångsättningen 
sker i grupp i PBL, men starten i arbetet med utgångspunkt i de individuella lär-
stilarna utgår från den gruppkonstellation som är bäst för varje individ, vilket kan 
vara ensam, i par, i grupp eller med läraren. Vad som också skiljer är utgångspunk-
ten för innehållet; PBL utgår från ett problematiserat exempel eller fall från vilket 
de studerande själva söker information, medan lärstilsanpassade metoder utgår 
från ett nytt kunskapsområde, vilket de kan lära sig på olika sätt. Likheten mellan 
de båda metoderna är den aktiva studerandeformen.

2.3.4 Learning-by-doing – kinestetiska metoder

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik bäst 
lära sig om ett kunskapsområde som energi? Om vi ansluter oss till Deweys 
(1997) progressiva pedagogik lär eleven sig detta bäst genom att tillämpa och 
uppleva kunskaperna och färdigheterna i praktiken samt att kunna använda 
dessa i verkligheten.

Learning-by-doing (lära genom att göra) är en pedagogisk inriktning vilken 
framför allt förknippas med John Dewey, amerikansk filosof och reformpedagog. 
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Dewey hämtade inspiration från filosofen Hegel beträffande att ett grundvillkor 
för människors självförverkligande består i arbete. Genom att utföra eller genom-
föra något lär vi känna oss själva. Vi kan se oss i produkterna av vårt arbete och 
förnimma motståndet från den konkreta verkligheten. Deweys teori är pragmatisk 
i den betydelsen att den är handlingsinriktad. Genom att pröva oss fram i handling 
och arbete får vi kunskap (Dewey, 1980). Denna form av pragmatism kallade De-
wey för instrumentalism eller experimentalism (Dewey, 1997).  

Deweys pedagogiska teori bygger på individers lust att undersöka saker och att 
tänka kreativt. Den betonar dels verklighetsanknytningens roll, dels vikten av ak-
tivitet för eleverna. Praktiskt arbete får inte ses som en hobby utan snarare ett ”… 
medel, en hjälp, ett organ för insikt och kunskap – och förändrar därmed …” (Dewey, 
1997, s.22). Det säkraste sättet att vinna kunskap är att först handla praktiskt och 
sedan reflektera över denna praktik. Praktiken ger teorin, vilken i sin tur förändrar 
praktiken. Samspelet mellan praktiken och teorin ligger bakom det pedagogiska 
begreppet learning-by-doing. Det är görandet i sig som är poängen. En viktig as-
pekt i lärandet är en problemlösningsmetod där eleverna aktivt experimenterar sig 
fram till rätt svar. Dewey betonar att basfärdigheterna (läsa, skriva, räkna) måste 
ligga som ett fundament för utbildningar och därefter följas av experiment med 
innehåll och metoder, för att skola och samhälle ska kunna samverka.

Lärarens roll blir annorlunda i detta system jämfört med traditionell undervis-
ning. Då tonvikten läggs på elevernas egna aktiviteter, blir läraren i kraft av större 
erfarenhet mer en resursperson som ger stöd i lärandet för eleverna.

Kritiken mot Deweys pedagogiska teori gäller framför allt den pragmatiska aspek-
ten, varvid problemet då är att det nyttiga och praktiska inte alltid är det sanna (Egi-
dius, 1978). Dessutom är inte oengagerande aktiviteter inlärningstillfällen, utan 
blott sysselsättningar. ”Någon learning uppstår inte genom detta doing” (a.a. s. 87). 
Annan kritik som framförts är den enkelsidigt inriktade individualistiska aspekten 

(Svedberg & Zaar, 1998), vilket innebär att det sociala lärandet inte alltid beaktas.
Ett avståndstagande från den sistnämnda tolkningen påpekar Dewey själv (De-

wey, 1997) när han framhäver utbildningens demokratiska uppgift och föresprå-
kar en helhetssyn på lärande individer. Genom ett mångsidigt deltagande i olika 
samhällsaktiviteter kan mognad och insikt växa fram och därmed leda till ett ökat 
deltagande och större ansvar för en demokratisk samhällsutveckling. Målet för sko-
lan ska riktas mot framtiden, enligt Dewey. Den ska forma individer, uppmuntra 
kreativitet och aktivitet för att grundlägga demokratin och humaniteten.

Ett progressivt samhälle räknar individuella variationer som värdefulla eftersom det ser 
dem som redskap för sin utveckling. Därför måste ett demokratiskt samhälle i över-
ensstämmelse med sina ideal tillåta intellektuell frihet och mångfaldens fria spelrum i 
utbildningen (a.a. s. 358).
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Deweys idéer har även inspirerat och varit aktuella för den svenska skolutveckling-
en. Idéerna introducerades vid förra sekelskiftet av bl.a. av Ellen Key (1900) och 
lanserades 1946 av Alva Myrdal. Deweys pedagogiska systembygge aktualiserades 
åter i samband med studentrevolten 1968 (Svedberg & Zaar, 1998).

I Sverige har denna pedagogiska filosofi framför allt varit rådande på de yrkesför-
beredande programmen (tidigare yrkesprogram eller yrkesskola).

Det engelska uttrycket, learning-by-doing, markerar att lärandet stimuleras av 
fysisk aktivitet. Vid en jämförelse med lärstilsteorin kan denna metod klassificeras 
som kinestetiskt lärande (Dunn, 2003).

2.3.5  Montessoripedagogik – taktila metoder

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik bäst lära 
sig om ett kunskapsområde som energi? Om vi ansluter oss till Montessoripedago-
giken lär eleven sig detta bäst, genom att via händernas arbete med t.ex. konkreta 
modeller bygga, mäta eller lägga självkorrigerande kort och sedan arbeta med detta 
material gång efter annan, tills han/hon kan och förstår innehållet. Grunderna i 
Montessoripedagogiken är eleven i centrum, konkretion och skapande. ”Handen är 
hjärnans redskap” (Montessori, 1998a, s.35) är Montessoripedagogikens motto.15

Läkaren Maria Montessori levde vid sekelskiftet 1900 och grundade en över hela 
världen spridd pedagogisk inriktning. Hennes pedagogiska idéer vilar på överty-
gelsen om att all kunskap kommer via sinnesintrycken. Hon byggde på Aristoteles 
filosofiska tes om att intellektet inte innehåller någonting som inte först existerar i 
våra sinnen. Ökad kunskap och bättre förstånd fås just via sinnesträning genom 
t.ex. upplevelser, lek, fantasi och praktiska aktiviteter (Egidius, 1978). Framför allt 
är det via handens bearbetning av material som intellektet stimuleras. All moto-
risk aktivitet är av största betydelse vid intellektuell träning. Vidare anses denna 
pedagogik baseras på en teoribildning som har likheter med Jean Piagets kognitiva 
psykologi med avseende på tänkandets struktur och utveckling (Svedberg & Zaar, 
1998). En viktig grundval i Piagets teori är att kunskap nås genom handlingar och 
social interaktion och för barn är alltså manipulerande av en fysisk verklighet yt-
terst viktigt. Piaget var således en förespråkare för aktivitetspedagogik som grund 
för utveckling av tänkandet.

Maria Montessori genomförde som läkare och pedagog projektet Casa dei bam-
bini (Barnens hus) under 1910-talet i Roms slumkvarter med utvecklingsstörda 
barn. Där blev hon övertygad om att barns lärande grundar sig på en självregle-
ring; de föredrar att gång på gång göra samma sak tills de behärskar innehållet och 
de väljer de leksaker, verktyg eller metoder som de för tillfället lär sig mest av.
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Det finns en omedveten impuls som driver tillväxten och individens utveckling framåt. 
Man kan säga, att det hos barnet finns ett ”inre liv”, som får det att växa, att fulländas, 
och den yttre världen har endast betydelse i den mån den förser barnet med sådant som 
krävs för att det ska nå sitt naturliga mål (Montessori, 1998b, s. 38).

Barnet strävar efter att utveckla sig självt via en pedagogik i frihet där miljön är rikt 
utrustad med material som är utformat så att det stimulerar sinnesutvecklingen och 
kreativiteten. Genom ett undersökande arbetssätt, inhämtar eleverna kunskaper 
och det är viktigt att pedagogen inte stör eller avbryter eleven i onödan under arbe-
tet. Konsekvenserna av arbetssättet är att eleverna lär sig ta personligt ansvar och 
därigenom öka självinsikten. En grundtanke är att skolans och lärarens främsta 
uppgift är att lära barnen att lära.

Montessoriskolor finns över hela världen och barnen arbetar oftast åldersinte-
grerat. Montessorimaterielen finns tillgängliga i klassrummet och är oftast själv-
rättande. De ska vara sinnestränande och övningarna är såväl intellektuella som 
praktiska (Reimer–Eriksson, 1995).

Montessoripedagogiken har fått utstå kritik därför att den lägger ned alltför 
mycket energi på lek och att lärandet ibland tar för lång tid. Dessutom efterlyses en 
tydligare koppling till läroplanens och kursplanernas strukturer.

Med allt konkret material där händerna oftast är aktiva under lärandet kan 
Montessoripedagogiken vid en jämförelse med lärstilsanpassad metodik klassifice-
ras som taktilt lärande, enligt Dunn (2003). En annan likhet mellan de två peda-
gogiska inriktningarna är den tydliga accentueringen av individers lärande.

2.3.6  Multipla intelligenser – en parallellteori (om elevers 
olika begåvningar)

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som studerar fysik bäst lära 
sig om ett kunskapsområde som energi? Om vi ansluter oss till Howard Gardners 
(1994) teori om de olika intelligenserna kan eleverna bearbeta detta innehåll på 
olika sätt, via olika intelligenser. Vissa kan logiskt-matematiskt ställa upp ekvatio-
ner, andra kan diskutera med varandra och sina lärare, några elever kanske bygger 
och konstruerar en modell, medan någon försöker förstå innehållet genom att gå, 
springa eller sitta i ett vattenfyllt badkar.

Howard Gardner, professor vid Harvarduniversitetet, menar att vi har inte bara 
en, utan en mångfald (minst åtta olika) intelligensprofiler. Liksom vi ser olika ut 
tänker vi också på olika sätt. Huvudtesen i hans forskning handlar om varför barn 
som har en oerhörd kapacitet att lära ofta lyckas mindre bra i skolan. I boken De sju 
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intelligenserna (1994) går Gardner till frontalangrepp mot den traditionella intel-
ligensforskningen och menar dels att det är ett artificiellt sätt att mäta intelligens, 
dels att Binets tester endast mäter en bråkdel av en individs kapacitet. Gardners 
egen definition på intelligens är följande:

En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas
högt i ett eller flera kulturella sammanhang.”  (a.a.  förord, s X). 

Det handlar inte om begåvning eller talang, vilket ofta poängteras i Gardners verk. 
För att räknas som ”intelligens” bör följande kriterier uppfyllas: för varje intel-
ligens finns ett avgränsat område i hjärnan, varje intelligens har ett eget språk och 
uttryckssätt, det finns bevis för en central operativ funktion (eller uppsättning av 
funktioner) och en självständig utvecklingshistoria, en evolutionistisk sannolikhet 
förekommer som är experimentellt mätbar med psykometriska resultat samt att 
kodifierbarhet i ett symbolsystem föreligger (Gardner, 1994).

Gardner menar att åtta olika ”intelligensområden” idag har uppfyllt de kriterier 
han själv satt upp (Gardner, 1994). Dessa är följande: språklig, logisk-matematisk, 
visuell-spatial, kroppslig, musikalisk och social intelligens, självkännedom samt 
naturintelligens. Hans två kriterier för definitionen av intelligens är dels att man 
visar en förmåga att använda en färdighet, tillverka ett föremål eller lösa ett pro-
blem och dels att man gör det på ett sätt som värderas högt i den speciella kultur 
man lever i. Vidare ställer han sju krav som ska uppfyllas för att definitionen ska 
vara tillämplig, nämligen a) den ska ha sin plats i hjärnan, b) den ska bygga på en 
medfödd talang, c) den ska ha sitt eget språk, d) den ska kunna utvecklas, e) den 
ska ha en historia, f) den ska vara oberoende samt g) den ska kunna testas.

Gardner är i sina verk återhållsam med pedagogiska slutsatser av sin teori. Det 
han förespråkar är att elever bör erbjudas en mångfald av angreppssätt (infalls-
vinklar) på ett ämnesområde. Gardner ägnar sig mer åt den didaktiska vad- frågan 
än hur - frågan och menar att genom en mångfald av olika ingångar, bör eleverna 
djupstudera ett litet antal teman, helst med anknytning till de stora frågorna om 
det sanna, goda och sköna (Gardner, 2000).

Gardner anser att alla människor har mer eller mindre av alla åtta intelligen-
serna och att alla kan utveckla en tillfredsställande färdighet inom varje område. 
Dessutom finns det många olika sätt att vara intelligent på inom varje kategori. En 
ofta förkommande missuppfattning är att intelligenser jämställs med kunskaps-
områden. Ett yrke, ett skolämne eller ett tema tar flera intelligenser i anspråk. Ett 
exempel kan vara när barn spelar fotboll: fysisk färdighet (kroppslig intelligens), 
samspel (social intelligens) och förmågan att läsa spelet (naturintelligens) är lika 
nödvändiga.

Även mot denna teori förekommer kritiska synpunkter, framför allt mot 
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tillämpningen av den, enligt vissa praktiserande lärare. En sådan är att vissa 
lärare missuppfattar innebörden av synsättet och undervisar om ett ämne 
på åtta olika sätt, dvs. alla elever ska t.ex. lära sig om lufttrycket på åtta 
olika sätt. De ska sjunga, uppleva det fysiskt, samtala om det, rita bilder 
osv. En annan misstolkning av tillämpningen av teorin, är när eleverna bara 
ska arbeta med sina starka sidor (de som är duktiga på att logiskt analysera 
innehåll arbetar enbart utifrån t.ex. den logisk-matematiska intelligensen) 
eller att någon specifik intelligens ska stå i centrum för skolarbetet (Gardner, 
2000). Andra missriktade tolkningar är förenklade metodböcker utan djup 
(Svedberg & Zaar, 1998).

Teorin om de multipla intelligenserna är otillräckligt undersökt med av-
seende på tillämpningen. Forskare vet inte om den är vetenskapligt hållbar 
i skolans praktiska verksamhet. Det finns endast en vetenskaplig avhand-
ling som rör de åtta intelligenserna i undervisning och däri ingick 17 elever 
(Dunn & Dunn, 1999a). Gardner (2000) menar att det är nödvändigt med 
didaktisk forskning och utvärdering av teorin för att den ska kunna applice-
ras praktiskt i undervisningen.

Ytterligare en kritisk synpunkt är att det inte finns något validerat test för 
att kartlägga barns intelligensprofiler. Hur vet man egentligen vilken metod 
som passar bäst till varje barn?

En av Gardners uttolkare av teorin om de multipla intelligenserna, Armstrong 
(1998), sammanfattar teorin med följande ord:

MI-teorin beskrivs kanske bäst som en utbildningsfilosofi, en inställning till studier eller 
kanske till och med en undervisningens metamodell – i John Deweys anda med idéer 
om utbildning under utveckling snarare än ett bestämt program med fastställda metoder 
och tillvägagångssätt (a.a. s.11 - 12).

Multipla intelligenser jämförs och sammanblandas ofta med lärstilar. För mig är 
denna teori ett parallellspår till lärstilar och de stora likheterna är den individu-
ella aspekten och synsättet att utgå från elevers styrkor. Den stora skillnaden är 
utgångspunkten för lärandet, dvs. vad forskningen fokuseras på samt de skiftande 
vetenskapliga forskningstraditionerna. Lärstilar fokuserar på hur individer lär in 
och processar svårt och nytt material, dvs. det första steget i inlärningsprocessen. 
Forskningsbakgrunden är framför allt didaktiskt experimentell (Dunn & Dunn, 
2003) och man utgår främst från den didaktiska hur-frågan. Det finns dessutom 
instrument för att kartlägga den individuella lärstilen (se 3.6.2). Teorin om in-
telligenserna utgår från en psykologisk och tvärvetenskaplig forskningstradition 
(Gardner, 1994), handlar om begåvningsprofiler och har ett starkt samband med 
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det innehåll som ska läras in. Tillämpningen av MI-teorin kan i mina ögon bäst 
ske när eleverna bearbetar eller ska redovisa ett ämne eller material. Gardner på-
pekar själv att de flesta av intelligenserna inte går att mäta med standardiserade 
skriftliga eller muntliga tester.

2.4 Lärstilar – att utgå från individuella styrkor och behov

Låt oss föreställa oss följande problem: Hur ska en elev som läser fysik bäst lära sig 
om ett kunskapsområde som energi? Om vi ansluter oss till lärstilsteorin (Dunn 
& Dunn, 1999a) lär eleven sig detta bäst genom sina lärstilar, dvs. det finns ingen 
metod som passar kollektivt, utan metoderna måste anpassas individuellt till den 
personliga lärstilen. Det finns många faktorer som kan vara viktiga, men de percep-
tuella preferenserna, dvs. de starkaste sinnena, står i fokus (Dunn & Dunn, 1999b). 
En elev kan lära sig bäst via synen medan en annan lär sig bäst via experiment och 
upplevelser. Poängen med denna lärandeteori är alltså att utgå från elevens styrkor 
och anpassa metoderna därefter.

2.4.1  Varför lärstilar och lärandestrategier?

Med anledning av bakgrunden till detta arbete, nämligen den stora utmaningen 
som föreligger i att arbeta som lärare i gymnasieskolan med elever som inte klarar 
godkändnivån och den frustration som många aktörer i skolvärden upplever, kan 
man vända på diskussionen och försöka hitta möjliga vägar för elevernas lärande. 
En av dem som inte bara kritiserar skolsystemet utan även kommer med lösnings-
förslag är Andersson, som i sin debattbok Spräng skolan (Andersson, 1999) för-
fäktar en genomgripande omnavigering av skolsystemet. Hans långa erfarenhet av 
forskning om svensk skola har visat att lärare inte anammat metodik som bygger på 
eleverna, deras frågor och verklighet. Andersson hävdar följande:

Vi måste spränga de mentala ramarna för vad skolan står för och formulera om dess
mål, arbetsformer och organisation (a.a. s.59).

Författaren pekar på vikten av att anamma variation i undervisningsgrupperna. 
Eleverna behöver inte lära sig samma sak, på samma tid och på likartat sätt. Förfat-
taren förespråkar bildningscentra i stället för skolor och inlärningsplikt skulle kunna 
ersätta begreppet skolplikt. Andersson betonar också vikten av att elever förstår och 
utnyttjar sina inlärningsstilar.
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Förre skolverkschefen, Mats Ekholm, har i ett debattsvar på en insändare i Peda-
gogiska Magasinet (Ekholm, 1999) och i en intervju i Skolvärlden (Persson, 1999) 
betonat vikten av att lärarna måste hitta nya arbetssätt som gynnar den enskilde 
eleven bättre. Ekholm konstaterar att inga särskilt stora förändringar skett under 
ett kvartssekel beträffande arbetssätten i skolan. Lärarkåren måste bli bättre på att 
hitta diagnosinstrument för att bättre kunna leda elevernas lärande. Så här uttalar 
han sig för journalisten Tore Persson i en intervju i tidningen Skolvärlden:

Lärarna står inför en stor utmaning, nämligen att bli bättre på att identifiera olika inlär-
ningsstilar hos eleverna och anpassa undervisningen därefter (…) Lärarkåren måste som 
kollektiv bygga upp och utveckla kunskap om olika inlärningsstilar och hur man som 
lärare ska agera i de olika fallen (Persson, 1999, s. 12).

Ekholm drar en parallell mellan lärare och läkare och beskriver hur läkaren först 
gör en diagnos och sedan, när han vet patientens status, sätter in rätt behandling. 
Ekholm hävdar att förmågan att diagnosticera är outvecklad inom läraryrket, men 
påpekar att det gäller att uppmärksamma elevernas styrkor och behov och bygga 
undervisningen på detta.

Ekholm har också preciserat sina ståndpunkter om den nya lärarrollen på insän-
darsidan i Pedagogiska magasinet (1999), då han av en lärare kritiserades för att 
inte känna till tillräckligt mycket om lärarnas situation. Ekholm svarade då bl.a. 
med följande ord:

Vad jag åsyftar är att yrket som sådant skulle behöva satsa ännu mer på att få fram bra 
”inlärningsdiagnoser”, där nyare forskning om hur människors hjärnor fungerar i sam-
band med lärande och sådana iakttagelser som gjorts om hur vi gör när vi ordnar den 
övermängd information som vi möter så att den blir kunskap. De diagnoserna behöver 
yrket använda för att sätta in varierade former av ledarskap i läroprocessen (a.a. s. 25).

Lärstilarnas betydelse för att lärarkåren verkligen ska kunna individualisera i sko-
lan och organisera och leda verksamheten (s.k. classroom management), så att det 
befrämjar lärande, beskrivs av Stensmo (1997). Han visar många möjliga vägar till 
bättre individualisering i skolan och betonar lärstilarnas roll som en framkomlig 
metodisk väg. Författaren, som är psykolog och docent i pedagogik, pekar framför 
allt på det lärande ledarskapet och den nya lärarrollen i dagens skola (Stensmo, 
2000). Om en lärare ska uppfylla sitt uppdrag, nämligen att kunna leda elevernas 
lärande, måste han/hon veta hur varje individ bäst lär sig.

Lärstilsteorin betonar den metodiska pluralismen och menar att det inte finns 
någon metod som i sig är bättre än någon annan. När lärare och elever blir med-
vetna om hur var och en lär sig på sitt bästa sätt och de själva får ta ett ökat ansvar 
för sitt lärande, kommer naturligtvis många olika metoder att kunna användas 
samtidigt på olika nivåer.
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2.4.2 Forskning om olika lärstilsmodeller

Teorin om lärstilar utgår helt enkelt från att individer har olika sätt att lära. Fors-
kare i olika länder har genomfört försöks- och forskningsarbeten, för att identifiera 
individernas individuella stildrag och sedan utnyttja lämpliga och för varje individ 
passande metoder (se t.ex. De Bello 1990; Griggs, 1995; Schmeck, 1998). Området 
är omfattande och behandlar både individ- och gruppnivå, men berör även orga-
nisationer som helhet, t.ex. hur teorin kan omsättas i skolor med föräldrar, elever 
och personal i samverkan. Forskningen kring lärstilar förklarar också till en viss 
del varför vissa barn inom en familj presterar väl i skolan medan andra inte gör det. 
Traditionell skolundervisning passar vissa elever och hämmar andra. Alla har lär-
stilsstyrkor; ofta skiljer sig föräldrarnas stildrag från barnens och den ene förälderns 
stildrag skiljer sig från den andres (Dunn, 2001). Griggs (1995) ger följande be-
skrivning och argumenterar för områdets betydelse inom skolan på följande sätt:

The challenge for schools today is to assess the learning style characteristics of each 
student and to provide teaching and counselling interventions that are compatible with 
those characteristics (a.a. p. 3).

Som framgår av citatet betonas, förutom att adekvata undervisningsmetoder 
matchas med respektive lärstilar, även betydelsen av passande vägledningsinsatser. 
Undervisningsmetoder och inlärningsmetoder kan innebära samma sak inom lär-
stilarnas teoribildning. En lärare kan använda en undervisningsmetod, exempelvis 
ett experiment eller ett spel, vilket eleven själv kan använda som inlärningsmetod. 
Läraren kan i det dagliga arbetet visa eleverna på olika metoder till samma kun-
skap.

När man fördjupar sig i området inser man att det finns en uppsjö av olika teo-
rier och modeller16 för lärstilar med varierande dimensioner och variabler. Alltifrån 
enkla ”tipsrutor” till förenklade modeller och till en teori med gedigen grundforsk-
ning och seriösa appliceringsområden. Flera modeller har under årens lopp utveck-
lats med utgångspunkter från olika typer av teoribildningar inom området, enligt 
DeBello (1990). Många är relativt enkla, t.ex. Kolbs lärstilsmodell från 1983 och 
Schmecks, utprovad 1984, vilka tar sin utgångspunkt endast i hur vi bearbetar 
information. Ett par modeller är flerdimensionella, t.ex. Dunns och Dunns från 
1974 och Keefes från 1989 och omfattar följaktligen flera aspekter. I anslutning till 
dessa har också diagnosinstrument och stödmetoder utvecklats och utvärdering 
och forskning har genomförts. Här betonas kringfaktorers betydelse för resultaten 
liksom betydelsen av stöd från ledning och lärare.

Enligt DeBello (1990) finns idag elva lärstilsmodeller som har viss eller omfat-
tande akademisk forskning bakom sig och därmed anses vara mera solida än andra. 
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I en omfattande utredning jämför han de elva modeller som fokuserar på lärstilar. 
Teoretikerna bakom dessa modeller ser begreppet lärstilar med lite olika ögon och 
de mäter och observerar med sina egna metoder och sin terminologi, varför dessa 
elva modeller kan skilja sig åt. Vissa modeller är begränsade till enbart en variabel, 
t.ex. kognitiva eller psykologiska områden medan andra är mångdimensionella, 
omfattande  såväl kognitiva som psykologiska stimuli samt känslomässiga faktorer 
(se tabell 2).

Tabell 2 visar för det första att skillnaden mellan Dunn & Dunns modell jäm-
fört med NASSPs (National Association for Secondary School Principals) modell 
är att den senare lägger till studieförmåga. Företrädarna för de två modellerna är 
oense om huruvida studieförmågan kan kartläggas (Tendy & Geiser, 1999). Några 
modeller fokuserar enbart på kognitiva sätt att processa, exempelvis Kolb, Letteri 
och McCarthy. Dessa tre modeller innefattar sålunda två av de 21 faktorerna i The 
Dunn & Dunn Learning Style Model. Ovannämnda lärstilsmodeller har också 
olika syn på den kognitiva stilen; två (bikognitiv), tre eller fyra olika sätt att bear-
beta information är frågan.

Vissa modeller t.ex. Hill, Hunt, Ramirez och Schmeck, inkluderar andra typer av 
faktorer, t.ex. kultur, minne och studiemetoder och skiljer sig därmed från Dunns 
modell, enligt Tendy och Geiser (1999). Den senare menar utifrån forskning inom 
ett trettiotal olika kulturer, att det inte föreligger signifikanta skillnader mellan 
kulturer beträffande lärstilar (Dunn & Griggs, 2003). Ramirez däremot, anser 
efter studier av mexikanska och amerikanska ungdomar att så är fallet, därav hans 
benämning bikulturella skillnader (Tendy & Geiser, 1999).

Två av modellerna, Gregorc och Reinert, fokuserar främst på perceptuella mo-
daliteter (sinnen). Vidare kan konstateras att dessa olika modeller har skilda meto-
diska utgångspunkter med avseende på elevernas stilar. Ska lärandet primärt utgå 
från elevernas sätt att arbeta, ska lärandet fokusera på att stärka de stildrag som 
fungerar mindre bra eller ska det utgå från ett multisensoriskt metodiskt arbete?

Några av modellerna visar tydligt den metodiska utgångspunkten: The Dunn & 
Dunn Learning Style Model och NASSP utgår från elevernas styrkor och behov, 
McCarthy förordar ett multisensoriskt arbetssätt, dvs. att lektionerna ger fyra sätt 
att arbeta och att alla ska bearbeta informationen på alla sätt, medan slutligen 
Letteri och Schmeck menar att eleverna ska uppmuntras att utgå utifrån det minst 
dominanta stildraget, att med andra ord börja i svagheterna. Andra stora skillna-
der mellan de elva lärstilsmodellerna är att vissa har validerade analysinstrument 
(Dunn & Dunn, Kolb, Letteri, NASSP och Reinert) och andra inte, vissa är utpro-
vade i praktisk skolverksamhet och andra inte (Gregorc, Hunt och Ramirez) liksom 
att några modeller baseras på mångårig grundforskning och andra inte (Tendy & 
Geiser, 1999).
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Tabell 2.  Sammanfattning av teoretiker och lärstilssmodeller enligt DeBello (1990)

TEORETIKER ELEMENT (faktorer) I MODELLEN

Dunn & Dunn Miljö, känslor, sociala, fysiska och psykologiska faktorer
Gregorc  Perception/organisation
Hill  Kvalitativa/teoretiska symboler, interferensmodaliteter
Hunt  Behov av struktur och auktoriteter, beroende/ oberoende
Kolb  Konkreta upplevelser, reflekterande observation, abstrakt 
 tänkande, aktivt experimenterande
Letteri  Kognitiv stil
McCarthy  Innovativ/analytisk/sunt förnuft/dynamisk – 
 hemisfärdominans
NASSP  Miljö, känslor, sociala, fysiska samt psykologiska/kognitiva
 faktorer, studieförmåga
Ramirez  Bikognitiv stil, bikulturell
Reinert  Perceptuella modaliteter
Schmeck  Kognitivt processande, studiemetoder, minne

DeBello (1990) konstaterar att vissa områden överlappar varandra i de olika model-
lerna samt att vissa modeller baseras nästan enbart på teori och andra på omfat-
tande praktisk forskning. Han pekar på att inga modeller nödvändigtvis är bättre 
eller sämre, eftersom de kompletterar varandra i vissa avseenden, men man bör 
granska reliabiliteten och validiteten samt hur omfattande forskning som ligger 
bakom den modell som väljs. Den teori som har mest grundforskning och flest 
vetenskapliga undersökningar som stöd, enligt DeBello, är The Dunn & Dunn 
Learning Style Model.

Griggs (1995) påpekar att flera olika definitioner av lärstilar förekommer, men 
en relativt allmänt hållen definition, kring vilken flera forskare och experter på 
området har enats lyder:

… the composite of characteristic cognitive, affective, and physiological factors that serve 
as relatively stable indicators of how learner perceives, interacts with and responds to the 
learning  environment. Included in this comprehensive definition are ”cognitive styles”, 
which are intrinsic information-processing patterns that represent a person’s typical 
mode of perceiving, thinking, remembering, and problem-solving (a.a. p. 7).

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnader och likheter föreligger mellan 
modellerna, att forskarna utgår från olika perspektiv när de definierar begreppet 
lärstilar, att olika områden betonas som viktiga samt att olika analysinstrument an-
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vänds för att kartlägga/förstå varje individs stil. Fem av de elva modellerna (Dunn 
& Dunn, Gregorc, Hill, NASSP och Reinert) pekar åt en gemensam inriktning, 
nämligen sinnenas betydelse för lärandet.

Valet av The Dunn & Dunn Learning Style Model för denna studie bygger på 
följande omständigheter17 :

a) Den modellen har den mest gedigna bakomliggande forskningen.
b) Den modellen har det bäst validerade analysinstrumentet.
c) Den är översatt och validerad för svenska förhållanden.
d) Den ger konkreta metodiska tips om hur teorin kan omsättas praktiskt.
e) Utgångspunkten är elevernas styrkor och behov.
f) Den omfattar många olika faktorer och visar därmed att läroprocessen är
    komplex och komplicerad.
g) Den har en tydlig kvalitativ avgränsning av vad som åsyftas med olika lärstilar.

2.4.3 Definition av lärstilar enligt The Dunn & Dunn Learning 
Style Model

Detta arbete fokuserar på lärstilar som har en direkt anknytning till konkreta 
undervisningssituationer och elevernas individuella lärstilar, inte att förväxla med 
kognitiva stilar (jfr tabell 2 ovan). Lärstil, enligt makarna Dunn, definieras som 
hur en individ koncentrerar sig, bearbetar och behåller nytt och svårt material. 
Med deras egna ord:

Learning style, then, is the way each learner begins to concentrate on, process and retain 
new and difficult information (Dunn, Dunn & Perrin, 1994, p. 2).

Det nya och svåra är således helt beroende av nivå och förkunskaper. För en elev 
i klass två i grundskolan kan dubbelteckning av konsonanter upplevas som kom-
plicerat och nytt, medan en elev i gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram 
kan uppleva vitaminer och deras funktioner som ett nytt och svårt teoretiskt ma-
terial. Lärstilar i Dunn och Dunns modell handlar sålunda om elevernas styrkor 
och behov, med avseende på t.ex. miljö, sociala grupperingar och tankestil, för att 
han/hon ska bearbeta informationen så bra som möjligt.

Ytterligare en beskrivning är följande:

Learning style is a biological and developmental set of personal characteristics that makes 
the identical instructions effective for some students and ineffective for others (Dunn & 
Dunn, 1993, p.5).
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Lärstilar handlar alltså om en individs unika sätt att lära sig och hur pedagoger kan 
utnyttja detta för att individualisera undervisningen så bra som möjligt och därmed 
effektivisera lärandet. Dunn och Dunns multidimensionella lärstilsmodell baseras 
på följande teoretiska postulat (Dunn & Dunn, 1999b) i min fria översättning:

1. Lärstil är en uppsättning biologiska och utvecklingsbara faktorer i en individs 
personliga karaktärsdrag som gör identiskt lika instruktioner, miljöer, metoder 
och källor effektiva för vissa och ineffektiva för andra.

2. De allra flesta18 individer har lärstilsspreferenser, men de individuella prefe-
renserna skiljer sig åt på ett signifikant sätt.

3. Individuella preferenser existerar och styrkan på dessa kan mätas med hög relia-
bilitet.

4. Ju starkare preferenserna är, desto viktigare är det att få använda lärandestrate-
gier som är kompatibla.

5. Att anpassa individuella lärstilspreferenser genom kompletterande och genom-
gripande instruktioner och handledning, förbättrar resultat i kunskapsämnen 
och förbättrar individernas attityder till lärande.

6. Om eleverna får den miljö, de resurser och de metoder som stämmer överens 
med den individuella lärstilen, lyckas de statistiskt sett bättre i test och i attityd-
undersökningar, jämfört med dissonant (icke-matchande) bemötande.

7. De flesta lärare kan lära sig att använda teorin om lärstilar som en plattform för 
instruktioner.

8. De flesta elever kan lära sig att bygga på sina lärstilsstyrkor när de koncentrerar 
sig på nytt och svårt material.

9. Ju mindre framgångsrik eleven är i teoretiska ämnen, desto viktigare är det att  
anpassa undervisningen efter hans/hennes lärstilspreferenser.
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2.4.4 Att kartlägga lärstilen

The Dunn & Dunn Learning Style Model är tidigare presenterad i detta arbete (se 
1.2). Originalinstrumentet för mätning av lärstilen för mindre barn (8 – 15 år), 
LSI (Learning Style Inventory) omfattar en 60-gradig skala (från 20–80). Testet är 
indelat i tre områden; 20-40 benämns icke-preferens, 41-60 bedöms som flexibi-
litet och 61-80 påvisar preferens 19. Inom graderingen preferens finns det också en 
stor spridning; man kan ha en mycket stark preferens (närmare 80 på skalan) eller 
endast en viss preferens (närmare 60 på skalan) (Dunn & Dunn, 1999a). Detta in-
strument har funnits sedan 1974. För gymnasieelever och vuxna finns testet PEPS, 
vilket använts i denna studie. PEPS-analysen har brukats sedan 1978, bearbetats 
och utvecklats genom åren. Testen LSI och PEPS består av 108 respektive 100 
frågor som handlar om de 21 olika faktorerna i makarna Dunns teori (se exempel 
i bilaga 1a). Eleverna tar subjektivt ställning till vad som är viktigt när de ska lära 
sig svårt och nytt 20 material. Varje faktor återkommer åtta gånger i olika frågekon-
struktioner, vilket ger ett medelvärde på den 60-gradiga skalan. Svaren bearbetas i 
dataprogrammet PEPSWIN – MLR. Exempel på en analys finns i bilaga 1b. För-
utom analysen ges även en beskrivning i text till eleverna om så önskas.

2.4.5 Användningsområden för lärstilar

Genomslagskraften för dessa teorier har varit stor runt om i världen. Många skolor 
och utbildningsanordnare arbetar med elevernas individuella lärandestrategier som 
pedagogisk plattform. Skolor, framför allt i USA och Nya Zeeland, har designat 
utbildningar för att tillgodose elevernas stildrag. Det handlar inte bara om den 
yttre miljön, utan även om metodutveckling, lärares undervisningsstrategier, hur 
eleverna lär sig att lära osv. Vissa skolor har kombinerat lärstilar med t.ex. teorier 
om hjärnbaserat lärande, problembaserat lärande, multipla intelligenser eller kon-
struktivistiska metoder, för att täcka så mycket som möjligt av lärandeprocessen.

Lärstilar som metodisk plattform används i alla slags utbildningar världen över, 
allt från mindre barn (förskola) till vuxenutbildningar och högskoleutbildningar 
(Dunn & Dunn, 1999b). I vårt land har fram för allt Kolbs lärstilsmodell använts 
inom vuxenutbildningen (Hård af Segerstad, m.fl., 1996) samt inom näringslivet 
(Honey & Mumford, 1982). Syftet i dessa sammanhang har främst varit att skapa 
förståelse för individerna och grupperna för olika sätt att lära. Andra avsikter har 
varit att skapa en plattform för individens metalärande, att ge impulser till indivi-
duell metodik och att anpassa utbildningar efter olika gruppers preferenser.

I Sverige har även många skolor börjat intressera sig för och använda sig av idéer 
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från lärstilsteorin. Vissa skolor (t.ex. Nävertorpsskolan i Katrineholm) har modifie-
rat miljön för att skapa så stor flexibilitet som möjligt, med variation av möbler, ljus-
sättning, tysta rum osv. Andra har inriktat sig på att bredda den metodiska reper-
toaren. Många lärare och utbildare har främst satsat på medvetenhet hos eleverna. 
Ett exempel är Lernias vårdutbildningar i Västernorrlands län. De diagnosticerar 
eleverna och för sedan samtal och diskussioner för att hjälpa dem att finna så goda 
strategier för lärande som möjligt. Många föräldrar har fått utbildning och därmed 
förståelse för sina barns lärandestrategier för att bättre kunna hjälpa dem bl.a. med 
hemuppgifter. Detta har praktiserats t.ex. i Rösegårdsskolan i Västerås.

2.4.6  Lärstilar och didaktik

Den didaktiska aspekt som denna studie belyser är, som tidigare nämnts, hur-
frågan, dvs. på vilket sätt lär sig eleven och hur kan läraren och eleven metodiskt 
möta detta i grammatikmomentet? Varför-frågan har före arbetets början redan 
bearbetats av lärare och elever med hänvisning till kursplaner och/eller andra styr-
dokument (se 1.1). Med detta menas att varför-frågan beskrivs i läroplanen, kurs-
planerna och betygskriterierna. Motiv för att studera grammatik och nyttan av om-
rådet ska läraren har redan behandlats innan det praktiska arbetet påbörjats i såväl 
planeringen vid kursstarten som i början av arbetsområdet. Varför vissa moment 
ska bearbetas i skolan finns olika skäl till (t.ex. läroplan, kursplan, läroböcker och 
skoltradition). Dock förutsätts inom lärstilsteorin, att varför- och vad- aspekten på 
ett ämnesområde föregår hur-aspekten (Dunn & Dunn, 2003).

2.4.7 Sinnesmodaliteterna – utgångspunkten för olika gram-
matikmetoder

Föreliggande studie beaktar ett av lärstilselementen, nämligen de perceptuella pre-
ferenserna (se 1.2) eller med ett annat ord våra sinnen. Dessa är, enligt Sylwester 
(1997), våra hjärnors fönster mot den yttre världen och dess kunskap, individuellt 
olika och inte lika användbara för alla. Andra teoretiker räknar med flera och an-
dra sinnen (jfr Adler & Holmgren, 2000), men föreliggande arbete fokuserar på 
en pedagogisk teori som inkluderar fyra sinnesmodaliteter21. Dessa har utgjort 
plattformen för metodutvecklingen av grammatikmomentet.

I teorin om lärstilar beaktas det visuella, det auditiva, det taktila samt det kines-
tetiska sinnena. Dessa faktorer är möjliga att lyfta ut och konkretisera i det prak-
tiska arbetet inom ett område (se bilaga 2a, 2b). Därmed kan man också se effek-
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terna av att arbeta utifrån olika lärstilar. Det är minst effektivt för mindre barn att 
lägga den största delen av undervisningen så att det auditiva sinnet stimuleras, till 
exempel via diskussioner, föreläsningar, debatter och resonemang. De har svårt att 
minnas 3⁄4 av innehållet under en lektion (40-50 minuter). Även bland den vuxna 
undersökningsgruppen, anses en mindre del, endast 22%, vara starkt auditivt lagd 
(Dunn & Dunn, 1999b). Många lärare vet inte hur de ska introducera nytt, svårt 
material taktilt och kinestetiskt därför att traditionen i skolan i så hög grad byg-
ger på att primärt lyssna, skriva, tala och läsa. Många av de elever som anses ha 
s.k. inlärningssvårigheter har kinestetisk eller taktil preferens (Griggs, 1995; Fine, 
2002) och den slutsats som dras är att undervisningen borde stimulera dessa sinnen 
mycket mer.

Lågpresterande, barn i riskzonen och ”drop-outs” (de som lämnar skolan för 
tidigt) har nästan uteslutande taktila och/eller kinestetiska lärstilspreferenser 
(Dunn, 2001). Elever med s.k. inlärningsproblem har oftast taktil/kinestetisk eller 
taktil/auditiv stil och saknar vanligen den visuella lärstilspreferensen. Det betyder 
att de lär sig bäst via experiment, upplevelser, ”learning-by-doing” (kinestetisk 
inlärning), eller via ”hands-on-learning”, dvs. metoder där händerna aktiveras 
(taktil inlärning) och möjligen även genom att lyssna och diskutera (auditiv inlär-
ning), men däremot mindre genom text och bild (visuell inlärning).

Neurologiska aspekter på inlärning via sinnena och aktivitet i olika delar av hjär-
nan beskrivs av Thies (1999 – 2000). Med hjälp av s.k. PET-scanning kan aktivi-
teter i olika delar av hjärnan skönjas och uppmätas. Thies har via experimentella 
studier utvärderat de fyra sinnena i The Dunn & Dunn Learning Style Model och 
kommer till följande slutsats;

… each of the sensory modalities has its own memory system, as demonstrated by consi-
derable research. In other words, perceptions in the various sensory modalities are stored 
in cortical areas in which the perceptual processing occurs, for example, temporal lobe 
for auditory memory (Thies, 2001, p. 32).

Till grammatikmomentet utarbetades sålunda metoder, liknande de som förekom-
mit i internationellt jämförbara studier, anpassade till de fyra sinnena (se bilaga 2). 
Tillägas bör att de auditiva och visuella metoderna var enklast att utforma, för de 
kan klassa som traditionella metoder för gymnasieskolan, medan däremot de tak-
tila och kinestetiska metoderna var tämligen icke-traditionella.
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2.4.8  Lärstilar och sinnesmodaliteter – en forskningsintroduk-
tion

Vid en granskning av internationell forskning om lärstilar och perceptuella prefe-
renser (Dunn & Griggs, 2003) framgår att när elevernas stil överensstämmer med 
traditionell undervisning lyckas de bättre i skolan jämfört med elever med en icke-
traditionell sådan. Vidare förändras attityderna till skolarbetet i positiv riktning 
för elever som fått lära in, blivit handledda eller fått råd via sina lärstilar, speciellt 
när det gäller nytt och svårt material. Överhuvudtaget uppvisas signifikant högre 
testresultat för de elever där undervisningsmetoderna korresponderar med de upp-
mätta inlärningspreferenserna (Dunn & Dunn, 1999a; Raupers, 2003; Roberts, 
2003).

Studier påvisar också att elever har olika lärstilar även på senior high school och 
collegenivå, men acceptansen bland de studerande för olikheter i lärares anpass-
ning till de olika individuella profilerna har snarare varit undantag än regel (Curry, 
1990; Dunn & DeBello, 1999; Gordon, 1996; Kroon, 1985). En metaanalys av 42 
experimentella studier som genomfördes 1995 av Dunn, Griggs, Olson, Gorman 
& Beasley, visade i högre utbildningar, att när individernas lärandestrategier ”mat-
chades” i undervisningen uppnåddes 75% högre medelvärde på tester jämfört med 
dem som inte anpassades metodmässigt. Signifikansen för dessa studier visade en 
styrka på .005 (se signifikansnivå i avsnitt 3.2.3) för matchande undervisningsme-
toder. Denna metaanalys bekräftades av praktiker på andra nivåer som rapporterat 
statistiskt högre standardavvikelser på prov med metoder kongruenta med elev-
ernas lärstilar (Millers, 1997). När elever känner att de får möjlighet att lyckas, 
upplever de förnöjsamhet, något som i sin tur påverkar minnesbehållningen och 
detta är ett bättre tillstånd än frustration och kognitiv dissonans. Ytterligare en 
metaanalys av forskningen på Dunns lärstilsmodell under åren 1980 – 2000 pekar 
i samma riktning (Lovelace, 2003). Att inkorporera lärandestrategier är viktigt 
för såväl minnesbehållning som ämnesmässiga prestationer. Med andra ord kan 
man anta att lärstilarnas grundantagande om matchad metodik kan appliceras och 
fungera även i högre utbildningar.

Vuxnas olika lärstilar behandlas av Bovell och Ansalone (2001), där man kartlagt 
vuxna i åldrarna 25–83. Anledningen till den undersökningen är att ca en tredjedel 
av alla som studerar vid college är över 25 år. Resultatet visar att alla slags lärstilar 
förekommer, men två tendenser (kluster) framstod, nämligen att många föredrar 
strukturerade omgivningar samt att de inte var självmotiverade, dvs. de hade låg 
preferens på elementet inre motivation. Det innebär i detta sammanhang att en 
stor del av eleverna saknar en inre drivkraft för studierna och hellre drivs av yttre 
faktorer än av en inre kraft och lust för lärandet. Även när det gäller ungdomar 
(år 7–9) påvisas att alla möjliga kombinationer av lärstilspreferenser förekommer, 
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vilket framkom i Honigsfelds avhandling (2001). Denna forskare kartlade 1637 
ungdomar i fem olika länder, däribland Sverige.

2.4.9 Forskning om lärstilar med avseende på ungdomar, per-
ceptuella preferenser och attityder

Det finns ett stort antal undersökningar om ungdomar, perceptuella preferenser 
och attityder. Några att nämna som ligger i paritet med detta arbete är följande:

Kroons (1985) avhandling handlar om industrielever och inlärning via deras 
starkaste sinne. I undersökningen deltog 65 industrielever och dessa jämfördes 
med en kontrollgrupp av 65 ”icke industrielever”. Många industrielever föredrog 
taktil inlärning, vilket innebär att konventionell undervisning inte var det bästa 
och rätta för dem. Industrieleverna var mindre själv- och lärarmotiverade och 
föredrog mindre av kinestetisk inlärning jämfört med kontrollgruppen av ”icke 
industrielever”. Därför var det bättre för dem att få välja att arbeta i par eller grupp 
hellre än att arbeta ensam.

Avhandlingen visade ett klart samband mellan elevernas perceptuella preferenser 
och deras prestationer när de fick instruktioner kongruenta med sina lärstilar. Au-
ditiva elever presterade bättre när de lärde in auditivt, visuella klarade sig bättre 
när de lärde in visuellt och taktila elever presterade följaktligen bäst med taktila 
lärandemetoder, alla på en signifikant högre nivå. Varje grupp uppnådde statis-
tiskt sett högre testresultat när materialet introducerades via deras bästa sinne och 
förstärktes via det näst bästa sinnet och de presterade signifikant sämre när meto-
derna inte stämde med deras starka preferenser. Det viktigaste resultatet var, att när 
eleverna började på sitt bästa sätt och förstärkte med en annan för den personliga 
lärstilen passande strategi lyckades de med .05 signifikans bättre än de som började 
i en icke-preferens.

Fine (2002) analyserar high school-elevers prestationer, attityder, minnesbehåll-
ning och beteenden. Vid en jämförelse mellan undervisning baserad på elevernas 
lärstilar jämfört med traditionell undervisning dokumenterades en statistisk sig-
nifikans på .001 vad gäller resultat, minnesbehållning samt positiva attityder. Det 
som var mest noterbart var det förändrade positiva beteendet under arbetet med 
lärstilar som pedagogisk plattform. Eleverna höll sig bättre till uppgifterna och 
skolkade mindre under lektioner som utgick från elevernas lärstilspreferenser.

Ett annat avhandlingsarbete (Garrett, 1992), påvisar lite annorlunda resultat 
jämfört med tidigare nämnda. I den studien ingick 535 elever vid high school med 
avseende på minnesbehållning, resultat och attityder med hänsyn till sinnesmo-
daliteterna inom språkinlärning (vokabulär). Här fanns signifikanta resultat vad 
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gäller minnesbehållning och attityder, men inte resultat, dvs. eleverna uppnådde 
inte statistiskt bättre resultat på slutproven när de arbetade med den individuella 
lärandestrategin som grund.

2.4.10 Forskning om lärstilar med avseende på vuxenstude-
rande

Några relevanta forskningsstudier att nämna när det gäller vuxenlärande är föl-
jande (för en bredare översikt se Dunn & Griggs, 2000):

Kan kunskaper om den individuella lärandestrategin påverka de studerandes 
insikter i metalärandet, dvs. kan de lära sig mer om hur de själva lär och sedan 
utnyttja detta? I Hamlins (2001) arbete redogörs för 113 vuxna där halva gruppen 
fick handledning och råd om hur de skulle studera medan halva gruppen studerade 
”som vanligt”. Experimentgruppen lyckades signifikant bättre på prov och slutsat-
sen var att de arbetat utifrån sina personliga lärstilar.

I Lenehams (1994) avhandling beskrivs sjuksköterskestuderande och lärstilar 
med avseende på ängslan och ilska i studierna inför prov.  I experimentgruppen, 
vilken omfattade 103 elever i biologi årskurs 1, fick eleverna råd om hur de skulle 
studera enligt den personliga lärandestrategin och utgå från sina styrkor. Eleverna 
i kontrollgruppen undervisades i hur de kunde studera med konventionell studie-
teknik. Resultaten visade att experimentgruppens elever klarade sig statistiskt sett 
bättre på tester och på hela årskursen jämfört med kontrollgruppen, förmodligen 
därför att råden i studierna kunde omsättas i alla ämnen. Experimentgruppen vi-
sade även statistiskt sett mindre oro och ilska jämfört med kontrollgruppen.

Om lärande i arbetet i industrin utifrån de perceptuella preferenserna handlar 
Inghams avhandling (1989). Här beskrivs hur 114 industriarbetare lär sig trä-
ningsprogram dels utifrån sitt starka sinne, dels utifrån ett icke-starkt sinne. När 
lärandestrategierna matchade individernas lärstil presterade de bättre med en sig-
nifikans på .001 jämfört med lärande utifrån en icke matchande stil.

Ytterligare en vetenskaplig studie av intresse är Boyle och Dunn (1998), vilken 
testade lärstilar på 67 juridikstudenter. Forskarna ville studera studenternas lär-
stilsprofiler och se vilken fördelning som förekom bland juridikstuderande med 
avseende på sinnesdominans. Det framkom att variationen var stor även inom den 
gruppen. Forskarnas hypotes var att en stor grupp av dessa elever skulle vara starkt 
auditiva och visuella, vilket är kongruent med lärarnas undervisningsstil på denna 
typ av fakultet, samt att en minoritet skulle vara taktila och kinestetiska. Resultatet 
var förvånande för de båda forskarna (a.a. s. 227):
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 Hög auditiv preferens 26% Låg auditiv preferens 8%
 Hög visuell preferens 8%  Låg visuell preferens 12%
 Hög taktil preferens 21% Låg taktil preferens 5%
 Hög kinestetisk preferens 16% Låg kinestetisk preferens 7%

Undersökningen visade alltså att 26% av eleverna lärde sig bäst via föreläsningar 
och diskussioner, endast 8% via böcker, bilder och texter, hela 21% lärde sig bäst 
taktilt, d.v.s. med händerna aktivt involverade vilket kunde vara att de antecknade 
och skrev t.ex. via datorn, och 16% lärde sig bäst kinestetiskt t.ex. via upplevelser, 
experiment, fallstudier och ”learning-by-doing”. Dessa siffror var förvånande ef-
tersom författarna utgick från att juridikstudenter var starkt visuellt/auditivt lagda, 
med tanke på den undervisning som ges för juridikstudenter. Studieuppläggningen 
verkade gynna 34% och definitivt missgynna 20% av studenterna. Med andra ord 
hade forskarna förväntat sig att studenterna i detta fall skulle uppvisa högre visuella 
och auditiva preferenser. Denna undersökning pekar också på, att om undervis-
ningen för den målgruppen skulle innehålla metodiska inslag för elever med stark 
taktil och kinestetisk preferens, skulle ytterligare 37% av studenterna gynnas. For-
skarnas slutsats efter denna upptäckt blev följande;

A single method of teaching, whether traditional or non-traditional, is unlikely to pro-
vide effective with all students because of the diversity of students´ Learning Style. (…) 
Because no method is effective for all students, law professors should determine which 
methods are likely to be most responsive to the Learning Style of large clusters of students 
in each of their classes (a.a. p. 247).

2.4.11  Forskning om lärstilar och grammatik

Den bibliografi som finns om lärstilar (Dunn & Dunn, 2003) beskriver många 
forskningsresultat som berör lärstilar och språk med avseende på skrivande, voka-
bulär, stavning och läsning. Endast en renodlad ”grammatikundersökning” finns 
(Mitchell, Dunn, Klavas, Lynch, Montgomery & Murray, 2003) där populationen 
är ”high school-elever” med inlärningssvårigheter. I studien har grammatikmo-
mentet omformats enligt sinnesmodaliteterna och det som forskarna mätt är resul-
tat och attityder. Denna studie visar att eleverna klarade sig bättre med taktilt och 
kinestetiskt material jämfört med traditionell undervisning med en signifikans på 
.001. Slutsatsen Mitchell m.fl. drar är att elever med ”inlärningssvårigheter” preste-
rar mycket bättre med metoder som utgår från taktil och kinestetisk inlärning.
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2.4.12  Kritik mot lärstilar

En allmän kritik mot lärstilar går ut på att det föreligger flera olika teorier (se 
2.4.2), med olika definitioner och olika faktorer fokuseras i de olika modellerna, 
vilket skapar förvirring och problem.

The bewildering array of definitions surrounding learning style conceptualizations 
(Curry, 1990, p.50).

Pionjärerna bakom de olika lärstilsteorierna tvistar sinsemellan om de olika defini-
tionerna, vilket enligt Curry är olämpligt och skapar ännu mer begreppsförvirring. 
Eftersom både modellerna och även definitionerna skiljer sig åt, används olika ana-
lysinstrument och fokuspunkter blir det övergripande problemet med lärstilsteorier 
följande: Hur och på vilken nivå (mikro eller makro) ska man kunna utvärdera och 
anpassa forskningsresultaten i utbildningssystemen? Vilken av de olika modellerna 
är effektivast och i vilka sammanhang? Med anledning av den analys som gjordes i 
tabell 2 syns denna diskussion vara befogad.

Att teorin om lärstilar inte täcker hela lärandeprocessen är en kritisk infallsvinkel 
som påtalas av Leneham (1994) liksom av praktiserande lärare som anammat såväl 
Kolbs som Dunn och Dunns lärstilsmodell. Dunns modell handlar om ”…hur man 
tar till sig, bearbetar och behåller svårt och nytt material…”, men ska eleven fördjupa 
sina teoretiska kunskaper så att de blir till färdigheter behövs i viss utsträckning 
andra pedagogiska teorier och metoder. Denna kritik besvaras med det faktum, att 
undervisningen är ineffektiv för många elever och i synnerhet för de s.k. lågpres-
terande, men om de får en möjlighet att lära in på sitt unika sätt kommer de också 
att kunna fördjupa sina kunskaper (Dunn, 2003) bättre jämfört med traditionell 
undervisning. Därför är det av största vikt att initialskedet i lärandeprocessen blir 
så bra som möjligt. Då kommer också den enskilda eleven att kunna gå vidare i sitt 
kunskapssökande med en begreppsvärld inom ett specifikt område och med strate-
gier för sitt personliga lärande (Dunn, 2000). Gång efter annan poängteras också 
vikten av att det nya och svåra som lärs in ska kunna användas och vara ”kunska-
pande”, dvs. den skall kunna användas eller omsättas till färdigheter:

Nytt och svårt material ska introduceras med hjälp av varje elevs individuella perceptuella 
förmåga, förstärkas genom ett andra eller tredje (men annorlunda) sinne och ska sedan 
tillämpas genom att man låter eleven använda sig av informationen (Dunn, Dunn & 
Treflinger 1996).

Lärare och pedagoger kritiserar teorin om lärstilar därför att lärarrollen blir annor-
lunda med detta synsätt. Det handlar om en värderingsgrund, nämligen att bygga 
undervisningen på styrkor och behov, vilket för med sig vittgående konsekvenser. 
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Därför vinner inte lärstilar som pedagogisk grund gehör hos vissa individer. En 
konsekvens är att läraren måste vara den mest flexibla personen i ett klassrum, en 
annan blir att se läraren som pedagog och kunskapsnavigatör och en tredje att lä-
raren bör bredda sin pedagogiska repertoar. Detta, konsekvenserna för lärarrollen, 
kan göras till föremål för studier för att belysa aspekter och konsekvenser ur såväl 
lärande- som ledarperspektiv.

Lärstilar kallas ibland för en ny pedagogisk inriktning. Lärare antar att detta är 
ytterligare en teori som kanske kräver stora extra arbetsinsatser för att kunna reali-
seras i praktiken. Dessutom vet många erfarna lärare att åtskilliga pedagogiska vin-
dar har svept fram under historiens gång med olika beskrivningar för alla möjliga 
slags problem, vilket erfarna lärare, med all rätt, insett faror och fallgropar med. 
Farhågan gäller självfallet även lärstilar. Denna pedagogiska inriktining är inte al-
lena saliggörande och täcker, som tidigare nämnts, inte alls hela inlärningsproces-
sen. Vad som är viktigt att poängtera är att lärstilar mera bör ses som en syntes av 
olika metoder, alltså inte en ny undervisningsmetod, utan en vägvisare för vilken 
metod som kan vara god att bruka för den enskilde eleven med utgångspunkt i 
dennes sätt att lära.

Teorin om lärstilar förutsätter att alla kan lära sig och tar därmed ingen hänsyn 
till den omgivande kontexten: lokala, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska 
förhållanden, maktstrukturer m.m. Men eftersom lärstilar handlar om hur var och 
en lär sig, är det alltså på individnivå man börjar undersökningarna och därefter 
ser på kontexten. Det är ett ”inifrån-och-ut”-tänkande. Annars är det snarare så, 
att olika samhällen, ideologier och pedagogiska grenar förordar (medvetet eller 
omedvetet) en specifik metodik, vilket innebär att vissa elever gynnas och andra 
missgynnas och på grundval av detta kan maktstrukturer och hierarkier uppstå. 
Det finns för övrigt ett antal multikulturella och socioekonomiska studier inom 
lärstilsforskningen och den viktigaste slutsatsen Griggs (1995) drar är att det före-
ligger större skillnad inom respektive kulturella grupp än mellan olika kulturella 
grupper, men vissa kulturer ger företräde åt och uppmuntrar vissa lärstilspreferen-
ser mer än andra (Dunn & Dunn, 1999a).

Ytterligare kritik som ibland framkommit är att lärstilar utgår från en behavioris-
tisk grund varför kritiker menar att med studier av enbart observerbara reaktioner 
och resultat, kan man missa eller rentav helt förbise förekomsten av inre erfarenhe-
ter hos den lärande individen. Denna kritik avser även det praktiska arbetet med 
lärstilar, där vissa moment för speciella stildrag bryts ned i små delar. Därmed 
riskerar man att missa helheten. Detta kan nämligen lätt bli fallet om läraren inte 
förstår att lärstilsanpassad metodik bara är en infallsvinkel i metodutvecklingen 
och att lärandet kan ske på många nivåer och ses ur olika sammanhang.

Vad som också kan diskuteras är betoningen av de biologiska faktorerna. Kritik 
har framkommit om en alltför stark biologistisk aspekt. En individs lärstil uppskat-
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tas, enligt neurobiologerna Restak (1979) och Thies (1999 – 2000) vara till 3/ 5 
biologiskt betingad och till 2/5 kulturellt/socialt inlärd. Dunns och Dunns (2001) 
forskning visar också att stildragen förändras och utvecklas under en människas 
levnad med ålder, erfarenhet och medvetenhet.

Lärstilar har utvecklats inom en positivistisk forskartradition där man mäter 
och verifierar/falsifierar resultaten. Forskarna inom denna vetenskapsdisciplin intar 
en mer naturvetenskaplig ansats i sitt arbete. Kritik som ibland framkommer är 
att inte allt kan mätas och kvantifieras. Det finns också subjektiva upplevelser, en 
mer kvalitativ aspekt på lärande. Forskningen kring lärstilar har förvisso fokuserat 
mycket på kvantitativa undersökningar, men många avhandlingar och rapporter 
intar också kompletterande eller helt och hållet kvalitativa ansatser med attitydun-
dersökningar, intervjuer och fältstudier (Dunn & Dunn, 2003).

Lärstilar som teori har inte varit speciellt känd i svensk forskning och är därmed 
inte heller särskilt granskad. Kritik som framförts är att lärandemetoden är ameri-
kaniserad. Vad dessa kritiker förmodligen menar, är att impulserna främst kommer 
från den anglosaxiska forskningen (framför allt Nordamerika) och känns för dem 
därmed till en viss del främmande. Kanske uttrycket amerikaniserat också ger asso-
ciationer till cognitive science, som är en stor forskningsgren i USA. Det finns dock 
ett antal avhandlingar på Dunns och Dunns modell i flera andra länder, t.ex. Nya 

Zeeland, Filippinerna och Malaysia, vilka antingen handlar om ungdomar eller 
vuxna (Dunn & Dunn, 1999b; Dunn & Griggs, 1998) med statistisk signifikans 
på 5%-nivå. Åsikten, att lärstilar är ett fenomen främst från Nordamerika och 
därför blir teorin svår att applicera i Sverige, granskas i denna studie.

2.5  Vuxenpedagogik och vuxenlärande – skilt från ungdomars 
lärande?

Denna studie behandlar även en vuxenpopulation då ett delsyfte är att undersöka 
teorin om undervisning i enlighet med de individuella lärstilarna kan påverka vux-
nas inläraning av svensk grammatik. Finns skillnade mellan de båda undersökta 
populationerna i fråga om lärande? Vuxenpedagogik handlar som framgår av or-
det, om just vuxnas lärande. Vikten av insikter i denna vetenskapsgren betonas av 
Hård af Segerstad, m.fl. (1996) med följande ord:

Det mänskliga lärandet är ett svårgripbart fenomen, men förståelse av det måste ändå 
ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att någon ska kunna fungera som vux-
enutbildare (a.a s. 12).
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Eftersom ordet pedagogik ursprungligen betyder ”leda barn” kan benämningen i sig 
vara vilseledande, då det enligt min mening föreligger vissa skillnader mellan att 
leda barn och leda vuxna. Vissa använder ordet andragogik i stället för pedagogik, 
men också detta ord kan tyckas vilseledande. I analogi med pedagogik innebär an-
dragogik att ”leda män”. Kanske skulle det vara relevant att tala om vuxenlärande, 
men inte heller detta begrepp täcker lärprocessen, då själva undervisningskonsten 
inte omfattas av begreppet. I föreliggande arbete kommer dock begreppet vuxenpe-
dagogik att användas och det åsyftar de vuxnas lärandeprocesser och konsten att 
leda deras lärande.

Lärande kan, som tidigare nämnts, ses ur olika perspektiv. Generellt sett kan 
skillnaden mellan att lära som vuxen jämfört med att lära som barn sägas vara 
att den vuxne har ett mycket större erfarenhetsmaterial (Hård af Segerstad, m.fl., 
1997). Många vuxna som återupptar sina studier konfronteras med en ny kun-
skapssyn, andra sätt att arbeta i skolmiljön och möjligen ett annat ledarskap i klass-
rummet jämfört med den tidigare skolgången. En individ som levt en stor del av 
sitt liv har sin referensram. Allt eftersom en person åldras förstärks och etableras de 
personliga systemen, men omprövningar och förändringar sker alltid. I samspelet 
med omgivningen utmanas vi att förändra vårt sätt att se världen. Viktiga faktorer 
att i lärandesituationer skapa en god grund för positiva förändringar, är att förstålse 
för den studerandes verklighet och de individuella målen bejakas av såväl individen 
själv som dennes omgivning. Att bli medveten om sin egen läroprocess är därför en 
viktig plattform för vuxenpedagogik (Hård af Segerstad, m.fl, 1996) för att på sikt 
utveckla sin förmåga att styra sitt lärande. Föreställningar om kunskap och lärande 
är viktiga för den pedagog som leder de vuxnas lärande, speciellt med tanke på de 
vuxna som haft negativa upplevelser av skolsystemet. Medvetenhet om möjligheten 
till utveckling av personliga lärandestrategier är en viktig faktor som kan underlätta 
läprocessen, enligt ovan nämnda forskare. Detta är väsentligt då vissa vuxna till-
ägnat sig ineffektiva, ja t.o.m. felaktiga strategier. Förståelse för individers lärstilar 
kan även användas för att tydliggöra premisser för mänskligt lärande och utgöra 
en bakgrund till på vilket sätt man sedan kan planera för utbildning. Denna insikt 
är värdefull dels för deltagaren, som då kan fokusera och påverka sitt personliga 
lärande, dels utbildaren, för vilken detta underlättar val av undervisningsmetoder 
och ger en utgångspunkt för att kunna skapa tillåtande lärmiljöer.

En annan viktig hörnsten i vuxenpedagogiken är att bygga just på de vuxnas 
erfarenheter vid utformandet av utbildningen i relation till de vuxenstuderandes 
behov (Hedin & Svensson, 1997). Ett konkret exempel kan vara att intervjua de 
studerande för att se vilka erfarenheter som finns att bygga vidare på, liksom vilka 
områden som bör utvecklas.  Ytterligare en viktig aspekt i vuxenpedagogiken är 
insikten om att självkänslan är central för den individ som valt att ägna tid, resurser 
och kraft åt utbildningen. Det gäller med andra ord att bygga upp ett lärandekli-
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mat som främjar individernas självbild, självförtroende och självkänsla. Brister i 
självfötroendet kan leda till att den vuxenstuderande undviker nya sammanhang, 
medan det motsatta kan ha en avgöraden betydelse för forsatta studier och nya 
intressesfärer. Individuellt personligt växande är ett av fyra viktiga särdrag när det 
gäller en verkningsfull utbildning för vuxenstuderande, enligt Larsson (1997), som 
uttrycker sig med följande ord:

En av de bäst belagda effekterna av vuxenutbildning är att deltagarna rapporterar ett 
bättre självförtroende (a.a. s. 51).  

Viktigt inom vuxenpedagogiken är även relationerna mellan de studerande och 
ledaren/läraren. Genom positiva relationer kan och bör lärandet underlättas. Lära-
ren ska fungera som en mentor i den vuxnes lärprocess och även stimulera de stude-
randes förändringsprocesser. Även grupprocessens betydelse för lärandet betonas. 
Den stärker den metakognitiva nivån – det faktum att individen lär sig om sitt eget 
lärande i samspel med andra – vilket ofta betonas i vuxenpedagogiken.

Ålderns betydelse för lärandet kan ses ur olika perspektiv och mätas med olika 
metoder, från rena minnestest till mera förståelsekunskap, från resultat byggda 
på standardiserade, kvantitativa intelligenstest till tvärsnittsstudier. Sammanfatt-
ningsvis konstaterar Hård af Segerstad m.fl. (1996) att mycket forskning kvarstår 
inom detta område och att inlärningsförmågan inte nödvändigtvis avtar med sti-
gande ålder.

Genusperspektivet i lärandeprocesser behandlas bl.a. av Hellertz (1999) och hon 
konstaterar att i utbildning för socionomstuderande konserveras könskonstruktio-
ner och gamla makthierarkier. Författaren förespråkar bl.a. vikten av att kvinnors 
erfarenheter och verkligheter borde synliggöras i större utsträckning än vad som 
åstadkoms idag. Dessutom anser hon att det är viktigt att skapa en atmosfär som är 
”mindre akademisk och mer intellektuell ” (s. 311). Vad Hellertz menar med detta är 
att kvinnors röster inte får komma till tals när de pressas in i tystnad och lyssnande 
på grund av att de diskussionsmetoder som används i seminarier inte vilar på kvin-
nors sätt att samtala. För dessa bygger de utvecklande lärandestrategierna i stället 
på dialog, samtal och samarbete. Då skulle deras begåvningskapacitet bättre tas till 
vara och möjligheten för kvinnor att utveckla det offentliga språket skulle öka.

Vuxnas lärande kan, precis som för barn, ses ur många olika aspekter och teo-
rier: fenomenografiskt, holistiskt kontra atomistiskt, utifrån reflekterande eller tyst 
kunskap eller ur ett könsperspektiv. I detta arbete utvärderas lärstilsteorin för både 
ungdomar och vuxna. Anledningarna är att jag har bedömt grammatikmomentet 
som svårt och nytt för båda åldersgrupperna samt att de studerar samma kurs i 
svenska på gymnasienivå.
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2.6 Grammatikdidaktik

2.6.1 Nyttan av grammatikkunskaper

Grammatik är ett självskrivet moment i svenskundervisningen på såväl grundsko-
lan som i gymnasieskolan. Men nyttan av kunskaper i skolgrammatik diskuteras 
inte ofta explicit, framför allt inte bland lärare som undervisar på yrkesförberedande 
program, enligt mina erfarenheter. Teleman (1991) anser att grammatiken har tap-
pat mark inom svenskämnet och att lärarna pliktskyldigt förmedlar grammatik-
kunskaper i kulturarvets namn. Detta leder till att momentet krymper, innebörden 
allt svårare att förstå och elevernas motivation och lärandelust minskar. ”Resultatet 
har blivit ett meningslöst tvång, det värsta av alla tvång” (a.a. s.123).

Teleman diskuterar nyttan av grammatiken och pekar på att flera allmänt ved-
ertagna argument för grammatikens starka ställning förmodligen inte håller (Te-
leman, 1987). Däremot förespråkar han två huvudskäl för grammatikens värde. 
Det första är ett humanistiskt argument. Om vi ska förstå oss själva (våra tankar, 
känslor och handlingar)”… måste man nog erkänna att människans språkförmåga 
och språkanvändning är det mänskligas kärna” (s. 31). Eftersom grammatiken är 
ett centralt område i språkanvändningen och språkförmågan, är grammatikstudier 
viktiga för den som ansluter sig till humanioras intressesfär. Vi kan, med gram-
matikkunskaper, förstå en människa ensam eller tillsammans med andra. Efter-
som grammatiken är en central del av språkförmågan och språkkunnandet, enligt 
Teleman, är den sålunda ett väsentligt kunskapsområde för den som vill förstå vad 
som menas med att vara människa. Språket är alltså ett särdrag för den mänskliga 
kulturen och spelar en betydelsefull roll för oss människor och för vårt samhälle. 
Teleman, Hellberg och Andersson (2001) hävdar att grammatikstudier kan visa 
hur mänskliga språk är konstruerade och kan därmed ge oss insikter i hur den 
mänskliga hjärnan arbetar och på så vis förse oss med kunskaper om en universell 
grammatik.

Många individer associerar grammatik med något utanför dem själva och be-
greppet grammatik väcker oftare negativa känslor, t.ex. tvång eller blockeringar, än 
positiva förnimmelser (Brodow, 2000; Teleman, 1991). Med grammatik kan man 
mena något som finns i våra hjärnor eller något som i bokform eller tryckt form 
systematiserar vårt språk. Den egentliga grammatiken finns i våra hjärnor, inte 
utanför oss. Grammatiken i huvudet är regler, normer eller konventioner som säger 
hur man kan kombinera ord för att skapa betydelser som vi behöver när vi tänker. 
Grammatik borde därför inte kännas tvingande utan hellre frammana frihetskäns-
lor därför att vi med dess hjälp noggrant kan bestämma innebörder för oss själva 
och andra. Med Telemans ord:
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Denna underbara frihet att tänka ihop betydelser och kommunicera med dem har vi 
köpt med ett visst tvång, genom att vi har anpassat oss till en kommunikationsgemen-
skap (a.a. s. 113).

Bolander (2001) ansluter sig till ett liknande synsätt och understryker språkets 
centralt mänskliga funktion med konkreta beskrivningar om hur vi genom språ-
ket blottar oss, hur vi åstadkommer eller omöjliggör gemenskaper, hur vi influerar 
andra och påverkar deras handlingar eller hur vi bearbetar emotionella upplevelser. 
Bolander poängterar, att med grammatikförståelse är det enklare att utforska och 
skildra det vi har ord för och ge oss insikter i hur vår erfarenhet av omgivningen 
påverkas av och inverkar på vårt språk. Språkets grundbegrepp, dess systematik och 
mönster är nära anknutet till våra vanemässiga sätt att hantera tillvaron. Bolander 
uttrycker sig på följande sätt:

Mänskligt språk svarar mot mänskliga behov och detta kan också spåras i våra gram-
matiska strukturer (a.a. s. 3).

Bolander anser att vi skapar det språk vi behöver. Både ord och grammatiska former 
bär betydelse och genom grammatiska former konstrueras innehållet i ett budskap, 
vilket sedan avgör vad som förmedlas. Varje förändring av formen innebär en om-
daning av betydelsen. Reflektioner om språk i allmänhet, inte primärt kategorise-
ringen, är väsentlig och ger oss människor vetskap om vilket livaktigt, nyanserat 
och effektivt verktyg språket utgör.  Grammatiken tycks både styra och frigöra oss, 
såsom trafikregler, med Telemans (1991) metafor. Bilisten behöver inte välja sida 
på vägen och befrias därigenom från tvånget att invänta en mötande bil på samma 
sida. Samma sak gäller för grammatiken. Den befriar från lexikonets tvång men 
styr oss i ett socialt sammanhang. Om människor skulle tänka och kommunicera 
utan grammatik, bara med lösryckta ord, skulle vi efter en tid med missförstånd 
uppfinna en egen grammatik. Ett klassiskt exempel på detta är att pidginspråk, som 
saknar en stabil grammatik och redan i andra generationen brukar utvecklas till ett 
kreolspråk (med en riktig grammatik).

Det andra argumentet som Teleman (1987, 1991) anför är grammatikunder-
visningens betydelse för studier av främmande språk. Han finner det självklart 
att elever inom ramen för svenskämnet bör tillägna sig de basala kunskaperna. 
Grammatikstudier kan underlätta språkinlärningen i stället för att krångla till den 
vid inlärning av främmande språk. Vi kan med hjälp av grammatiken lättare se 
skillnader och likheter mellan det egna språket och det nya och vi kan formulera 
regler att ha till stöd för konstruktionen av uttryck på det främmande språket (jfr 
även Strömquist, 1993). Vi kan dra nytta av de likheter som finns mellan språken 
och undvika de fel som olikheterna ger upphov till. I synnerhet när språkinlärning 
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genomförs i en undervisningslokal och det främmande språket inte finns i närmil-
jön, är grammatiska kunskaper i modersmålet oundgängliga. Även Helbig (1993) 
betonar med emfas grammatikens självklara betydelse för främmandespråksinlär-
ning. Helbig anser för övrigt också grammatiken vara absolut nödvändig vid mo-
dersmålsinlärning.

Ett tredje argument som Teleman till en viss del accepterar är att elever genom 
grammatikkunskaper kan få lämpliga verktyg för att observera sitt eget och andra 
språk, alltså ett metaspråkligt argument. Om man är insatt i vilka kvaliteter ett 
språkligt uttryck har, kan man välja sina ord så att de blir verkningsfullare och 
om man dessutom känner till grammatikens terminologi kan man också lättare 
resonera om språk. Problemet med detta argument, enligt Teleman, är att det 
torde vara svårt att sätta in kunskaperna i en för eleverna utvecklande och relevant 
kontext. Den metalingvistiska kompetensen, att själv kunna tala om språket, för 
att avgöra såväl vad man kan som vad man inte kan, understryks även av Bolander 
(2001) och Tornberg (2000). I alla sammanhang där språkliga resonemang förs, 
t.ex. textproduktion och textanalys, borde grammatiken stå i fokus och vara en 
självskriven utgångspunkt, enligt Bolander.  Helbig (1993) påpekar att människan 
behöver mycket grammatik för att utvecklas och framför allt är vägen som leder dit, 
att lyssna på talat språk och därigenom nå en metalingvistisk kunskap. Denne fors-
kare menar att den passiva kompetensen måste betonas och lyftas fram. Han anser 
till och med att grammatikfärdigheter är viktigare för ”höraren” än ”talaren”. Den 
som talar kan använda enklare strukturer för att uttrycka sig, medan en åhörare 
(hörare) ofta utsätts för komplicerade strukturer som måste avkodas. Den passiva 
kompetensens betydelse är viktig och kommer att bli allt väsentligare i dagens tek-
niska, komplexa samhälle. Helbig skriver följande:

Für die passive Kompetenz (des Hörers) sind jedoch mehr grammatische Kenntnisse 
erforderlich als für die aktive Kompetenz (des Sprechers) ( …) Müssen seine 
grammatischen Kenntnisse weit komplexer sein (wenn er etwa Texte in den modernen 
Medien – z. B. Presse, Rundfunk oder Fernsehen – oder wissenschaftliche bzw. 
Belletristische Bücher …) (a.a. s. 36) 22.

Enligt Helbig kan grammatik spaltas upp i tre nivåer:

• grammatik A: ett språks inneboende struktur
• grammatik B: de försök som görs att beskriva denna struktur för vetenskapliga 

eller didaktiska ändamål
• grammatik C: den föreställning av grammatik A som varje språkbrukare har och 

med utgångspunkt i huruvida han/hon använder språket receptivt och produk-
tivt
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Beträffande modersmålet föreligger en tämligen god överensstämmelse mellan 
grammatik A och grammatik C. Däremot kan skillnader vara tydliga i bruket av 
ett främmande språk. Syftet med språkundervisning borde vara att öka graden av 
överensstämmelse mellan dem och då kan grammatik B vara ett gott redskap. Med 
andra ord menar Helbig att den passiva kompetensen måste uppvärderas, aktivt 
stödjas och utnyttjas i grammatiskt växande för språklig utveckling.

Även andra forskare (Anward, 1983; Hertzberg, 1990) anser också att det 
metaspråkliga grammatikargumentet är viktigt och hållbart. De förordar att ut-
gångspunkten måste tas i elevernas eget språk och deras förmåga, så att de har en 
chans att bli medvetna om den språkliga kompetensen. Hertzberg påpekar att detta 
argument egentligen bär upp grammatikundervisningens berättigande och att det 
ligger implicit i andra grammatikargument.

Ett ofta förekommande argument för grammatikundervisningen är att den be-
hövs i språkriktighetshänseende. Detta är Teleman ytterst tveksam inför och flera 
internationella studier pekar också i samma riktning (Brodow, m.fl., 2000; Hertz-
berg, 1990). Teleman (1991) gör dock följande motstridiga uttalande:

Ändå kan nog grammatisk kunskap vara en tillgång vid skrivning. Rätt bedriven gram-
matikundervisning kan öppna elevens ögon för språkets uttryckssida, den kan göra de 
språkliga formuleringarna synliga och därmed möjliga att bearbeta och byta ut. En 
sådan inställning är särskilt värdefull i den fas av skrivandet då man reviderar den preli-
minära versionen av sin text (a.a. s. 120).

Rätt eller ens acceptabelt utövad grammatikundervisning beskriver eller exemplifie-
rar emellertid inte författaren. Ett närliggande område till språkriktighet är språk-
vård. Teleman understryker att i detta avseende fyller grammatiska beskrivningar 
en central funktion inom breda språkvårdsbedömningar. Det kan gälla exempelvis 
medvetenhet om olika uttrycksmöjligheter, dvs. vilket alternativ som fungerar bäst 
i en situation eller förståelse för mottagarens perspektiv (elev, läsare e. dyl.).

Ytterligare argument som förekommer i debatten är ett språksociologiskt (t.ex. 
Bolander, 2001). Grammatikkunskaper kan underlätta för en elev som behärskar 
vardagsspråk när han/hon ska lära sig den mer abstrakta stilen i tidningsledare och 
kulturartiklar, eller när en dialekttalande individ ska lära sig aktivt bruk av riks-
språket. Med hjälp av grammatiken kan man också diskutera olika typer av påver-
kan från ett språk på ett annat liksom t.ex. vid studier av språkhistoria, dialekter, 
språksociologi, språkpsykologi och datalingvistik. Grammatiken kan således visa 
på likvärdiga möjligheter för att uttrycka samma innehåll och en bra grammatika 
kan visa oss hur olika stilistiska valörer fungerar i olika kontexter. Helbig (1993) 
konstaterar att grammatiken behövs i dagens samhälle mer än någonsin, för att 
förstå olika språkliga uttryck.
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Ett helt annat område där studier av grammatik borde vara självskrivna är vid 
utveckling av formella språk, t.ex. programmering (Hedquist, 2001; Strömquist, 
1993). För de individer som studerar och utvecklar sådana borde studier av natur-
liga språks grammatik vara självklara och viktiga förutsättningar. Formella språk 
har en grammatik på en hög formell nivå och för att denna grammatik ska bli 
väldefinierad och heltäckande vore det naturligt att beakta de naturliga språkens 
grammatiska strukturer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera argument som talar för 
vikten av grammatikkunskaper i den svenska skolan men det finns också argument 
som ifrågasätts, ja t.o.m. förkastas av flera nutida språkforskare.

2.6.2 Vad är grammatik?

Varje individ som talar ett språk använder dess grammatik. Vi föds med språkanlag 
och allmän inre grammatik, vilket under de första åren utvecklas till ett automa-
tiskt grammatiskt system. Språkljuden, orden och reglerna för att kombinera dessa 
till nya yttranden och meningar omfattar ett språks grammatik, vilken i sin tur 
representerar vår lingvistiska kompetens. Det finns skillnader både i medvetenhet 
och färdigheter mellan talarnas kompetenser, men utgångspunkten är en gemen-
sam plattform, grammatiken, vilken gör det möjligt att kommunicera med språket. 
Den konkreta manifestationen av ett språkligt yttrande kan benämnas det yttre 
språket och den traditionella grammatiken beskriver denna manifestation genom 
regler med vars hjälp man kan karaktärisera t.ex. ord och satser.

Genom möten och interaktion med andra språkbrukare växer den mentala 
grammatiken fram i olika steg. Teleman, m.fl. (1999) beskriver fyra steg; genom 
förebilder, system, processer och resultat. Kompetens är grunden för performans (el-
ler språkanvändning) dvs. produktionen av yttranden i talad eller skriven form. 
Språklig kompetens omfattar, förutom de kommunikativa aktiviteterna läsa, tala, 
lyssna och skriva, även det ”språkburna tänkandet”. Till dessa kompetenser kan 
även fogas den metaspråkliga nivån, nämligen att beskriva, utforska och granska 
det personliga språket. Viktigt är alltså att skilja mellan den mentala grammatiken, 
dvs. den som finns inom varje individ och en beskrivning av den. Om den förra och 
dess samband med hjärnans övriga aktiviteter råder stor oklarhet. Finns en med-
född språkförmåga för grammatik eller en medfödd beredskap och en universell 
grammatik?

Språkstudium är ett stort och vittomfattande område. Språkforskare har studerat 
de mänskliga språken under mycket lång tid utan att kunna enas om den rätta 
eller bästa språkbeskrivningen. Det handlar främst om att lingvister ser språket 
med utgångspunkt i olika perspektiv, enligt Teleman (1991) och Teleman, m.fl. 
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(1999). Det kan gälla fysiska medier (t.ex. vibrationer i luften), fysiologiska pro-
cesser (i hjärnan), psykiska perspektiv (mentala  processer såsom associationer), 
sociala processer (samspel mellan individer) samt idémässiga perspektiv (överföring 
av tankar). Dessa perspektiv överlappar, kompletterar och samverkar med varandra. 
Olika sätt att beskriva grammatik kan ta sin utgångspunkt i struktur, funktion, 
variation, utveckling samt normering (Svedner, 1999). Gränserna är dock inte 
entydiga och ibland tangerar de varandra. Inom aspekten språkstruktur inlemmas 
grammatik tillsammans med morfologi och fonologi, ordbildning och semantik 
(betydelselära). Språket ger, med andra ord, form åt både uttryck och innehåll.

Det finns olika utgångspunkter för grammatikstudier, enligt Teleman, m.fl. 
(1999), t.ex. deskriptiv (beskriver yttranden och deras betydelser i ett språk), förkla-
rande (försöker visa på allmängiltiga regelbundenheter i språk, med inom- och ut-
omspråkliga förklaringsmodeller) och normativ (föreskriver vilka uttryckssätt som 
borde användas utifrån rådande nusvenska). Dock poängteras att det inte förelig-
ger självklara och skarpa gränser mellan dessa tre varianter, i synnerhet inte mellan 
de två förstnämnda. Den deskriptiva grammatiken kan få normativa effekter när 
grammatikstudier ger individer en ny språkvariant som de tidigare inte behärskat, 
förklarar Teleman m.fl. (2001). Grammatik kan sägas vara ett regelsystem med 
olika enheter och kombinationer i ett komplext sammanhang med olika delsystem 
som ingår i det överordnade systemet.

Denna studie fokuserar på en deskriptiv grammatik med utgångspunkt i de nor-
mer som följs inom nusvenskan. Sålunda handlar arbetet inte om den inre gram-
matiken utan om beskrivningar av den externa grammatiken framför allt såsom 
den framställes i gymnasieskolans vanligaste läromedel och hur man lär sig dessa 
regler så att de varseblivs och blir funktionella.

2.6.3 Traditionell grammatikindelning

Grammatik kan beskrivas på flera olika nivåer och med utgångspunkt i olika 
forskningstraditioner och synsätt. Ett språks grammatiska system är mycket mer 
komplicerat och komplext jämfört med grammatiken i våra läroböcker på gymna-
sienivå. Beskrivningar av grammatik i läroböckerna är mycket förenklade versioner 
av den externa (yttre) grammatiken och tämligen väsenskild från vår grammatiska 
kompetens.

Grammatik kan, precis som andra vetenskaper, beskrivas utifrån olika teorier, utan 
att dessa ses som uteslutande, snarare som kompletterande. Det vanligaste synsättet 
är den traditionella skolgrammatiken. Svenska Akademiens Grammatik (SAG, 1999) 
sällar sig till denna linje och författarna till den grammatikan betonar följande: 
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Många av de traditionella begreppen är i själva verket så grundläggande att de i någon 
form återfinns i så gott som alla moderna teorivarianter. En fördel med en traditionell 
grammatik är att den lättare kan tjäna som redskap för grammatikanvändare med olika 
intressen och förutsättningar (a.a. s. 39).

Den traditionella skolgrammatiken syftar till att lära oss att hitta i ytstrukturen i 
själva språket, så att vi kan nyttja det så korrekt som möjligt, både i modersmålet 
och i främmande språk och så att denna ansats därmed kan leda över till betydel-
sesidan på bästa möjliga sätt (Teleman, m.fl., 1999).

Andra grammatiska teorier att nämna är frasstrukturgrammatik, den topolo-
giska grammatiken,

dependensgrammatiken samt den generativa grammatiken (jfr Andersson, 1994; 
Svedner, 1999; Tornberg, 2000). Den sistnämnda bygger till stor del på insikter 
från traditionell grammatik samt utvecklar varför-frågan, nämligen varför det 
grammatiska systemet ser ut på ett visst sätt (Platzack, 1998).

Grammatikbeskrivningar kan ges snäva eller vida avgränsningar och vill visa vil-
ka uttryck som kan sammanlänkas till innehållet, betydelsen. Kombinationen av 
innehållet och uttrycket skall fångas av grammatiken och lexikonet. Teleman m.fl. 
(2001) visualiserar en strukturering med inbördes sammanhang och hur gramma-
tiken förhåller sig till andra delar av språkbeskrivningen med följande schema:

Figur 2.1  Grammatiken och dess plats i språkbeskrivningen, enligt Teleman, m.fl. (2001)

Språket som ett system med många nivåer beskrivs av Josefsson (2001) med tydliga 
preciseringar av olika begrepp. Fonologi handlar om ljudsystemet (hur ljuden 
skiljer orden åt), fonetik är vetenskapen om språkljuden och i fonotaxen beskrivs 
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deras kombinationsmöjligheter. Betydelseelementen och deras olika konstellation 
benämns semantik. I lexikonet och grammatiken redovisas möjligheter till kombina-
tioner för morfemen, vilka är de minsta delarna i språket som kan bära betydelse. 
Morfologi är läran om de grammatiska morfemen och ordbildningslära är kombi-
nationen av lexikala morfem till komplexa ord och sammansättningar. Språkets 
ordförråd lagras i lexikonet. Syntax är läran om hur ord och fraser kombineras till 
större enheter. Textlära23 handlar om texter och deras uppbyggnad. Ett nära 
samband finns mellan semantik och pragmatik, en språkvetenskaplig gren 
som kopplar de semantiska betydelserna till verkligheten och beskriver vill-
koren för lyckosam, nyttoinriktad kommunikation. 

Beskrivning ovan av den traditonella grammatiken (ordbildningslära, böjnings-
lära och syntax) används som utgångspunkt för de i gymnasiet vanligaste förekom-
mande läromedlen (se 2.6.5).

2.6.4  Målet med grammatikundervisningen

Målen med grammatikundervisningen hör rimligen ihop med argumenten som ta-
lar för området. Ett viktigt mål med grammatikundervisningen (vid en tolkning av 
språkets byggstenar som grammatik) är att eleverna i vid mening ska bli effektivare 
språkbrukare, enligt styrdokumenten. Detta tolkar jag bl.a. att de på ett bättre sätt 
– efter grammatikundervisningen – ska kunna använda språket som ett instru-
ment för olika situationer, kunna sätta ord på sitt eget språkbruk, varsebli den egna 
grammatiken, lära känna det som de redan äger, gå från ett implicit vetande till en 
explicit kunskap, bli språkligt medvetna, kunna utnyttja kunskaperna för personlig 
utveckling (jfr Helbig, 1993, avsnitt 2.6.2) samt socialiseras.

Ämnet svenska anses idag vara ett kommunikationsämne och en övergripande 
uppgift, enligt Skolverket, är att ”… främja elevernas språkutveckling…” (Lpo/Lpf-
94), dvs. att sträva mot detta mål, bl.a. för att eleverna ska förstå sitt eget språk, där 
förståelse av språkets byggstenar utgör en viktig grund.

Grammatikstudier måste ges en anständig motivering, enligt Teleman (1991), så 
att de blir meningsfulla för såväl lärare som elever. Om en god plattform och en 
skälig grund kan skapas kommer grammatiken kanske att upplevas som befriande, 
nyttig kunskap och inte som ett påtvingat moment.

Grammatikundervisningen har, som tidigare nämnts i avsnitt 1.1, haft olika di-
daktiska fokuspunkter under de senaste tre decennierna, enligt Tornberg (2000). 
Från ett produktperspektiv till ett processinriktat förhållningssätt har pendeln 
svängt. Antingen har koncentrationen legat på formsystemet eller på den praktiska 
användningen av grammatiken. Tornberg understryker dock att till syntesen av 
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produkt och process måste pedagoger lägga synsättet färdighet för att kunskaperna 
ska befästas hos eleverna. 

Att behärska den grammatiska terminologin är viktigt, enligt Bolander (2001), 
men hon poängterar att den inte får bli ett självändamål. Begreppen och termerna 
liknas vid handtag som är behövliga för att få en föreställning om språkets funk-
tion. Som tidigare nämnts är orden och dess form delvis avgörande för vad vi upp-
fattar, ser, förstår och tolkar. Därför är den grammatiska terminologin oumbärlig 
vid språkstudier, på samma sätt som begrepp krävs och utnyttjas inom andra 
fackområden, t.ex. mekanik och medicin. Vid jämförelser och generaliseringar 
måste vi kunna precisera vad vi menar. Bolander tar ordklasserna som exempel 
inom grammatiken och menar att dessa har olika funktioner och uppfyller olika 
behov i språket. Kombinationer av ord ur olika ordklasser skapar skiljaktiga typer 
av meningar eller satser, t.ex påståenden eller utrop. Detta ger oss möjlighet att 
medvetet formulera mera subtila betydelsenyanser. Det är självklart inte så att vi 
måste känna till de olika ordklasserna för att kunna uttrycka oss, utan snarare 
handlar grammatikkunskaper om att vi kan utvecklas som individer inom några 
av de olika områden som nämnts i avsnitt 2.6.1. Men med dessa kunskaper kan vi 
utvecklas vidare och djupare språkligt, ämnesmässigt och personligt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att många forskare menar att skolgramma-
tiken är väsentlig, men att det återstår forskning om såväl innehåll som metoder 
och nyttoaspekter. Teleman (1987), utvärderar grammatikundervisningen i skolan 
och levererar följande brandfackla:

Ser vi på grammatiken i skolan är det ovedersägligt att den ytterst sällan har fått till 
uppgift att ge eleverna språkliga aha-upplevelser (a.a. s. 117).

2.6.5 Läroböckernas syn på grammatikundervisning

Läroboksavsnitten i grammatik har, enligt Ullström (2000), inte förändrats nämn-
värt de senaste tjugo åren. Traditionell skolgrammatik dominerar fortfarande såväl 
beskrivningen av grammatiken som undervisningen (Teleman, 1987, 1991) och 
denna tradition tenderar att förstärkas (Ullström, 2000).

Nilsson och Ullström (1997) drar slutsatsen att gymnasieskolans läroböcker 
behandlar grammatikmomentet tämligen likartat utifrån den gamla bildnings-
traditionen och att momentet är i stor utsträckning läromedelsstyrt. Enligt 
ovannämnda författare konserveras den gamla läroverkstraditionen inom gram-
matikundervisningen på grund av läroböckernas innehåll, struktur och metodiska 
tänkande. Dessutom föreligger ofullständiga, ja till och med felaktiga beskrivning-
ar utan större djup i problematiseringarna. Detta påpekas även i flera av essäerna i 
Grammatik på villovägar (Teleman, U. red., 1987).
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Ullström (2000) har granskat fem svenskböcker från gymnasiet och påpekar att 
det är ovanligt att läroböckerna tar elevernas egen språkproduktion som utgångs-
punkt i undervisningen eller har en funktionell inriktning. Perspektivet är snarare 
atomistiskt än helhetsinriktat utan djupare analyser. Lärobokstexterna är oftast 
tillrättalagda meningar långt från elevens egen verklighet, vilket skapar en oriktig 
bild av ändamålsenligt språk och därmed icke korrekta beskrivningar av verklighe-
tens svenska. Han efterlyser en språkbeskrivningens didaktik som en plattform för 
utveckling av grammatikundervisningen.

Vid en granskning av fem för gymnasieskolan vanliga läromedel inom området 
grammatik24, framskymtar en ganska likartad bild av traditionell skolgram-
matik. De fem läroböckerna innehåller vardera ca 40 sidor grammatik (av 
totalt ca 250 sidor), indelade i de två traditionellt stora avsnitten ordklasser 
och satslära. I två av böckerna finns några sidor om semantik och ordbild-
ningslära och i en lärobok finns en sida om ljudlära.

Inför grammatikmomenten finns i tre läroböcker något slag av beskrivning 
av nyttan av grammatik (Johansson, Karlsson & Nettervik, 2000; Skoglund 
& Waje, 1998; Skoglund & Waje, 2000). Argumenten som framläggs är 
följande:

a)  ökad begreppsbildning för att bearbeta texter
b)  vikten av att kunna iaktta sitt eget och andras språk
c)  främmandespråksargumentet
d)  språksociologiska insikter

Dock är det samlade intrycket av läroböckerna, att en mycket liten del av innehål-
let avsätts till att beskriva grammatikens nytta för eleverna. Inte i någon av de fem 
böckerna förekommer explicita diskussioner om vad grammatik är.

Samtliga fem läroböcker följer en likartad disposition av de båda grammatikav-
snitten med en logisk struktur, där t.ex. varje ordklass med undergrupper och be-
grepp behandlas var för sig. Först kommer ordklasserna och sedan satsläran. Gram-
matiken beskrivs alltså textverbalt i logiska sekvenser med olika exempel (en av 
läroböckerna är oerhört detaljrik) för varje grammatiskt begrepp. I två av böckerna 
finns bilder, som kan exemplifiera innehållet eller skapa associationer för eleverna. 
Betoningen av den logiska ordningen i kapitlen och den analytiska karaktären av 
avsnittet uttrycks även de explicit.

För att inte bryta den logiska framställningen, inleds varje ordklass med …
 (Jansson & Levander, 1996, s. 181).
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Uppgifterna tränar din analytiska förmåga (Skoglund & Waje, 1998, s. 235).

Efter varje delavsnitt eller moment följer uppgifter eller frågor vilka ska besvaras, 
mestadels i skriftlig form. Typiska exempel på uppgifter är:

Till vilken deklination hör följande substantiv? Äpple, bil, läkare, skrift, lampa, 
ko, flicka, rad, rike, rus (Jansson & Levander, 1996, s.183).

Det är svårt att klara sig utan personliga pronomen. Stryk under alla personliga
pronomen i följande text, och försök att skriva om dem (Johansson, Karlsson &
Nettervik, 2000, s. 177).

Ta ut predikat och subjekt i följande meningar (Skoglund & Waje, 2000, s. 245).

Endast i en av böckerna (Jansson & Levander, 1996) ges en beskrivning av hur 
eleverna skulle kunna skilja grundkurs från överkurs, så att läraren kan hjälpa 
eleverna att sortera vad som ska läras in och vad de endast behöver känna till. I öv-
rigt finns inte i någon av de fem läroböckerna beskrivningar av hur eleverna skulle 
kunna lära sig grammatiken. Det tycks självklart att alla elever ska kunna följa 
lärobokens beskrivningar och övningar.

Två av böckerna, (Josephson, m.fl., 1997; Skoglund & Waje, 1998) skiljer sig från 
de andra innehållsmässigt när det gäller uppgifternas och grammatikbeskrivning-
arnas karaktär. De två böckerna har något bredare beskrivningar av grammatiken, 
inte bara ordklasser och satslära utan även fonologi, semantik och pragmatik. I 
dessa läroböcker diskuteras grammatiska fenomen utifrån flera grammatiska teo-
rier och resonemangen syns något mer nyanserade jämfört med de andra böckerna. 
I Språket A+B (Josephson, m.fl., 1997) finns också några övningar som baserar sig 
på generativ grammatik och transformationsgrammatik.

Den för studien valda läroboken, Svenska uppslag (Skoglund & Waje, 1998) har 
en traditionell grammatikindelning. Grammatikavsnittet presenteras på drygt 30 
sidor och syftet verkar vara att ge eleverna begrepp, vilka hanterar språkets form-
sida som sedan leder över till betydelsesidan. Strukturen i kapitlet är följande: först 
förklaras olika syften med grammatikundervisningen och här uttrycks tydligt att 
grammatiken är redskap för främmandespråksinlärning och förståelse för språk-
riktighet samt att grammatikkunskaper kan skapa intresse för språkvetenskap. 
Inledningsvis betonas tydligt att det är en beskrivning av regelsystemet och att 
det är en ofullständig bild av den inre grammatiken. Därefter ges en översikt av 
olika grammatiska begrepp; morfem, ordklasser och satslära, vilka anses vara ”… 
de begrepp som ständigt återkommer i grammatiken” (a.a. s. 236). Efter denna in-
troduktion följer avsnitt med ordklasser, satsdelar, satser och ordföljd. I dessa finns 
beskrivningar, förklaringar, övningar och facit till övningarna. De grammatiska 
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begreppen är grundläggande och beskrivningarna går såväl från uttryckssidan 
(där betydelsen diskuteras) som från innehållssidan (där uttrycket kommenteras). 
Innehålls- och uttryckssidan sammanfogas på så sätt till en helhetlig beskrivning. 
Huvuddelen av avsnittet ägnas dock åt uttryckssidan.

2.6.6  Konklusioner

Grammatik och språklära är synonyma begrepp. Grammatiken, som är en del av 
språket, är bron mellan dess uttrycks- och innehållssida, dess form och innebörd. 
Även grammatik kan ses ur olika perspektiv, utifrån olika teorier och på olika ni-
våer. Svenska Akademiens Grammatik (SAG) utgår från den deskriptiva gramma-
tiken och menar dels att dess begrepp är så elementära att de återfinns i de flesta an-
dra grammatiska teorier, dels att den deskriptiva grammatiken kan ligga till grund 
för grammatikutveckling och forskning inom de flesta grammatiktraditioner.

Nyttan av grammatikkunskaper framhålls av bl.a. Bolander (2001), Josefsson 
(2003) och Teleman (1987, 1991). Dock är inte det traditionella argumentet för 
grammatik som grund för skriv- och talutveckling det skäl som står högst i kurs. 
Tvärtom är det argumentet synnerligen diskutabelt. Vad som talar för grammatik-
undervisning i skolan är förståelse för oss som människor, främmandespråksar-
gumentet samt dess grund för den metakognitiva utvecklingen. Andra argument 
som nämns är att grammatikkunskaper ger förståelse för olika gruppers språk och 
personlighetsutvecklande färdigheter.

Många elever upplever dock grammatikundervisningen som ett tvång och ett 
synnerligen svårt moment i gymnasieskolan. Flera forskare (Bolander, 2001; Sved-
ner, 1999; Tornberg, 2000) menar att grammatikundervisningen bör effektiviseras 
i skolan. Styrdokumenten pekar på att skolans uppdrag är att främja elevernas 
språkliga medvetenhet och en väsentlig del av detta beskrivs i t.ex. Lpo/Lpf-94 
som språkets grunder och byggstenar. Vid en granskning av ofta använda läromedel 
i gymnasieskolan får man en tydlig bild av grammatiken som indelas i huvud-
sakligen två moment: ordklasser respektive satslära i enlighet med en traditionell 
skolgrammatisk undervisningstradition.

Föreliggande studie är inte en studie av gymnasieungdomars och vuxenstuderan-
des inre grammatik. Däremot är det en studie i hur ungdomar och vuxna lär sig 
beskrivningen av grammatiken såsom den presenteras och formuleras i gymnasiets 
läroböcker i allmänhet och en lärobok (Svenska uppslag) i synnerhet. Grammati-
ken såsom den framställs i läroboken förefaller att vara densamma som styrdoku-
menten presenterar som språkets grunder och byggstenar.
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2.7  Skolgrammatisk forskning och skolgrammatiska diskus-
sioner i Sverige

En presentation av skolgrammatisk och didaktisk forskning i vårt land begränsas 
här till de senaste trettio åren då främst med tanke på denna studies innehåll och 
gymnasiesvenskan. Gränsdragningen trettio år tillbaka i tiden var logisk därför 
att a) i början av 1970-talet blev gymnasieskolan en förenad skolform som också 
inkluderade yrkesutbildningar (Thavenius, 1999), b) lärstilsforskningen med ut-
gångspunkt i Dunns teori började då och c) min egen erfarenhet av gymnasiesko-
lan (som elev och lärare) finns inom det tidsperspektivet.

Bristerna i grammatikbeskrivningarna och diskutabla argument för skolgram-
matiken påtalas framför allt i Grammatik på villovägar (1987) samt Retoriken 
om grammatiken (Nilsson & Ullström, 2000). Den förra (Teleman, 1987) ger i 
korta essäer glimtar av t.ex. skolgrammatikens brister, ofullständiga beskrivningar, 
avsaknad av vissa grammatiska kategorier och teoretiska ansatser. Ett konkret ex-
empel är Åke Pettersson som i sin essä hävdar att författare till skolgrammatikor 
slarvar med exaktheten, att definitionerna är undermåliga och att exemplen är 
missvisande. Slutsatsen blir, enligt Pettersson, att inlärningen bromsas för de elever 
som har mindre god språklig medvetenhet. De flesta essäerna behandlar mindre 
delar av skolgrammatiska beskrivningar, t.ex. semantiska och grammatiska objekt 
(Hultman), bisatser, huvudsatser och andra satser som är varken det ena eller det 
andra (Platzack) samt avsaknad av talens signalord i grammatiska beskrivningar 
(Andersson). Bokens titel anspelar, enligt min tolkning, på att just beskrivningarna 
av grammatiken är mer eller mindre korrekta. Dock ger Bolander ett annat förslag 
i sin essä, nämligen att grammatiken bör behandlas i ett funktionellt perspektiv.

Även Retoriken om grammatiken fokuserar den traditionella skolgrammatiken och 
författarna är starkt kritiska till den form som undervisningen idag bedrivs. Gram-
matikens berättigande med utgångspunkt i flera traditionella argument tas upp till 
diskussion (se 2.6.1).  

Läromedlens ofullständiga beskrivningar avhandlas också här. Ullström (2000) 
har mer ingående granskat gymnasiesvenskan. Avarter, dvs. ofullständiga, utebliv-
na,  reduktionistiska eller rent av felaktiga språkbeskrivningar av grammatikunder-
visning återfinns företrädesvis inom yrkesprogrammen, enligt hans förmenande.

Ju lägre status ett visst gymnasieprogram har i det allmänna medvetandet, desto mer 
disciplinering och desto mindre emancipation (a.a. s. 68).

Ullström har också skärskådat de vanligast förekommande läromedlen och kom-
mer fram till att Svenska uppslag skriven av Skoglund och Waje (1998) väsentligt 
skiljer sig från många andra läroböcker när det gäller diskussioner om gramma-
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tiska fenomen, t.ex. om prepositionsfrasernas förhållande till det indirekta objektet. 
Detta läromedel i svenska uppvisar inom grammatikmomentet, enligt Ullström, 
ett nytänkande med större konsekvens och medvetenhet, än de andra.

Bakgrundsmaterial till ovannämnda bok finner man i Nilssons och Ullströms 
arbetsrapport från 1997 där författarna kritiskt granskar skolgrammatiken i grund-
skolan och gymnasiet med utgångspunkt i Telemans Grammatik på villovägar 
(1987). Enligt dessa forskare har bilden som Teleman skisserat inte förändrats tio år 
senare. Det föreligger ingen större skillnad i skolans, läromedlens eller i språkveten-
skapens sätt att analysera mänskligt språk. Skolgrammatikens språkbeskrivningar 
är bristfälliga eller direkt felaktiga och problematiserar samtidigt de föreställningar 
om skolgrammatikens allmänna nytta och förhållande till språkutveckling som 
elever är bärare av. I undervisningssituationen är grammatikmomentet till stora 
delar läromedelsstyrt. De sätt grammatikavsnittet är presenterat på i läromedlet 
överför formalbildningstraditionen, enligt författarna.

Nilssons och Ullströms slutsats är att skolgrammatiken har en konserverande tra-
dition med ursprunget från förra århundradets formalbildningstradition25 vid läro-
sätena. Dessa forskare förespråkar i stället en mer pragmatisk grammatikinlärning 
via t.ex. textanalyser och hävdar att språkutveckling sker genom språkanvändning. 
Språkundervisningen måste vara funktionell. Kunskaper om språk är mycket mer 
omfattande än bara grammatik, men är avsikterna att eleverna ska bli medvetna om 
språk, måste stora delar av undervisningen omfatta även ovan nämnda moment, 
fast inte i en traditionell skolgrammatisk undervisning. Nilssons och Ullströms ap-
pell till skolforskare blir följande:

Grammatikundervisningens didaktik, dess varför-, vad-, och hur- frågor återstår
väsentligen att utveckla (a.a. s. 68).

Med andra ord uppmanar författarna till didaktisk forskning kring grammatikun-
dervisningen.

I samband med Lpo/Lpf-94 fördes en debatt i Svenskläraren om ämnesdidaktik 
i svenska. Hultman (1994) skisserar sina iakttagelser från sitt arbete vid Malmö 
Lärarhögskola sedan 1969 om olika synsätt på svenskämnet. Beträffande gramma-
tikundervisningen ger han en liknande bild som Nilsson och Ullström (1997) om 
skillnaden i kvalitet på yrkesförberedande respektive studieförberedande program. 
Precis som Teleman (1987), menar han att grammatikundervisningens form här-
stammar från gamla traditioner och Hultman ställer följande fråga (och ger svar):

Varför fortsätter grammatiken i skolan då decennium efter decennium att bedrivas som 
om inget hade hänt? Detta är ingen retorisk fråga utan en ämnesdidaktisk
(a.a. s. 15)
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Hultman ser möjligheter att utveckla språkförmåga och språkkänsla framför allt 
genom processorienterande skrivpedagogik.

Grammatikdidaktisk forskning efterfrågas sålunda av flera forskare. Petterson 
(2001) betonar med emfas att momentet är viktigt och han utpekar just bristen på 
skolgrammatisk forskning i Sverige. Pettersson framhäver alltså att vi måste böja 
oss under grammatikens ”tyranni”, men att detta tvång inför reglerna kan inspirera 
oss att föra tanken vidare. Författaren varnar för såväl det alltför formella som den 
allmänt konturlösa behandlingen av innehållet. Gymnasielärarna kan stärka gym-
nasisterna i deras språkliga tillväxt och uttrycksförmåga, enligt Pettersson. Genom 
ett konsekvent, medvetet arbete med texter, tränas eleverna i att öppna sina sinnen 
för grammatiska strukturer.

Pettersson menar att innehållet i grammatiken är avgörande, men att formen 
också har en viktig innebörd. Grammatiken är nödvändig och handlar om vad vi 
tänker (jfr Bolander, Helbig, Teleman). Petterson (2001) ger följande uppmaning:

Läs de stora filosoferna i original. De våndas över sina problem och just därför brottas 
de med formen, det exakta innehållet. Formen, grammatiken, tvingar oss att ta en massa 
innehållsbeslut som vi aldrig ägnat en tanke. Vårt språk har liksom andra, en jättelik 
grammatik dit ingen forskare stuckit in näsan (a.a. s. 10).

Exempel på didaktikforskning och grammatikundervisningens villkor ur ett 
fenomenografiskt perspektiv ger Kroksmark (1983) i arbetsrapporten Etikett och 
innehåll. Kroksmark tar sin utgångspunkt i ämnesteorin som den innehållsliga 
grundvalen, pedagogiken som den vetenskapliga överbyggnaden och metodiken 
relaterad till de båda disciplinerna. Han utgår från ett induktivt synsätt liknande 
Comenius med utgångspunkt i den praktiska vardagen.

Genom att studera elevernas tänkande om grammatik ger författaren kunskap 
som är betydelsefull för såväl fackdidaktiken som ämnesdidaktiken. Fenomeno-
grafins hur-fråga korresponderar med didaktikens hur-fråga: det avgränsande 
undervisningsinnehållet konstituerar sig som medvetande hos eleven, dvs. eleven 
behandlar innehållet individuellt på olika sätt. Genom kombinationen didaktik 
– fenomenografi uppstår ett metodologiskt definierat forskningsfält inom didakti-
ken som torde ge unika möjligheter till kunskapsbildning: kunskap som kan ligga 
till grund för bättre undervisning och inlärning.

Kroksmark refererar till sin forskning på 20 elever i åk. 5 – 6 med utgångspunkt 
i frågor om vad grammatik är och vad den går ut på. Undersökningen kartlade 
elevernas innehållsliga uppfattning av vad grammatik är ur deras eget perspektiv.

Elevernas svar delades in i tre grupper:
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a) svar som visar insikt i ”… att det finns regler och principer som styr hur man bygger 
upp ordformer som i sin tur blir fraser som i sin tur blir satser osv. a.a s .29)

Exempel från denna kategori (a) kan vara att eleverna förklarar varför det heter si 
och inte så, eller hur man ”ing-formar”.

b) svar som förklarae ”… att grammatik är undervisning om de regler och principer 
som styr hur man bygger upp ordformer etc. a.a. s, 29)

Exempel i denna kategori (b) kan vara ett uttryck om att grammatik är hur språket 
fungerar. Det kan exempelvis vara att tillägna sig orden i korrekt former.

c) utsagor som uttrycker uppfattningen ”… att grammatik är samma sak som den 
grammatiska terminologin, a.a. s. 29).

Exempel i denna kategori (c) utgörs av uppräkningar och lösryckta svar: ”Verb och 
så där. En massa skit … Singular och plural och allt möjligt sånt.  a.a. s.19 ”.

Nivå (a) är mest avancerad ur kvalitativ synvinkel, medan nivå (b) och nivå (c) 
visar prov på minst reflektioner kring grammatik och språklig medvetenhet. Kroks-
mark menar att svar i kategori (b) antyder en väg till uppfattning av grammatik och 
språklig medvetenhet. Av svaren som gavs klassades 15 till kategori (b) och endast 
3 - 4 elever visade prov på uppfattningen att grammatik är de regler och principer 
de undervisas om, kategori (a). Kroksmark antyder att resultatet visar, att under-
visningen för dessa elever om språkets uppbyggnad mer uppmärksammat etiketten 
än innehållet. Den argumentation han anför är att medvetenhet om grammatik 
och särskilt grammatisk terminologi knappast är något som barn för med sig från 
hemmet till skolan. Detta innebär, att barnens idéer och uppfattningar om gram-
matiken i allt väsentligt är ett resultat av den undervisning de fått i ämnet.

Kroksmarks (1983) slutappell blir:

…om vi ska ge ökad kvalité åt innehållet i grundskolans grammatikundervisning och 
ett ökat elevintresse för denna undervisning, behövs en förbättrad ämnesteoretisk och 
fackdidaktisk lärarutbildning i grammatiska frågor (a.a. s. 39).

Ett annat exempel på skolgrammatisk forskning ger Kroksmark, Strömqvist och 
Strömqvist (1993) i antologin Fem uppsatser om grammatik, vilken handlar om hur 
lärare och elever ser på grammatik och hur grammatikundervisningen kan bedri-
vas. Kroksmark ger i sina uppsatser dels en historisk tillbakablick på språklära, 
dels en introduktion till fenomenografisk didaktik (Kroksmark, 1993b). Uppsatsen 
skrevs 1992 och därefter, närmare bestämt 1994, kom det nationella styrdokumen-
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tet Lpo/Lpf-94, vilket i sig är jämförelsevis radikalt. Betoningen av det individuella 
lärandet kan inte skönjas i så stor utsträckning i de tidigare läroplanerna. Därför 
känns den historisk-didaktiska beskrivningen ofullständig för mig. Det unika i 
Lpo/Lpf-94 jämfört med tidigare styrdokument, är bl.a. tydliggörandet av de 
många olika vägarna till samma kunskaper, elevernas aktiva bearbetning, utgångs-
punkter utifrån deras kunskaper och olika lärandestrategier. Detta kommer ju av 
förklarliga skäl inte med i Kroksmarks historiska didaktikbeskrivning.

En essä om fenomenografin (Kroksmark, 1993a) introducerar kvalitativ forsk-
ningsmetodik, vilken är användbar för att undersöka och beskriva uppfattningar 
om världen. Användningsområdet för skolans värld är att granska undervisnings-
innehållet som en syntes av skolans alla aktörer. Kroksmark hävdar att den fenome-
nografiska didaktiken tydliggör den konkreta undervisningsvardagen. Han menar 
att fenomenografin tar ställning ”… för inlärning i holistisk mening” (a.a. s. 71). Det 
innebär att undervisning ska riktas mot helheter snarare än isolerade sekvenser. 
Fenomenografin talar om att uppfattandet initialt alltid är vagt holistiskt. Vagheten 
kan dock i förhållande till visst stoff framträda atomistiskt. Ibland kan det atomis-
tiska kunnandet vara gott nog då det kan fungera som redskap till kunskaper. Med 
andra ord antyder Kroksmark att grammatikinlärning sker underförstått utifrån 
en helhetsbild, men denna bild kan inlemmas av den lärande individen via olika 
detaljer. 

Strömqvist, som undersökt attityder på mellanstadiet (nu år 4 – 6), vände sig till 
54 handledare och 554 elever (Strömqvist, 1993b). De flesta elever, 80%, ansåg 
att grammatik var viktigt medan endast en tredjedel tyckte att detta moment var 
intresseväckande. Strömqvists undersökning kan jämföras med Skolverkets egen 
analys samma år, vilken redovisar hur lärare och elever i årskurs 5 och 9 skattade 
olika aktiviteter som kan förekomma i svenskundervisningen. Här fanns 27 tänk-
bara aktiviteter att välja bland. Grammatikens betydelse skattade 54.1% av eleverna 
som mycket viktig. Motsvarande siffra bland lärarna var 25.7%. I denna undersök-
ning märktes alltså en stor skillnad mellan elevernas och lärarnas attityder.

Strömqvists undersökning beskriver att eleverna visade prov på ”… god logik 
och en viss grammatisk medvetenhet a.a. s. 9 ”, men att de inte använde gram-
matisk terminologi eller visade prov på metakognitiva färdigheter inom om-
rådet. Att grammatik är vanligt förekommande på mellanstadiet konstaterar 
Strömqvist och både lärare och elever anser momentet vara viktigt men svårt, 
ointressant och tråkigt. Strömqvist avslutar sin uppsats med följande fråga:

Hur kan vi närma oss grammatikundervisningen i lärarutbildning och skolundervisning 
på ett bättre sätt än vi gör?  (a.a. s. 20).
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Hans svar på denna fråga blir att vi måste uppmärksamma talspråket mer (jfr Hel-
bigs teori om att uppmärksamma lyssnandet) och ge oss i kast med grammatiska 
diskussioner med eleverna så att de får en grammatisk terminologi, som de enligt 
Strömqvist så väl behöver. Lärare behöver följaktligen verktyg för att ofta och 
strukturerat tala om språk och grammatik med eleverna, gärna utgående från deras 
eget talspråk.

I en annan uppsats om språkiakttagelser på mellan- och högstadiet ger Ström-
qvist (1993a) metodiska impulser om hur lärare i grammatikundervisningen kan 
skapa effektiva inlärningssituationer på ett för eleverna medryckande sätt. Ett ex-
empel är att upptäcka verb när de är verksamma i köket, i slöjden eller i affären. 
Andra exempel är att utifrån tidningstexter klippa ut och sortera ordklasser eller 
satsdelar och själva göra rimliga eller orimliga meningar. Till detta förhållnings-
sätt, alltså att experimentera och göra undervisningen aktiv och lustfylld, kan pa-
ralleller dras till forskning om det limbiska systemet (mellanhjärnan och centrum 
för människans känsloliv). Sylwester (1997) uttrycker vikten av dylika aktiviteter 
med följande beskrivning:

Hjärnan har ett belöningssystem – det som är kul kör vi vidare på (a.a. s. 35).

Vad Sylwester menar, utifrån ett neurologiskt perspektiv, är att människors lust och 
glädje måste aktiveras för att skapa motivation för lärandet. Detta kan jämföras 
med den klassiska retorikens grundantagande om vikten av att behaga, undervisa 
och röra känslan för att bättre kunna övertyga andra (Rydstedt, 1993). Alltså är 
lusten en stark drivkraft. Många elever tycker att det är roligare och intressantare 
att utgå från andra källor och arbeta med andra metoder än med de traditionella 
(tala, läsa, skriva), menar Dunn och Dunn (1999a).

Strömqvist (1993) diskuterar begreppet språklig medvetenhet och grammatikun-
dervisning och hans rekommendation är att göra grammatikundervisningen verk-
lighetsbaserad för eleverna i så motto att läraren utgår från elevernas eget talspråk 
eller det språk de har erfarenheter av. Det gäller att verkligen lyssna på eleverna och 
utgå från deras språkliga kompetens. Strömqvist menar att man redan i förskolan 
bör underlätta inlärningen i grammatik genom att personalen skulle kunna ge 
barnen erfarenheter om språk, utveckla en vokabulär för att samtala om språk samt 
hjälpa barnen att utvärdera och bedöma sitt eget och andras språk. Slutligen ger 
författaren konstruktiva förslag till utveckling av skolgrammatiken såsom labora-
tiva och kontrastiva övningar samt metoder och jämförelser med andra ämnen, 
t.ex. mängdläran.

Ett tämligen radikalt inslag och en diskussionsfråga inom detta område är att 
slopa den traditionella grammatiken i svenskämnet inom lärarutbildningen (Nils-
son & Ullström, 2003). Om detta ska betraktas som skolgrammatisk forskning 
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eller skolgrammatisk utveckling är en bedömningsfråga. Lärarutbildarna Nilsson 
och Ullström vid Karlstad Universitet framhåller fördelarna med att eleverna lär 
sig kommunicera med egna texter jämfört med att de ägnar tid åt att lära sig gram-
matik som ett eget moment. Dessa forskare förkastar grammatikundervisning med 
konstruerade meningar. Som argument anför de att skrivandet inte förbättras av 
grammatik samt att grammatiken inte stöttar främmandespråksundervisningen. 
Dock finns diametralt motsatt åsikt, nämligen att lärarutbildningen borde satsa på 
mer grammatik (Josefsson, 2003), med hänvisning till det humanistiska argumen-
tet samt att neddragning av grammatikundervisningen ger negativa återverkningar 
för inlärning av andra språk. Denna språkforskare menar att den större delen av 
vetenskapssamfundet anser grammatikkunskaper vara ytterst centrala och viktiga. 
Hon ger följande råd till lärare och forskare inom grammatikområdet:

Gör som naturvetenskapen, designa spännande experiment (a.a. s. 39) !

Att inskränka grammatiken till ett redskap för textstudier är synnerligen disku-
tabelt, också enligt Stroh-Wollin (2004). Området är väsentligt, avgörande för 
språkstudier och intressant i sig enligt denna forskare, och hon ser inte konstru-
erade exempel i satslära och ordklasser som meningslösa. Tvärtom kan detta vara 
en av flera vägar till grammatiska färdigheter.

Ovannämnda litteraturstudier har givit inspiration till föreliggande arbete. 
Framför allt har bristen på grammatikdidaktisk forskning på gymnasienivå (Nils-
son & Ullström, 1997) sporrat mig att gå vidare med arbetet. Det kändes helt rätt 
att involvera även yrkesförberedande program med exakt samma grammatikin-
nehåll och omfattning som de studieförberedande. Författarnas anmärkning an-
gående särbehandlingen av momentet med avseende på programval kan jag med 
mina tjugo års lärarerfarenhet instämma i. Det kändes därför särskilt meningsfullt 
att genomföra projektet på olika gymnasieprogram.

Styrdokumenten, läroböckerna och SAG finns som grund för grammatikun-
dervisningen. Det som är möjligt att påverka i ett kortare perspektiv är formerna 
för inlärning av innehållet. Därför gav det grammatikdidaktiska perspektivet mig 
idéer om hur innehållet kunde göras om till icke traditionella metoder med fysiskt 
aktiverande övningar (jfr Strömqvist, 1993a) för gymnasiet. Hultmans (1994) 
kraftfulla fråga om varför vi i skolan fortsätter att bedriva grammatikundervis-
ningen på samma sätt år efter år gav mig en rejäl tankeställare.

Eftersom flera av forskarna (Pettersson, 2001; Strömqvist, 1993a) varnar för for-
mell och konturlös behandling av grammatikens innehåll, kändes det väsentligt 
att ge grammatikinnehållet ett tydligt och konkret uttryckssätt samt att samtidigt 
hitta fysiska lärandemetoder med praktiska övningar ur ett elevperspektiv (jfr 

Strömqvist, 1993).
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Med tanke på de slutsatser som både Strömqvist (1993b) och Strömqvist (1993) 
drar angående bristen på och vikten av de metakognitiva färdigheterna inom gram-
matiken, valde jag att undersöka elevernas skattning av nyttan av grammatik och 
ta upp denna aspekt i de tolv elevintervjuerna. Ett av de viktigare argumenten för 
momentets berättigande handlar just om metakognition.

Slutligen fick jag också via litteraturstudien inspiration till att undersöka gym-
nasielärarnas beskrivning och skattning av grammatikmomentet. Förhoppningsvis 
kan denna studie ge insikt i och förståelse för grammatikundervisningens många 
olika aspekter.

2.8 Sammanfattande diskussion

Då syftena med denna forskninguppgift handlar om att jämföra eventuella 
skillnader mellan elevernas grammatikkunskaper inhämtade antingen genom 
traditionell undervisning eller via lärstilsanpassade metoder, eventuella kunskaps-
skillnader mellan ungdomar och vuxna och elevernas subjektiva upplevelser av 
grammatikundervisningen, blir bakgrundsteckningen omfattande. Den omspän-
ner en övergripande vetenskapsteoretisk inramning om didaktik, vidare en insnäv-
ning emot den undervisningsmetodiska problematiken dvs. didaktikens hur-fråga 
och därefter lärstilar i förhållande till andra teorier om lärande. Slutligen beskrivs 
den valda lärstilsmodellen och en forskningsöversikt om grammatik och traditio-
nell grammatikundervisning ges. Med tanke på eventuella målgrupper för denna 
grammatikdidaktiska studie (exempelvis svensklärare i synnerhet, lärare i allmän-
het och didaktiskt intresserade personer) upplevs vissa avsnitt möjligen av elemen-
tär karaktär, medan andra avsnitt tycks klargörande beroende på varje individs 
bakgrundskunskap. 

Didaktikens hur–fråga (lärandeaspekt) fokuseras med avseende på grammatik-
undervisning i föreliggande arbete, vilket i tidigare forskning inte haft särskilt stor 
prioritet. Däremot tycks vad- och varförfrågan inom svensk grammatik vara väl 
beskriven inom forskningen. Inom dessa grammatikdidaktiska sfärer finns tydligt 
intressanta skiljelinjer med omfattande debatter. Didaktiska insikter ger inte bara 
redskap att särskilja olika fokuspunkter, utan även att välja och avgränsa den valda 
pedagogiska arenan. Med didaktisk teorikunskap och praktisk kompetens kan un-
dervisningsmetoderna bättre värderas.

Undervisningsmetodisk problematik visar sig bl.a. inom begreppsbildningen och 
val av perspektiv. Begreppen inlärning, lärande och undervisning används ibland 
synonymt och ibland särskiljande. Detta gäller även den valda inriktningen av 
teoretisk lärandemodell i denna studie, vilket yttrar sig i en viss spänning mel-
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lan begreppen lärstilar, inlärningsstil, lärandestrategier, lärandekanaler och un-
dervisningsstil. Vad som kan konstateras är att begreppet inlärning i allt större 
utsträckning fått ge plats åt begreppet lärande. Då föreställningarna inte är helt 
separerande används inlärning främst för skolans miljö och lärande som ett mera 
allmänt och bredare fenomen. Undervisning är definitivt kopplad till inlärning. 
Lärarna leder arbetet i val av undervisningsmetoder och innehåll för eleverna. Det 
är sålunda ett samspel mellan individer, stoff och intentioner. 

Begreppen inlärning och lärande leder också till ökad medvetenhet om olika 
synsätt, t.ex neurologiskt och behaviouristiskt, vilket är en hjälp att avgränsa 
studien. Eftersom kontexten är den traditionella skolmiljön och med tanke på 
forskningsdesignen, blir de valda perspektiven här framför allt behaviouristiska 
och fenomenologiska. Neurologiska och sociokulturella perspektiv finns självfallet 
i bakgrunden. Här problematiseras därför exempelvis inte institutionen skola.

Lärstilar är för den svenska kulturen ett relativt nytt begrepp, varför det är 
avgörande att beskriva olika modeller som förekommer. Skälen till den valda lär-
stilsmodellen, The Dunn & Dunn Learning Style Model, är främst den gedigna 
internationella forskningen, dess koppling till teori och konkreta undervisningsme-
toder samt möjligheten på ett relativt gott sätt kartlägga varje individs stildrag. Då 
lärstilar ibland sägs vara en ny pedagogisk metod har här behandlats sex olika teo-
rier (t.ex. Montessoripedagogik, learning-by-doing och föreläsningsmetodik) för 
lärande som exemplifierar en grundläggande tes i lärstilar, nämligen att lärstilar 
är en teori som uppmanar till att hitta den bäst passade metoder för varje individ. 
Beskrivningen av andra lärandeteorier (som PBL och konstruktivismen) visar även 
en svag länk i lärstilsteorin, nämligen att den inte täcker hela lärandeprocessen, 
utan en användning av den kräver kompletterande pedagogiska teorier.

Den internationella forskningen inom lärstilar är omfattande med avseende på 
såväl resultat som attityder, barn, ungdomar och vuxna samt många olika ämnes-
områden. Dock finns ingen jämförande studie om grammatikundervisning med 
både ungdomar och vuxna. Därför beskrivs i stora drag skillnader mellan ungdo-
mars och vuxnas lärande och den stora skiljelinjen tycks vara vuxnas erfarenheter. 

Då grammatik är det valda ämnet för studien har detta moment ringats in 
både ur en innehållsmässig aspekt (didaktikens vad-fråga) och ur en mål- och 
syftesaspekt (varför-frågan). Kombinationen lärstilar och grammatik motiveras av 
att detta ämnesområde anses riktigt svårt. Lärstilar fokuserar på ”nytt och svårt 
akademiskt innehåll” och definieras innehållsmässigt som sådan kunskap eleverna 
ännu inte behärskar (se s. 5). En invändning kan vara att grammatik inte är nytt 
och svårt och att eleverna redan lärt sig detta på grundskolan. Vore denna kunskap 
inte ny och svår skulle momentet inte finnas i gymnasiekursens läroböcker. Vid 
en jämförelse av skolböcker för år 9 och gymnasiet finns visserligen gemensamma 
grunder i grammatikavsnitten, men gymnasiekursen är betydligt mer avancerad. 
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Vad som också talar för att grammatik är nytt och svårt för de flesta eleverna är 
förkunskapsprovet som gav ett så förhållandevis lågt ingångsvärde. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolgrammatisk forskning behövs, men 
den har främst ägnat sig åt grammatikens innehåll och dess beskrivningar i läro-
böckerna och mindre åt undervisningsmetoderna. Det förefaller lätt att hitta ofull-
ständigheter i våra läroböcker, men svårare att ge konstruktiva förslag om vad som 
skulle kunna förbättra undervisningen. I mina ögon saknas utvärderingar av den 
kritiserade traditionella skolgrammatiken samt förslag till metodiska förbättringar. 
En kritisk invändning till denna grammatikstudie kan vara att den innehållsmäs-
sigt följer den gängse traditionen, men för att genomföra ett arbete med icke-tra-
ditionell grammatikkunskap som bas krävs helt andra läromedel och dessa finns 
ännu inte. Några undersökningar ur ett fenomenografiskt perspektiv ger emellertid 
förslag till och kunskaper om momentet. Gymnasisternas undervisningsresultat i 
grammatik med kvantitativa ansatser går dock inte att finna i den svenska forsk-
ningen. Alltså borde metodiska bidrag till momentet vara välkommet.

85854-Lärande&Metod.indd 05-11-09, 11.4388



KAPITEL 3

3. Metod

Inledning

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som används i avhandlingens 
olika undersökningar. Strategin som används för att analysera data är huvudsak-
ligen av kvantitativ karaktär, men även en kvalitativ ansats förekommer. Till den 
förra hör alla resultat- och enkätundersökningar som analyserats med statistiska 
beräkningar. Till den senare hör intervjuer och öppna frågor i enkäterna.

3.1  Metodologisk diskussion

Det huvudsakliga syftet med den typen av vetenskapliga undersökningar som här 
föreligger, är att producera resultat som kan betraktas som giltiga och hållbara 
(Hartman, 1998). Som forskare gäller det, att med utgångspunkt i en metodolo-
gisk bas vara säker på att det som analyseras överensstämmer med det forskningen 
avser att pröva och att återge vad som undersöks.

3.2  Kvantitativ analys

Valet av metod för att analysera data har till stor del styrts av mitt huvudsyfte, 
nämligen att kunna få svar på frågan om lärstilsanpassade undervisningsmetoder i 
praktiken skiljer sig från traditionell undervisning med avseende på resultat, min-
nesbehållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatik och bedömning av det 
upplevt svåra grammatikmomentet inom svenskämnet. En annan forskningsfråga 
är i dessa avseenden huruvida det föreligger skillnader mellan ungdomar och vuxna 
med avseende på lärstilsanpassad undervisning. Studien baseras till största delen på 
kvantitativ analys med statistisk bearbetning. Denna forskningsmetod bygger på ett 
systematiskt insamlande av empiriska och objektivt mätbara data och dess styrka är 
hög reliabilitet (Lundgren, 1996). Den bakomliggande värderingen utgår från att 
det är möjligt att med hjälp av t.ex. enkäter mäta attityder och forskaren utgår med 
andra ord från ett positivistiskt synsätt. Positivismen baserar sina ställningstagan-
den på en empirisk och naturvetenskaplig tradition (Gilje & Grimen, 1995).
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Undersökningar av denna karaktär syftar oftast till att testa ett antal ”kausala” hy-
poteser, som går ut på att den grupp som utsätts för en viss behandling ska särskilja 
sig från en kontrollgrupp (Holme & Solvang, 1997). Resonemang förs stegvis, de-
duktivt, vilket omfattar verifiering och testning av teorier varigenom verkligheten 
kan bli förutsägbar. Detta kopplas sedan tillbaka igen via induktion.

3.2.1 Forskningsdesign

Denna studie kan benämnas kvasiexperimentell26, vilken ofta definineras på 
samma sätt som experimentell design, men skillnaden är att man inte kan 
randomisera personer av t.ex. etiska eller praktiska skäl. På olika sätt försöker 
forskaren dock kontrollera eventuella skillnader mellan grupper t.ex. genom 
statisktisk kontroll i efterhand (kovariansanalys). Kvasiexperimentell forsk-
ning utförs i den komplexa verkligheten i stället för, som i äkta experimentell 
forskning, laboratoriemiljö. Första steget i forskningsprocessen omfattar en 
specifikation av en teori samt uppställande av hypoteser. Med hjälp av hypo-
tesen kan en teori testas. Ett mål för experimentell forskning är med andra 
ord en reduktion av abstraktionsgrad (Edling & Hedström, 2003) och test-
ning av teorier, eller med andra ord att gå från mångtydighet och oklarhet 
till precision.

Användandet av en teori i experimentell/kvasiexperimentell forskning innebär 
att med utgångspunkt i en teori formuleras hypoteser, vilka ger anvisning om vad 
som kan förväntas och iakttas. Vidare formuleras operationella definitioner av olika 
begrepp för att reducera abstraktionsnivån och precisera fenomen eller mätning av 
procedurer. Via empiriska resultat kan forskaren antingen verifiera, falsifiera eller 
modifiera teorin.

Ordningsföljden innebär att problemformuleringar, litteraturgenomgångar, 
forskningsfrågor och hypoteser styr undersökningens design. Den styr i sin tur 
proceduren för datainsamling, observationer, kategori av dataanalys samt rappor-
tering (Winer, 1971).

Forskningsfrågorna i experimentella studier formuleras deduktivt med hänsyn 
till existerande teorier och kan, enligt Armelius och Armelius (1994) samt DePoy 
och Giltin (1999), ställas på tre olika nivåer. Den första nivån (beskrivning av feno-
men) utgår från kärnfrågorna vad och vilka, beskriver begrepp och konstruktioner 
och är kartläggande. Den andra nivån (undersöker samband mellan fenomen), 
ställer frågan vilket är sambandet, är av korrelerande art och utgår främst från pas-
siva observationer. Den tredje nivån (prövar kunskap) ställer frågan varför, utgår 
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från principer, modeller och teorier och kan sägas ha en experimentell eller kvasiex-
perimentell design. Denna arbetsmetod benämns av Armelius och Armelius (1994) 
som trappstegsmodellen. I föreliggande undersökning ställs frågorna på den andra 
och tredje nivån, dvs. här  undersöks inbördes relationer och arten av samband. I 
studien antas att det finns orsak-verkan-samband mellan variablerna, samt att det 
är empiriskt möjligt och etiskt berättigat att manipulera försöksobjekten (Brink & 
Wood, 1988).

Forskningsintresset är objektivitet och observationer ska spegla verkligheten. I 
experimentell forskning är det därför viktigt att kontrollera externt inflytande. 
Signifikansprövningar kan utföras, säkrare slutsatser kan dras och forskaren kan 
bedöma om resultatet är en logisk följd av styrningen av de oberoende variablerna. 
Forskningsdesignen ska alltså eliminera störningar. Syftet med kontrollen är inte 
bara att säkerställa resultatet, utan även att förstå och slutligen predicera generella 
tendenser. 

Den experimentella designen utgår från de tre huvudfaktorerna slumpmässighet 
(i urval och fördelning av försökspersoner eller grupper), kontroll och manipula-
tion av oberoende variabler (Winer, 1971) och därmed kan orsakssamband mellan 
oberoende och beroende variabler uppdagas. Ett slumpmässigt urval stärker den 
externa validiteten, jämställer försökspersonerna samt neutraliserar externa fakto-
rers inverkan. Kontroll är olika åtgärder som styr eller manipulerar faktorer för att 
forskaren ska uppenbara olika resultat. Forskaren kan kontrollera t.ex. beroende 
variabler, fördelning av försökspersoner eller den experimentella miljön. Ett sätt att 
stärka kontrollen är att jämföra olika grupper, t.ex. kontrollgrupper. Manipulation 
är  ”… den process som innebär att den oberoende variabeln förändras så att effekterna 
av dess närvaro, frånvaro eller olika värden studeras via den beroende variabeln” (De 
Poy & Giltin, 1999, s. 121). Den oberoende variabeln manipuleras genom att den 
är verksam i experimentgruppen eller icke-verksam i kontrollgruppen. I kvasiexpe-
rimentell forskning görs avkall på randomiseringen av individer eller grupper.

För att öka den interna validiteten och reducera bias, t.ex. Hawthorne-effekten27 
kan även balanserade forskningsdesigner göras. Då kan ordningsföljden av på-
verkan manipuleras. Till exempel utsätts två grupper för två olika behand-
lingar men i olika ordning. 

A repeated measures design, and particularly if it counterbalanced, does reduce a Hawt-
horne effect because when students are exposed to something unfamiliar repeatedly (the 
second time), it is no longer unfamiliar (Dunn, 2003).

Den balanserade designen kan även påvisa samordnade effekter av flera påverkans-
faktorer samt påverkan av ordningsföljden.
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En variant av den experimentella designen är den faktoriella, enligt Hassmén och 
Koivula (1996). Här erbjuds möjligheter antingen till att värdera effekterna mellan 
flera oberoende variabler eller följderna av inflytande av olika faktorer eller nivåer 
av de studerade variablerna, vilket medför att interaktionseffekt och samband kan 
studeras. 

I denna studie valdes nio skolklasser ut slumpmässigt av 22 möjliga. Här an-
vänds såväl experimentgrupper som kontrollgrupper, vilkas utfall jämförs med var-
andra. För att kontrollera uppmärksamhetseffekten används en balanserad design. 
Denna undersökning syftar till att undersöka och redovisa elevernas prestationer, 
minnesbehållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatik och bedömning av 
momentet i fyra olika gruppkonstellationer: 1) metoder enbart med utgångspunkt 
i de individuella lärstilarna, 2) först halva området lärstilar och sedan traditionell 
undervisning, 3) först halva momentet traditionell undervisning och sedan lärstilar 
samt 4) enbart traditionell undervisning. Denna studie är sålunda balanserad med 
upprepade mätningar på samtliga beroende variabler.

Manipulationen av oberoende variabler sker genom de två undervisningsmeto-
derna. Denna studie omfattar en faktoriell design 2 (undervisningsmetod: tradi-
tionell undervisning -lärstilsanpassad undervisning) *2 (ungdomar och vuxna) 
samt en kontroll av eventuellt uppkomna skillnader mellan de olika lärstilarna (se 
tabell 3.1). På så sätt kan interaktiva samband eller kombinerade effekter av flera 
variabler uppdagas. Den tydliga tonvikten på kvantitativa analyser i de studier som 
presenteras i föreliggande arbete motiveras av syftena med undersökningen och de 
uppställda hypoteserna.

Den viktigaste frågan i föreliggande arbete om grammatikundervisning på gym-
nasieskolan handlar om en jämförelse mellan två undervisningsmetoder. Finns det 
någon skillnad i prestationer, minnesbehållning efter fem veckor, attityder, förstå-
else för nyttan av grammatikkunskaperna och bedömning av grammatikmomentet 
mellan elever som arbetat med traditionell undervisning och lärstilsanpassade 
metoder? Ett annat syfte är att också jämföra ungdomar och vuxna som arbetat 
med båda undervisningsmetoder (samma variabler som ovan) och utröna huruvida 
skillnader förekommer.

Slutligen finns i studien ett syfte att undersöka hur grammatikundervisningen 
subjektivt upplevs av eleverna och lärarna efter avslutat arbete med avseende på 
arbetssätt, material, prestationer och upplägg av momentet.

Resonemanget ovan genererar följande sex hypoteser 28 :

H 1: Om elever får arbeta utifrån sina lärstilspreferenser (styrkor), så föreligger skill-
nader på provresultaten i grammatik jämfört med traditionell undervisning.
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H 2: Om elever arbetar med utgångspunkt i sina lärstilar, så visar minnesbehållningen 
av grammatikmomentet skillnader jämfört med traditionell undervisning.

H 3: Om elever får arbeta med hänsyn tagna till sina lärstilar, så föreligger skillnader 
i attityder till grammatik jämfört med traditionell undervisning.

H 4: Om elever lär sig grammatik med utgångspunkt i de individuella lärstilsprefe-
renserna, så föreligger skillnader i förståelse för nyttan med grammatikkunskaper 
jämfört med traditionell undervisning.

H 5: Om elever arbetar med utgångspunkt i sina lärstilar, så visar deras bedömning av 
grammatikmomentet skillnader jämfört med traditionell undervisning.

H 6: Om vuxna jämförs med ungdomar på grundval av de individuella lärstilarna 
i grammatik-undersökningen, så föreligger skillnader med avseende på resultat, 
minnesbehållning, attityder,  förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning 
av momentet.

3.2.2  Begreppen validitet och reliabilitet i kvantitativ 
forskning

I samband med problem rörande mätningarnas kvalitet är det inom ramen för 
kvantitativ analys två begrepp som förekommer: validitet och reliabilitet. En fors-
kare måste vara säker på att han/hon undersöker det som avses att undersöka, dvs. 
att forskningsresultaten har god validitet, giltighet i undersökningen. En definition 
av validitet är ”… begrepp för hur pass väl ett test eller prov mäter det som avses att 
mätas …” (Lundgren, 1996, s. 683). Alltså handlar det om att mätinstrumentet 
(frågeformuläret, testet osv.) mäter vad det avser att mäta.

Validitetsbegrepp som är aktuella i detta arbete är innehållsvaliditeten, överens-
stämmelsevaliditet och den samtidiga validiteten (De Poy & Giltin, 1999; Holme & 
Solvang, 1997). För att säkra innehållet och överensstämmelsen behövs en logisk 
analys av instrumenten. Denna analys bör göras av någon utomstående väl insatt 
i problemområdet. För att validera innehållet i grammatikprovet granskades detta 
av tio svensklärare (se bilaga 3). Lärstilstestet PEPS har hög validitet enligt den in-
ternationella forskningen (se 3.6.2) och har även validerats i den svenska kulturen 
(Price, 2001).

Den samtidiga validiteten (eller kriterievaliditet) handlar om att jämföra utfal-
let på ett instrument med något annat tecken, s.k. kriterium, på det forskaren vill 
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mäta. Det innebär att ytterligare en annan teknik nyttjas (enkäter kan exempelvis 
kompletteras med intervjuer för att kontrollera de skattade värdena) för att under-
söka samma sak. I detta arbete har utfallet av instrumenten kompletterats med 
analys av intervjuer och öppna enkätsvar.

Att göra denna mätning på ett tillförlitligt sätt handlar om god reliabilitet. Detta 
kan t.ex. bedömas genom att mätningen eller testet upprepas. Reliabilitet är så-
lunda den grad av säkerhet med vilken den aktuella egenskapen (variabeln) mäts. 
Det är viktigt att mätningen sker med noggrannhet så att det slumpmässiga felet 
inte blir större än nödvändigt. Höga krav måste ställas på reliabiliteten.

Reliabiliteten är hotad bl.a. av frågor som inte är väl formulerade, av dåliga in-
struktioner eller när en forskare är inkonsekvent eller ändrar designen under arbe-
tets gång. Reliabiliteten handlar således bl.a om metodens stabilitet, men också om 
mätinstrumentens förmåga att motstå slumpinflytande. Om oberoende mätningar 
av samma fenomen ger ungefär liknande resultat, har en undersökning hög relia-
bilitet. Det gäller att mäta rätt aspekter rätt. Olika statistiska tester kan utföras för 
att mäta reliabiliteten, t.ex. test-retest (stabilitet), Cronback´s alfa eller split-half 
(intern konsekvens).

En situation där vi kan erhålla ett regelrätt mått på reliabiliteten är när vi an-
vänder oss av en skala där varje individ uppskattar ett ställningstagande, t.ex. i en 
attitydskala. Reliabilitetsmåttet bestämmer instrumentets stabilitet och homogeni-
tet. De Poy och Giltin (1999) beskriver reliabiliteten som ett slags korrelationskoef-
ficient som talar om med vilken procent resultatvariansen kan förklaras med kända 
faktorer.  Författarna förklarar detta med följande ord:

Skillnaden mellan den observerade koefficienten och 1.00 talar om med vilken procen-
tandel resultatvariansen kan förklaras med felfaktorer (a.a s. 249).

Ett konkret exempel, med författarnas terminologi, är att en koefficient på 0.75 
speglar till 0.25 instrumentets grad av osäkerhet eller 75% av dess ”sanna” resultat. 
Med andra ord visar den upptäckta variansen 75% av det sanna resultatet. I detta 
arbete har reliabilitetsprövningen fokuserat på den inre konsistensen, eller prövning 
av homogenitet. Ju högre korrelation desto högre reliabilitet. Här används Cron-
backs Alfa som beräkning för att undersöka i vilken utsträckning samtliga items29 
i attitydtestet verkligen mäter samma begrepp. I resultatredovisningen anges 
korrelationskoefficienten för attitydundersökningarna.

De två begreppen, validitet och reliabilitet, står i förhållande till varandra och 
båda måste beaktas (Holme & Solvang, 1997). I varje undersökning finns risker för 
felkällor och påverkansfaktorer. Möjliga felkällor behandlas i avsnitt 3.9. Samman-
fattningsvis, innehålls- och överensstämmelsevaliditeten säkrades i denna studie 
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med att a) tio andra svensklärare granskade grammatiktestet och b) lärstilstestet 
PEPS har enligt internationell forskning hög validitet. Den samtidiga validiteten 
konstaterades genom att ytterligare tekniker kompletterade den statistiska analy-
sen. Reliabiliteten säkerställdes genom olika försiktighetsmått och den visade sig i 
korrelationskoefficienten.

3.2.3  Val av statistisk nivå

För att kunna göra relevanta jämförelser mellan de olika gruppernas utfall är valet 
av statistisk metod avhängigt av tre olika faktorer: datanivån på det insamlade ma-
terialet, antalet grupper i undersökningen samt antalet försökspersoner i de olika 
grupperna.

I en kvantitativ studie undersöks en eller flera variabler. En variabel kan beskrivas 
som en egenskap som kan variera, t.ex. ålder och temperatur. Den finns på olika 
nivåer, datanivå eller skaltyp, med avseende på vilken typ av information varia-
belvärdet innehåller. Variablerna indelas i fyra nivåer: är datamaterialet på nomi-
nal- eller ordinalskalenivå används icke-parametriska metoder, är datamaterialet 
på intervall- eller kvotnivå används parametriska metoder (Dahmström, 2000; 
Holme & Solvang, 1997; Winer, 1971). Mätvärdena i denna studie kan betecknas 
ligga på approximativ intervallnivå, eftersom individerna kan indelas i grupper och 
rangordnas. Summor och skillnader kan beräknas och skalstegen är, eller betraktas 
vara, lika stora (Körner & Wahlgren, 1998). De två egenskaper som här lyfts fram 
är observationens aritmetiska medelvärde, liksom observationernas spridning kring 
detta genomsnitt.

I denna undersökning används parametriska metoder, eftersom här jämförs två 
eller flera grupper och materialet analyseras vidare med hjälp av F-test (se 4.2.2.) 
och variansanalys, ANOVA (ANalysis Of VAriance). Variansanalys används för att 
undersöka skillnader mellan fler än två stickprovsmedelvärden (grupper) samtidigt. 
I denna studie analyseras variationer i variabelvärden och vad dessa kan bero på. 
För att kunna uttala sig om skillnader mellan grupperna måste även variationer 
inom grupperna studeras. Med andra ord, ANOVA är en analys av variansen 
mellan grupper jämfört med sampelmedelvärden inom grupper. Därmed kan 
slutsatser dras om det föreligger signifikanta skillnader, vilket kan göra det möjligt 
att dra slutsatser om motsvarande skillnader i populationen (statistisk interferens). 
Förutsättningar för variansanalys är, förutom att variablerna befinner sig på inter-
vallnivå, även antaganden om oberoende stickprov, normalfördelade variabler samt 
konstant varians i de olika grupperna.

Det var inte möjligt att slumpvis fördela eleverna till de olika grupperna i denna 
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studie och för att likställa gruppernas ingångsvärde (deras förkunskaper) används 
kovariansanalys30 ANCOVA (ANalysis of COVAriance), vars princip är den-
samma som variansanalysen. Med kovariansanalys elimineras en felkälla 
(förkunskaper) och den eventuella signifikansen kan med större säkerhet 
kopplas till skillnader i metoder och inte till att resultaten var olika redan 
från början. 

En multivariat variansanalys, MANOVA, användes för att ytterligare statistiskt 
beräkna elevernas attityder till grammatikmomentet samt gradering av grammati-
kens nyttoaspekter. Den följer samma principer både beträffande tolkning och ut-
förande som den tidigare använda variansanalysen ANOVA (Hassmén & Kuivola 
1996). För att utföra beräkningarna användes SPSS:s31 GLM (General Liniar Mo-
del), ett program för att beräkna SDS-skalorna. I den multivariata variansanalysen 
ingår flera faktorer (beroende variabler med flera nivåer) som testas samtidigt. Syf-
tet med denna analys är dels att undersöka om de oberoende variablerna har effekt 
på de beroende, dels att visa om det finns interaktionseffekter mellan variablerna.

Denna analys beräknar reliabiliteten i varje delmoment, dvs. varje uppmätt enhet 
för sig, för att utröna hur detta korrelerar med helheten.

3.2.4  Signifikansprövning

Vid hypotesprövning utgår man från två hypoteser, en nollhypotes och en mot-
hypotes. Det är frågeställningen som får avgöra hur hypoteserna skall formuleras. 
Hypoteserna är ofta påståenden om förhållanden i populationer. Ett exempel på 
påståenden under hypoteserna kan vara följande;
nollhypotes : medelvärdet för en variabel i två olika populationer är lika stora och 
mothypotes: medelvärdet i de två populationerna är olika stora. 

För att avgöra vilken av hypoteserna som är mest rimlig att tro på, dras ett stick-
prov från var och en av populationerna. Utifrån det stickprovsresultat som erhålls, 
fälls avgörandet om nollhypotesen skall accepteras eller förkastas. Eftersom avgö-
randet om acceptans eller förkastande av nollhypotesen sker utifrån ett stickprovs-
resultat kan fel uppstå. Två olika typer av fel kan förekomma. Man kan acceptera 
en felaktig nollhypotes eller man kan förkasta en riktig nollhypotes (Hassmén & 
Koivula, 1996). Det vore värdefullt om riskerna, sannolikheterna för felen kunde 
bestämmas. Nu förhåller det sig så, att risken att acceptera en felaktig nollhypotes 
inte är möjlig att beräkna och därför måste vi uttala oss med försiktighet vid ac-
cepterande av nollhypotesen, s.k. ej signifikant resultat. Ett accepterande av nollhy-
potesen innebär inte att vi påstår att den är exakt korrekt utan det innebär att vi 
inte bedömer den som orimlig.
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Risken att felaktigt förkasta en riktig nollhypotes kan däremot beräknas. Det 
finns två strategier att välja mellan. Endera väljs storleken på denna risk på förhand 
innan urvalsundersökningen har genomförts. Man väljer själv storleken på denna 
felrisk, den s.k. signifikansnivån, ett litet tal, vanligtvis 5% eller mindre. Eller så 
beräknas sannolikheten att, under nollhypotesen, få det erhållna stickprovsresulta-
tet eller ett ännu extremare resultat. Denna sannolikhet kallas för p-värde. I vårt 
exempel skulle alltså p-värdet vara lika med sannolikheten att få den erhållna skill-
naden mellan stickprovsmedelvärdena eller en ännu större skillnad då den verkliga 
skillnaden mellan populationsmedelvärdena är lika med noll. Om p-värdet är till-
räckligt litet är det alltså rimligt att förkasta nollhypotesen, eftersom det erhållna 
resultatet är mycket osannolikt då nollhypotesen är sann (Engstrand & Olsson, 
2003). Det är alltså inte korrekt att säga att nollhypotesen är sann eller falsk med 
en viss sannolikhet. Nollhypotesen är antingen sann eller falsk. Det finns inget 
slumpmässigt i de påståenden som finns under hypoteserna, utan slumpen kommer 
in med stickproven.

En berättigad fråga är om signifikansnivån måste anges vid uppställande av 
hypoteserna. Tidigare, i hypotesprövningens barndom, var detta förfaringssätt 
vanligt, enligt Körner & Wahlgren (1998), men idag beräknas just nollhypotesens 
sannolikhetsvärde (p-värdet) och därmed beräknas skillnader mellan stickprovets 
värde och värdet enligt nollhypotesen. Signifikansnivå anges då i efterhand.

I denna studie genomfördes en slumpvis fördelning av skolklasserna. Tilläggas 
bör att totalt 22 klasser arbetade med grammatikmomentet men nio av klasserna 
valdes slumpvis ut och lotten avgjorde vilken undervisningsmetod som skulle an-
vändas i respektive klass. Datainsamlingen till denna undersökning skedde under 
läsåret 2001/2002 i tre olika norrländska städer: A, B och C. Dessa kan karaktä-
riseras som traditionella industristäder med en lägre utbildningstradition jämfört 
med exempelvis universitetsstäder32. Utbildningsnivån med avseende på eftergym-
nasiala utbildningar 2002 var för kommunerna följande: stad A 10.24%, stad B 
10.42% och stad C 7.38% (www.scb.se/kartor) och alla tre kommuner finns inom 
samma klass (nr 2)33.

Om man betraktar de i projektet medverkande skolklasserna som jämförbara 
med liknande klasser i vårt land och antar att eleverna i denna undersökning inte 
är exceptionella på något sätt och således inte särskiljer sig från elever i allmänhet, 
kan man med vissa begränsningar betrakta grupperna som slumpmässiga stickprov 
(Winer, 1971). Detta innebär att det kan vara relevant att analysera medelvärdena 
via variansanalys med ANOVA. Eftersom det inte går att slumpmässigt fördela 
individerna kan detta åtgärdas via en kompletterande kovariansanalys, ANCOVA 
(Hassmén & Koivula, 1996). Genom att använda poängen från förtestet som ett 
kovariat (statistiskt jämförelsetal) kan man ändå få ungefär samma effekt som vid 
experimentell kontroll och denna gång är det en statistisk kontroll. ”Measurements 
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on the covariates are made for the purpose of adjusting the measurements on the va-
riate.” (Winer, 1971, s. 752). Effekten blir att felvariansen minskar (se 3.2.2). Med 
kovariansanalys konstanthålles utgångsvärdena på statistisk väg.

Med andra ord får resultaten i denna undersökning först och främst gälla de skol-
klasser som ingår i undersökningen. Vidare kan resultaten troligen generaliseras till 
att gälla liknande skolklasser från orter med samma utbildningsnivå och eventuellt 
generaliseras ytterligare.

3.2.5  Prov- och enkätundersökningar

De kvantitativa metoderna i detta arbete består av jämförelser av skriftliga prov 
(förprov, delprov, slutprov samt minnestest) mellan grupperna, attitydundersök-
ningar (via en SDS-skala), förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning av 
momentet (via en slututvärdering), vilka analyserats med statistiska beräkningar. 
Provresultaten, attitydundersökningarna, nyttan av grammatikkunskaper och 
bedömning av momentet utmynnar i statistiska jämförelser mellan de olika grup-
pernas svar.

För att undersöka om attityderna förändrades under arbetets gång användes 
SDS-skalan (se bilaga 4 och 3.6.3.1) för alla elever vid fyra tillfällen: före gram-
matikmomentet, före ordklasser (moment ett), satslära (före moment två) samt före 
slutprovet.

Slututvärderingen, i form av enkätfrågor (se bilaga 534), bestod av totalt 15 
frågor/påståenden varav de tre första utgjorde s.k. bakgrundsfrågor. Sedan följde 
sex påståenden som har med grammatikförståelse att göra. Till varje fråga eller 
påstående användes en sjugradig skala med extrempunkterna ”instämmer inte 
alls” och ”instämmer helt”. För varje påstående gavs möjlighet till en personlig 
kommentar. Slutligen fanns sex adjektivpar som eleverna fick ta ställning till, vilka 
handlade om uppläggningen av momentet i dess helhet.

3.3 Kvalitativ analys

Studiens kvantitativa analys kompletteras med en kvalitativ. Den senare forsk-
ningsanalysen syftar primärt till att ge en djupare förståelse av problemkomplexet 
och lyfter fram en egenskaps kvalitativa särdrag. Denna metod skiljer sig från den 
kvantitativa bl.a. genom att forskaren i redovisningen av resultat för ett verbalt re-
sonemang, istället för att redovisa med hjälp av siffror och tal och genom närheten 
till källorna (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 1997). Ordet kvalitativ ska dock inte 
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uppfattas som om det ger större kvalitativt utbyte än det kvantitativa. Denna forsk-
ningsinriktning har andra utgångspunkter och väljer andra metoder. Den uttryck-
er sina upptäckter i form av påståenden, återgivning av samtal och dagboksanteck-
ningar osv., tar närbilder av situationer, gräver på djupet i de studerade fenomenen 
och lyfter fram det outtalade, det tysta, det anspråkslösa, som man inte kommer i 
kontakt med när forskaren befinner sig långt från det undersökta området.

Kvalitativ forskning kan sägas ha följande kännetecken, enligt Alvesson och Sköld-
berg (1994):

•  Den är erfarenhetsbaserad, komplex och levd
•  Händelser förstås i sitt sammanhang; i en kultur, i en kontext
•  Det är en naturlig ickekonstruerad undersökningskontext
•  Aktörernas perspektiv är grundläggande
•  Upplevelser och erfarenheter betraktas ur ett helhetsperspektiv
•  Målet är förståelse och beskrivning

Betydelsen av tolkning och reflektion betonas i samma källa liksom värdet av att 
använda kvantitativa data som bakgrundsmaterial.

Forskaren bör beakta och fokusera på flertydig och öppen empiri, enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994) samt utgå från studieobjektens perspektiv. Denne bör sträva 
efter en kunskapsbild som vidgar snarare än tillsluter, vilket kan ge tillfälle till för-
ståelse hellre än att föreskriva förklaringar. Därmed förändras fokuspunkten, från 
att bearbeta empiriskt material till att uppmärksamma perceptuella, lingvistiska, 
intertextuella, politiska eller sociala/kulturella villkor, vilka tillsammans bildar 
bakomliggande orsaker till tolkningarna av resultaten.

Kvalitativ forskning i föreliggande arbete består av de öppna kommentarerna i de 
ovannämnda attitydenkäterna (kommentarer) och intervjuer med samtliga lärare 
och tolv elever. För att både få ett djup och en helhetsbild och öka pålitligheten 
(framför allt validiteten) i undersökningen, har intervjuer och öppna utvärderings-
frågor följaktligen kompletterat provresultaten och enkäterna. Med utgångspunkt 
i hypoteserna i föreliggande arbete, valde jag att utgå från en hermeneutisk teori, 
som beskrivs närmare i avsnitt 3.3.2. Den hermeneutiska teorins kunskapsintresse 
handlar om att söka djupare vetskap om en social verklighet och bygga upp en hel-
hetsbild och försöka förstå livsvärden.
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3.3.1 Tillförlitlighet i kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning är beroende av att kunna presentera solida, deskriptiva data, så 
att forskaren leder läsaren till förståelse av studiernas innebörd. Därför förs i denna 
typ av studier ofta diskussioner om treenigheten: validitet, reliabilitet och generali-
serbarhet (Altheide & Johnson, 1994; Kvale, 1997; Svensson, 1996).

Begreppen validitet och reliabilitet är ursprungligen komna ur den positivistiska 
traditionen och långt ifrån alla kvalitativa forskare är överens om användningen 
av termerna, enligt Ely, Anzul, Friedman, Gardner och McCormarck-Steinmetz 
(1993). Medan vissa kvalitativa traditioner använder begreppen så avfärdar andra 
dessa helt och en tredje grupp har ändrat benämningarna, till t.ex. tillförlitlighet, 
pålitlighet, trovärdighet eller konfirmerbarhet, enligt Kvale (1997).

Utan statistiska analyser som bekräftar signifikansen av ett mönster eller en 
trend, kan det vara svårt för forskaren att försäkra sig om dennes resultat är pålit-
liga eller effekten av en chansning (Adler & Adler, 1994). Detta kan åstadkommas 
med mätmetoder som kan göra resultaten generaliserbara med systematiska och 
upprepade observationer.

The two variables that particularly warrant varying are time and place in order to en- 
sure the widest range of observational consistency (a.a. p. 381).

Frågor om reliabilitet kan handla om intervjuer, utskrifter och analyser. Distink-
tioner kan göras mellan informanternas och observatörens reliabilitet (Tuchman, 
1994). Informanternas reliabilitet återspeglas i den mening de ger till forskningsre-
sultatet och forskaren. För att reducera observatörens effekter på studien, vilket kan 
bestå av ledande frågor och kategorisering av informanternas svar, finns många an-
greppssätt. Ett är den noggrannhet forskaren redovisar angående antaganden och 
teorier bakom studien. Ett annat är en grundlig redogörelse av tillvägagångssättet. 
Det allra viktigaste, enligt Adler och Adler (1994), är dels forskarens flexibilitet och 
insikter i forskningsfältet för att kunna hitta nya insikter, dels kombinationen med 
andra metoder, t.ex. triangulering, som ger god trovärdighet. Kvale (1997) påpekar 
dock att en allt för stark betoning av reliabiliteten, för att motverka subjektivitet, 
kan hämma kreativitet och föränderlighet.

Med validitet i kvalitativ forskning kan menas ”… den utsträckning i vilken en 
metod undersöker vad den är avsedd att undersöka…” (Kvale, 1997, s. 215) eller med 
andra ord i vilken omfattning våra observationer speglar de fenomen som vi un-
dersöker. Denna vida definition av validitet inom den kvalitativa forskningen, kan 
enligt samme författare leda till valid vetenskaplig kunskap. I validitetsbegreppet 
lägger Kvale kontroll av trovärdighet, försäkran om empiriska belägg samt rimlig 
tolkning. Påpekas bör att begreppet validitet i detta sammanhang kan ses ur flera 
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perspektiv, t.ex. pragmatisk validitet, begreppsvaliditet och kommunikativ validi-
tet. Det finns också flera metoder för validering: att ifrågasätta, kontrollera och 
teoretisera.

Validitet i kvalitativ forskning kritiseras ofta, enligt Adler och Adler (1994). 
Forskaren tvingas lita till sin egen perception och bygger sin forskning på just egna 
analyser. På grund av den subjektiva tolkningen av situationer kan felkällor uppstå. 
För att komma till rätta med detta eventuella problem är det en fördel om fors-
karen, enligt Adler och Adler: a) nyttjar multipla observatörer eller team, b) följer 
en analytisk, deduktiv metodologi för att hitta generella, universella teorier och c) 
använder ett skrivsätt, som leder läsaren så nära subjektets värld som möjligt.

Ovannämnda författare menar också, att forskningsfrågors generaliserbarhet rör 
sig på ett spektrum med ytterligheterna mänskligt beteende som kan generaliseras 
universellt, till att varje situation är unik. Generaliserbarhet kan ha olika former, 
t.ex. naturalistiska, analytiska, statistiska samt forskarens och läsarens generali-
seringar. Till detta kommer olika mål för generaliseringen: det som är, det som 
kanske kommer att finnas och det som kan finnas.

3.3.2 Hermeneutik – att tolka uppfattningar om undervis-
ningsmetoderna

Hermeneutik, läran om tolkning, är en vetenskapsteori som försöker förstå händel-
sers individuella insidor genom en dialogisk process mellan forskaren och materia-
let. Viktiga uttryck inom hermeneutiken är individers livsvärld, vilket är objektet 
för undersökningar, förstålese, vilket en forskare försöker nå samt tolkning, det sätt 
förståelsen införskaffas och rättfärdigas. Tre inriktningar kan skönjas inom her-
meneutiken: objektiverande, aletisk och praktisk hermeneutik. Det gemensamma 
grunddraget för dessa tre varianter, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), är bl.a. 
intuitionens betydelse. Kunskap kan inte alltid nås på traditionellt sätt, på reso-
nerande och förståndsmässig (diskursiv) väg. I hermeneutikens grund ligger en 
cirkularitet (se figur 3.1) där den objektiverande spiralen sammanfaller med tolk-
ningen.
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Figur 3.1  Den hermeneutiska cirkeln35, basversion (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 174)

Den objektiverande hermeneutiken skiljer mellan ett forskande subjekt och ett ut-
forskat objekt och framhäver forskarens förståelse mellan en del och helheten. Den 
hermeneutiska spiralen innebär att man börjar i någon del som man sedan sätter i 
samband med helheten. Forskaren ska successivt skifta mellan delar och helhet för 
att nå en fördjupad förståelse. Genom att alternera mellan polerna kan en proces-
suell, dialektisk lösning erhållas.

Forskaren tar inte ”objektet” i besittning med en utvald metod, utan låter det, en-
ligt Gadamer (1997), bli ett ”subjekt” som får tala. Genom dialogen kan en vidare 
värld av förståelse öppna sig. Fakta blir fakta först i relation till större sammanhang, 
vilka kommer att återverka på denna kontext. Forskaren bör även reflektera över 
fakta och empiri för att bättre kunna förstå den värld han lever i samt förstå andra.  
Det finns inget slutgiltigt svar, men förhoppningsvis erfarenheter som i sin tur 
genererar nya frågor. Inom det hermeneutiska synsättet betonas att i varje verklig 
dialog finns mycket outtalat och underförstått. Det centrala kan finnas mellan ra-
derna (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Det finns ingen dikotomi mellan subjekt och objekt utan utgångspunkten är 
den hermeneutiska situationen, nämligen förståelsen som sådan. Rimligheten kan 
bedömas genom en kritisk genomlysning av och dialog om de argument som läm-
nats under forskningen. Resultaten anses vara provisoriska och ej slutgiltiga, enligt 
samma författare.

Den traditionella hermeneutikens uppgift syftar till att tolka, förstå och förklara, 
enligt Gadamer (1997), som menar att all erfarenhet och förståelse förutsätter frå-
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gande, ”allt vetande tar vägen genom frågan” (a.a. s. 174). Frågan ska ha avsikt, syfte 
och mening och därigenom styra svaret. Skickligheten är att kunna föra frågan 
vidare, vilket för samtalet framåt för att kunna bilda och utveckla begrepp, som 
också styrs av tidigare erfarenhet. Språket har därför, liksom tolkningen, en stor 
betydelse, enligt ovannämnda källa. Att kunna tolka samtal och texter leder till ny 
kunskap.

Kritik som riktas emot hermeneutiken är bl.a. att vaghet och tvetydighet kan 
genomsyra en text och denna grund kan verka svävande. Dock kan konstateras att 
resultatet av vissa tolkningar kan vara bättre än andra. En annan omdebatterad 
aspekt i den postmodernistiska eran är huruvida hermeutiken lämpar sig för tolk-
ning av företeelser med harmoni eller motstridiga helheter (Alvesson & Sköldberg, 
1994).

I detta avhandlingsarbete används en hermeneutisk ansats, främst den objekti-
verande, genom att försöka finna förståelse för och kunskap om delar och helheter 
i intervjuer med lärarna och eleverna samt de öppna frågorna, för att få insikter i 
deras uppfattningar och upplevelser av grammatikmomentet. De intervjuades ut-
talanden har jag försökt att läsa ihop, förstå och tolka till en helhet. För att bättre 
kunna läsa mellan raderna och för att kunna få den intervjuade att precisera vissa 
tankar och upplevelser, valde jag halvstrukturerade intervjuer (se 3.3.3). Jag har 
sökt sätta mig in i de intervjuades situationer och se deras villkor i kontexten. 
Förståelsen av materialet står i dialektiskt förhållande till min förförståelse, vilken 
också är kontextbunden. Ny förståelse uppstår vid varje genomläsning av texterna 
och detta innebär att förståelseprocessen inte har något slut. Jag har själv fått sätta 
punkt. Under arbetets gång har tolkningar prövats. Här finns egentligen ingen 
metod, endast kunskaper, kreativitet, erfarenheter och fantasi från tolkarens sida 
(Starrin & Svensson, 1994). De intervjuade har, med min hjälp, konstruerat sin 
syn på arbetet med grammatikmomentet och deras utsagor har jag i min tur givit 
mening och betydelse. Med mitt språk, mitt perspektiv och mina medvetna eller 
omedvetna föresatser skapar jag en verklighet om och formar ett synsätt på gram-
matikarbetet.

3.3.3 Om intervjuerna

Intervjuer kan göras i varierade former, där de vanligaste är personlig kontakt, 
telefonintervjuer och enkäter, enligt Fontana och Frey (1994). Dock poängteras 
av Kvale (1997) och Trost (1997) att inga standardregler, gemensamma procedurer 
eller metodologiska konventioner finns för intervjuforskning. Här gäller för forska-
ren dels att reflektera över metodologiska och praktiska frågor i förväg, dels att fatta 
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metodologiska avgöranden under intervjutillfället. Med andra ord krävs av inter-
vjuaren såväl kunskap om ämnet som förtrogenhet med metodologiska alternativ.

Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade eller öppna (Fontana & Frey, 
1994). Vid val av den halvstrukturerade intervjumetoden bör forskaren vara insatt 
i ämnet och kunna placera sig i informanternas roll, för att kunna se frågorna ur 
deras synvinkel, enligt samma författare och därigenom har forskaren större flexi-
bilitet och kan variera tekniken efter situationen. Med hjälp av vissa färdigskrivna 
frågor som underlag kan intervjuaren gå från enkla frågor till mer specificerade. Av 
största vikt är att forskaren ger ett förtroendefullt intryck, har en realistisk framto-
ning väl insatt i specifika termer och förstår det kontextuella i intervjuinnehållet. 
Däremot är den strukturerade intervjumetoden inte flexibel, därför att intervjuaren 
då utgår från ett förutbestämt frågeformulär utan att ta hänsyn till situationen. 
Intervjuer med öppna frågor kan ge värdefull information, enligt Fontana och Frey 
(1994), eftersom det här ges ett stort utrymme åt att hitta de rätta definitionerna 
eller undersökningsproblemen eller att identifiera nyckelinformanterna.

Den halvstrukturerade intervjumetodiken valdes i detta arbete framför allt för 
att få en möjlighet att följa upp varje fråga med följdfrågor. Dessutom anser jag 
mig vara väl insatt i såväl elevernas som lärarnas vardagsarbete. Genom dialog 
med informanterna kunde jag sätta mig in i deras tankar, upplevelser och vär-
deringar och därigenom bidra till en pusselbit för helhetsbilden. Detta arbetssätt 
bedömdes kunna ge den mångfald som eftersträvas och hitta nya, kanske ovanliga 
infallsvinklar. I samtalen kunde jag ställa olika typer av frågor och pröva olika in-
fallsvinklar. Jag byggde intervjuerna på frågor som var formulerade i förväg i olika 
teman och det var möjligt att ändra den inbördes ordningen och följdfrågorna om 
så var önskvärt.

Genom intervjuerna sökte jag insikter i lärarnas attityder, förhållningssätt och 
upplevelser av anpassad metodik och traditionell undervisning. Lärarintervjuerna 
skedde vid åtta åtskilda tillfällen (varje lärare för sig) och elevintervjuerna genom-
fördes på respektive skola med två eller tre elever vid varje tillfälle. Intervjuerna 
ljudbandades, skrevs ut, analyserades och redovisas utifrån mina tolkningar av dem 
i avsnitt 4.6, 4.8 och 4.9.

Vid bedömning av vilken stil utskrifterna ska ha, bör forskaren beakta forsk-
ningsdesign, syfte och målgrupp, enligt Kvale (1997) och författaren hävdar att det 
inte finns något standardsvar för bästa utskriftsstil. I detta arbete har jag valt att 
sortera bort para- och extralingvistiska drag och omformulerat informanternas tal 
till skriftspråk, men avsikten att ge ett allmänt intryck av deras åsikter och belysa 
exempel. Detta förfaringssätt passade också den valda designen.

Jag tolkar det jag ser i läsningen och det jag hör i intervjuerna, t.ex. hur meto-
diken tycks påverka elevernas lärande, deras engagemang, deras framsteg, om de 
förstått grammatiken och anser att de utvecklats inom området, om den är ett 
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hinder för dem, om metodiken inte spelar någon roll osv. Jag är medveten om att 
tolkningen utgår från min egen referensram. Det tal som är transkriberat tolkar jag 
i ljuset av mina kunskaper och erfarenheter. Jag kanske hittar samband och okända 
förhållanden jag inte varit medveten om tidigare.

De intervjuade lärarna är i åldrarna 29 – 58 år. Intervjuerna fokuserade på er-
farenheter av att arbeta med lärstilar som pedagogisk plattform, erfarenheter av 
grammatikarbetet, upplevelser i allmänhet och framför allt deras förhållningssätt 
till olika metoder. Samtliga lärare samtyckte till inspelning av samtalen.

De tolv eleverna som intervjuades var både ungdomar och vuxenstuderande. 
Även dessa fick ge sitt samtycke till inspelning av samtalen. Fyra av eleverna hade 
stark preferens för ett speciellt sinne. Till exempel var en elev starkt visuell och en 
starkt taktil och bearbetade grammatikmomentet via sitt starkaste sinne. Fyra av 
eleverna kom från T-gruppen (enbart traditionell undervisning), också de typiska 
för något starkt sinne. Fyra av dem som intervjuades var vuxenstuderande. De hade 
blandad stil, ingen tydlig sinnespreferens och var med i T & LS-gruppen (först 
traditionell undervisning och sedan lärstilsanpassad undervisning) eller LS & 
T-gruppen (först lärstilsanpassade metoder och sedan traditionell undervisning). 
Elevintervjuerna fokuserade på deras förståelse för grammatik, arbetet med gram-
matik via de individuella lärstilarna, erfarenheter av undersökningsmomentet, 

deras subjektiva upplevelser samt lärarnas förhållningssätt.
I huvudsak beskriver och tolkar jag mina intervjuer och även öppna kommenta-

rer i enkäterna, för att förstå dem.

3.3.4 Öppna enkätsvar

Till den kvalitativa metoden kan även öppna enkätsvar räknas. I denna studie 
förekommer enkätfrågor och när det gäller bedömningen av hela momentet fanns 
möjlighet till öppna och icke styrda kommentarer. Många av eleverna tog detta till-
fälle i akt och satte sina tankar på pränt. Dessa kommentarer infogas, används och 
tolkas om de kan ge ytterligare information och belysa forskningsfrågorna.

3.3.5 Underlag för tolkningsarbetet

Som underlag för mitt tolkningsarbete har jag använt mig av följande källor:

1)  Den forskning och de teorier som jag studerat och presenterat i kapitel 1-3
2)  Alla intervjuer med totalt åtta lärare och tolv elever
3)  Öppna kommentarsvar i slutenkäten
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Den systematiska strategi jag använt vid läsningen och bearbetningen av materialet 
är följande:

1. Första läsningen
Jag läste igenom hela materialet och dokumenterade viktiga kommentarer från de 
öppna enkätsvaren. Utgångspunkten för viktiga kommentarer var för mig de sex 
hypoteserna i föreliggande arbete (se avsnitt 3.2.1). Intervjuerna läste jag igenom, 
ibland samtidigt som jag lyssnade på inspelningsbanden. Under tiden gjorde jag 
minnesanteckningar och skrev ned tankar som dök upp.

2. Ställer frågor till materialet
Vid bearbetning av materialet hade jag, utifrån de halvstrukturerade intervjufrå-
gorna och de nya tankar som dök upp när jag läste igenom materialet, utvecklat 
ett antal frågor i huvudet. Dessa kunde vara bl.a. följande: Hur ser eleven gramma-
tikinlärningen? Vad är grammatik för honom eller henne? Är det viktigt eller ovik-
tigt? Hur ser eleverna på lärarnas prestationer och beteenden under forskningen? 
Har de olika undervisningsmetoderna lett till ändrade attityder till grammatik? 
De nyttoargument som finns för grammatik, hur resonerar eleverna om dem? Kan 
förståelse för nyttan av grammatik utvecklas beroende på lärandemetod? Hur ser 
lärarna på sina egna prestationer och beteenden under forskningen? Hur hanterar 
lärarna sina egna attityder till metoderna och till grammatik? Vem styr eller avgör 
inriktningen på grammatikmomentet? Hur kan grammatikmomentet utvecklas på 
gymnasieskolan så att eleverna känner mer lust och glädje?

Beskrivningar, erfarenheter och resonemang, dvs. de citat som belyste frågeställ-
ningarna, förde jag över till ett parallellt dokument.

3.  Kategoriförsök
Efter ett par genomläsningar sökte jag begrepp, dimensioner och kategori-idéer 
i syfte att utveckla ett analysschema för att kunna besvara forskningsfrågorna i 
arbetet. De dimensioner som framträdde under läsningen var bl.a. resultat och at-
tityder till grammatik, skillnad mellan vuxna och ungdomar, argument för nyttan 
av grammatik, lärarnas förhållningssätt, utgångspunkter för grammatikundervis-
ningen på gymnasieskolan samt alla inblandades erfarenheter.

4.  Analysschema
Till sist utvecklades ett analysschema baserat på följande dimensioner och begrepp, 
vilka successivt växte fram under arbetet med materialet.

a) Erfarenheter av olika metoder i grammatik: Hur upplever elever och lärare
     de olika metoderna för grammatikundervisning med avseende  på resultat
     och attityder? Hur kan momentet göras mer intressant och elevvänligt?
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b) Förståelse för nyttan av grammatik: Vilken nytta av grammatik upplever eleverna 
beroende på hur de lärt in momentet? Vilka argument är viktigare än andra? 
Varför?

c) Lärarnas förhållningssätt och prestationer: Vilka är lärarnas upplevelser av mo-
mentet? Kan de inta likvärdiga förhållningssätt oberoende på undervisnings-
metoder i grammatik? Hur upplever eleverna lärarnas ledarskap?

d)  Övrigt: Vem bestämmer undervisningsmetoderna? Skolans teoretisering. Skill-
nader mellan åldersgrupperna. Åsikter om valmöjligheterna.

5. Strukturering av citat
Rubrikerna ovan fick fyra parallella dokument och i dessa sorterade jag in citat och 
kommentarer knutna till området. Slutligen utvecklades texten med hänsyn till 
citaten och forskningsfrågorna.

3.4 Triangulering

Den strategi som använts i föreliggande arbete, kan med ett annat ord benämnas 
som triangulering, dvs. flera olika sätt att samla data kombineras för att skapa klar-
het om ett och samma fenomen. Triangulering brukas vanligtvis för att stärka gra-
den av trovärdighet (De Poy & Giltin, 1999; Svensson, 1996), vilket inte nödvän-
digtvis innebär att forskaren kommer fram till samma resultat, utan att problemet 
belyses på olika sätt. Svensson påpekar, att med hjälp av olika metoder – metodisk 
triangulering – kan felkällor balanseras.

Flera varianter av triangulering kan förekomma, enligt Janesick (1994): data-, 
undersöknings-, teoretisk, metodologisk samt interdisciplinär triangulering. Med 
hjälp av multipla metoder sammankopplas olika tekniker för att analysera informa-
tion i ett forskningsämne. Genom att samla information på flera olika sätt och tol-
ka data ur flera perspektiv, kan man få en fylligare bild för att beskriva och förklara 
komplexa sammanhang, allt för att höja graden av trovärdighet. Dock poängteras 
av bl.a. Janesick, att trianguleringen inte nödvändigtvis innebär att eventuell bias, 
som finns i alla undersökningar, reduceras för att fler metoder brukas. Enligt Alves-
son och Sköldberg (1994) kompletterar kvantitativa och kvalitativa metoder varan-
dra genom att de förra kan ge bakgrundsvärde och de senare, som är mångtydiga, 
bjuder på varierande tolkningsmöjligheter.

I föreliggande arbete är det främst metodologisk triangulering som använts, vil-
ket omfattar test, enkät och intervju, allt för att beskriva problemområdets olika 
företeelser, visa resultatet av trianguleringen och slutligen avgöra det rimliga i un-
dersökningens resultat med avseende på forskningshypoteserna. Som vi ser bygger 
denna undersökning således på triangulering mellan metoder.
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3.5  Försökspersoner

Fem gymnasieklasser och fyra vuxenklasser med minst 30 elever i varje deltog i 
studien. Två klasser (en i vardera åldersgruppen) arbetade med grammatiken tra-
ditionellt, två klasser (en ungdoms- och en vuxenklass) började med grammatiken 
traditionellt och fortsatte med lärstilsanpassad undervisning, två klasser (en ung-
doms- och en vuxenklass) började med lärstilar och fortsatte traditionellt och tre 
klasser (två ungdomsgrupper och en vuxenklass) arbetade enbart med individuellt 
lärstilsanpassade metoder. Hela undersökningsproceduren med mellangruppsfak-
torer, värdenivå samt antal försökspersoner (N) visas i tabell 3.1.

Tabell 3.1  Översikt över undersökningsproceduren för vuxenstuderande och gymnasieungdomar med avseende på 
mellangruppsfaktorer

 VÄRDENIVÅ N
 METOD

  11.00 LS + LS 83
  12.00 LS + T 72
  21.00 T + LS 67
  22.00 T + T 101 
  
 ÅLDER
  1.00 Ungdomar 181
  2.00 Vuxna 142

 LÄRSTIL
  1.00 Auditiva 67
  2.00 Kinestetiska 16
  3.00 Taktila 48
  4.00 Visuella 10
  5.00 Blandad stil 182

Tabell 3.1 visar att tre oberoende variabler kan undersökas, nämligen följande:

a) metod (traditionell undervisning och lärstilsmetodik)
b) ålder (ungdomar och vuxna)
c) lärstilar (fem olika lärstilar: auditiv, kinestetisk, taktil, visuell och blandad stil)

Med andra ord jämförs a) traditionell undervisning med lärstilsanpassade metoder, 
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b) de två åldersgrupperna, samt c) elever inom de olika preferenserna, t.ex. visuella 
och taktila. Blandad lärstil handlar om att eleverna kan ha flera lärstilspreferenser 
(flera starka sinnen) eller är flexibla (medelvärdet för sinnespreferenserna ligger 
mellan 40 – 59 på den 60-gradiga skalan (se bilaga 1b).

I denna studie kan alltså tre olika kombinationsmöjligheter urskiljas: jämförelse 
inom mellangrupperna (metod), jämförelse mellan två grupper (ålder) eller mellan 
fem grupper (stil).

Undersökningen består av åtta grupper (nio skolklasser): fem ungdomsklasser 
med sammanlagt 181 elever och fyra vuxenklasser med totalt 142 studerande. 
Samtliga elever läste A-kursen i svenska på gymnasienivå. Grupperna var alltså 
parallellklasser, varav en utgjorde en fullständig kontrollgrupp (grupp A), en annan 
till hälften kontrollgrupp och hälften experimentgrupp (grupp B), en tredje grupp 
det motsatta jämfört med den förra: till hälften experimentgrupp och  till hälften 
kontrollgrupp (grupp C) samt en fjärde grupp som var en fullständig experiment-
grupp (grupp D). Detta gäller såväl ungdomarna som de vuxna. Att klassificeras 
till hälften experiment- och till hälften kontrollgrupp innebär att eleverna arbetade 
med grammatikmomentet både traditionellt och via lärstilsundervisning. Den ena 
av grupperna började med traditionell undervisning och fortsatte via lärstilsanpas-
sade metoder och i den andra gruppen rådde motsatt arbetsordning. Momentet 
grammatik är, traditionellt sett och enligt de flesta läroböcker i svenska A, indelat 
i två områden: ordklasser och satslära (se 2.6.5). För att eliminera en felkälla, 
nämligen uppmärksamhetseffekten eller den så kallade Hawthorneeffekten, valde 
jag därför fyra grupper i stället för två. Därav delningen hälften traditionell och 
hälften lärstilsanpassad undervisning och vice versa för grupp B och C.

De fem gymnasieklasserna bestod av tre yrkesförberedande klasser (Y1 – Y3) och 
två studieförberedande (S1, S2). De allra flesta eleverna kom direkt från grund-
skolan. De undervisande svensklärarna ansåg att grupperna var ganska ”vanliga 
och normala”. Skolklasserna var med andra ord inga extremgrupper, utan ganska 
typiska för sina program. När det gäller vuxengruppen var de studerande inte in-
ordnade i program, dvs. dessa individer läste inte på t.ex. byggprogrammet. De 
vuxna läste in gymnasiekompetens i Svenska A och hade således olika syften med 
kompetenshöjningen och varierad bakgrund.

Vuxengruppen bestod av 142 personer, 67 män och 75 kvinnor. Fördelningen 
inom ungdomsgruppen, som omfattade 181 individer, var 105 pojkar och 76 flick-
or. Medelåldern för vuxengruppen var 35.3 år och ungdomsgruppen 16.4 år.

Med traditionell undervisning menas här att momentet gås igenom med OH, 
blädderblock eller tavlan och med föreläsningar, övningsstenciler och diskussioner 
(se definition i avsnitt 1.2.) Lärstilsanpassad metodik (metoder med utgångspunkt 
i de individuella lärstilarna) konkretiseras i bilaga 2a och 2b och förklaras i 3.7.1.

Det kändes viktigt att också kunna involvera tre yrkesförberedande skolklasser 
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i projektet. Generellt sett är det, enligt min egen och många svensklärares upp-
fattning, svårare att entusiasmera elever i yrkesförberedande skolklasser än i de 
studieförberedande. Betygsstatistiken visar tydligt att elever på studieförberedande 
program, jämfört med dem på yrkesprogram, generellt sett har högre betyg i kärn-
ämnena (se Skolverket 1999, 2000, 2001a, 2002a och 2003a). Min egen erfarenhet 
är också att det är en större utmaning att undervisa på yrkesprogrammen än på de 
studieförberedande programmen. Där behövs större variation och idérikedom från 
lärarens sida för att inspirera eleverna till att arbeta med moment som upplevs som 
svåra.

Åtta lärare deltog i projektet, här benämnda lärare A - H.

Figur 3.2   Översikt över undersökningens urvalsgrupper (Y = yrkesförberedande klass, 
S= studieförberedande klass)

Vuxna (n = 142)

V 1
n = 34
traditionellt +
traditionellt
Lärare E

V 2
n = 38
traditionellt + 
lärstilsanpassat
Lärare F

V 3
n = 36
lärstilsanpassat
+ traditionellt
Lärare G

V 4
n = 34
lärstilsanpassat
+ lärstilsanpassat
Lärare H

Y 1
n = 49
traditionellt +
traditionellt
Lärare A

Y 2
n = 34
traditionellt + 
lärstilsanpassat
Lärare B

S 1      
n = 31
lärstilsanpassat
+ traditionellt
Lärare C

Y 3
n = 36
lärstilsanpassat
+ lärstilsanpassat
Lärare D

S 2
n = 31
lärstilsanpassat
+ lärstilsanpassat
Lärare A

Ungdomar (n = 181)
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Inledningsvis deltog 205 gymnasieelever och 168 vuxenstuderande i studien. Alla 
dessa elever gjorde förtestet samt lärstilsprofilen PEPS. Bortfallet ökade vartefter 
studien fortskred. Femveckorstestet och slututvärderingen gjordes alltså av 181 
ungdomar och 142 vuxna. Bortfallet var således 50 personer, eller 13.4%. Orsa-
kerna till bortfallet var framför allt byte av program, avhopp från utbildningen och 
sjukdomar. De elever som tillfälligtvis var frånvarande vid prov- eller utvärderings-
tillfället gjorde provet eller utvärderingen vid nästa lektion.

3.6  Instrument för insamling av data

3.6.1 Det etiska perspektivet

Etiska avgöranden aktualiseras under hela forskningsprocessen, från undersök-
ningens början till slutrapporteringen. Vikten av god forskningsetik, nämligen 
att personskydd och respekt ges för informanternas integritet i samband med t.ex. 
undersökningar och intervjuer, skall tillgodoses (Ely, m.fl., 1993; Fontana och Frey, 
1994; Holme och Solvang, 1997; Kvale, 1997; Stensmo, 2002; Trost, 1997).

Framför allt i den kvalitativa forskningen poängteras de etiska perspektiven. 
”Kvalitativ forskning är värdeladdat arbete och etiska överväganden är invävda i 
varje aspekt av den” (Ely, m.fl., 1993, s. 239). Forskningsetik handlar inte bara om 
deltagarnas integritet, utan även om bl.a. forskningens inverkan på deltagarna, 
forskarens roll, etiska val samt värdepremisser. Stensmo (2002) poängterar att 
forskningsetiska överväganden är synnerligen viktiga när barn och ungdomar är 
involverade. Vetenskapsrådets etiska normsystem skall följas och studier skall svara 
upp mot individskydd med avseende på information, godkännande, konfidentiali-
tet och användning.

Med tanke på ovanstående genomfördes undersökningarna med beaktande av 
rimliga etiska överväganden. Skolledare, elever och lärare tillfrågades om studien 
och information gavs om dess syfte, arbetsordning samt eventuell framtida använd-
ning av forskningsmaterialet. Alla deltog frivilligt i undersökningen efter en presen-
tation av projektet och min försäkran om anonymitet. Varje individ garanterades 
frånvaro av namn angående prov, attityder och slututvärdering genom att varje 
enskild elev och varje skolklass gavs kodbeteckningar. Undersökningsresultaten 
var således inte kopplade till individen och samtliga garanterades anonymitet i de 
enskilda prestationerna. Detsamma gällde även de elever som intervjuades. För att 
skydda i texten förekommande personers identitet används koder, t.ex. lärare C 
eller elev 3 i stället för namn. Samtliga lärare och berörda skolledare har också fått 
möjlighet att granska arbetet före publicering och ge synpunkter för korrigering.
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Undervisning bedrevs, som tidigare nämnts, både i form av traditionell undervis-
ning och med lärstilsanpassade metoder. I förväg visste varken lärare eller elever 
vilken metod som skulle fungera bättre än den andra. Dock fanns etiska diskussio-
ner före undersökningen, bl.a. rörande hur rättvist det var mot elever som bearbe-
tade momentet på det ena eller andra sättet. Men eftersom ingen kunskap fanns om 
de olika metodernas resultat, var detta ingen stor fråga. Det hade varit mer kompli-
cerat om vi i förväg vetat vilken metod i grammatik som varit mest fördelaktig.

En fråga att ta ställning till var vilken skolklass som skulle arbeta enligt en viss 
metod. Lotten avgjorde därför hur grammatiken skulle bearbetas.

3.6.2 Productivity Enviromental Preference Survey (PEPS)

Det instrument som användes i kartläggningen av lärstilarna var testet Producti-
vity Enviromental Preference Survey (PEPS) (Dunn, Dunn & Price, 1984, 1991, 
2000) för att skapa en insikt i elevernas perceptuella preferenser (se exempel i bilaga 
1b och avsnitt 2.4.4). I PEPS-testet fick eleverna ta ställning till 100 påståenden 
som rörde de 21 olika faktorerna i The Dunn & Dunn Learning Style Model (se 
bilaga 1a, exempel på frågor). Eleverna graderade dessa på en 5-gradig skala från 
1 (ogillar definitivt) till 5 (håller absolut med). Alla 21 faktorerna i The Dunn & 
Dunn Learning Style Model återkommer åtta gånger i olika frågeställningar och i 
olika kombinationer (Price, 2001). Svaren databehandlades för att få fram ett indi-
viduellt medelvärde på varje lärstilsfaktor.

Med utgångspunkt i lärstilstestet gjordes en översikt över eleverna i klassen eller 
gruppen gällande vilka sinnen som är starkast (preferens) och vilka som är flexibla 
vid inlärning. Denna översikt användes när undervisningen utgick från elevernas 
lärstilar. Vid en granskning av elevernas lärstilar (via PEPS-analysen), kan konsta-
teras att en minoritet av eleverna hade stark preferens för visuell inlärning (högst 
3%). Den övriga fördelningen när det gäller sinnespreferenser var följande: auditiv 
inlärning 21%, taktil inlärning 15%, kinestetisk stil 5% och blandad stil 56% (se 
bilaga 14). Detta innebär att grammatikinlärningen via läsning i läroboken och 
övningar i kombination med lärarens föreläsningar (det jag här benämner traditio-
nell undervisning) skulle ha passat ungefär en fjärdedel av eleverna, definitivt inte 
de 20% som behöver mer fysisk aktivitet under inlärningen och förmodligen inte 
heller de cirka 56% som behöver variation.

Lärstilstestet PEPS är det analysinstrument som använts mest i lärstilsforskning-
en under de senaste 30 åren. Curry (1990) och De Bello (1990) har dokumenterat 
den högsta graden av reliabilitet och validitet för PEPS jämfört med nio andra 
analysinstrument. Dessa forskare har under cirka tjugo år utvärderat de tio olika 
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instrumenten för lärstilsprofiler och reliabiliteten för de 21 faktorerna i detta test är 
lika med eller större än 0.8 (Dunn, Dunn & Price, 1991).

3.6.3  Attitydskalor

3.6.3.1 Semantisk differentialskala

För att utröna elevernas attityder inför grammatikundervisningen utifrån olika 
metoder användes Semantic Differential Scale (SDS) (Pizzo, 1981). SDS-skalan 
utvecklades ursprungligen av Osgood (1967). Den är bipolär med syfte att fånga 
värderingar och attityder. Skalan är sjugradig och utformad så att eleverna får ad-
jektiv som motsatspar att ta ställning till, t.ex. trött – energisk. Anledningen till att 
sjustegsskalan brukas är, enligt Osgood, att den, i jämförelse med niogradiga ska-
lor, inbjuder informanterna att använda alla svarsalternativ i större utsträckning. 
Vid utprovning av niogradiga skalor användes extrempunkterna mindre sällan. 
Med andra ord får man en större spridning på svaren. Vid en jämförelse mellan en 
fem- och en sjugradig skala, skapar, enligt Osgood, den femgradiga skalan större 
irritation bland individer, då vissa inte hittar något bra alternativ, utan vill markera 
någonstans mittemellan två alternativ. Dock poängterar han att forskning återstår 
för att utforma så precisa skalor som möjligt. Fördelen med denna typ av skala, 
enligt De Poy och Giltin (1999), är dess användbarhet vid val av attityder och 
känslor som kan skattas i motsatser, medan nackdelen är begränsningen till dess 
linjära format.

Pizzo vidareutvecklade SDS-skalan (se bilaga 3) för att kunna jämföra elevernas 
attityder i en miljö angående lärstilsfaktorn ljud med avseende på kongruens eller 
inkongruens i förhållande till lärstilar. Senare har många andra forskare använt sig 
av denna skala (Dunn & Dunn, 2003). I denna studie graderar eleverna sina käns-
lor inför inlärningen av grammatikmomentet, både om det lärs in traditionellt och 
via metoder som är kongruenta i förhållande till deras lärstilar.

3.6.3.2 Likertskala

Attitydskalorna i denna studie (se bilaga 5) är av typen likertskalor och är kon-
struerade av forskaren. Dessa består av ett antal items i form av påståenden. De är 
formulerade fördelaktigt eller ofördelaktigt i förhållande till det fenomen som mäts 
(De Poy & Giltin, 1999). Vanligtvis omfattar dessa skalor fem eller flera svarsalter-
nativ och respondenten markerar i vilken grad han/hon instämmer i påståendet. 
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Sedan summeras antingen varje enskilt item eller grupper av items för att få ett to-
talmått eller delmått. Denna skala används ofta inom samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Dess nackdel är att svaren är subjektiva och därmed finns inga garantier för 
att respondenten uppfattar de olika svaren eller graderingarna såsom likvärdiga.

3.6.4  Grammatikproven

Undersökningen inleddes med ett för alla åtta testgrupperna gemensamt förprov 
(se bilaga 9). Provet var tämligen traditionellt och bestod t.ex. av fakta-, förstå-
else- och analysfrågor. Förprovet gjordes för att få den gemensamma, viktiga och 
avgörande utgångspunkten i den statistiska bearbetningen.

Under arbetets gång testades eleverna efter moment 1 (ordklasser) och moment 
2 (satslära) med kunskapsprov, hälften så omfattande som förprovet. Arbetet av-
slutades med ett slutprov på hela momentet och ett test efter fem veckor, för att få 
en indikation beträffande minnesbehållningen. Förprovet, sluttestet och femveck-
orstestet var tämligen likartade med samma slutpoäng (100) och samma uppbygg-
nad. Några av frågorna bytte plats och i andra ändrades konstruktionen.

Innan denna studie påbörjades ombads också tio svensklärare (fem vid vuxen-
utbildningen och fem vid ungdomsskolan) att utvärdera provet, vilket tidigare 
nämnts i avsnitt 3.2. De fick bedöma provets status, dvs. om innehållet var viktigt 
och relevant utifrån kursplanen, läroböckerna och målbeskrivningarna för Svenska 
A-kursen. Via en enkät bedömdes provets utformning. Detta dels för att få en 
känsla för om provet var lätt, lagom eller svårt, dels för att andra lärares åsikter om 
provet gav såväl bredd som djup i bedömningen av elevernas kunskaper. I enkäten 
kunde också lärarna ge allmänna synpunkter på provet. Tydliga tendenser i utvär-
deringarna av provet var följande:

1. Det var ganska svårt (nästan för svårt för godkändnivå).
2. Det täckte i mycket hög grad innehållet i A-kursen i svenska.

Provet omfattar det mesta som vi kan kräva på gymnasiet. Mycket välgjort och omväx-
lande (lärare med 31 års erfarenhet).

3. Eleverna fick möjlighet att visa sina kunskaper på provet.
4. Frågorna bedömdes som lätta att förstå för eleverna om läraren hade gått ige-

nom begreppen. Frågekonstruktionerna bedömdes som klara och tydliga.
5. Poängbedömningen verkade rimlig, dock med justeringar för några frågor.
6. Provet var relevant utifrån såväl målbeskrivningen i Svenska A som betygskrite-

rierna. (Svaret instämmer helt förekommer på nästan alla svarsenkäter. I de två 

85854-Lärande&Metod.indd 05-11-09, 11.43114



Lärande och metod 115

fall där markeringen inte förekom fanns kommentaren att provet var en aning 
för svårt eller för detaljrikt).

7. Lärarna bedömde upplägget som ambitiöst och gediget.

Ett gediget prov som utifrån öppna frågor tar sikte på elevers förståelse, faktakunskaper 
och färdigheter (lärare med 30 års erfarenhet).

Instrumentet för att få kunskap om huruvida eleverna, utifrån olika metoder, upp-
levde någon nytta av grammatikkunskaperna, var en enkät med sex påståenden 
om nyttan av grammatik (se bilaga 4). Konstruktionen av argumenten som talar 
för nyttan av grammatik bygger till största del på Bolanders (2001) och Telemans 
(1987, 1991) beskrivningar. För att få en samlad bild av åsikterna om grammatik-
momentet ställdes ett antal öppna frågor om elevernas upplevelse av hela området, 
provet och metoderna, kopplade till de två undervisningsmetoder. Påståendena 
hade en sjugradig skala av likerttyp med extrempunkterna ”instämmer helt” och 
”instämmer inte alls”. I varje fråga fanns möjlighet till egna reflektioner från 
eleverna. Bedömningen av momentet omfattade dels två bakgrundsfrågor, dels sju 
påståenden som gällde omdömen av hela grammatikmomentet.

3.6.5  Procedur

Det första steget i forskningsproceduren var att skolledaren för de berörda skol-
klasserna och skolornas rektorer tillfrågades om tillstånd för studiens utförande. 
Därefter följde en genomgång av studiens praktiska genomförande med de berörda 
lärarna. Vid två sammankomster, ca fyra timmar vardera, behandlades forsknings-
etik, lärarnas förväntade förhållningssätt, lärstilarnas grunder, grammatikkapitlet 
samt allt material och alla olika prov och tester.

Varje lärare hade i sin termins- eller årsplanering lagt in momentet grammatik. 
Detta innebar att klasserna genomförde studien vid olika tidpunkter. Eftersom 
lärarna på ett tidigt stadium visat och samplanerat kursinnehållet för Svenska A 
för eleverna samtidigt med kursplanen, betygskriterierna och lärobokens innehåll, 
kunde därigenom de didaktiska varför- och vad- frågorna anses vara avklarade i 
studien. Grammatik lästes med utgångspunkt i styrdokumentens föreskrifter, läro-
bokens uppläggning och skolornas traditioner. Ingen av lärarna började momentet 
med att klargöra argumenten för nyttan av grammatikkunskaperna. Denna fråga 
växte fram i diskussioner allt eftersom i de respektive grupperna (se 4.7.1).

Implementeringen av de lärstilsanpassade undervisningsmetoderna skedde under 
en klocktimme i samtliga berörda klasser. Alla elever fick en genomgång av de olika 
faktorerna enligt The Dunn & Dunn Learning Style Model, framför allt med 
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betoning på de perceptuella preferenserna. Därefter gjordes lärstilstestet PEPS. 
Detta sammanställdes sedan till en grupprofil där varje elevs perceptuella styrkor 
markerades samt deras flexibla preferenser. Varje elev fick en individuell genomgång 
av lärstilstestet under cirka tio minuter. Eleverna fick ganska snabbt tillbaka sina 
personliga analyser, vilka jag eller läraren gick igenom, såväl med hela klassen som 
med varje elev för sig. Tilläggas bör att jag besökte varje klass vid två eller tre till-
fällen. Det första tillfället var vid introduktionen och senare som observatör under 
arbetets gång. Under den följande tioveckorsperioden var studien upplagd enligt 
figur 3.3:

ORDKLASSER SATSLÄRA

v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6  v. 11

SDS 1 SDS 2  SDS 3 SDS 4  Slututvärdering
Förtest Test 1  Test 2 Slutprov Femveckorstest

Figur 3.3   Tidslinje för grammatikmomentet

Efter genomgången av lärstilstestet genomfördes en enkät (SDS 1) om elevernas 
spontana attityder och känslor inför momentet samt förtestet, dvs. elevernas för-
kunskaper i grammatik. Under en vecka arbetade eleverna med ordklasser, vilket 
avslutades med enkäten SDS 2 och därefter följde ett deltest på 50 p. Nästa del-
moment, satslära, bearbetades under en vecka och avslutades med enkäten SDS 3 
och deltest 2. Slutligen fick eleverna träna under en veckas tid inför slutprovet på 
hela momentet (100 p), vilket föregicks av enkäten SDS 4. Efter fem veckor gjorde 
eleverna ytterligare ett prov för att minnesbehållningen skulle kunna utvärderas 
och besvarade samtidigt en enkät (slututvärdering) om sina åsikter angående mo-
mentet samt nyttan av grammatik.

Undersökningens första del bestod, som tidigare nämnts, av två delar: lärstilstes-
tet PEPS och de olika kunskapsproven. Lärarna anmodade eleverna, efter kartlägg-
ningen av de perceptuella preferenserna, att börja lära in via det starkaste sinnet och 
repetera via ett annat sinne (se bilaga 2a och 2b). Detta gällde även de elever som i 
PEPS-analysen visade sig ha en ”blandad stil”. 

Under cirka fyra veckor arbetade följaktligen eleverna med grammatik. Två 
skolklasser bearbetade hela grammatikmomentet via traditionell undervisning, två 
grupper började med traditionell undervisning för att sedan gå över till lärstils-
metodik, två grupper fick den motsatta arbetsordningen, dvs. lärstilsundervisning 
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först och sedan traditionellt och tre grupper  tilldelades undervisningsmetoder en-
bart utifrån sina lärstilar. Undersökningsproceduren visas i figur 3.4.

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D
V 1, Y 1  V 2, Y 2 V 3 , S 1 V 4 , Y 3 , S2 

Ordklasser T Ordklasser LS Ordklasser  T Ordklasser LS
Satslära T Satslära T Satslära LS Satslära LS
  
(T = traditionell undervisning,  LS =  lärstilsanpassad undervisning, V = vuxna, 
Y = yrkesförberedande klass (ungdomar), S = studieförberedande klass (ungdomar)

Figur 3.4   Översikt över undersökningsproceduren för vuxenstuderande och gymnasieungdomar

Efter varje delmoment (två stycken) fick eleverna ett kunskapstest (likadana för alla 
grupperna). Tanken bakom utformningen av grammatiktesten var att innehållet på 
ett så bra sätt som möjligt skulle täcka de fyra f:en – fakta, förståelse, förtrogenhet 
och färdighet – enligt Lpo/Lpf-94. Varje delmoment omfattade cirka fyra klock-
timmar (4 x 60 min.), dvs. 240 minuter. Planen för hela grammatikmomentet visas 
i figur 3.3 med en tidslinje och provkonstruktionen redovisas i bilaga 5.

3.7 Material och materialutveckling

3.7.1 Lärstilsanpassad metodik

Grammatikmomentet byggdes upp med utgångspunkt i läroboken Svenska Uppslag 
(Skoglund & Waje, 1998) för att kunna bearbetas med hänsyn till elevernas inlär-
ningspreferenser. Sista kapitlet i läroboken omfattar ca 30 sidor om grammatik, 
uppdelat på de två delområdena ordklasser och satslära i nämnd ordning (se 2.6.5). 
Detta kapitel omarbetades för att passa lärande för de fyra sinnespreferenserna: 
visuell, auditiv, taktil och kinestetisk inlärning (se bilaga 2). Tilläggas bör att inom 
vissa ämnen, t.ex. kemi och fysik, är det lättare att naturligt hitta kinestetiska och 
taktila metoder jämfört med grammatik.

Först fick samtliga elever en introduktion av läraren om respektive grammatik-
moment. Denna genomgång varade cirka 15 minuter. Läraren hade lagt ut mate-
rialet på fyra olika stationer. Därefter uppmanades eleverna att först arbeta utifrån 
sitt starkaste sinne under en timme. Efter detta bytte eleverna station till det som 
passade deras näst starkaste sinne. 
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För att möta de visuella eleverna utarbetades skriftliga frågor till hela momentet. 
De uppmanades att läsa grammatikkapitlet och arbeta skriftligt med frågorna samt 
göra övningarna i läroboken. De fick välja att jobba ensamma, i par eller i grupp. 
De auditiva eleverna fick samma frågor att utgå ifrån som de visuella eleverna, men 
de kunde, i stället för att läsa grammatikkapitlet, lyssna på ett inspelat band och gå 
igenom frågorna muntligt tillsammans med klasskamrater. De hade också möjlig-
het att få föreläsningar/muntliga genomgångar av läraren om så behövdes.

För att stimulera elever med taktil preferens36, användes lärobokstexten som 
grundmaterial och med utgångspunkt i innehållet tillverkades två bordsspel. 
Till de två spelplanerna, på vilka nio ordklasser eller viktiga satsdelar hade 
markeringar, gjordes frågekort. Varje frågekort kunde bestå av fakta- eller 
analysfrågor eller meningar med kursiverade ord, vars svar eller bestämning 
fanns på baksidan. Eleverna kunde spela själva eller med andra elever och 
använda läroboken som uppslagsbok. De taktila eleverna kunde också lägga 
pussel som bestod av tre steg (se bilaga 2a och 2b). Allt taktilt material är 
självkorrigerande. Tilläggas bör att allt taktilt material också är visuellt, men 
poängen med materialet är händernas och fingrarnas aktivitet. Eleverna upp-
manades också att arbeta med utvalda övningar i läroboken. Om det taktila 
materialet bearbetas i par eller i grupp förekommer även auditiv inlärning.

De kinestetiska eleverna37 kunde lära in grammatiken via en tipsslinga, 
ett stationsspel eller charader. Tipsslingan innehöll exakt samma frågor el-
ler meningar som bordsspelet. Eleverna fick alltså med lärobokens hjälp gå 
runt i rummet och korridoren och gå igenom de viktigaste begreppen eller 
den viktigaste faktainformationen, genom att röra sig och besvara frågor. 
Många av eleverna gick parvis eller i grupp och diskuterade innehållet. Sta-
tionsspelets uppgifter var exakt desamma som trestegspusslet. Stationsspelet 
innehöll huvudbegrepp (på ett stort kort), förklaringar till detta (på mindre 
kort) samt en exempelmening. Alla tre kort som hörde ihop skulle paras 
ihop. På baksidan av varje kort fanns markeringar för att kontrollera rätt 
svar. Stationsspelet lades ut på ett stort bord varpå eleverna fick gå runt och 
para ihop rätt kort. Tilläggas bör att allt kinestetiskt material också är visu-
ellt, men poängen med materialet är att hela kroppen och därmed aktiveras 
muskelminnet. Kinestetiska metoder tillåter eleverna att stå upp och röra sig 
både före och under inlärningen av innehållet. Även de kinestetiska eleverna 
anmodades att bearbeta samma övningar i läroboken som de andra eleverna. 
Om det kinestetiska materialet bearbetas par- eller gruppvis förekommer 
även ett auditivt inslag.
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En viktig metodisk aspekt är att vara säker på att metoderna i föreliggande arbete 
svarar emot de taktila och de kinestetiska preferenserna. De taktila och kinestetiska 
materialen är utformade på liknande sätt som i andra undersökningar som ligger 
i paritet med detta arbete t.ex. Fine (2002), Ingham (1989) och Kroon (1985) (se 
2.4.9 och 2.4.10). Metoderna kan anses vara validerade i och med att de har an-
vänts inom andra ämnen och i annan forskning med statistiskt signifikanta resultat 
under en längre tid (se bibliografin om lärstilsforskningen, Dunn & Dunn, 2003). 
Dessutom följer metoderna i detta arbete de rekommendationer som ges inom ut-
bildningen till Learning Style Trainer vid St Johns´s University i New York.

3.7.2 Traditionell undervisning

När det gäller den traditionella undervisningen utgick lärarna från grammatik-
kapitlet i läroboken Svenska Uppslag (Skoglund & Waje, 1998). Allra först gick 
läraren muntligt igenom det viktigaste om t.ex. några ordklasser med hjälp av 
tavlan eller OH. Därefter fick eleverna själva läsa avsnittet och besvara uppgifterna 
skriftligt efter varje ordklass. Till varje delmoment hade läraren extra skriftliga 
uppgifter som eleverna kunde arbeta med om de ville. Alltså var läroboken och 
läraren de viktigaste informationskällorna under inlärningen och momentet bear-
betades visuellt och auditivt.

3.8  Lärarna

Åtta svensklärare ingick i studien. De deltog på frivillig basis och den gemensamma 
nämnaren var deras intresse för grammatik och didaktik. Nedan följer en kort 
beskrivning av individerna, alla kodade för att behålla anonymiteten. Beskrivning-
arna bygger på intervjuer med dem. Samtliga lärare har tagit del av beskrivningarna 
och godkänt formuleringarna.

Lärare A arbetade både med grupperna Y1 och S2. Y1 är en samlingsbeteckning 
för en yrkesförberedande klass och S2 för en studieförberedande klass. Lärare A 
har arbetat i grundskolan under 15 år och sju år i gymnasieskolan. Hon är utbildad 
i svenska och engelska. Som person är hon en glad lärare, som har rykte om sig 
att skapa goda relationer med eleverna. Under sina lärarår har hon gått en del för-
djupningskurser inom sitt ämne, men inte fortbildat sig i någon större omfattning i 
didaktiska frågor. När det gäller grammatikinlärning har hon ingen bestämd upp-
fattning om hur det bäst kan bearbetas. Hon anser sig inte ha någon större insikt 
i den pedagogiska debatten, men försöker underlätta lärandet för eleverna genom 
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variation. Hon har tagit del av lärstilsteorier, men inte prövat att göra material själv. 
Det tar alldeles för mycket tid, anser hon. Dock är hon nyfiket intresserad och för-
ändringsbenägen om det kan gynna eleverna.

Lärare B har arbetat i gymnasieskolan i åtta år, är utbildad i svenska och historia 
och undervisade i Y2. Han har aldrig förut arbetat med lärstilsmetodik, men är 
genuint intresserad av skolutveckling. Grammatik är för honom inte det viktigaste 
momentet, men ska man ta upp det med skolklasser behövs mycket tid, anser han. 
Grammatikkunskaper kan, enligt lärare B, bäst läras in integrerat i skrivprocessen. 
Han har, enligt eleverna, god disciplin i klasserna, samtidigt som han är vänligt 
och välvilligt intresserad av elevernas välmående och kunskapsutveckling.

Lärare C, med klass S1, är utbildad i svenska och engelska. Hon har arbetat 
inom gymnasieskolan under 10 år. Som person anses hon vara en mycket ambitiös 
lärare med goda ämneskunskaper. Hennes uppfattning om grammatik är att det är 
viktigt och nyttigt för alla elever och hon ser gärna grammatikmomentet som ett 
separat område i A-kursen. Att pröva olika metodiska grepp intresserar henne.

Lärare D är utbildad ämneslärare i svenska och engelska. Hon har tjänstgjort på 
gymnasieskolan under åtta år. Grammatikmomentet genomfördes i denna studie i 
en yrkesförberedande klass, Y4. Denna lärare är som person eftertänksam och vill 
gärna diskutera ämnesinnehåll med eleverna. För henne är disciplin i klasserna 
viktigt och eleverna anser att hon är ”sträng men bra”.  Grammatik är ett viktigt 
moment inom svenskämnet, enligt lärare D, och hon ägnar en hel del tid åt detta 
område i sina klasser. Hittills har hon enbart utgått från läroböckernas planeringar. 
Hon är mycket intresserad av pedagogiska teorier, men anser att det är svårt att 
omsätta många av dem i praktiken. Hon har kommit i kontakt med lärstilarnas 
grunder och provat enstaka material.

Lärare E har verkat tolv år inom gymnasieskolan och fem år inom vuxenutbild-
ningen med svenska och historia som kombination. Han ser sig som en analytisk 
lärare som själv passat in i skolsystemet. Med åren har han upplevt att fler och fler 
elever inte passar in där. Detta bekymrar honom. Eleverna i V1-gruppen benämner 
honom som ”noggrann och verkligt intresserad av elevernas prestationer”. Gramma-
tikmomentet har av tradition varit ett självskrivet moment i svenskämnet och han 
anser sig ha goda kunskaper inom ämnet. Styrkan i hans lektioner är att han dis-
kuterar med eleverna och tar deras verklighet och erfarenheter som utgångspunkt.  
Han har gått ett flertal utbildningar i ämnesdidaktik och är öppet intresserad av 
nya infallsvinklar i skolan. Lärstilsanpassad metodik har han kommit i kontakt 
med på utbildningar men ej praktiserat aktivt.

Lärare F är utbildad ämneslärare i svenska och engelska och har under 23 år ar-
betat såväl på gymnasieskolan som med vuxenutbildning. Sedan 12 år tillbaka un-
dervisar hon vuxenstuderande och i denna studie i V2. Hon anser sig vara en lärare 
med stor förståelse för varje individ och dennes kamp i skolan och livet. Lärare F är 
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mycket intresserad av pedagogisk förnyelse och har gått olika utbildningar. Dock 
anser hon det vara svårt att inom de nu existerande ramarna tillämpa individbase-
rad inlärning. Grammatikmomentet är, enligt henne, övervärderat, i synnerhet om 
det renodlas som ett eget stort moment. Studien om lärstilar var i hennes ögon ett 
intressant projekt och därför ville hon delta. Dock har hon aldrig tidigare använt 
sig av metodiken. Lärare F är intresserad av samhällsfrågor och beklagar att klass- 
och genusfrågor är svagt prioriterade frågor i dagens skoldebatt.

Lärare G har varit verksam i grundskolan och vuxenutbildningen under totalt 25 
år. De senaste 10 åren har hon arbetat med vuxna, här med gruppen V3. Lärare G 
är ursprungligen ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen, men har vidareutbildat 
sig i svenska. Hon har dessutom gått många kurser och utbildningar med didaktisk 
inriktning. Lärare G anses av kollegor och elever vara mycket empatiskt lagd, med 
hög flexibilitet i möten med andra människor. Hon anser grammatiken vara ett 
elementärt moment i svenskämnet, åt vilket hon ägnar mycket tid. Hon bedömer 
själv att hennes styrka i undervisningen är hennes sätt att förklara och beskriva det 
som är svårt för de studerande. Lärstilar har hon kommit i kontakt med, men aldrig 
tidigare praktiserat systematiskt.

Lärare H är tämligen nyutbildad, med endast två års erfarenhet och undervisade 
i klass V4. Som person ses hon som en frisk fläkt av eleverna, med stor öppenhet 
och förståelse. Hon har både i sin utbildning och i sin riktiga undervisning prövat 
på såväl traditionell som s.k. icke traditionell undervisning. Själv anser hon sig söka 
sig fram i den”didaktiska djungeln” eftersom hon är ny inom yrket och är nyfiken 
på att pröva nya metoder. Goda grammatikkunskaper anser hon vara en viktig 
plattform för varje elev, oavsett fortsatta studier, dock inte grammatik endast för 
grammatikens skull, utan ingående i ett sammanhang. Hon undervisar gärna på 
så sätt att hon genom olika förklaringsmodeller, ramsor och associationer försöker 
få eleven att koppla grammatik till begripliga byggstenar, både holistiskt och på 
detaljnivå. Renodlad undervisning med lärstilar som utgångspunkt hade hon ald-
rig prövat på förut, men inlärning på olika sätt finns med som ett viktigt inslag i 
undervisningen.

Som framgår av lärarpresentationerna är de alla olika med skilda utgångspunkter 
och erfarenheter av olika typer av grammatikundervisning. Det gemensamma för 
dem är intresset för didaktisk utveckling och elevernas framgångar.

3.9 Möjliga felkällor

I alla vetenskapliga undersökningar är det av största vikt att försöka reducera möj-
liga felkällor, eller åtminstone hantera dem på ett så balanserat sätt som möjligt så 
att resultaten ändå kan anses vara vetenskapligt hållbara. Nedan följer en beskriv-
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ning av olika möjliga felkällor i föreliggande avhandlingsarbete.
Lärarnas ledarskap, arbetsinsatser och förhållningssätt spelar roll för elevernas 

lärande och motivation. För att minimera den faktor, som skulle kunna påverka 
resultatet i den ena eller andra inriktningen, diskuterades noggrant under förbere-
delsestadiet lärarnas förhållningssätt till genomförandet av grammatikmomentet. 
Lärarna förväntades genomföra en så god undervisning som möjligt oavsett metod. 
De skulle alltså tänka på att inte framhålla någon av metoderna eller vara mer 
entusiastiska inför någon strategi. Lärarna förväntades vara medvetna om såväl 
verbal information (exempelvis ordval), som icke-verbala signaler. Eleverna tolkar 
självfallet även det icke-verbala språket (t.ex. gester, mimik, röstläge, känslomäs-
siga betoningar, ögonrörelser), vilket kan vara svårt att ha kontroll över och helt 
bortse från i en undersökning av det här slaget. Sättet att undervisa är en faktor 
(lärarnas undervisningsstil), men alla lärare utgick från samma material och anvis-
ningar under undersökningens genomförande. Alla fick exakt likadant material för 
just den metod de skulle arbeta med. För att följa upp denna viktiga punkt om för-
hållningssätt i förhållande till metod, intervjuades samtliga lärare samt tolv elever, 
vilket redogörs för i avsnitt 4.5.

Att åtta olika lärare deltog i projektet kan vara en annan möjlig felkälla. Med så 
många elever skulle det dock vara omöjligt att bara låta en lärare delta. Åtta lärare 
kan inte göra exakt samma arbetsprestation, men alla hade exakt samma material. 
Ett tjugotal svensklärare tillfrågades inför studien och de åtta som deltog anmälde 
sig frivilligt. Alla sade sig ha stort intresse för grammatik och didaktik och alla fick 
undervisning och handledning om lärstilar. Ingen av dem visste i förväg vilken me-
tod de skulle komma att arbeta efter under grammatikmomentet. Lotten avgjorde 
arbetssätt för varje enskild lärare. Innan studien genomfördes fortbildades lärarna 
under ca åtta timmar (se 3.6.5). Denna lösning kan vara ett sätt att balansera för-
fattarens personliga åsikter om att lärstilsmetodikens effekter skulle kunna påverka 
resultatet (se diskussionen nedan om min egen position). Med åtta olika lärare utan 
direkta kopplingar till den lärstilsanpassade undervisningens eventuella positiva 
återverkningar, kan påverkan för den strategien reduceras.

Hur de olika lärarna skulle kunna anpassa arbetssätten till sin personliga under-
visningsstil analyserades också. Eftersom samtliga lärare ansåg sig vara flexibla och 
utgick från eleverna, ansåg de att detta inte var något problem. Alla var beredda 
att tillämpa den ålagda metoden. Egentligen handlade den stora diskussionen om 
lärstilsmetodik. Den andra strategin, dvs. den traditionella undervisningen, kände 
de sig väl förtrogna med.

Denna variation av olika lärarpersonligheter kan ses som en styrka i undersök-
ningen, därför att många fler röster kommer till tals i analyserna, vilket ger en 
bredare och mera komplex bild av lärarnas insatser. Dessutom finns det en större 
möjlighet att reducera faktorn negativ gruppdynamik. Med flera lärare involverade 
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i projektet är säkerheten större att lärarens ledarstil passar fler elever jämfört med 
bara en lärare. Tilläggas bör att varje klass bara träffade en lärare under arbetet.

Nya arbetssätt för lärare kan medföra förändringar i humör och beteenden. Vissa 
kan uppleva glädje och lust inför oprövade strategier, medan andra kan känna olust 
och oro inför okända metoder (Stensmo, 1997). I föreliggande arbete anmälde sig 
lärarna frivilligt och i intervjuerna med lärare och elever penetrerades och utvär-
derades frågan om humörsvängningar. Det gällde både lärarna som undervisade 
traditionellt och de som arbetade med elevernas lärstilar som grund (se 4.5).

Hawthorne-effekten (uppmärksamhetseffekten) kan också aktualiseras. När 
människor ges uppmärksamhet i form av observationer eller deltagande i experi-
ment, uppstår interaktiva effekter och detta kan begränsa möjligheterna att isolera 
sambanden mellan orsak och verkan i en studie. I min studie uppmärksammades 
samtliga nio klasser, vilket skulle kunna ge samma effekt i alla klasser och därmed 
reducera risken för felkällor. Dessutom avtar Hawthorne-effekten markant efter ett 
par gånger av uppmärksamhet (De Poy & Giltin, 1999). För att verkligen undvika 
denna felkälla delades skolklasserna upp i fyra grupper, varav två arbetade till hälf-
ten traditionellt och till hälften med anpassade metoder (se 3.6.5). Med tanke på 
den experimentella designen torde denna eventuella felkälla inte föreligga.

Forskarens egen position kan också betraktas som en möjlig felkälla. Underteck-
nad har arbetat med såväl traditionell undervisning som lärstilsanpassad metodik. 
Den senare har i min praktiska vardag påvisat påtagliga effekter i elevernas moti-
vation och resultat. Därför har jag förundrats över effekterna av lärstilsanpassade 
metoder, sökt mera kunskap genom att utbilda mig till Learning Style Trainer vid 
St John´s University, New York samt publicerat några böcker i ämnet. Dessutom 
är jag vald till ordförande för en nybildad ideell förening, Sveriges LärstilsCenter, 
vars huvudsyfte är att utforska och utveckla lärstilsteorier. Intentionen med denna 
avhandling är att kritiskt granska The Dunn & Dunn Learning Style Model i 
grammatikundervisning på gymnasienivå. Av största vikt är mitt kritiskt gran-
skande förhållningssätt till genomförande och resultat. För att utveckla ett kritiskt 
ställningstagande till lärstilarnas grunder och för att bättre skapa en helhetsbild av 
lärande i gymnasiegrammatik har jag jämfört denna lärandeteori med andra (se 
2.3).

I denna undersökning är det troligt att vissa individer är mer motiverade för 
grammatikmomentet och andra mindre. Även om så är fallet, är ingångsvärdet 
för hela undersökningsgruppen konstant: utgångsläget för attityder och förprovets 
resultat. Vissa elever som var omotiverade redan i början av studien kanske blev 
ännu mindre motiverade under arbetets gång beroende på t.ex. metod, andra som 
var omotiverade kanske ökade motivationen efterhand och ytterligare andra hade 
ett positivt utgångsläge och behöll eller ökade sin positiva attityd.  Eftersom de 
nio utvalda skolklasserna var typiska gymnasieklasser eller vuxenstuderandegrup-
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per och inga extremklasser, är det rimligt att anta att samtliga varianter för ökad, 
minskad eller konstant motivation förekommer i samtliga grupper. Dessutom om-
fattade samtliga skolklasser mer än 30 elever, vilket anses vara ett gränsvärde för att 
göra statistiskt hållbara jämförelser av grupper. Med kovariansanalys utjämnades 
eventuella skillnader i ingångsvärden.

En annan möjlig felkälla kan vara alla elevers insikter om den egna lärande-
strategin. Hur påverkade denna kunskap de elever som arbetade traditionellt med 
grammatiken? Tog de till sig sin personliga strategi för att utnyttja den i arbetet 
med grammatiken? Blev denna insikt en faktor som förbättrade prestationerna för 
samtliga deltagare i studien? Tanken bakom kartläggningen av alla elevers lärstilar 
var att kunna genomföra hela studien enligt forskningsdesignen, men även att und-
vika den ovan nämnda uppmärksamhetseffekten. Men å andra sidan kan denna 
kunskap i kontrollgruppen möjligen förbättra deras resultat och därmed påverka 
hela studien.

En möjlig felkälla som skulle kunna uppstå i dylika studier är provkonstruktio-
nen. Hade proven på samma svårighetsgrad eller skiljde de sig markant åt? När de 
olika testerna konstruerades var intentionen att göra proven lika lätta/svåra. Exem-
pel är att olika begrepp bytts ut i de olika versionerna, att de olika diskussionsfrå-
gorna bedömts likvärdiga i svårighetsgrad samt att lika stor del av ordklasser som 
av satslära fannits med i samliga provversioner.

Slutligen kan den kvalitativa infallsvinkeln diskuteras. Hur pass styrande var de 
halvstrukturerade frågorna? Hade det varit bättre att använda en annan typ av 
intervjumetodik? Fanns det ytterligare frågor att diskutera med lärare och elever? 
Hur pass giltiga och rymliga var tolkningarna? Naturligtvis finns många ytterligare 
aspekter i detta avhandlingsarbete och syftet och hypoteserna har styrt de metodis-
ka ansatserna. Ett konkret exempel var att utifrån den hermeneutiska teorin ställa 
halvstrukturerade frågor och denna intervjumetodik för, enligt Gadamer (1997) 
samtalen vidare och djupare (se avsnitt 3.3.1).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns områden där felkällor kan 
förekomma som kan påverka resultatet, men ambitionen är att hela tiden balansera 
och utvärdera dessa eventuella påverkansfaktorer.
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KAPITEL 4

4. Resultat

Inledning

I den empiriska delen redovisas tre delstudier som behandlar prestationer och min-
nesbehållning, attityder samt uppfattningar om nyttan av grammatik och bedöm-
ning av momentet. Alla tre delstudierna har grammatikinlärning på gymnasiet 
som grund och en utvärdering sker av såväl elever i ungdomsskolan som studerande 
vid vuxenutbildningen. Allt empiriskt material kan av naturliga skäl inte redovisas 
inom ramen för detta arbete, men kan erhållas efter kontakt med författaren. Vi-
dare kompletteras den kvantitativa redogörelsen med kvalitativa data.

4.1  Undersökningens syfte och uppläggning

Som utförligare beskrivs i avsnitt 1.1 är huvudsyftet med detta arbete att studera 
inlärningseffekterna med utgångspunkt i traditionell grammatikundervisning på 
gymnasienivå i jämförelse med undervisning baserad på elevernas lärstilar utifrån 
de perceptuella preferenserna. Studien behandlar resultatet på grammatiktesterna, 
minnesbehållningen av innehållet, attityder till de olika delmomenten, förståelse 
för nyttan av grammatikkunskaper samt en bedömning av momentet. Vidare un-
dersöks effekten av ålder (ungdomar och vuxna) med avseende på ovan sammanfat-
tade forskningsområden.

För att göra de statistiska beräkningarna användes dataprogrammet SPSS för 
univariata (en variabel) och multivariata (flera variabler) analyser. Resultaten re-
dovisas på följande sätt: varje beroende variabel beskrivs var för sig (prestationer, 
minnesbehållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning 
av momentet). Eventuella ålders- och interaktionseffekter (mellan ålder och metod) 
för varje variabel rapporteras också. När det gäller provresultaten (prestationer) re-
dogörs först för alla åtta grupperna, dels för att få en bild av varje grupp för sig, dels 
för att få en jämförelse av vuxna och ungdomar för varje gruppkonstellation. Där-
efter slås grupperna samman för att få en bild av de fyra olika undervisningsvarian-
terna (T & T, T & LS, LS & T, LS & LS). Sedan redogörs för de två deltesterna. 
Slutligen beskrivs den statistiska analysen av provresultaten via kovariansanalysen 
(ANCOVA) med förtestet som kovariat följd av en diskussion om resultaten.
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Resultaten för attityderna, nyttan av grammatik samt bedömning av momentet 
redovisas med utgångspunkt i de fyra grupperna. När ytterligare interaktionseffek-
ter föreligger, t.ex. skillnader mellan de olika lärstilarna för ungdomar och vuxna, 
beskrivs detta. Anledningen till att resultaten har givits lite mer utrymme jämfört 
med de övriga variablerna är gymnasieskolans dilemma med många icke godkända 
elever i allmänhet samt åsikten om grammatikämnets svårighetsgrad i synnerhet 
(se avsnitt 1.1).

Uppläggningen av kapitel 4 beror dels på att jag vill deskriptivt visa varje variabel 
och sedan redovisa de statistiska analyserna, dels på att jag vill, så gott som möjligt, 
följa de internationella avhandlingarnas uppläggningar om lärstilar som jag tagit 
del av.

4.5 Prestationer (provresultat)

Resultaten nedan presenteras med gruppernas medelpoäng samt standardavvikelse 
på de olika testerna i ett antal tabeller och diagram. Grupperna har jämförts vid 
fem olika tillfällen (upprepade mätningar); förtest, deltest 1, deltest 2, sluttest (=re-
sultat) samt femveckorstest (=minne). Vid varje tillfälle har grupperna genomfört 
exakt samma prov. Maximalt resultat för förtestet, sluttestet och femveckorstestet 
var 100 p och deltesten 50 p. Bilaga 10 visar medelvärden och standardavvikelser 
för respektive delprov i varje klass, medelvärde och standardavvikelse för den totala 
vuxengruppen och den totala ungdomsgruppen.

Nedan visas ett diagram endast på förtestet, sluttestet och femveckorstestet. An-
ledningen till att de båda delproven ordklasser och satslära inte beaktas i provresul-
tatet är att dessa endast omfattade hälften av poängantalet. Dessa delprov redovisas 
separat i avsnitt 4.2.1.
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Figur 4.1 De åtta gruppernas resultat på de tre stora grammatiktesterna38

Förklaring:
1, U = traditionell undervisning + traditionell undervisning för ungdomar
1, V = traditionell undervisning + traditionell undervisning för vuxna
2, U = traditionell undervisning + lärstilsanpassad undervisning för ungdomar
2, V = traditionell undervisning + lärstilsanpassad undervisning för vuxna
3, U = lärstilsanpassad undervisning + traditionell undervisning för ungdomar
3, V = lärstilsanpassad undervisning + traditionell undervisning för vuxna
4, U = lärstilsanpassad undervisning + lärstilsanpassad undervisning för ungdo-
mar
4, V = lärstilsanpassad undervisning + lärstilsanpassad undervisning för vuxna

Figur 4.1 visar att förkunskaperna skiftar vad gäller grammatikkunskaper, vilket 
kommer att tas hänsyn till i den kommande analysen (se 4.2.2 för en vidare analys 
av resultaten). För att få en likvärdig utgångsberäkning används kovariansanalys, 
med testresultatet på förtestet som kovariat. Genom kovariansanalysen (se 3.2.3) re-
duceras felvariansen genom att likställa grupperna från början av undersökningen. 
För vuxengruppen skiljer sig klasserna från 10.12 p i medelvärde till 24.71 p. Med-
elvärdesdifferenserna är alltså ganska stora emellan vuxenklasserna. Med andra ord 
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skiljer sig förkunskaperna åt. Detsamma gäller för ungdomsklasserna. Medelvärdet 
på förtestet för samtliga ligger på 15.87 p och ungdomsklasserna visar skillnader i 
medelvärde från 8.91 p till 27.81 p. Här föreligger således ännu större medelvärdes-
differenser än hos vuxengruppen (se samtliga provresultat i bilaga 11).

Från förtestet till sluttestet höjer sig samtliga grupper i medelvärde. De som lär 
sig minst är de två klasser som arbetat traditionellt, samt den ungdomsklass som 
först började med lärstilsanpassad metodik och sedan fortsatte med traditionell 
undervisning. Dessa tre grupper har ett medelvärde på sluttestet strax över 30 p och 
på femveckorsprovet strax under 30 p. Alla övriga skolklasser har ett medelvärde på 
slutprovet mellan 50 och 60 poäng och på minnestestet strax under 50 p. Här fö-
religger en differens på ca 20 p mellan de båda proven. Inslag med metodik utifrån 
lärstilsanpassad metodik har för samtliga klasser, förutom ungdomsklassen som 
först började med denna metod och sedan fortsatte med traditionell undervisning, 
givit markanta skillnader i resultat, såväl på slutprovet som på femveckorsprovet. 
Den stora skillnaden mellan de olika åldersgrupperna är, att alla vuxenklasser som 
haft något inslag av lärstilsmetodik, presterat bättre på slutprovet och femveckor-
stestet.

Vid en granskning av de fyra olika grupperna totalt sett, dvs. en sammanslagning 
av ungdomsgrupperna och vuxengrupperna som arbetat utifrån samma metod, 
uppvisas ett liknande resultat (se figur 4.2).

Figur 4.2 Testresultaten för de fyra olika grupperna med avseende på de tre stora grammatiktesterna
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Förklaring:
1 = traditionell undervisning + traditionell undervisning
2 = traditionell undervisning + lärstilsanpassad undervisning
3 = lärstilsanpassad undervisning + traditionell undervisning
4 = lärstilsanpassad undervisning + lärstilsanpassad undervisning

För att få en likvärdig utgångsberäkning används kovariansanalys även i detta fall 
(se 3.2.3).  Ovanstående figur (och tabell 4.1) visar att LS & LS – gruppen har 
det lägsta utgångsvärdet på förtestet på 8.51 p och T & LS-gruppen det högsta 
utgångsvärdet på 20.43 p. De elever som arbetat med lärstilsanpassad undervis-
ning har de bästa resultaten på såväl sluttestet som femveckorstestet och eleverna 
som arbetat traditionellt har lägst medelvärde vid båda provtillfällena. Differensen 
i medelvärde ligger på cirka 25 p. Näst högst ligger gruppen T & LS. 

4.2.1  Prestationer på de två deltesterna

Under arbetets gång fick eleverna skriva kortare prov direkt efter respektive delmo-
ment: ordklasser (delprov 1) och satslära (delprov 2). Dessa delprov hade bara 50 
poäng som totalsumma (de andra proven 100 p). I tabellen i bilaga 10 redovisas 
dessa resultat. I figuren nedan, figur 4.3, visas de olika resultaten av deltesterna.

Figur 4.3  Testresultaten för de fyra olika grupperna med avseende på de två deltesterna
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Här är t.ex. alla ungdomar som arbetade traditionellt under första grammatikmo-
mentet sammanfogade i en grupp (första stapeln) och de vuxna som läst traditio-
nellt under första momentet i en annan grupp (stapel två). Staplarna visar skillnader 
i resultaten i förhållande till arbetssätt. När momentet bearbetats traditionellt fick 
båda grupperna betydligt lägre resultat, jämfört med inlärning via elevernas lär-
stilar. Medelvärdet för metodiken byggd på lärstilar ligger mellan 8 och 12 poäng 
högre, jämfört med grupperna med traditionell undervisning. Ingen större skillnad 
märks mellan vuxna och ungdomar när de studerat utifrån lärstilarnas metodik. 
De presterar ungefär lika väl i förhållande till de olika undervisningsmetoderna. 
En liten skillnad kan dock skönjas för moment två, satslära, mellan de båda ålders-
grupperna när de arbetat utifrån traditionell undervisning. Vidare visar figur 4.3 
en liten skillnad i resultat mellan de två testerna. Deltest två har något lägre värden 
jämfört med det första deltestet.

4.2.2 En vidare analys av provresultaten

4.2.2.1 Statistisk analys av provresultaten

Tabell 4.1 redovisar resultaten med avseende på medelvärden och standardavvi-
kelse för de tre stora provtillfällena: förprov (kontroll), sluttest (prestationer) samt 
femveckorstest (minne). Här framgår, som tidigare nämnts, att eleverna i T & T 
– gruppen (dvs. med traditionell undervisning under båda momenten) har det läg-
sta medelvärdet på såväl sluttestet (34.1) som femveckorstestet (25.58). Skillnaden 
mellan den gruppen och LS & LS-gruppen är störst. Den sistnämnda gruppen 
visar ett medelvärde för sluttestet på 58.98 p samt 49.69 p på femveckorstestet.  De 
två andra grupperna har högre medelvärden på de två senare testerna jämfört med 
T & T- gruppen. Dessa fyra grupper har olika förkunskaper och det lägsta medel-
värdet har LS & LS-gruppen med 8.51 p medan T & LS-gruppen har det högsta 
ingångsvärdet på 20.43 p. 
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Tabell 4.1 Provresultaten för de tre stora grammatiktesten för de fyra olika grupperna

Medelvärde           Standardavvikelse

             Femveckors-           Femveckors- 
Grupper Förprov Sluttest test Sluttest test

T & T (n=101 ) 12.01 34.10 25.58 22.15 18.51
T & LS (n=67) 20.43 54.89 47.42 24.32 22.19
LS & T (n=72) 16.59 44.04 37.74 22.08 21.48
LS & LS (n=83) 8.51 58.98 49.69 23.34 22.57

Totalt (n=323) 17.15 48.48 40.42 22.99 21.33

Resultatet ovan har bearbetats statistiskt med jämförelser mellan resultaten. Bilaga 
12 visar beskrivande statistik för beräkningarna. Mellangruppseffekter för sluttes-
tet och femveckorstestet redovisas i tabell 4.2. F står för F-värdet (medelvärdesa-
nalys med Fishers test av hypotesen att variationskällan inte påverkar resultatet) 
(Winer, 1971). Variansanalys med ANOVA ger signifikanta differenser mellan 
de fyra grupperna med p≤  .01. Förtestet används i beräkningarna som kovariat, 
som tidigare nämnts, för att få en mer rättvis och känslig analys. Detta har stor 
betydelse för analysen i denna studie. Resultatet av förtestet skiljer sig signifikant 
mellan grupperna på en mycket låg signifikansnivå (p= .000) vilket skärper jäm-
förelsen hela tiden.

Tabell 4.2 Mellangruppseffekter för sluttestet och femveckorstestet

Beroende variabler Df
Mean
Square F     p-värde

FÖRTEST 1  27633.016    75.857   .000 ***

Sluttest (=resultat) 3    1558.523    4.278    .006 **

FÖRTEST 1 28.630.419  118.148    .000 ***

5-v.test (=minne) 3    1790.561    7.389    .000 **

En parvis medelvärdesanalys mellan fyra grupper kan därefter utföras. Med 
hjälp av Fishers PLSD39 (se bilaga 12) visas signifikanta medelvärdesskillnader 
på 1%-nivån (p≤ .01) mellan å ena sidan T & T-gruppen och å andra sidan LS 
& LS-gruppen (12.6) samt T & LS-gruppen (14.1). Jämförelsen mellan T & T-
gruppen och LS & T-gruppen ger skillnad på 10%-nivå (medelvärdesskillnad 
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11.2), en i statistiken kallad marginell statistisk differens. För minnestestet ligger 
signifikansen lika högt som sluttestet. En parvis jämförelse mellan T & T och LS 
& LS-gruppen visar medelvärdesskillnad på 14.8 och mellan T & T och T & LS-
gruppen 13.8 . En parvis jämförelse mellan T & T-gruppen och LS & T-gruppen 
ger också en skillnad på 5%-nivå med medelvärdesskillnad på 11.3.

4.2.2.2   Fortsatt statistisk analys: deltest 1, deltest 2 och slut-
testet

För att verkligen utröna huruvida lärstilsmetodik i jämförelse med traditionell 
undervisning har någon effekt på provresultaten, måste man antingen slumpa ut 
försöksobjekten (eleverna) eller utgå från en dokumenterad gemensam grund, här 
i form av ett förtest. I nedanstående tabell redovisas de viktigaste resultaten på del-
test 1 med utgångspunkt i förtestet, alltså en standardanalys av variablerna. 

Undersökningen visar att det föreligger statistiska skillnader beträffande metod, 
dvs. traditionell kontra lärstilsanpassad undervisning. I tabell 4.340 kan utläsas för 
det första att förtestet är signifikant och för det andra att på deltest 1 presterade 
eleverna signifikant bättre utifrån lärstilsanpassad undervisning, jämfört med tra-
ditionell undervisning (p= .014. Värdena pekar på att det inte förekommer någon 
signifikant ålderseffekt på deltest 1 (p= .981), dvs. ungdomarna presterar inte signi-
fikant annorlunda än de vuxna. Ingen signifikant interaktion föreligger för sekvens 
(undervisningssätt) och ålder (p=  .547).

Tabell 4.3  Analys av deltest 1

Beroende variabler Df
Mean
Square F p-värde

FÖRTEST 1 8337.264  92.072    .000 ***

METOD 1 (trad. vs lärstil) 1   560.683    6.192    .014 *
ÅLDER (ungd. vs vuxna)
STIL

1
4

      5.283
  321.455

     .001
   3.550

   .981
   .008 **

METOD 1 * ÅLDER 1     32.885      .363    .547

Förklaring:   
METOD 1 är deltest 1 (ordklasser) – jämförelse mellan de två undervisningsme-
toderna
ÅLDER – jämförelse mellan åldersgrupperna
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STIL – visuell, auditiv, taktil, kinestetisk eller blandad stil
METOD 1 * ÅLDER – interaktion mellan undervisningsmetoder och åldersgrup-
per

Följande kan med andra ord konstateras: provresultatet för deltest ett gav en statis-
tisk säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgruppen med avse-
ende på metod. Det är alltså säkerställt att de som arbetat med grammatiken med 
utgångspunkt i sina lärstilar presterade bättre på deltest 1 jämfört med dem som 
lärde in momentet traditionellt. En statistisk skillnad för stil kan skönjas för detta 
deltest. Parvisa jämförelser i undersökningsmaterialet visar att de visuella eleverna 
presterat bäst och de auditiva sämst på detta test. Däremot kan inte några statis-
tiskt säkerställda skillnader mellan ungdomarna och de vuxenstuderande påvisas 
(p= .981). Inte heller finns interaktion mellan metod och ålder (p= .547). Dessa två 
faktorer tycks inte samspela i sin effekt för deltest 1.

Tabell 4.4 visar en statistisk analys av deltest 2, som har både likheter och skill-
nader jämfört med deltest 1. Likheten är, att det är en signifikant skillnad på 
0.1%-nivån mellan de elever som arbetat utifrån sina lärstilspreferenser och de 
som arbetat med traditionell undervisning (p= .001). Medelvärdet för elever som 
arbetat med lärstilsanpassad metodik är 7 p högre än motsvarande medelvärde för 
dem som arbetat traditionellt (se figur 4.3). Förtestet är viktigt eftersom man via en 
kovariansanalys kan se om det föreligger en relation mellan provresultaten.

Tabell 4.4  Analys av deltest 2

Beroende variabler Df
Mean
Square F p-värde

FÖRTEST 1 6499.671  62.675   .000 ***
METOD 2 (trad. vs lärstil) 1 1121.942 10.819   .001 ***
ÅLDER (ungd. vs vuxna)
STIL

1
4

  520.315
  152.581

  5.017
  1.471

  .026 *
  .212

METOD 2 * ÅLDER 1     83.242     .803   .371

Förklaring:   
METOD 2  är deltest 2 (satslära) – jämförelsen mellan de två undervisningsme-
toderna
ÅLDER – jämförelse mellan åldersgrupperna
STIL – visuell, auditiv, taktil, kinestetisk eller blandad stil
METOD 2 * ÅLDER  - interaktion mellan undervisningsmetoder och åldersgrup-
per
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I tabell 4.4 kan också utläsas, till skillnad från deltest 1, en statistisk signifikans för 
kategorin ålder på 5%-nivån. De vuxna presterade statistiskt sett bättre än ungdo-
marna på deltest 2 (p= .026). 

Det är alltså statistiskt säkerställt att elever som arbetade utifrån sina lärandestra-
tegier presterarde bättre även på delprov 2 än elever som undervisades traditionellt 
(p= .001).  P-värdet .001 innebär att vi har mycket hög tilltro till slutsatsen att 
elever med lärstilar som metodisk grund klarar testet bättre än elever som undervi-
sas traditionellt. Det är ju endast 0.1% sannolikhet att få den erhållna skillnaden på 
grund av slumpen då det i verkligheten ej föreligger någon skillnad mellan lärstilar 
och traditionell undervisning. Dessutom kan vi på grund av att ett experiment 
har genomförts dra slutsatsen att det är just metoden lärstilar som är orsaken till 
skillnaden. Det är även en statistiskt säkerställd skillnad mellan ålderskategorierna 
(p= .026). Vuxenstuderande har påvisats ha bättre resultat än ungdomar. Ingen 
skillnad i stil märks för deltest 2 och ingen statistiskt säkerställd samspelseffekt för 
sätt att lära in (METOD 2) och ålder finns (p= .371).

Sluttestets resultat visas i tabell 4.5. Grammatikinlärning enligt elevernas lärsti-
lar uppvisar även i detta fall bättre testresultat än den traditionella undervisningen. 
De oberoende variablerna är även här ålder och metod. Medelvärdet skilde med 
12.8 p totalt, vilket via en kovariansanalys ger signifikant differens på 1%-nivå 
(p= .004).

Tabell 4.5  Analys av sluttest

Beroende variabler Df
Mean
Square F p-värde

FÖRTEST 1 27633.016   75.857   .000 ***
METOD 3 (trad. vs lärstil) 1 11237.819  14.386   .004 **
ÅLDER  (ungd. vs vuxna)
STIL

1
4

      57.871
    595.934

     .205
   1.636

  .651
  .166

METOD 3 * ÅLDER 1     242.079      .642   .424

Förklaring: 
METOD 3 är sluttestet (hela grammatikavsnittet) – jämförelse mellan de två 
undervisningsmetoderna (endast T&T och LS & LS)
ÅLDER – jämförelse åldersgrupperna
STIL – visuell, auditiv, taktil, kinestetisk eller blandad stil
METOD 3 * ÅLDER – interaktion föreligger undervisningsmetoder och ålders-
grupper
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Inte heller i sluttestet har någon observerbar interaktion mellan ålder och meto-
der kunnat påvisas (p= .424). Här kan man utläsa nästan samma resultat som av 
delprov 1, dvs. att resultatet skiljer sig signifikant mellan undersökningsgrupperna 
(dock med något lägre p-värde på sluttestet), men inga andra signifikanser. Den 
statistiskt säkerställda slutsats som kan dras är alltså återigen att elever som arbetat 
utifrån sina lärandestrategier fick bättre resultat på ett slutprov än de elever som 
undervisades traditionellt.

4.2.2.3  Statistisk analys av femveckorstestet (minnesbehåll-
ning)

Efter fem veckor upprepades sluttestet med en liten modifiering: vissa frågor hade 
bytt plats och några frågor var lätt ändrade men i stort sett var innehållet det-
samma. I följande tabell redovisas resultaten av femveckorstestet med statistiska sig-
nifikanser för metoder samt ålder. Medelvärdena mellan de båda undersöknings-
grupperna skiljer 15 poäng, vilket ger, med justering för förtestet en signifikans på 
0.1%-nivån (p= .000). Värdena i tabell 4.6 visar också signifikanta ålderseffekter 
på 1%-nivån (p= .01). En statistisk skillnad på 5%-nivån framkommer beträf-
fande metod och ålder (p= . 019). 

Tabell 4.6   Analys av femveckorstest

Beroende variabler Df
Mean
   Square F p-värde

FÖRTEST 1 28.630.419 118.148    .000 ***
METOD 4 (trad. vs lärstil) 1  4404.494 17.904    .000 ***
ÅLDER  (ungd. vs vuxna)
STIL

1
4

 1591.617
   485.768

  6.470
  1.975

   .010 **
   .102 

METOD 4 * ÅLDER 1  1604.496 12.457    .019 *

Förklaring:  
METOD 4 är  minnestestet (hela grammatikavsnittet) –jämförelse mellan de två 
 undervisningsmetoderna (endast T&T och LS & LS)
ÅLDER – jämförelse mellan åldersgrupperna 
STIL – visuell, auditiv, taktil, kinestetisk eller blandad stil
ÅLDER * METOD 4 – interaktion mellan undervisningsmetoder och åldersgrup-
per
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Studien visar med andra ord att minnesbehållningen av grammatikinnehållet 
skilde sig mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. De senare presterade 
bättre med en mycket hög grad av säkerhet. Femveckorstestet visar också en in-
teraktionseffekt. De vuxna mindes mer av innehållet jämfört med ungdomarna, 
vilket åskådliggörs i parvisa jämförelser i undersökningsmaterialet. De vuxna pre-
sterade statistiskt sett bättre jämfört med ungdomarna.

4.2.3 Diskussion om prestationerna

Av de resultat som här presenteras kan forskningsfrågan huruvida elever erhåller 
bättre testresultat om lärandet sker via deras individuella lärstilspreferenser jämfört 
med traditionell undervisning besvaras. Samtliga undersökningar på olika sekven-
ser av grammatikmomenten visar signifikanta skillnader på högst 1%-nivån. Det 
är med andra ord statistiskt säkerställt att eleverna presterar bättre på denna typ av 
grammatikprov om de får lära in via sina lärstilar jämfört med traditionell under-
visning. Lärstilsmetodik tycks ge resultat även om den endast tillämpas på ett av 
de två grammatikavsnitten. Det är statistiskt säkerställt att grammatikinlärningen 
byggd på lärstilsanpassad undervisning ger bättre resultat jämfört med traditionell 
undervisning. De perceptuella preferenserna kan påverka inlärningen för såväl 
vuxna som ungdomar i positiv riktning, vilket har dokumenterats i flera under-
sökningar, bl.a. Fine (2002), Ingham (1989) och Kroon (1985). Lärstilsanpassad 
undervisning i kombination med grammatik för elever med inlärningssvårigheter 
har Mitchell, m.fl. (2003) undersökt. De redovisar förbättringar av provresultat på 
1% signifikansnivå och drar slutsatsen att den ovannämnda elevkategorin presterar 
bättre med taktila och kinestetiska metoder. Däremot kan inga slutsatser dras när 
det gäller stil, dvs inga klara indikationer finns på att lärstilsmetodiken skulle passa 
en viss lärstilstyp bättre än någon annan.

Totalt sett föreligger detta signifikanta resultat, med ett undantag, nämligen när 
ungdomarna lär sig först via lärstilsanpassad undervisning och sedan traditionellt 
(LS & T). Det finns alltså inga skillnader som är statistiskt hållbara för gruppen 
ungdomar (LS & T) jämfört med kontrollgruppen. För de vuxna i samma konstel-
lation (LS & T) förekommer statistisk signifikans jämfört med kontrollgruppen 
(T & T). En möjlig förklaring till skillnaderna i grupperna LS & T, är att ungdo-
marna hade ett lägre utgångsläge, ett medelvärde på 8.9 p, jämfört med de vux-
nas medelvärde 24.7 p. En annan förklaring kan vara en effekt av slumpen. Den 
skillnaden är statistiskt signifikant och innebär att eleverna i de båda grupperna 
började undersökningen utifrån olika färdigheter i grammatik. Dock korrigeras 
och utjämnas dessa resultat med hjälp av kovariata.
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Att skillnaden skulle bero på de olika lärarna kan vara en möjlig felkälla, men 
eleverna i såväl ungdoms- som vuxengruppen var mycket nöjda med sin lärare och 
dennes förhållningssätt (se 4.5).

Undersökningens resultat med avseende på ålder är svårtolkade. Generellt sett 
ligger de vuxna på ett högre medelvärde än ungdomarna, när de lär sig gramma-
tiken med hänsyn till sina individuella lärstilar. Däremot uppvisar två av testerna 
(deltest 1 och sluttestet) inga signifikanta skillnader mellan ungdomar och vuxna, 
men på det andra deltestet och på minnestestet presterade de vuxna emellertid 
bättre med signifikanta differenser. Att inga skillnader föreligger vid första test-
tillfället kan bero på frustration och nyinlärning för vissa vuxna. Att inte lära in 
detta svåra område enbart med böcker, skrivövningar och lärarens genomgångar 
var för vissa vuxenstuderande fullständigt nytt. En möjlig förklaring till att deltest 
2 visade åldersskillnader, kan bero på tillvänjning till lärstilsmetodiken. I sluttestet 
förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna, däremot i femveckor-
stestet. Här föreligger en statistisk skillnad i resultatet mellan vuxna och ungdo-
mar. De äldre mindes innehållet bättre än de yngre.

Skillnaden mellan vuxna och ungdomar med avseende på minnet kan finna sin 
förklaring i att vuxna bättre kan förstå och använda sig av sina lärstilsstyrkor, 
jämfört med ungdomar. I detta avseende finns inga tidigare studier, men dock 
en metaanalys av åldersgrupper som pekar i samma riktning (Dunn, m.fl., 1995). 
Detta kan tolkas som en effekt av deras erfarenheter, vilket utgör den stora skillna-
den mellan vuxna och ungdomar i lärandet (Hård af Segerstad, m.fl., 1996). För 
många av deltagarna i denna undersökning kan detta vara deras första erfarenhet av 
alternativa metoder och initialt kan denna upplevelse vara förknippad med osäker-
het och frustration. Dock är det möjligt att vuxna som använt fel lärandestrategier 
under många år, lättare tar till sig alternativa metoder, då positiva erfarenheter lätt-
tare kan frigöra dem från det gamla sättet att lära in. Med tanke på skillnaden mel-
lan vuxnas och ungdomars lärande, är det troligt att vuxnas upplevelser är så starka 
när de upplever framgång via ett nytt arbetssätt, att de har lätt att bryta det gamla 
mönstret och anamma nya lärandestrategier. Dessutom har skolväsendet förmod-
ligen flera alternativa metoder idag jämfört med för tjugo år sedan, varför detta 
inte blir en lika stark aha-upplevelse för ungdomarna som för de vuxna. Kraftfulla 
emotionella upplevelser tycks spela en stor roll för lärandet (Sylwester, 1997).

En relevant invändning till det positiva resultatet kan vara att de flesta innovatio-
ner till en början uppfattas som bättre än gängse, men den balanserade designen på 
studien, de upprepade mätningarna samt den statiska analysen eleminerar den s.k. 
uppmärksamhetseffekten. Resultatet efter avslutat arbete och efter fem veckor talar 
för sig självt. Däremot kan denna studie inte generaliseras till en längre tid t.ex. 
ett halvår och det skulle kunna vara möjligt att den s.k. nyhetseffekten av denna 
metodiska nybildning avklingar.
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4.3 Attityder till traditionell undervisning och lärstilsanpassad 
undervisning

4.3.1  Olika gruppers attityder

Eleverna graderade sina känslor inför de olika delmomenten i grammatik. Första 
mättillfället (att 1) genomfördes direkt före arbetet, dvs. ingen hade hunnit sätta 
sig in i arbetet och ingen av grupperna visste på vilket sätt de skulle arbeta. Den 
andra mätningen (att 2) gjordes direkt före första momentet (ordklasserna). Nu 
visste eleverna vilken lärstil de hade och hur de skulle bearbeta innehållet. Tredje 
mätningen (att 3) ifylldes före det andra delmomentet (satslära). Sista attityd-
mätningen (att 4) genomfördes direkt före sluttestet. Vissa elever hade då arbetat 
uteslutande med utgångspunkt i sina individuella lärstilar, andra enbart med tradi-
tionell undervisning och ytterligare andra hade prövat båda sätten.

Eleverna tog ställning till elva påståenden, vilka består av motsatspar, t.ex. trött 
– energisk, inte framgångsrik – framgångsrik. För att förenkla analysen samman-
ställdes alla dessa elva enskilda skattningsord till en enda skala. Alltså sammaställ-
des de elva ordparen till ett enda medelvärde, som visar i vilken utsträckning varje 
elev var positiv/negativ till grammatikområdet.  Det totala medelvärdet (ett med-
elvärde och standardavvikelse för alla elva motsatsord) för varje grupp visas i bilaga 
13. Skattningen ligger mellan 1 och 5 och ju högre värde desto mer positivt upplevs 
grammatikmomentet. För att få en klarhet i korrelationen används Cronback´s 
alfakoefficient. Undervisningsmetoderna har två nivåer: traditionell undervisning 
och lärstilsanpassad undervisning, antalet mätningar har fyra nivåer: del 1, del 2, 
del 3 och del 4 och ålder har två nivåer; ungdomar och vuxna.

De fyra delmätningarna för attityder uppvisar en extremt hög grad av överens-
stämmelse (se tabell 4.7). Detta pekar på att undersökningen har en mycket hög 
grad av reliabilitet, det vill säga hur varje uppmätt enhet var för sig korrelerar med 
helheten. Allt över 0.8 är ett mycket bra resultat och tabellen visar att alfakoeffi-
cienten41 ligger på lägst 0.949.

Tabell 4.7  Alfakoefficienten

Alfa
Mätning  1 0.964
Mätning  2 0.954
Mätning  3 0.949
Mätning  4 0.954
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Förklaring: 
M  1  =  mätning 1 (före hela grammatikmomentet)
M  2  =  mätning 2 (före ordklasser)
M  3   = mätning 3 (före satslära)
M  4  =  mätning 4 (före slutprovet)

En dubbel multivariabel variansanalys, MANOVA, användes för att ytterligare 
statistiskt beräkna elevernas attityder till grammatikmomentet. Den följer samma 
principer både beträffande tolkning och utförande som den tidigare använda va-
riansanalysen ANOVA (Hassmén & Kuivola, 1996). För att utföra beräkningarna 
av SDS-skalorna användes SPSS:s GLM.

Av resultatet framgår att det inledningsvis är små differenser beträffande elev-
ernas känslor inför grammatikmomentet. Allteftersom arbetet framskrider ändras 
attityderna i de fyra grupperna. Gruppen vars undervisning sker på traditionellt vis 
(T & T), påvisar det klart lägsta medelvärdet. De elever som enbart arbetat utifrån 
lärstilar (LS & LS) har från och med attitydmätning 2 det högsta medelvärdet och 
den lägsta standardavvikelsen. Alltså är det minst variation på svaren för LS & LS-
gruppen. De två blandade grupperna påvisar ett högre medelvärde vid det tillfälle 
då de arbetar utifrån sina lärstilar och ett lägre värde inför traditionell inlärning, 
samt ett högre medelvärde inför sluttestet, jämfört med de elever som arbetar tra-
ditionellt hela tiden (T & T).

Resultatet av undersökningen kan även redovisas grafiskt med följande figur:
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Figur 4.4 Elevernas attityder inför grammatikmomenten i de fyra grupperna

Förklaring:
1 = traditionell undervisning + traditionell undervisning
2 = traditionell undervisning + lärstilsanpassad undervisning
3 = lärstilsanpassad undervisning + traditionell undervisning
4 = lärstilsanpassad undervisning + lärstilsanpassad undervisning

Figuren ger en grafisk översikt över elevernas känslor inför det stundande arbetet. 
Utgångsläget visar ett tämligen likartat känslomässigt utgångsläge (se även 4.3.3). 
De båda blandade grupperna, nr 2 (LS & T) och nr 3 (T & LS), hamnar på nästan 
exakt samma medelvärde inför slutprovet.

4.3.2  Ungdomar jämfört med vuxna beträffande attityder

Ett viktigt forskningsområde i denna studie var även att undersöka huruvida me-
toder baserade på lärstilar var möjliga att använda vid grammatikinlärning i vux-
enundervisning. Medelvärdet för attitydundersökningen i jämförelse mellan vuxna 
och ungdomar åskådliggörs i figur 4.5. Här kan man först se utgångsläget: skillna-
derna mellan de fyra grupperna är inte särskilt stora och de vuxna tycks hysa något 
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mer positiva känslor inför arbetet, jämfört med ungdomarna. Allt eftersom arbetet 
med grammatik fortskrider förändras känsloläget i grupperna. De som arbetade 
med lärstilar som metodisk grund uppvisade ett högre medelvärde än de grupper 
som arbetade traditionellt. Inför sluttestet hade de vuxna som arbetat utifrån lärsti-
lar de mest positiva känslorna och ungdomarna som arbetat traditionellt det lägsta 
medelvärdet. Medelvärdesdifferensen är nästan en hel poäng i skattningsskalan.

Figur 4.5   Elevernas attityder inför grammatikmomenten med avseende på åldersgrupper
                 och metoder

Förklaring:
1 = traditionell undervisning, ungdomar
2 = traditionell undervisning, vuxna 
3 = lärstilsanpassad undervisning, ungdomar 
4 = lärstilsanpassad undervisning, vuxna

4.3.3  En vidare analys av attitydresultaten

Med samma synsätt som beskrivs i avsnitt 4.2.2 gällande testresultaten som slump-
mässiga urval, är det relevant även när det gäller attitydmätningarna, att analysera 
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medelvärdena via variansanalys med ANOVA. Inslag av lärstilsanpassad undervis-
ning ändrar således elevernas attityder i positiv riktning jämfört med traditionell 
undervisning. Med hjälp av variansanalysen på en mellangruppsfaktor, metoder 
och fyra nivåer, dvs. de olika testtillfällena, kan konstateras att attityderna föränd-
ras under tiden beroende på vilken undervisningsmetod som används. Alltså visar 
detta ett samspel mellan metod och testtillfälle. I bilaga 14 kan resulaten mellan 
de olika attitydmätningarna avläsas. Variansanalys med ANOVA ger signifikanta 
differenser (p= .007) mellan testtillfällena vid en jämförelse från arbetets början 
till dess slut. Det är statistiskt säkerställt (på 1%-nivån) att eleverna upplever olika 
attityder beroende på metod.

Denna analys kan ytterligare fördjupas med anledning av interaktionsresultaten 
(se bilaga 15 och avsnitt 4.3.3.2). Här framkommer att elever med olika lärstil skat-
tade arbetet olika med signifikanta differenser vid varje mättillfälle (p= .000).

Via en parvis statistisk jämförelse mellan de fyra grupperna när det gäller attity-
der framkommer skillnader tydligt. I bilaga 14 framgår att de elever som arbetade 
med grammatiken traditionellt, uppskattade momentet minst. De graderade sina 
känslor lägst i jämförelse med de andra eleverna. De som lärde sig grammatiken via 
lärstilsanpassade metoder upplevde mest positiva attityder av de fyra gruppkonstel-
lationerna. Av tabellen framgår att T & T-gruppen skiljer sig vid sista mättillfället 
från de tre andra med en statistisk medelvärdesdifferens (p = .007). Det innebär 
en skillnad på 1%-nivån vad gäller attityder. Med andra ord är det statistiskt sä-
kerställt att elever som arbetar utifrån sina lärandestrategier har andra attityder till 
grammatik än de elever som undervisas traditionellt.

Eftersom det statistiska materialet också visar om skillnader bland de olika lär-
stilskaraktärerna föreligger, redovisas detta endast i förekommande fall. När det 
gäller attitydmätningarna framkom signifikanta skillander. Eleverna föredrog i 
olika hög utsträckning de metoder som vände sig till dem specifikt. I undersök-
ningen kan konstateras att personer med olika lärstilar föredrog undervisningen 
med de olika metoder, vilka specifikt vände sig till just deras lärstilspreferenser (se 
resultatet för STIL i bilaga 15 bilaga 8). Medelvärdesanalys ger signifikanta dif-
ferenser för samtliga mätningstillfällen, (p = .000). Vidare kan konstateras att en 
marginell interaktionseffekt föreligger i första och andra mätningen för metod i 
förhållande till lärstil. Dock inte i de två senare mätningarna.

För att utröna vilken eller vilka lärstilar som skiljer sig från de andra när det gäller 
attityder finns i tabell 4.8 en totalsammanställning av medelvärdena för attityder 
av de olika delmätningarna i förhållande till lärstil. En parvis jämförelse mellan 
de olika renodlade inlärningsgrupperna42 visar att de visuella eleverna skiljer sig 
mest i jämförelse med de andra, med avseende på de spontana attityderna till 
grammatiken. De visuella individerna uppskattar lärstilsanpassad gramma-
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tikundervisning mest och de kinestetiska minst (se tabell 4.9). Ett exempel 
är medelvärdet för attitydmätning 3 där de kinestetiska eleverna skattade 
sina känslor till 1.530 och de visuella till 4.174.

Tabell 4.8    Analys av de olika lärstilarnas attitydskattning av grammatikinlärningen via lärstilsanpassad under-
visning

Lärstil m 1 m 2 m 3 m 4
1.00 Auditiv 3.025a 2.909a 2.881a 3.189a
2.00 Kinestetisk 1.931a 2.259a 1.530a 1.818a
3.00 Taktil 2.477a 3.682a 2.604a 2.432a
4.00 Visuell 3.822a 2.869a 4.174a 3.989a
5.00 Blandad stil 2.887a 1.788a 2.863a 2.991a

  
 a) Baserad på ett modifierat marginellt medelvärde för respektive urvalsgrupp.

Förklaring: 
m  1  = mätning 1 (före hela grammatikmomentet)
m  2  = mätning 2 (före ordklasser)
m  3  = mätning 3 (före satslära)
m  4  = mätning 4 (före slutprovet)
Blandad stil = inget dominant stildrag (flexibel)

Undersökningen visar också att ingen statistiskt signifikant skillnad föreligger vad 
beträffar ålder (se bilaga 15). Ungdomarna och de vuxna skiljer sig inte nämnvärt 
åt i attitydskattningen.

Dessutom framkommer i analysen (se tabell 4.9), när det gäller traditionell 
undervisning, att samma resultat föreligger: de visuella eleverna har högst attityd-
skattning, vilket innebär att de uppskattar den traditionella undervisningen mer än 
de övriga och de kinestetiska lägst. 

Tabell 4.9   Analys av de olika lärstilarnas attitydskattning av grammatikinlärningen
via traditionell undervisning

Lärstil m 1 m 2 m 3 m 4
1.00 Auditiv 2.759a 2.830a 2.504a. 2.621a
2.00 Kinestetisk 1.931a 2.773a 1.530a 1.500a 
3.00 Taktil 2.682a 2.950a 2.831a 2.761a
4.00 Visuell 3.822a 4.045a 4.174a 4.273a
5.00 Blandad stil 2.888a 2.726a 2.626a 2.493a
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a) Baserad på ett modifierat marginellt medelvärde för respektive undersöknings-
grupp.

Förklaring: 
m  1  = mätning 1 (före hela grammatikmomentet)
m  2  = mätning 2 (före ordklasser)
m  3  = mätning 3 (före satslära)
m  4  = mätning 4 (före slutprovet)
Blandad stil = inget dominant stildrag (flexibel)

I mätning 1 kan man se en tendens att sekvenser med traditionell undervisning, 
oavsett om den kommer som första eller andra moment, ger mest positiva attityder 
för de visuella eleverna. Även när det gäller lärstilsanpassad undervisning uppskat-
tade de visuella eleverna grammatikmomentet mest och de kinestetiska minst (se 
tabell 4.8). Detta är genomgående för hela undersökningen. Här föreligger signi-
fikanser (se bilaga 15), vilket ger slutsatsen att det finns belägg för att elever med 
lärstilspreferenser, här med avseende på sinnesmodaliteterna, föredrar inlärning 
baserad på sina individuella lärstilar. Denna signifikans framkommer även när det 
gäller den traditionella undervisningen. De visuella eleverna uppskattar såväl den 
traditionella undervisningen som den lärstilsanpassade mest vid en jämförelse med 
alla fem lärstilarna.

4.4.4 Diskussion om attitydresultaten

Ett av studiens syften var att undersöka i vilken utsträckning elevernas attityder 
påverkades med avseende på undervisningsmetoder. Hypotesen var att attityderna 
skulle skilja sig mellan de båda undersökningsgrupperna. Vidare fanns en hypotes 
om att skillnader i attityder skulle finnas med avseende på ålder.

Första attitydmätningen (att 1) visar relativt låga skattningsvärden (se figur 4.4). 
Hela undersökningsgruppen skattade sina spontana attityder till medelvärdet 2.9 
på en femgradig skala (se bilaga 13). Brodow (2000) beskriver en liknande tendens, 
dvs. inte allför positiva attityder till grammatiken, i sin undersökning av en lik-
nande målgrupp. Hans analys angående de negativa förhandsvärdena hänger ihop 
med abstraktionsgraden och termrikedomen. Till detta vill jag tillägga tidigare 
studiemotgångar.

Elevernas attityder till grammatikmomentet förändras i positiv riktning med 
metodik som är anpassad till deras lärstilar. Många internationella studier påvisar 
liknande resultat (se bibliografin om forskningen på The Dunn & Dunn Learning 
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Style Model, 2003) då Pizzos SDS-skala använts. I denna undersökning framträ-
der däremot inte några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna med avse-
ende på attityder. Med andra ord visar detta arbete att ungdomar och vuxna är lika 
positiva till lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning.

I denna studie bekräftas att de visuella eleverna är mest entusiastiska till gram-
matikmomentet av de fem lärstilarna. Detta gäller såväl för traditionell undervis-
ning som för anpassad metodik. Förklaringen till detta kan visas med nedanstå-
ende tabell:

Tabell 4.10   Förklaringsmodell beträffande fördelar för de fyra olika grupperna vid grammatikinlärning och 
redovisning via prov, med utgångspunkt i elevernas lärstilspreferenser

                                       Visuell       Auditiv      Kinestetisk    Taktil
Lärstilsmetod: + + + +
Material (via prov) +  1⁄2 + 1⁄2 +
Redovisningsmetod: +                                                                  
SA 3 + 1 + 1.5 + 1.5 +

Tabellen förklarar, att via lärstilsanpassad undervisning får var och en av de fyra 
renodlade lärstilarna möjlighet att lära in på bästa sätt. Om sedan provmaterialet 
innefattar en text, kommer de visuella att få ytterligare en fördel, de taktila och 
kinestetiska en halv fördel då deras material också består av visuell information, 
men inte de auditiva (Dunn, 2003). Den sistnämnda gruppens material var före-
läsningar och diskussioner och materialet i ett prov är ju textbaserat. Provformen 
i sig (redovisningsmetod) är visuell och då får de elever som har den preferensen 
ytterligare en fördel. Därför är det resultat som föreliggande arbete visar rimligt, 
nämligen att visuella elever får fördelar om redovisningen sker via skriftliga prov.

De auditiva eleverna uppvisar förmodligen bättre resultat om de får ett munt-
ligt prov, de kinestetiska om de får en examinationsform som bygger på att aktivt 
”göra”, experiment eller visa kunskaperna praktiskt och de taktila eleverna en exa-
mination i form av en taktil redovisningsform.

En motsvarande analys av traditionell undervisning och redovisning via prov 
åskådliggörs i tabell 4.11.
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Tabell 4.11    Förklaringsmodell beträffande fördelar för de fyra olika grupperna vid grammatikinlärning via 
traditionell undervisning och redovisning genom prov

                                       Visuell       Auditiv      Kinestetisk    Taktil
Lärstilsmetod: + + 
Material (via prov) +  1⁄2 + 1⁄2 +
Redovisningsmetod: +                                                                  
SA 3 + 1 + 0.5 + 0.5 +

Vid traditionell undervisning med skriftlig provredovisning får de visuella eleverna 
samma fördelar som vid inlärning genom lärstilsanpassad undervisning. Därnäst 
kommer de auditiva eleverna som får lära sig genom att höra och får materialet i 
form av föreläsningar och diskussioner, vilket hjälper dem. De får dock inte en 
ett provmaterial eller en redovisningsform som bäst passar deras stil. Traditionell 
undervisning gynnar minst de taktila och kinestetiska eleverna. Endast materialet 
kan i någon mån understödja deras stildrag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att båda metoderna (lärstilsanpassad och 
traditionell undervisning) med skriftligt prov som examinationsform bäst passar 
de visuella eleverna. De auditiva gynnas minst med lärstilsanpassad undervisning 
(se tabell 4.11) medan de kinestetiska och taktila eleverna gynnas minst vid tradi-
tionell undervisning.

4.4  Nyttan av grammatik och momentets karaktär

Syftet med den tredje delundersökningen var dels att utvärdera argument som talar 
för nyttan av grammatik, dels att få en utvärdering av momentet med avseende på 
de fyra grupperna (T & T, T & LS, LS & T, LS & LS) och ålder. Instrumentet 
som användes i sista delundersökningen var en enkät (se bilaga 5), där de fyra 
första uppgifterna utgör så kallade bakgrundsfrågor, de sex följande påståendena 
behandlar nyttan av grammatik och resterande del av enkäten består av påståenden 
som bedömer momentets karaktär. Om man betraktar de i projektet medverkande 
skolklasserna som jämförbara med liknande klasser i vårt land och utgår från att 
eleverna i denna undersökning inte är exceptionella på något sätt eller särskiljer sig 
från elever i allmänhet, är det relevant att analysera medelvärdena via variansanalys 
med MANOVA.

När det gäller bakgrundsfrågorna behandlas dessa inte i undersökningsresulta-
tet, däremot i information om skolklasserna som finns i avsnitt 3.5.

För de sex påståendena om nyttan av grammatik användes för detta ändamål en 
sjugradig likertskala med extrempunkterna ”instämmer inte alls” och ”instämmer 
helt”. Argumenten för grammatikkunskaper har tidigare behandlats ingående i 
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kapitel 2. Ett högre värde indikerar en högre grad av skattad nytta för grammatik-
kunskaper.

Den sista delen, bedömningen av momentet, består av sex olika adjektivpar som 
motsvarar elevernas uppfattningar om arbetet med grammatik, exempelvis höga 
krav – låga krav och intressant – ointressant.

I anslutning till tabellerna nedan kommenteras de svar som på något vis varit iö-
gonenfallande, exempelvis om medelvärdesskillnaden mellan de olika grupperna är 
ovanligt stor, eller om gruppernas medelvärden ligger nära extrempunkterna, dvs. 
då det är fråga om mycket höga eller låga skattningsvärden. Självfallet kommente-
ras också samtliga skattningar där medelvärdesanalysen visar på en signifikant dif-
ferens mellan grupperna. Påståendena som presenteras i tabellerna är ett koncentrat 
av innebörden i enkäten. För exakt ordalydelse se bilaga 5. Detta delavsnitt har 
analyserats med hjälp av SPSS:s program GLM med MANOVA, vilket är den typ 
av analys som ersätter ett stort antal separata datakörningar. Den beroende varia-
beln är resultatnivån (dvs. elevernas uppskattning av grammatikargumenten och 
undervisningen) och de oberoende och de beroende variablerna är renodlad metod 
(T & T eller LS & LS), ålder och typ.

4.4.1 Renodlade gruppers förhållande till grammatikförståelse 
och bedömning

Vid en granskning av renodlade undervisningsmetoder, dvs. traditionell inlärning 
kontra lärstilsanpassad undervisning, framgår av tabell 4.12 att medelvärdena är 
olikartade för båda grupperna och att statistisk signifikans föreligger i samtliga fall 
utom när det gäller höga krav. Medelvärdesdifferenserna med variansanalys har 
p-värden som understiger .011 (med undantag för de båda bakgrundsfrågorna 3 
och 4).

4.4.1.1 Nyttan av grammatik/renodlade grupper

Värden i tabell 4.12 visar att skillnaderna mellan de två renodlade grupperna är 
mycket klara när det gäller skattningen av grammatikargumenten. LS-eleverna 
upplever, jämfört med T-eleverna, med statistisk signifikans, att grammatik är vik-
tigt för deras tänkande (p=.002), främmandespråksinlärning (p= .001), metako-
gnition (p= .000), skrivande (p= .008), förståelse av olika gruppers språk (p= .000) 
samt för den personliga utvecklingen (p= .000). Variansanalys ger signifikanta 
differenser mellan grupperna för samtliga grammatikargument.
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Tabell 4.12   Bedömning av momentet (förståelse för nyttan av grammatik och utvärdering  av momentet i en 
jämförelse mellan de renodlade grupperna)

Beroende variabler Påståenden p-värde
Bakgrundsfrågor  3.  Val    .051 *

 4.  Positivt med val   .001 ***
Grammatikargument  5.  Tänkande   .002 ***

 6.  Främmande språk   .001 ***
 7.  Metakognition   .000 ***
 8.  Skriva   .008 **
 9.  Förstå olika grupper   .000 ***
10. Personlig utveckling   .000 ***

Bedömning av 11. Intressant   .000 ***
momentet 12. Höga krav   .582

13. Roligt   .000 ***
14. Självständigt   .000 ***
15. Bra planering   .011 **
16. Bra material   .000 ***

Med andra ord bedömer eleverna som arbetat med lärstilsanpassade undervisnings-
metoder grammatiken viktigare jämfört med kontrollgruppen. Samtliga sex gram-
matikargument, påstående 5 – 10 i enkäten (bilaga 5), värderas högre på 1%-nivå 
(p≤ .008), vilket innebär att man är 99% säker på att värderingsskillnaden inte är 
ren slump.

4.4.1.2 Bedömning av grammatikmomentet hos renodlade 
grupper

I skattningen av hela momentet, fem veckor efter arbetet, visar undersökningen 
att eleverna som utgick från sina lärstilspreferenser, värderade momentet högre 
jämfört med eleverna som arbetade traditionellt, se tabell 4.12. Signifikanta skill-
nader för samtliga påståenden förutom höga krav föreligger. LS-gruppen har skat-
tat påståendena intressant (p= .000), roligt (p= .000), självständigt (p= .000), bra 
material (p= .000) och bra planering (p= .011) högre, jämfört med T-gruppen på 
minst 1%-nivån. Som vi kan se är signifikansnivån densamma som för gramma-
tikargumenten.
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4.4.2 Ålder i förhållande till grammatikförståelse och bedöm-
ning av momentet

Ett syfte i avhandlingen är att undersöka skillnaden mellan vuxna och ungdomar 
när det gäller grammatikinlärning på gymnasienivå. En granskning av de båda ål-
dersgrupperna redovisas i bilaga 16. Beträffande grammatikargumenten föreligger 
en huvudeffekt för argumenten tänkande (p= .018), främmande språk (p= .041), 
att förstå olika sociala grupper (p= .012) samt personlig utveckling (p= .000). Det är 
således statistiskt säkerställt att de vuxna anser att de, i högre grad än ungdomarna, 
har nytta av grammatikkunskaperna inom ovan nämnda områden.

4.4.2.1 Åldersskillnader i förhållande till grammatikförståelse 
och bedömning av momentet med avseende på de renodlade 
grupperna

För att verkligen utröna om det föreligger skillnader mellan ungdomar och vuxna 
som lärt sig via lärandestrategier, bearbetades resultaten via en MANOVA-analys, 
vilken erhåller signifikanta interaktionseffekter (se bilaga 16) för val (p= .029), 
positivt med val (p= .014) samt skriva (p= .046). Parvisa jämförelser redovisas i 
bilaga 17. Värdena variansanalysen för åldersgrupperna visar, när det gäller de två 
bakgrundsfrågorna, att de vuxna i jämförelse med ungdomarna anser att de lärde 
sig mer med den anpassade metodiken än med traditionell undervisning, med sig-
nifikant differens43. Så var inte fallet inom T-gruppen. Dock måste en reserva-
tion göras för detta resultat: vilka referensramar har de elever som arbetade 
traditionellt när det gäller andra arbetssätt ?

När det gäller upplevelsen av att det är positivt med val, föreligger signifikanta 
skillnader för såväl LS-gruppen som för T-gruppen. Inom LS-gruppen är det 
ungdomarna som är mer positiva till val och inom T-gruppen är det de vuxna som 
uppvisar ett högre medelvärde. Med andra ord visar undersökningen att de vuxna 
inom LS-gruppen anser att de lärde sig bättre med lärstilsanpassade metoder, jäm-
fört med ungdomarna, men ungdomarna visar högre skattning för möjligheterna 
att välja.

När det gäller argumenten för grammatikkunskaper, föreligger endast signifi-
kanser inom LS-gruppen för grammatiken som en förbättring för skrivandet (p= 
.046). Här är det ungdomarna som i en högre grad anser detta vara viktigt jämfört 
med de vuxna. Parvis variansanalys visar att p= .033, vilket ger en statistisk dif-
ferens på 5%-nivån för just detta argument. Inom T-gruppen föreligger skillnader 
mellan åldersgrupperna för argumenten tänkande (p= .009), sociala grupper (p= 
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.052) och personlig utveckling (p= .000). Bland de elever som arbetat traditionellt, 
skattar vuxengruppen dessa argument betydligt högre än ungdomsgruppen. De 
vuxna inom kontrollgruppen anser sålunda att grammatikkunskaper kan utveckla 
vårt tänkande och få oss att förstå olika sociala grupper bättre. De menar också att 
grammatiken kan vara till nytta för den personliga utvecklingen. De vuxna värde-
rar alltså med dessa åsikter grammatik högre än vad ungdomarna gör.

Angående bedömningen av momentet, skiljer sig LS-gruppen i ett avseende (ål-
der) för adjektivparet tråkigt – roligt. De vuxna skattade med statistisk signifikans 
ordet roligt högre jämfört med ungdomarna. Alltså upplevde de vuxna eleverna 
den anpassade metodiken som roligare jämfört med ungdomarna. Inom T-grup-
pen skilde sig skattningen i fråga om höga krav (p= .003) och självständigt (p= 
.009). I båda fallen var det vuxengruppen som skattade alternativen högre inom 
kontrollgruppen.

4.4.2.2 Skillnader mellan lärstilsanpassad undervisning och 
traditionell undervisning mellan de två åldersgrupperna, be-
dömning av momentet och grammatikargument

Vid en parvis jämförelse mellan varje påstående eller skattningsord och de renod-
lade sekvenserna för varje åldersgrupp, framträder ett generellt mönster i undersök-
ningen. Värdena visar att ungdomarna i LS-gruppen, med hög signifikans, anser 
att de lär sig bättre med lärstilsanpassade metoder, samt att det är positivt med 
metodval i grammatik, till skillnad från med ungdomarna i T-gruppen (se bilaga 
18). För de vuxna märks inga skillnader mellan de båda grupperna när det gäller 
dessa två frågor. Alltså tycker de vuxna, oavsett metod, att de lär sig bättre på just 
sitt sätt, liksom att det är viktigt att få välja metod för grammatikinlärningen oav-
sett vilken grupp de tillhör (experiment- eller kontrollgrupp).

När det gäller grammatikargumenten och ungdomarna, bedömer eleverna i LS-
gruppen alla sex nyttoargumenten för grammatik högre än vad T-gruppen gör. Det 
föreligger statistisk signifikant differens för samtliga grammatikargument, vid en 
jämförelse mellan LS-gruppen och T-gruppen med p-värden p≤ .01. Det är med 
andra ord statitiskt säkerställt att grammatiken upplevs som mer användbar om 
eleverna arbetar lärstilsanpassat jämfört med traditionell undervisning.

De vuxna har i den parvisa jämförelsen mellan LS-eleverna och T-eleverna signi-
fikanta skillnader för främmande språk, sociala grupper och personlig utveckling med 
p≤ .003. Detta innebär att det är statistiskt säkerställt att vuxna med lärstilar som 
metodisk grund upplever grammatiken viktigare när det gäller att lära sig främ-
mande språk, förstå olika grupper och fördelen för den personliga utvecklingen, 
jämfört med vuxenstuderande i kontrollgruppen.
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4.4.3  Lärstilsanpassad undervining i förhållande till gramma-
tikförståelse och bedömning av momentet med avseende på 
stil

Det föreligger skillnader i förståelse av nyttan med grammatikkunskaper beroende på 
den metodiska utgångspunkten. Så lyder en av hypoteserna i denna studie.  Mellan-
gruppseffekter för  stil och  metoder * stil  med avseende på skattning av gramma-
tikargument samt bedömning av momentet kan utläsas i bilaga 16. Parvisa jämfö-
relser i undersökningsmaterialet visar, när det gäller de sex grammatikargumenten, 
att i såväl LS-gruppen som T-gruppen, skattar de visuella eleverna argumentens 
relevans högre än de andra lärstilskategorierna. Därnäst följer de auditiva eleverna. 
Utöver detta generella mönster kan inga andra tendenser skönjas.

4.4.4 Diskussion om grammatikargument och bedömning av 
momentet

Undersökningen om grammatikens nyttoargument och inställningen till hela 
grammatikmomentet uppvisar stora skillnader beroende på undervisningsmetoder. 
LS-elevernas attityder till upplevelser av metoderna och möjligheten att få välja var 
signifikant skilda från T-elevernas motsvarande attityder, vilket innebär att det är 
statistiskt säkerställt att lärstilsmetodiken har påverkat elevers spontana attityder i 
positiv riktning.

LS-eleverna skattade alla sex grammatikargumenten högre än T-eleverna, med 
statistisk signifikans. Med en hög grad av säkerhet kan vi alltså påstå att lärstils-
anpassad metodik i jämförelse med traditionell undervisning, ger en högre grad av 
förståelse för grammatikens nytta. I bedömningen av momentet skattades samtliga 
påståenden högre (förutom höga krav) av LS-eleverna jämfört med T-eleverna. 
Efter arbetets slut ansåg LS-eleverna detta område vara roligare, intressantare, mera 
självständigt, bättre planerat och med ett bättre material, jämfört med T-eleverna. 
Alla elever menade att kraven var lika höga oavsett undervisningsmetod. Samtliga 
ovanstående skillnader är signifikanta på 1%-nivån.

Åldersskillnader tycks också föreligga. De vuxna påvisade totalt sett signifikanta 
differenser jämfört med ungdomarna för flera faktorer i slututvärderingen (se bi-
laga 5), förutom att det kändes positivt att få välja arbetssätt, nyttan av grammatik 
för skrivande och metakognition. Både ungdomar och vuxna värderade möjlighe-
ten att få välja arbetssätt i grammatik lika högt. Inga större skillnader kan skönjas 
angående åsikterna om vikten av grammatikkunskaper för skrivandet eller för att 
iaktta och förstå sitt eget språk. Oberoende av de båda undervisningsmetoderna 
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tycktes de vuxna ha större förståelse för nyttan av grammatikkunskaper. En möjlig 
förklaring till detta kan vara den förändring i värderingar som kan finnas vid en 
jämförelse mellan ungdomar och vuxna. Enligt Steinberg (1998) drivs de förra till 
stor utsträckning av lustprincipen och de senare av pliktprincipen. Då är det rim-
ligt att anta att nytta och plikt ligger nära varandra.

Vid en granskning av de båda ålderspopulationerna inom enbart LS-grupperna, 
framgår att de vuxna där anser att de lärde sig bättre jämfört med traditionell un-
dervisning, men att ungdomarna bedömer det vara mer positivt att få välja arbets-
sätt. En förklaring till det sistnämnda kan vara att många vuxna inte är så skolade 
i möjligheter till att välja arbetssätt, jämfört med ungdomar. Dagens skola erbjuder 
en bredare repertoar av arbetsmetoder jämfört med för tjugo år sedan. Därför är 
ungdomarna jämfört med de vuxna mer vana vid varierade undervisningsmetoder. 
Vidare visas att skillnader i skattningen av grammatikargumenten är högre inom 
T-gruppen än inom LS-gruppen, med korrelation till ålder. De vuxna inom T-
gruppen skattade flera av nyttoargumenten högre än ungdomarna. Inom LS-grup-
pen har denna skillnad slätats ut och endast argumentet skrivande påvisar avvikel-
ser. Här är det faktiskt ungdomarna som skattar detta argument högre.

Slutligen visar undersökningen att oberoende av undervisningsmetod, tycks 
visuella elever skatta grammatikargumenten högst av alla. Detta gäller både den 
anpassade undervisningsmetodiken och den traditionella undervisningen. Orsaken 
till detta kan vara att båda undervisningsmetoderna gynnat deras lärstil, och att 
deras stil förstärks genom ett prov som är utformat speciellt för visuella personer. 
Alltså har de flera fördelar hela momentet igenom.

4.5 Svensklärares inställning till grammatikmomentet på 
gymnasiet

För att få en indikation på grammatikmomentets status och svensklärares åsikter 
om momentet utdelades under läsåren 2000–2001 en minienkät till 65 lärare, där-
av 31 från vuxenutbildningen och 34 från gymnasieskolan. Denna undersökning 
får ses som ett komplement till hela undersökningen för att ge ytterligare förståelse 
för arbetets problemställning i allmänhet och diskussionen om grammatikmomen-
tets varande och lärares insikter inom detta område i synnerhet.

Lärarna är i åldern 26 – 62 år och har naturligt nog skilda erfarenheter från skola 
och grammatikundervisning. En lärare hade bara arbetat ett år och en annan hela 
34 år i skolsystemet. Av dessa 65 lärare var 48 kvinnor och 17 män.

Enkäten innehöll endast fem frågor (se bilaga 19). Tre av frågorna var av skatt-
ningskaraktär. De handlade om hur viktig grammatiken var, hur många timmar 
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läraren uppskattade att han/hon arbetade med grammatiken under A-kursen samt 
i vilken mån han/hon följde den grammatiska forskningen. Till den första frågan 
uppmanades läraren ange två skäl till sitt ställningstagande och till de två senare 
frågorna fanns plats för öppna kommentarer. Det kvantitativa resultatet visas i ta-
bell 4.15. Den första och den sista frågan kunde besvaras på en skala (en tallinje) 
från 0 – 5.  Anledningen till denna skala med 6 steg var, att lärarna skulle tvingas 
fram till en positiv eller negativ respons med ett jämt antal svarsalternativ. Vid 
udda antal erbjuds respondenten ett neutralt mellanalternativ (De Poy & Giltin, 
1999). Detta alternativ gavs inte till lärarna. Jag ville helt enkelt att de skulle ta 
ställning i någon riktning.

Tabell 4.15  Enkät om grammatik – svensklärares uppfattningar.

1. Hur viktig är grammatiken… 2.75        (0-5)
2. Hur många timmar … 12%        (0-100)
5. Följer den grammatiska forskningen … 1.60        (0-5)

Vad som kan konstateras i denna minienkät (se tabell 4.15) är för det första lärar-
nas bedömning av grammatikmomentet. På skattningsskalan ligger medelvärdet 
på 2.75. Många olika skäl anförs till ställningstagandet. Av de 65 svaren redovisade 
alla utom fem personer skäl till att grammatiken är viktig. Det i särklass vanligaste 
är främmandespråksargumentet (45 svar).

Många svensklärare påpekar att grammatiken är central för alla språkstudier och 
elementär för förståelsen av ett språks uppbyggnad. Ett annat argument som är 
vanligt förekommande i enkäten är grammatikens betydelse för begreppsbildning 
(22 svar): ”Man måste ha namn på det man arbetar med: språkets byggstenar.” Här 
förs ett resonemang av ca 20 lärare om behovet av begreppsbildning eller etiketter 
för att kunna nyttja och förstå sitt eget och andras språk. De grammatiska begrep-
pen är viktiga främst för att förbättra skrivandet, men även för att kunna utveckla 
det muntliga språket. Andra argument som lyfts fram av lärarna är metakogni-
tionen (10 svar) och förståelse för olika gruppers språk (9 svar). En lärare påtalar 
allmänbildning och en annan grammatikens betydelse för elevernas personliga 
utveckling.

Att grammatik inte är speciellt viktigt, framhävs i fem av svaren. De argument som 
stöttar den åsikten tydliggörs med följande citat: ”Man klarar sig i verkliga livet utan 
att kunna grammatik.” I ett enkätsvar hävdas att grammatiken inte förbättrar den 
språkliga förmågan och en annan lärare tycker att ”Ren grammatikundervisning 
ingår ej i min lärarfilosofi”.
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Uppskattningen av den tid som används till grammatikmomentet redovisas också 
i tabell 4.15. Ett överslag av svaren i enkäten visar att de 65 lärarna anser sig ägna 
cirka 12% av A-kursen i svenska på gymnasiet åt grammatiken. Här skiftar den 
personliga skattningen från 0% till 25%. Motiven till den avsatta tiden för gram-
matikmomentet varierar. Den vanligaste kommentaren till fråga två är att timan-
talet skiftar beroende på grupper och deras förkunskaper. En lärare kommenterar 
sin skattning med följande ord:

Grammatik är det avsnitt som elevernas uppskattar minst. Det är svårt att undervisa 
grammatik på ett stimulerande och intressant sätt.

Lärare som skattar grammatikinslaget relativt högt (≤12%) påpekar att eleverna 
behöver grammatiken för det eller de främmande språk som ska studeras. Någon 
kommentar finns angående hur svenskämnet skulle betraktas när det gäller gram-
matikundervisning. Ett skäl som påtalas är att grammatikundervisning inom 
svenskämnet är ett stöd för andra ämnen, i synnerhet för främmandespråksinlär-
ning. En annan kommentar är att momentet skulle behöva ges mer tid för att det 
skulle kännas riktigt meningsfullt. 

De som skattat grammatikmomentet lågt (0 - 5%) menar bl.a. att gramma-
tikmomentet borde vara avklarat på grundskolan, att de flesta elever kan så pass 
mycket att gymnasielärare inte behöver lägga in speciellt många lektioner eller att 
ett enskilt avsnitt för grammatik inte känns relevant. För dessa lärare kommer 
grammatiken in under skrivövningar eller språkriktighetsdiskussioner.

De metodiska ansatser som anförs är alltifrån renodlad grammatikundervis-
ning till att grammatiken integreras i skrivträning. Ett skäl till ett mer integrerat 
metodiskt grepp som tolv lärare framhåller, är att många elever har så dåliga er-
farenheter av just grammatikmomentet och därför kan integrationen behövas för 
att avdramatisera momentet. Lösningen för dem är t.ex. ”… att i löpande skrift ta 
itu med individers sätt att hantera språket”. Andra lösningar är att samla ihop ord, 
meningar och fraser från elevernas skrivproduktion och sedan ägna några timmar 
åt språkkorrigering.

De lärare som markerat att de behandlar grammatiken som ett eget moment, 
förklarar att metoderna handlar om genomgångar, skrivövningar och diskussioner 
samt i något enskilt fall interaktiva media eller spel. Följande uttalanden får spegla 
synsättet hos mer än hälften av alla enkätsvar:

Genomgång, egna övningar (=tillämpningar), prov. Försöker börja med någon ”provo-
cerande” övning, som kan stimulera intresset. Anknyter till främmande språk (eng, ty, 
fra).

Delar in momentet i två delar, ordklasser/satsdelar – övningar. Arbetar med olika texter 
– muntliga genomgångar, resonemang.
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Arbetar igenom momentet ’Språklära’ i Svenska övningar 1 med påföljande prov.

Beror på elevernas bakgrundskunskaper. Från det enkla till det svårare! Många övningar 
och lärarledda resonemang.

Genomgångar – förklaringar – beskrivningar – praktiska övningar – skriftligt.

Ganska traditionella genomgångar, övningar och prov.

Ordklasser: att identifiera olika ordklasser i t.ex. tidningstexter. Kortare genomgångar 
av böjningsformer. Syntaxen: exempel ur dagstidningar, rubriker ofta för att visa hur 
språket används.

En lärare anför en kontrastiv metodisk ansats och en annan påpekar det faktum att 
grammatik kan integreras, beskrivas eller behandlas i talträning (retorik). Några 
lärare anser att momentet redan borde vara avklarat på grundskolenivå och därför 
tar de inte upp grammatiken annat än på förekommen anledning. I ett fåtal enkä-
ter nämns lekar, spel och gruppaktiviteter. 

Den fjärde frågan handlar om att lärarna lägger olika stor tonvikt på momentet 
beroende på program (dvs. studie- respektive yrkesförberedande program) eller 
grupper (för vuxenutbildning). En entydig åsikt bland de 34 svaren från gymna-
sieskolans svensklärare, är att grammatiken bättre fyller sin funktion på de stu-
dieförberedande än de yrkesförberedande programmen. Orsaker som anförs är att 
elever på studieförberedande program anses ha större nytta av grammatiken pga. 
att de ofta läser främmande språk, samt att de är mer motiverade och har bättre 
förkunskaper. I flera enkätsvar sägs att grammatiken behandlas i ringa omfattning 
eller inte alls på de yrkesförberedande programmen.

Bortkastat att plåga fordonspojkar med satslösning – ordklasser får räcka
(+ h-sats/bisats).

Det finns viktigare moment för yrkeseleverna.

Grammatikmomentet blir på de yrkesförberedande programmen mer översiktligt, 
mindre innehållsrikt och gås igenom i ett långsammare tempo om det överhuvud-
taget tas upp. En liknande inställning beskriver också Brodow (1996). Lärarsvaren 
från vuxenutbildningar pekar även här mot att grupper behandlas olika beroende 
på förkunskaper, behov, intressen och lärarens personliga inställning.

Angående fråga fem, som behandlar den grammatiska forskningen, är sprid-
ningen stor bland lärarna. I det tiotal enkätsvar där det markerats att lärarna inte 
alls följer den grammatiska forskningen ges några olika skäl. En lärare poängterar 
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att den grammatiska forskningen redan på universitetet var onödig och överdriven. 
Andra skäl som nämns är att grammatik är tråkigt och att intressant litteratur och 
fortbildning saknas. Detta kan knytas till två av syftena i föreliggande arbete: dels 
att utföra en grammatikdidaktisk studie på gymnasienivå, dels att undersöka om 
grammatikundervisningen kan utföras med andra metoder än traditionell under-
visning och utvärdera resultat och attityderna kring detta.

Skattningen i de individuella svaren skiftar från 0 till 4.5 (på en sexgradig skala). 
En sammanställning av lärarsvarens gruppmedelvärde ger 1.6 i skalan. Totalt sett 
verkar inte svensklärarna ägna sig i någon större utsträckning åt grammatikforsk-
ning. Anledningen som många anför är just bristen på tid. Här tycks prioriteringar 
inom svenskämnet spela en avgörande roll, eftersom det är ett omfattande ämne 
med så många moment som lärarna ska hålla sig à jour med. Grammatikdidaktisk 
forskning står tydligen inte högst på agendan för någon av de 65 lärarna. En lärare 
tar upp bristen på didaktisk grammatikforskning i vårt land. Ett flertal av en-
kätsvaren påpekar att de gärna söker och tar till sig om nya forskningsrön kommer 
upp, men att dessa kan vara svåra att tillämpa i praktiken. En lärare som anser sig 
följa forskningen i mycket liten omfattning, uttrycker sig med följande formulering 
om sitt syfte med att ta till sig nya forskningsrön:

Främst i syfte att finna förenklingar och nya grepp. Poppa till undervisningen 
i grammatik. Dock magert resultat.

Några lärare pekar på hur de följer med i den grammatiska forskningen och de käl-
lor som nämns är: nya läroböcker, språkvård, Svensklärarföreningens tidning samt 
kollegors kunskap.
Antydningar om ett önskat nytänkande i läromedel finns också i enkätsva-
ren:

Skulle vilja utgå mer från elevernas skriftliga produktion. Det skulle vara intressant med 
ett läromedel som tar ett nytt grepp på grammatiken.

De åtta lärare som deltog i projektet bedömer jag inte som representativa för mi-
nienkäten som helhet (se 3.8). Fem av de åtta lärarna uttrycker tydligt att gram-
matikmomentet är mycket viktigt att gå igenom och bearbeta, två lärare anser att 
detta lika gärna kunde vara en integrerad del i skrivandet och en lärare påpekar 
vikten av att göra området lekfullt, att man på så många sätt som möjligt skulle 
locka fram glädjen i undervisningen. Jag tror att de ligger högre i skattningsskalan 
angående hur viktigt momentet är och hur många timmar de lägger ned på områ-
det jämfört med svensklärarna som besvarade enkäten. Vidare har jag en känsla av 
att denna lärargrupp följer med den grammatiska forskningen i större utsträckning 
än de 65 lärarna.
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4.6  Elevernas erfarenheter av två olika metoder i grammatik

För att bredda undersökningen och få en mer komplex bild kompletterades den 
kvantitativa undersökningen med en kvalitativ i form av intervjuer och öppna en-
kätsvar (se 3.3). Totalt intervjuades tolv elever varav fyra elever från LS-gruppen, 
var och en med en renodlad lärstil (visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil), fyra 
elever från T-gruppen, två från LS & T samt två från T & LS- konstellationen.

Bland de fyra T-eleverna var den gemensamma inställningen att grammatikmo-
mentet varit tråkigt och ointressant. Två av T-eleverna kom från yrkesförberedande 
program och två från vuxenutbildning. Den typ av metodik som används är den, 
enligt eleverna, typiska strategin för de teoretiska ämnena.

Vi får aldrig göra på nåt annat sätt. Det är bara att t.ex. skriva in rätt svar på en stencil 
eller lyssna på en lärare som bara pratar, skriver på tavlan och så får vi skriva av det lära-
ren skrivit (Y-elev).

Även om lärarna försöker utgå från oss, så är det mycket att lyssna, skriva och läsa på 
lektionerna (vuxenstuderande).

De fyra LS-eleverna (två från yrkesförberedande klass och två från studieförbere-
dande klass), som är och var typiska för någon av de fyra sinnesmodaliteterna (vi-
suell, auditiv, taktil eller kinestetisk), uttrycker inte så många känslor av leda utan 
mera känslor av vad som varit positivt. Det är t.ex. variationen av material, möjlig-
heten att få röra sig eller att kunna antingen arbeta själv eller med andra. Om att få 
möjlighet att arbeta utifrån sin individuella lärstil, fälldes följande kommentarer:

Det är bara att läsa så förstår man (den visuelle eleven).

Bra att kunna fråga läraren och få svar i en mindre grupp...  Intressant med diskussioner  
mellan oss elever (den auditive eleven).

Jag hatar att sitta still så det var perfekt för mig med spelen. Jag har alltid något i hän-
derna annars (den taktile eleven).

Jag är väl trög. Jag vet inte. Det ligger väl i bakhuvudet och pyr… och sen bara kan jag… 
(den kinestetiske eleven).

Jag mindes via bilder och serieteckningar. (Den kinestetiske eleven, apropå att han
hade bättre resultat på femveckorstestet jämfört med slutprovet).

De två elever som först arbetade traditionellt och sedan med lärstilsmetodik, be-
klagade det sätt som de fick börja på. Den traditionella undervisningen kändes för 
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dem tung och komprimerad, som korvstoppning. Det var deras bestämda upp-
fattning att de genom spelen och de fysiska övningarna mindes bättre. Dessutom 
inbjöd det praktiska grammatikmaterialet till ett bättre samspel mellan de stude-
rande. De kunde på ett konkret och praktiskt sätt hjälpa varandra. Dessa två elever 
menade att det var intressantare och roligare lektioner, när de inte bara behövde 
läsa ur en bok. Brodow (1996) och Strömqvist (1993b) beskriver ett liknande 
fenomen i grammatikinlärningen och benämner undervisningsformen laborativa 
övningar. Med böcker var det svårare att lära sig grammatik och området verkade 
större och mera kompakt, jämfört med den anpassade metodiken. En elev uttalade 
sig på följande sätt:

I det andra får man leka fram det (T & LS-elev).

De två elever som först började med lärstilsanpassade metoder och sedan studerade 
traditionellt upplevde en besvikelse när det andra momentet, satsdelar, påbörjades.

Det var som om man blev blåst på konfekten! Nu när vi kommit in i ett otraditionellt
sätt att arbeta fick vi inte fortsätta med det (LS & T- studerande).

Dessa två elever medgav också att det varit lite svårt att börja arbeta utifrån de fyra 
sätten. Lite skeptiska var de allt. Dock gav de uttryck åt en viss tillförsikt inför sitt 
fortsatta lärande, därför att de hade blivit medvetna om sina individuella lärande-
strategier främst via den personliga lärstilsanalysen.

Ett problem med den lärstilsanpassade undervisningen var att det kunde bli 
rörigt och stökigt i klassrummet när alla agerade på olika sätt och detta utgjorde 
ett störande moment för vissa. Många elever tycktes bli så involverade i t.ex. spelen 
eller diskussionerna, att de glömde bort att vissa klasskamrater höll på med att 
skriva eller läsa och behövde tystnad. Tydligt var att just de fysiskt aktiva inlär-
ningsmetoderna skapade ett högre ljudläge i diskussionerna. Det fanns inslag av 
tävlingsmoment i spelen, vilket engagerar känslorna och många elever ville vinna 
eller försöka skaffa sig poäng, vilket de ibland måste argumentera för. De kineste-
tiska övningarna, stationsspelen, charaderna och tipsslingorna, skapade i sig rörelse 
och fysisk aktivitet. De traditionella klassrummen satte också vissa gränser för 
arbetet med lärstilsanpassad undervisning. Några lärare utnyttjade grupprum eller 
korridorer för enskilt arbete eller fysiska aktiviteter.

I de öppna enkätkommentarerna beskrivs i uppskattningsvis 3⁄4 av svaren lärstils-
metodiken i positiva ordalag. Några omdömen är följande:

Det var mindre jobbigt.

Jag mindes bättre tack vare allt praktiskt, färgglatt material.
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Det var ett positivt sätt, därför att vi inte behövde sitta stilla och lyssna på en lärare.

Det var roligare, vilket medförde att vi kände oss mer motiverade och därmed lärde oss 
bättre.

Det var positivt att få arbeta i sin egen takt utan lärarens genomgångar och därför kände 
jag mig mer koncentrerad.

De lärstilsanpassade metoderna gav omväxling.

I några av de öppna svaren kommenterades den traditionella undervisningen i ne-
gativa ordalag, vilket kan belysas av följande citat:

Bara läsa, man kan ju inte få in nåt i hjärnan då!!

Uppskattningsvis är 1⁄4 av kommentarsvaren neutrala eller negativa i beskrivningen 
av lärstilsanpassad undervisning. De mer neutrala kommentarerna betonar att me-
toderna inte spelade någon roll för dem, att de kunde lära sig på alla sätt eller att de 
inte visste vilket som varit bättre. De mer negativa beskrivningarna av lärstilsmeto-
diken handlar om att det var jobbigt, att den traditionella undervisningen passade 
bättre för just den eleven, att de ändå inte skulle minnas grammatiken eller att de 
var besvikna över resultatet från den lärstilsanpassade metodiken:

Jag lärde mig inte alls mycket med den metod som skulle passa mig.

Ett problem med den anpassade metodiken tydliggörs i kommentarer framför allt 
från vuxengruppen, som pekade på problemet med att lära om för att tillämpa ett 
annat inlärningssätt.

Jag har blivit undervisad i det traditionella sättet och det tog lite tid att ställa om till
en ny undervisningsform.

Erfarenheter från lärarnas sida presenteras närmare under avsnitt 4.5 där bl.a. upp-
läggning av momentet och arbetsskillnader beroende på metodik diskuteras.

4.7 Förståelse för nyttan av grammatik

För att få en insikt i hur eleverna uppfattade grammatikens nyttoaspekter behand-
lades denna fråga inte bara i enkätform utan även i intervjuerna. Nedan följer en 
analys av denna fråga, först utifrån lärarnas beskrivningar av vad som hände under 
lektionerna och sedan elevernas uppfattningar som de framgår såväl i intervjuer 
som av de öppna frågorna i enkäten.
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4.7.1 Att föreskriva nyttan eller att locka fram förståelse?

Förståelse för nyttan av grammatik diskuterades i lärarintervjuerna. Lärarna hade 
inte inledningsvis i arbetet med grammatiken uttryckt de möjliga nyttoaspekterna 
av momentet. Däremot kom diskussioner och frågor upp under arbetets gång. Vid 
en analys av lärarnas beskrivningar av diskussioner om grammatikens nyttoaspek-
ter kan följande sammanfattning ges:

Lärare A arbetade med två metoder: en renodlad kontrollgrupp, Y1, med tradi-
tionell undervisning och en experimentell grupp, S2, som arbetade lärstilsanpassat. 
Denna lärare uttryckte att ju längre arbetet med grammatik framskred i kontroll-
gruppen, alltså den som arbetade traditionellt, desto fler diskussioner uppkom om 
nyttan av detta område. Många elever kände leda och tristess och läraren förklarade 
att hon verkligen försökte diskutera med och övertyga eleverna om grammatikens 
nyttoaspekter. När det blev tråkigt och enformigt återkom ofta följande elevfrågor: 
Varför ska vi kunna det här? Vad är det här bra för? Lärare A upplevde att ingen 
av eleverna i kontrollgrupp Y1 uttryckligen kom underfund med och diskuterade 
nyttoaspekterna av grammatiken i positiv bemärkelse. Hon menade att det snarare 
var så, att dessa elever på grund av arbetssättet i negativa ordalag beklagade gram-
matikens existens och förmodligen skrämdes av innehållet.
När samma lärare (jfr ovan) utgick från lärstilar i S2, upplevde hon färre 
negativa diskussioner om nyttoaspekterna med eleverna. Hon erfor att när 
eleverna använde lärstilsanpassade metoder och tyckte att det var roligt, 
genererade denna metod andra typer av elevreaktioner:

Det är snarare så att eleverna i S2 själva genererade frågor och funderingar om hur viktig 
grammatiken är. De ville inte ha förklaringar av mig utan det var  snarare så att de reso-
nerade med varandra. Ibland ville de veta rätt svar av mig (lärare A).

Lärare D, som genomförde grammatikmomentet i en renodlad experimentell 
grupp, poängterade i intervjun att det lärstilsanpassade arbetssättet inbjöd till 
djupare reflektioner om nyttoaspekter än vad som var fallet med traditionell gram-
matikinlärning. Hon påpekade att materialet och övningarna kopplat till flexibla 
grupper skapade en god plattform för elevernas egna reflektioner. Av samma åsikt 
är lärare C (LS & T).

Materialet i sig och elevernas fysiska aktiviteter skapar reaktioner om innehållet. Ofta 
kunde jag höra deras egna tankar om varför vi ska ”göra det här”. Om de ställde frågan 
”varför” till mig gav jag naturligtvis mina åsikter, men oftast kom tankarna från dem 
själva i samtalen eller i stundens hetta när de t.ex. spelade spelen (lärare D).

Denna lärare var också av den bestämda uppfattningen att de taktila och kineste-
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tiska övningarna i sig stimulerade elevernas reflektioner. Hon hade uppmärksam-
mat att många elevsamtal kom igång och inspirerades när de rörde sig och löste 
uppgifter eller lärde in innehållet fysiskt. I hennes grupp ville de flesta elever pröva 
de fysiskt aktiva metoderna, vilket i sig var motivationsskapande.

En annan lärare som också arbetade enbart med anpassade metoder var lärare 
H. I hennes vuxengrupp förekom både ifrågasättanden och spontana insikter om 
grammatikens berättigande. Denna lärare underströk att vissa av dessa elever fun-
derade över den personliga nyttan av grammatiken och momentets existensberät-
tigande. Hon framhöll också det faktum, att de sex argumenten som behandlades 
i elevenkäten inte hade diskuterats med lärarna före projektets genomförande samt 
att det inte råder enighet om vissa av argumenten i den vetenskapliga forskningen.

En renodlad kontrollgrupp var V1. Lärare E framhävde att hon i efterhand var 
tvungen att tydliggöra olika argument för grammatikens plats i kursen. Denna 
vuxengrupp godtog vissa argument medan andra ifrågasattes eller förkastades, en-
ligt läraren. Hon ansåg sig ha lätt för att resonera med vuxna och hon accepterade 
deras åsikter även om de skilde sig från hennes egna. Det argument hon upplevde 
som mest acceptabelt var det klassiska skriva-argumentet. Ingen i denna grupp 
ifrågasatte arbetsområdet, enligt läraren, utan den klassen uppvisade mera den 
inställningen att grammatiken var ”nödvändig men jobbig”.

Två lärare som bearbetade momentet med båda undervisningsmetoderna, F och 
G, kunde under arbetets gång inte märka någon skillnad i elevernas frågeställ-
ningar beroende på metod.

Lärare B, som arbetade med Y2- gruppen (T & LS), ifrågasätter själv gramma-
tikstudierna i den form de nu bedrivs, dvs. alltför fragmentariskt under en alltför 
kort tid. Hon beskrev hur lärstilsanpassad metodik jämfört med den traditionella 
inbjöd till diskussioner på en djupare nivå där många fler elever deltog.

Sammanfattningsvis verkar tendensen vara, med utgångspunkt i lärarnas upp-
levelser, att lärstilsanpassad metodik i större utsträckning lockar fram elevernas 
egna insikter om nyttan av grammatikkunskaper jämfört med den traditionella 
undervisningen.

4.7.2  Elevperspektiv på nyttoaspekterna

För att bättre förstå elevernas upplevelse av nyttoaspekterna behandlades denna 
fråga i intervjuerna med de olika eleverna. Dessutom redogörs nedan för de öppna 
kommentarsvaren i enkäten.

I intervjuerna framkom en viss skillnad i betoningen av nyttoargumenten. T-
eleverna anförde framför allt att skrivandet förbättras genom goda grammatikkun-
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skaper. De ansåg också att med grammatiska färdigheter kan missuppfattningar 
människor emellan minska, att man genom grammatikkunskaperna också kan 
lära sig att tala rätt vilket förstärker inlärning av nya språk. En av eleverna, en 
vuxenstuderande, var totalt emot grammatikmomentet och menade att man dels 
inte kan uttrycka sig korrekt eller skriva rätt svenska, dels att hon hade klarat sig i 
48 år utan grammatikkunskaper och därför var mycket skeptisk.

De fyra intervjuade eleverna i blandgrupperna (LS & T och T & LS) poäng-
terade också andra argument såsom: ”… så att man inte säger fel i svenskan eller 
engelskan…”, grammatikens roll för att utvecklas som individ eller nyttan av gram-
matik för förståelse av olika sociala grupper. Dessa elever betonade vidare att gram-
matiken behövdes för att kunna tala, prata och uttrycka sig rätt.

De fyra eleverna från de renodlade LS-grupperna uttryckte sig mest positivt om 
grammatikkunskaperna. En av LS-eleverna begrundade grammatikens roll för sin 
egen språkutveckling och för förståelse av sig själv med följande ord:

Det gäller ju att tänka efter varför man säger som man gör och förstå varför man ut-
trycker sig på ett visst sätt. Tänk om vissa saker bara inte betyder något egentligen och 
om jag inte kan stå för vad jag säger! Jag tror att med grammatiken kan jag bättre preci-
sera mig emot andra och mig själv.

Vid en genomgång av enkätsvarens öppna reflexioner framskymtar en fyllig bild av 
grammatikens nyttoaspekt. Med utgångspunkt i de fyra huvudgrupperna (T & T, 
T & LS, LS & T, LS & LS) kan en tendens skönjas, nämligen att kommentarerna 
är färre, mer fragmentariska och kortare i T & T-gruppen om grammatikens nyt-
toaspekt jämfört med de tre andra grupperna.

Grammatikens nytta för tänkandet (påstående 5) har fått vitt skilda kommentar-
svar, alltifrån att grammatiken kan spela roll i detta avseende till att den är irrele-
vant. Följande citat får synliggöra ytterlighetsåsikterna:

Bra med grammatiken. Har fått tankeställare!
Grammatik och psykologi är två helt skilda saker och borde hållas isär.

I T &T-gruppen förekom omdömen av följande slag, som gäller huruvida eleverna 
tack vare grammatiken fått insikter om människors tänkande:

Varför skulle jag det?
Jag kan ju redan tänka!

Grammatikens nytta för studier av främmande språk (påstående 6) hade i särklass 
de flesta kommentarerna och de mest positiva infallsvinklarna om grammatikens 
nytta. Insikterna handlade om följande:
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Ju mer man kan om sitt eget språk desto mer hjälp har man vid främmandespråk-inlär-
ning.

Grammatiken är grunden för all annan språkinlärning.

Alla måste kunna minst ett främmande språk i dagens samhälle och då är grammatiken 
viktig och nyttig kunskap.

Ska jag arbeta utomlands måste jag ju kunna språket någorlunda.

De fåtal negativa uttalandena om grammatikens nytta för främmandespråkinlär-
ning betonade tidigare misslyckanden, att den eleven ändå inte behövde ett ytter-
ligare språk eller att det är lätt för en svensklärare att ha åsikter om grammatikens 
nytta men svårare för en elev. Två elever förklarade uppfattningen att de lär sig 
grammatiken i ett främmande språk bäst genom att bo och leva i landet, inte ge-
nom att studera området i skolan.

Grammatikens nytta för metakognitionen (påstående 7) lockade inte till speciellt 
många öppna kommentarer. De fåtal svar som nedtecknades handlar om, att med 
grammatikkunskaper kan man lättare lägga märke till sitt eget och andras språk, 
så att man kan korrigera sina fel och att det är genom grammatikkunskaper man 
blir mer medveten om sitt eget språk.

Efter påstående 8, som handlar om grammatikens nytta för att utveckla skrivandet, 
finns många elevkommentarer, de allra flesta i positiva ordalag. Några av de argu-
ment som framfördes är följande:

Jag känner mig säkrare i språket.

Det är väl det som är meningen med grammatik.

Det är viktigt att kunna veta vad som är rätt och fel. Man skriver bättre meningar.

Man vet hur man ska böja ord.

De mer negativa utläggningarna till påståendet underströk att de redan kunde 
skriva även om de inte känner till reglerna. Ett belysande citat:

Man behöver inte veta att det är ett substantiv. Man kan skriva ändå.

Grammatikens nytta för att förstå olika grupper (påstående 9) lockade inte heller till 
särskilt många kommentarer. Det som poängterades är mänsklig förståelse och 
bättre socialt klimat människor emellan. I några svar vinklades frågan mot kultu-
rella yttringar varvid eleverna menade att med förståelse om andra gruppers språk 
kan mobbing och främlingsfientlighet motarbetas. Någon elev ansåg att frågan ej 
var intressant.
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Efter påstående 10, som behandlar grammatikens nytta för den personliga utveck-
lingen, kan man läsa många olika beskrivningar, både positiva och negativa. De 
positiva handlar om nyttan av grammatik för att kunna skriva ned sina känslor, 
att man lättare kan bli förstådd och få ett bredare ordförråd liksom att gramma-
tikkunskaper kan öka den kommunikativa förmågan varigenom man lättare kan 
skapa olika sociala kontakter. De negativa utläggningarna påpekar att grammatik 
inte alls påverkar ens personlighet utan att upplevelser danar jaget.

Vad jag saknar i kommentarsvaren till fråga tio är insikten om att människan är en 
komplex varelse som har ett komplicerat sätt att uttrycka sig på förutom åsikter om 
språkförmåga och kognitiva kopplingar. Inte heller berördes genusfrågor.

4.8  Lärarnas förhållningssätt och prestationer

Proceduren inför arbetet presenteras i avsnitten 3.5 och 3.6.5. Alla lärare var väl 
medvetna om följande förutsättningar inför studien:

a) studien måste först presenteras och eleverna måste ge sitt godkännande
b) den egna lärarprestationen bör ligga på en så jämn nivå som möjligt, dvs. läraren 
måste vinnlägga sig om att arbeta lika bra, entusiastiskt och kunnigt med båda 
undervisningsmetoderna.

Studien presenterades och godkändes innan arbetet påbörjades. Samtliga lärare var 
av uppfattningen att alla skolklasser (även kontrollgrupperna) kände sig utvalda 
och att eleverna på något vis uppskattade uppmärksamheten.

När det gäller synen på den egna lärarprestationen och förhållningssättet märk-
tes en samstämmig erfarenhet bland de lärare som arbetade med grammatiken 
på två olika sätt, dvs. lärare A, B, C, F och G. Den åsikt som framkom hos dessa 
lärare var att det krävdes mer av dem personligen för att motivera eleverna och få 
dem att klara arbetet när de undervisade utifrån ett traditionellt sätt. De fick då 
lägga mer personlig kraft och entusiasm i den traditionella undervisningen, därför 
att eleverna var mindre fysiskt aktiva och mer uttråkade.

Helt klart fick jag bemöda mig mer för att motivera eleverna, vara glad och entusiastisk 
och hitta intressanta exempel när jag arbetade traditionellt, därför att eleverna var ut-
tråkade. När jag arbetade med anpassad metodik behövde jag inte föreläsa om allt och 
arbetet bara flöt på. Ibland kände jag mig faktiskt överflödig i klassrummet (lärare A).

Ambitionen var för samtliga åtta lärare att visa entusiasm inför momentet, obero-
ende av metod. En av lärarna poängterade, att även om detta varit en viljeinrikt-
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ning, kunde hon inte bedöma om hon lagt in värderingar, omedvetet eller under-
medvetet. Denna lärare tänkte under arbetets gång på, att medvetet hålla samma 
nivå på instruktionerna och beskrivningarna och inte värdera eller rangordna på 
något sätt, t.ex. att betona spelens fördelar och andra metoders nackdelar. Tre an-
dra lärarröster apropå att inte framhäva någon av metoderna får exemplifieras med 
följande citat:

Jag ville inte att jag skulle vara en tråkig lärare, som bara står och maler. Jag ville göra 
det intressant ändå under det traditionella. För man kan göra det traditionella till något 
jättetråkigt, men det ville inte jag (lärare D).

Jag ville inte verka för glad och glättig nu när vi provade på något nytt inom  svenskan 
(lärare F).

För mig blev det bättre struktur under de traditionella lektionerna och jag tappade lite 
greppet  på gruppen under lektionerna med lärstilsmetodik. Några elever tyckte att jag 
strulade till det för dem (lärare G).

För att få den traditionella undervisningen att fungera behövdes tydligen en kraft-
full motivationsskapande inställning från lärarna. Så här uttryckte sig lärare E 
apropå den traditionella undervisningen i grammatik:

Det handlar mer om att få igång motivationen än att koncentrera sig på själva innehållet. 
Jag har alltid varit intresserad av grammatik så jag tror att det påverkar eleverna positivt 
(lärare E).

En annan stor skillnad mellan de två metoderna, vilket framkom i intervjuerna, var 
att den traditionella undervisningen mer fokuserade på lärarens ämneskunskaper 
och dennes prestationer. Lärstilsmetodiken var mer elevengagerande. En lärare me-
nade att eleverna blev mer intresserade av grammatik när de utgick från elevernas 
lärstilar jämfört med de traditionella lektionerna. Eleverna verkade lättare kunna 
koppla grammatiken till verkliga livet när momentet innehöll aha-upplevelser och 
engagemang.

En konsekvens av de två olika metoderna var att förberedelserna skilde sig åt: den 
förstnämnda krävde grammatikteoretiska förberedelser medan den andra förut-
satte en större förståelse av materialet och metodiken.

Det kändes tyngre med den traditionella eftersom jag gjort det så många gånger. Det är 
mer fokus på mig och det kräver att jag tänker. Sedan är det inte bara att sätta sig och 
vila när de arbetar med lärstilarna, men det är engagerande på ett helt annat sätt och 
eleverna tar mer ansvar (lärare C).
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Ingen av lärarna hade tidigare använt sig av material inom grammatiken som ut-
gick från elevernas perceptuella preferenser, så detta var nytt för samtliga. De fick 
färdiga övningar och färdigt material och en lärare frågade sig om hon skulle ha 
kunnat komma på dylikt material själv. En gemensam åsikt var att det tog mer tid 
än beräknat att arbeta med den lärstilsanpassade metodiken, dock inte längre än 
den traditionella undervisningen. Snarare var det så att lärarna behövde mer tid för 
att förvissa sig om att lektionerna blev riktigt bra med LS-materialet. Dessutom 
krävde den anpassade metodiken mer förberedelser om hur de praktiskt skulle or-
ganisera rummet och allt material. Flera av lärarna upplevde att det kändes ovant 
att arbeta på detta sätt. De hade ingen erfarenhet av undervisningsmetoden och 
flera av lärarna tyckte att det krävdes mycket av dem som ledare.

Materialet och övningarna med grammatikarbetet med utgångspunkt i lärstilar-
na upplevdes av samtliga lärare som positivt och inte alls som kanske befarat barns-
ligt eller trivialt. Två av lärarna påpekade att vissa övningar inbjöd till diskussioner, 
vilket sällan var fallet i den traditionella undervisningen, där det mer handlade om 
att hitta rätt svar på övningarna.

Lärstilar i sig inbjuder mer till diskussioner om hur man  t.ex. lagt korten i ett
spel och hur man tänker (lärare D).

Lärarna menade att många gånger när de har arbetat med grammatik, har de gått 
igenom innehållet på tavlan och sedan har eleverna fått arbeta med likartade öv-
ningar. De lärare som arbetade med båda metoderna hävdade att eleverna blev mer 
entusiastiska med lärstilsanpassad undervisning jämfört med den traditionella och 
att många av övningarna var roliga. I grammatik är det många termer och begrepp 
och med den anpassade metodiken blev innehållet konkretare. Vissa vuxna elever 
tyckte dock inte alls om lärstilsmetodiken. Det gjorde lektionerna röriga för dem 
som ville ha struktur. Några var också skeptiska till materialet. Detta märktes dock 
inte i ungdomsgruppen.

Uppfattningen om de traditionella läromedlen i svenska för A-kursen var sam-
stämmig: de är ganska likartade och enformiga. Det har inte tillkommit nytän-
kande i någon betydande omfattning de senaste 20 åren, enligt de åtta lärarna (jfr 
Nilsson, 2000 och Ullström, 2000).

En viktig synpunkt från en lärare var att om man ska undervisa i grammatik, 
måste man ha god tid på sig och inte bara skrapa på ytan. En annan uppfattning 
från flera pedagoger var att en majoritet av eleverna har inställningen att gramma-
tik är svårt och då måste man gå igenom och öva mycket. Om läraren tar för givet 
att eleverna tycker att grammatik är tråkigt, kommer momentet inte alls att lyckas. 
Läraren måste lätta på den inställningen, enligt flera av de medverkande lärarna.

En konsekvens av grammatikmomentet när det undervisas med lärstilsanpassade 
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metoder, enligt tre lärare, får illustreras med orden ”…vilda diskussioner om olika 
lärstilar…”  och följderna blev att vissa klasser ifrågasatte en del lektionsplaneringar 
och även andra lärares arbetsmetoder och ledarstilar.

Lärarens roll diskuterades med samtliga elever under intervjun. En halvöppen 
övergripande intervjufråga var hur eleven upplevde lärarens sätt att arbeta med mo-
mentet och efterföljande diskussion handlade om den egna elevprestationen. Den 
allmänna meningen bland dessa tolv elever var, att just den lärare de hade under 
grammatikmomentet inte spelade någon större roll för den individuella motiva-
tionen. Alla åtta lärare bedömdes som kapabla inom området och som sociala och 
mycket dugliga lärare (se avsnitt 3.8). Eleverna sade sig ha respekt och förtroende 
för sina lärare. Några elevröster:

Det spelar inte så stor roll vilken lärare man har, bara hon inte är för hård eller snäll 
(T-elev).

Hon visar att hon vill eleverna väl. Då försöker man också arbeta även om det är tråkigt 
(LS & T-elev).

De fyra elever som hade lärt sig grammatiken på två olika sätt (LS & T samt T 
& LS) upplevde inte att lärarna betedde sig på något annorlunda sätt beroende på 
metodik. Kommentarer från var och en av de fyra eleverna:

Hon försöker ju alltid att vara vänlig och peppa oss och hon vill ju att vi ska bli intres-
serade av svenskan. Inte märkte jag någon skillnad på hur hon var under grammatikmo-
mentet (LS & T-elev, yrkesförberedande program).

Hon var noggrannare under den vanliga grammatiken och lite struligare under den an-
dra… då med spelen. Men, nej, jag tyckte inte hon var på något annat sätt under hela 
tiden (LS & T-elev, yrkesförberedande program).

Hon bemödade sig om det hon kunde på båda sätten. Det är just det som jag uppskattar 
… att läraren visar intresse för oss och ämnet. Och det gjorde hon på båda sätten, tycker 
jag (T & LS-elev,vuxenstuderande).

Hon började ju med grammatiken på det vanliga sättet så att jag åtminstone tyckte att 
det var OK att arbeta så… Sedan med korten och spelen var det ovanligt med grammatik 
å det passade inte för mig så jag arbetade med en kamrat med frågorna. Hon var sig lik 
under hela tiden, varken gladare eller surare … eller nåt annat. Jag tror att det enda hon 
ville var att vi skulle lära oss det, för hon verkar ju tycka att det är viktigt …(T & LS-
elev, vuxenstuderande).

Det samlade intrycket av lärarnas prestationer är att de lyckades genomföra studien 
på ett tämligen enhetligt sätt och att eleverna var nöjda med deras prestationer, 
oavsett metod.
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4.9 Övriga infallsvinklar

Hur grammatikundervisningen skulle kunna göras intressantare för eleverna 
kommenterades av såväl elever som lärare, både i intervjuerna och i de öppna en-
kätsvaren. I enkäterna framkom faktorn variation. Ju svårare ett moment är desto 
viktigare tycks denna faktor framstå. Variation som en positiv infallsvinkel i gram-
matikundervisningen framkom i alla fyra elevkonstellationerna.

Det är alltid bra att få prova på olika arbetssätt. Då ser man vad som passar.

En annan effekt av olika sätt att arbeta var, enligt några enkätsvar, att alla får en 
bättre möjlighet. Både lärare och elever påpekade också att undervisningen i första 
hand ska sätta eleven i centrum.

Det är ju ändå jag som ska lära mig och därför borde jag få lära mig på det sätt
jag finner lämpligast. Det kan i många fall ge friare och roligare inlärning.

Dock fanns det några få elever som inte gillade alternativen. Dessa ansåg att med 
valmöjligheterna följde mer ansvar och att det är svårt att veta vilken metod som 
passar bäst. Några påpekade också, som tidigare nämnts, att den lärstilsanpassade 
metodiken skapade ett rörigare studieklimat. En annan elev skrev att metoderna 
för honom inte var så viktiga utan hans mål var att bli klar med kursen så fort som 
möjligt.

En viktig aspekt som framstod som en skillnad mellan ungdomar och vuxna, 
var de vuxnas insikter om att lärstilsundervisning skilde sig från de metoder de var 
vana vid från sin skoltid. Flera vuxenstuderande uttryckte att de fick ställa om från 
det gamla sättet att lära. Detta var inte bara positivt, utan tog också tid. Dessutom 
var några vuxna tveksamma om det nya skulle fungera bättre. Ungdomarna var 
mer vana vid kort, spel och lekar som lärandemetoder. Ingen uttryckte sin all-
männa skepticism mot metoderna i sig, utan funderade bara på om de verkligen 
passade deras personliga stil.

Andra skillnader mellan åldersgrupperna var några vuxnas betoning av att den 
tidigare grammatikinlärningen skapat dåligt självförtroende hos dem under skol-
tiden.

Jag vågade inte skriva sånt som andra skulle läsa (vuxenelev i LS & LS-gruppen).

Det finns även tydligare åsikter bland de vuxna om grammatikens stora värde som 
kunskap. Genom misslyckanden inom detta område eller oförmåga att lära sig 
grunderna, tycks självförtroendet ha påverkats negativt för vissa individer. Dessa 
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har dragit slutsatser av grammatikmisslyckandet för såväl skrivande som för den 
egna förmågan att lära sig.

En annan skillnad var att några vuxna poängterade vikten av att förstå vad det 
var de skulle göra. De ville i större utsträckning veta vad de skulle göra och varför 
i jämförelse med ungdomarna, vilka mer anpassade sig till lektionerna utan att 
ifrågasätta eller reflektera över mål och mening.

De vuxna betonade också mer nyttan av grammatiken, vikten av att läraren för-
klarade innehåll och arbetssätt och att läraren byggde på deras egna erfarenheter 
inför momentet.

En intervjufråga handlade om vem som styr valet av undervisningsmetoder. 
Gymnasieeleverna var ganska eniga om att läraren till största delen styr. De vuxna 
ansåg i högre grad att de fick och kunde vara med och påverka i denna undersök-
ning. Lärarna själva tyckte att de gav ramarna och vissa valmöjligheter, men oftast 
accepterade eleverna lärarens styrning. Lärarna å sin sida tyckte att de i gramma-
tikundervisningen till stor del styrdes av läroböcker, skolans tradition, den egna 
utbildningen, tidsbegränsningar och prioriteringar samt av styrdokumenten. När 
det gäller läromedlens påverkan ansåg fyra av lärarna att dessa i stor utsträckning 
styrde grammatikundervisningen, medan de andra fyra bedömde att de på ett gan-
ska fritt sätt valde bland olika läromedel.

Ett viktigt tema som återkom i samtliga intervjuer var att eleverna hade hållit på 
med momentet på högstadiet med varierad framgång. Något som förvånade dem 
var att de hade glömt så mycket. Gymnasiemomentet var egentligen till stor del en 
repetitionskurs, om man jämför grundskolans läroböcker med avseende på gram-
matik.

Ett annat tema som återkom i intervjuerna var skolans teoretisering och beto-
ningen på att läsa och lyssna för att tillägna sig viktiga kunskaper. Följande citat 
om elevers problem att läsa sig till kunskap är belysande:

Det är ganska svårt att läsa sig till det man gör. Det är samma sak som om man är hem-
ma och t.ex. ska skruva i en skoter. Man behöver inte sitta och läsa i en instruktionsbok 
för att förstå det (kinestetisk LS-elev).

Att lära sig sådant som upplevs svårt och nytt behöver nödvändigtvis inte handla 
om att eleverna måste läsa eller lyssna för att lära in och förstå kunskapsstoffet. 
Eleven ovan har förstått att inlärning handlar om olika sätt att lära sig. Frågan är i 
vilken mån andra aktörer i skolsystemet också insett detta och tagit konsekvenserna 
därav.

Grammatik anses generellt sett vara ett ganska viktigt moment bland gymna-
sielärare. En del av svenskämnet ägnas åt detta moment, men lärarna följer inte i 
någon större utsträckning den forskning som bedrivs inom området, enligt mini-
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enkäten i föreliggande arbete. En uttalad orsak är tidsbrist. En verklig förklaring 
kan vara bristen på didaktisk grammatikforskning i Sverige.

Intervjuerna med lärarna och eleverna gav en tämligen likartad bild som den 
kvantitativa undersökningen. Attityder, resultat, förståelse för nyttan av grammatik 
och bedömning av momentet påverkades av undervisningsmetod. Däremot visade 
intervjuerna lärarnas dilemma inför lärstilsanpassad metodik i grammatikunder-
visningen, i så måtto att det ansågs vara intressant, men förknippat med vissa svå-
righeter, framför allt att sätta sig in i materialet och att organisera klassens arbete i 
praktiken. Medvetenheten hos lärarna om att förhålla sig så neutrala som möjligt, 
oberoende av undervisningsmetod, fanns hos varje deltagande pedagog, men några 
av lärarna fick uppbåda ännu mer ”grammatikglöd” och engagemang när de följde 
den traditionellt undervisningen.

Såväl eleverna som lärarna uttryckte en frustration i initialskedet inför gram-
matikarbetet med de lärstilsanpassade metoderna som plattform. När motståndet 
vikit undan, verkade eleverna ha förstått att det finns flera olika sätt att lära sig 
grammatik. Då kom också känslor av hopp, men även besvikelse över tidigare 
episoder i skolan.

4.10 Sammanfattning av resultatet och forskningshypoteserna

Resultaten i denna studie och relationerna till forskningshypoteserna sammanfattas 
nedan. Därefter följer en sammanfattning av de mer kvalitativa aspekterna i stu-
dien. Diskussioner och slutsatser av dessa resultat behandlas i kapitel 5.

4.10.1 Sammanfattning av hypoteserna

I den kvantitativa delen av studien ställdes sex hypoteser upp. Dessa följer nedan 
med en verifiering eller falsifiering.

H 1: Om elever får arbeta utifrån sina lärstilspreferenser (styrkor), så föreligger skillna-
der på provresultat  i grammatik jämfört med traditionell undervisning.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Hypotes H1 godtas där-
för att medelvärdesanalys av provresultaten på samtliga tre stora grammatiktester 
visar att undervisning utifrån elevernas lärstilar ger signifikanta differenser (p≤ 
.01) jämfört med traditionell grammatikundervisning. Detta påvisas även i de två 
deltesterna där varje undervisningsmetod jämförts i alla åtta elevgrupper. Det är 
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alltså statistiskt säkerställt att elever som får arbeta utifrån sina lärstilspreferenser 
(styrkor) får bättre provresultat i grammatik jämfört med elever som får arbeta 
utifrån traditionell undervisning.

H 2: Om elever arbetar med utgångspunkt i sina lärstilar, så visar minnesbehållningen 
av grammatikmomentet skillnader jämfört med traditionell undervisning.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Hypotes H2 godtas i un-
dersökningen. Medelvärdesanalys ger en signifikant differens (p≤ .000) mellan de 
båda grupperna. Det är alltså statistiskt säkerställt att elever som arbetar med ut-
gångspunkt i sina lärstilar visar bättre minnesbehållning av grammatikmomentet 
jämfört med elever som arbetar utifrån traditionell undervisning.

H 3: Om elever får arbeta med hänsyn tagen till sina lärstilar, så föreligger skillnader 
i attityder till grammatik jämfört med traditionell undervisning.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Hypotes H3 godtas med 
tanke på att medelvärdet i attitydtesterna via en SDS-skala påvisar signifikanta 
skillnader (p≤ .01) mellan den grupp som arbetade utifrån den anpassade metodi-
ken, jämfört med de elever som arbetade med utgångspunkt i traditionell under-
visning. Det är således statistiskt säkerställt att elever som får arbeta med hänsyn 
tagen till sina lärstilar har mer positiva attityder till grammatik jämfört med elever 
som får arbeta med traditionell undervisning.

H 4: Om elever lär sig grammatik med utgångspunkt i de individuella lärstilspreferen-
serna, så föreligger skillnader i förståelse för nyttan med grammatikkunskaper jämfört 
med traditionell undervisning.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Avhandlingens resultat visar 
att angående samtliga sex argument för grammatikkunskaper föreligger signifikan-
ta skillnader (p≤ .008) mellan de elever som arbetat med grammatiken utifrån sina 
lärstilar, jämfört med dem som arbetat traditionellt. Hypotes H4 godtas i studien. 
Det är således statistiskt säkerställt att elever som får arbeta med hänsyn tagen till 
sina lärstilar upplever  en högre grad av förståelse för grammatikens nyttoargument 
jämfört med elever som får arbeta med traditionell undervisning.

Här kan också påpekas att signifikanta skillnader mellan ungdomar och vuxna 
påvisas för argumenten tänkande (p= .018), främmande språk (p= .041), att förstå 
olika sociala grupper (p= .012) samt personlig utveckling (p= .000).
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H 5: Om elever arbetar med utgångspunkt i sina lärstilar, så visar deras bedömning av 
grammatikmomentet skillnader jämfört med traditionell undervisning.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Avhandlingsarbetet påvisar 
att, med statistisk differens, skiljer sig helhetsbedömningen (p≤ .01) för samtliga 
påståenden, förutom höga krav, mellan de båda grupperna. Hypotes H5 godtas 
(förutom bedömningen höga krav).

H 6: Om vuxna jämförs med ungdomar på grundval av de individuella lärstilarna 
i grammatikundersökningen, så föreligger signifikanta skillnader med avseende på re-
sultat, minnesbehållning attityder, förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning 
av momentet.

Ungdomar och vuxenstuderande på gymnasienivå : Vid en jämförelse mellan 
de båda åldersgrupperna bekräftas inte hypotes H6 när det gäller provresultaten. 
När det gäller minnesbehållning föreligger signifikanta skillnader (p= .01) mellan 
åldersgrupperna. När det gäller resultat och attityder finns inga statistiska differen-
ser. När det gäller förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning av momen-
tet förekommer inga enhetliga tendenser. Hypotes H6 godtas inte i studien.

4.10.2  Kvantitativa resultat i förhållande till tidigare forskning

Denna undersökning visar, när det gäller provresultat, minnesbehållning, at-
tityder och utvärdering av hela momentet grammatik, med hänsyn till elevernas 
inlärningspreferenser jämfört med traditionell undervisning, samma tendenser 
som den internationella forskningen om lärstilar (Dunn & Dunn, 2003). När det 
gäller det specifika grammatikmomentet samstämmer dessa resultat med Mitchell 
m.fl. (2003), som undersökt elever med inlärningssvårigheter. Detta arbete vidgar 
forskningen om grammatikinlärningen och lärstilar till att gälla elever i allmän-
het. Lärstilsmetodik tycks vara fördelaktig för alla elever och utgöra en lika god 
som metodisk ansats för såväl vuxna som ungdomar.

Skillnader i förståelse för nyttan av grammatik beroende på den metodiska ut-
gångspunkten behandlas i föreliggande arbete. De elever som arbetat med gram-
matiken med utgångspunkt i den till lärstilen anpassade metodiken, anser att alla 
argument är viktiga, och de rangordnar metakognition, förståelse för olika grupper 
samt personlig utveckling högst. Just metakognition som det viktigaste och bärande 
argumentet för grammatikundervisning understryks av Hertzberg (1990). Detta 
argument anförs också av Anward (1983), Helbig (1993) samt Teleman (1987).
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De elever som arbetat traditionellt ansåg att grammatikargumenten skriva och 
främmande språk var viktigast. Grammatikens existensberättigande som ett stöd 
för främmande språksinlärning stöds av många forskare (Helbig, 1983; Josefsson 
2003; Teleman, 1987, 1991) medan grammatikens stöd till ett förbättrat skrivande 
för eleverna, däremot är tämligen diskutabelt, enligt Brodow (2000), Hertzberg 
(1996), Teleman (1987, 1991). Dessa forskare finner inget eller ringa stöd i forsk-
ningen för att elevernas skrivande förbättras tack vare grammatikundervisning. 
Dock anser många elever och lärare (Kroksmark, 1993a; Nilsson & Ullström, 
1997; Strömqvist, 1993a; Strömqvist, 1993) att skrivandet förbättras genom gram-
matikkunskaper. Av någon anledning förstärks detta argument mer i den traditio-
nella undervisningen jämfört med den lärstilsanpassade.

Studien visar också vissa skillnader mellan vuxna och ungdomar, nämligen att 
minnesbehållningen efter fem veckor är statistiskt högre för vuxna.

4.10.3  Sammanfattning av de kvalitativa aspekterna

Svensklärare i gymnasieskola och vuxenutbildning ansåg, enligt minienkäten, att 
grammatikmomentet är tämligen viktigt för eleverna. Dock rådde delade meningar 
om hur grammatikundervisningen ska ske: som ett enskilt moment eller integrerat 
i framför allt skrivträning. Enkäten pekade också på att många svensklärare tyckte 
att grammatikkunskaper ger begreppsbildning i och om språk, vilket främst är vik-
tigt för inlärning av främmande språk. Till grammatikundervisning anslås ungefär 
10% av A-kursen i svenska. Många lärare betonade brist på tid och vikten av att 
prioritera inom kursen.

De metodiska ansatser som beskrivs, ligger till stor del inom det som i denna av-
handling benämns traditionell undervisning, som innebär att eleverna får lyssna på 
lärarens genomgång, läsa och arbeta med skriftliga övningar. Grammatisk forsk-
ning står inte högst på svensklärares agenda för fortbildning, enligt minienkäten.

Den kvalitativa undersökningen pekar i samma riktning som den kvantitativa 
när det gäller lärstilarnas metodik i jämförelse med traditionell undervisning. 
Majoriteten av enkätsvaren och beskrivningarna i intervjuerna tyder på på po-
sitivare attityder till en lärstilsanpassad metodik jämfört med den traditionella 
undervisningen. Härmed stärks hypotes 2. Med lärstilsanpassade metoder betonas 
variation, möjligheten att lyckas för flera elever samt att metoderna uppfattas som 
roligare.

Skillnaden generellt sett mellan ungdomar och vuxna i enkäterna och intervju-
erna kan bero på de vuxnas medvetenhet om tidigare erfarenheter i skolan. Lärstils-
anpassad undervisning var nytt för dem. Flera vuxna betonade vikten av att bygga 
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på sina erfarenheter och att läraren skulle ge förklaringar med utgångspunkt i de 
vuxenstuderandes värld. Därmed fås ytterligare en aspekt på hypotes 5.

Nyttan av grammatiken beskrevs i olika omfattning beroende på påståendena. 
Framför allt hade eleverna försökt förklara sig angående påstående 6 (främman-
despråksargumentet) och nr 8 (nyttan för skrivande). Vissa grammatikargument 
upplevs som mer relevanta än andra för eleverna. Dessutom visas att det klassiska 
argumentet för grammatikens existensberättigande, nämligen skrivförbättring, 
vilket egentligen inte bekräftas i grammatikforskningen (Hertzberg, 1990; Nils-
son, 2000; Teleman, 1987; Ullström, 2000) ändå ligger djupt förankrade i aktörer-
nas värderingar i skolan.

Lärarnas förhållningssätt var av största vikt för studiens genomförande, allt för 
att inte påverka studien i den ena eller andra riktningen. Lärarna är självfallet olika 
personligheter med olika syn på grammatik (se 3.8). Den gemensamma nämnaren 
för samtliga är ett intresse för didaktisk utveckling och elevers framgång. Intervju-
erna visar på en bred förankring med intentionen med studien: att få ett så gott re-
sultat som möjligt av undervisningen, oberoende av strategi och att försöka att inte 
framhålla någon av undervisningsmetoderna. Dock pekar lärarna på vissa kompli-
kationer med den metodiska ansatsen, nämligen att lärstilsmetodiken kräver andra 
slags förberedelser, att lärarrollen blir annorlunda och att det kan bli mer rörigt 
i klassrummet, vilket kan upplevas som ett orosmoment för vissa elever, jämfört 
med förhållanden under den traditionella undervisningen. De lärare som arbetade 
traditionellt under något av momenten pekade på att deras ämneskunskaper då 
stod mer i fokus och att det därför gällde att förbereda sig mycket väl. Vikten av att 
försöka hålla humöret uppe för eleverna och grupperna under grammatiktimmarna 
framhölls även. I elevintervjuerna framkom inga tecken som tyder på att lärarna 
skulle ha betett sig annorlunda beroende på undervisningsmetod.
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KAPITEL 5

5. Sammanfattning och avslutande diskussion

Inledning

Som avslutning på denna studie återvänder jag till huvudfrågan: Hur påverkar 
grammatikundervisningen på gymnasieskolan elevernas prestationer, minnesbe-
hållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatikkunskaper och bedömning 
av momentet med metodisk utgångspunkt i deras individuella lärstilar, jämfört 
med traditionell undervisning? Med detta utgångsläge har jag främst belyst forsk-
ningsfrågorna utifrån en kvantitativ forskningsaspekt och sedan kompletterat detta 
med kvalitativa forskningsresultat. En annan forskningsfråga har också behand-
lats, nämligen skillnader mellan de två undersökningsgrupperna; ungdomar och 
vuxna.

Diskussionen i detta kapitel utgår alltså från huvudfrågan. För det första redovi-
sar jag mitt resultat utifrån mina båda forskningsperspektiv, det kvantitativa och 
det kvalitativa, för det andra utvärderar jag den vetenskapliga metodiska ansatsen, 
för det tredje förs ett resonemang om pedagogiska implikationer och för det fjärde 
ges förslag till ytterligare forskningsområden.

5.1  Bakgrund

5.1.1  Undersökningen

Föreliggande studie omfattar nio olika skolklasser, både ungdomar och vuxna, 
vilka samtliga läste Svenska A. Klasserna indelades i kontrollgrupper och experi-
mentgrupper eller enligt principen hälften/hälften (dvs. grammatikmomentet har 
uppdelats enligt lärobokstraditionen i de två områdena ordklasser och satslära). 
Studien har jämfört lärstilsanpassad metodik med traditionell undervisning med 
avseende på provresultat, minnesbehållning, attityder, nyttan av grammatik samt 
bedömning av momentet för ungdomar och vuxna. Eleverna har arbetat med 
grammatik under 10 timmar, därtill kommer utförande och genomgång av lär-
stilsanalysen PEPS. Detta kan jämföras med 65 svensklärares skattning av tid för 
grammatikmomentet i avsnitt 4.5, vilket uppgick till 12% =12 timmar. De har med 
andra ord inte nyttjat mera tid för grammatikstudierna jämfört med ”normalfall”.
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5.1.2 Traditionell undervisning, lärstilsanpassad undervis-
ning, lärande och didaktik

Traditionell undervisning definieras i denna studie som undervisning utifrån lä-
robokens innehåll, vilket eleverna lär sig genom att själva läsa innehållet eller lyssna 
på lärarens genomgångar samt genom skriftliga övningar och diskussioner. Denna för 
studien stipulerade definition baseras på andras definitioner (se avsnitt 1.3) och 
min 20-åriga erfarenhet av gymnasieundervisning.

Om en elev får lära sig det som upplevs som svårt och nytt med hänsyn till hans/
hennes bästa sätt att lära, definieras detta som lärandestrategier. Denna didaktiska 
studie utgår dels från grammatikundervisningen på gymnasieskolan, dels från en 
modell för lärstilar, The Dunn & Dunn Learning Style Model. Den ovannämnda 
lärstilsteorin omfattar 21 faktorer som påvisats vara viktiga (avsnitt 1.2), men detta 
arbete fokuserar endast en faktor, sinnena, vilken enligt Dunn och Dunn (1999b), 
anses vara den allra väsenligaste faktorn för att uppnå förbättrade prestationer 
och en av de faktorer man kan hålla konstant under en experimentell studie. Som 
sinnen räknas här syn (visuellt), hörsel (auditivt) och händer (taktilt) och kropp 
(kinestetiskt). Med utgångspunkt i dessa modaliteter har grammatikmetoderna an-
passats, vilket ingående beskrivits i kapitel 3. Med tanke på att den visuellt starka 
gruppen inte tycks vara dominant bland ungdomar i tio olika nationer, däribland 
en svensk population (Hlawaty, 2002; Honingsfeld, 2000), kan detta vara ett av 
skolans problem med de teoretiska ämnena. Hur kan pedagoger hitta metoder för 
att de elever som inte lär sig bäst visuellt ändå kan lära sig och hur kan lärare inspi-
rera till glädje och lust i lärandet så att dessa elever stärker den visuella förmågan?

Lärstilsteorin föreskriver inte den rätta metoden, utan snarare de för varje individ 
rätta metoderna. Mot den bakgrunden presenteras inledningsvis några olika me-
toder, t.ex. learning-by-doing, multipla intelligenser och PBL, vilka sätts i relation 
till lärstilarnas teoribildning (se 2.4)

Beroende på vilken metod man utgår från, dvs. traditionell undervisning eller 
lärstilsmetodik, får detta konsekvenser för såväl elever som lärare. Detta beskrivs i 
tabell 1 (s. 9 – 10).  Begreppen inlärning och lärande har också framställts i denna 
studie och den stora skiljelinjen som här beskrivs är kontext. Inlärning sker näs-
tan enbart i traditionella skolmiljöer medan lärande förekommer överallt. Detta 
arbete fokuserar inlärningen främst ur ett beteendevetenskapligt men även ur ett 
fenomenologiskt perspektiv. Dock framskymtar även i viss mån det neurologiska 
och det sociokulturella perspektivet – och slutsatsen är att inlärning och lärande är 
komplexa och komplicerade fenomen på många nivåer.

Didaktikens huvudfrågor vad, hur och varför, är professionella lärares utgångs-
punkter i dagens skola. Utgångspunkten för vad-frågan (innehållet) fanns i läro-
boken Svenska Timmar (Skoglund och Waje, 1998). Varför-frågan var också den 
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given utifrån gymnasieskolans styrdokument. Denna studie fokuserade därför på 
den didaktiska hur-frågan. Inom didaktiken finns flera olika deldiscipliner och 
detta arbete kan sålunda betecknas som en ämnesdidaktisk studie.

5.1.3 Grammatikdidaktik

Grammatiken har under många decennier haft sin självskrivna plats i det svenska 
skolsystemet (Thavenius, 1999) och först under de senaste tjugo åren har diskus-
sioner förekommit om dess obestridliga plats. Teleman (1987) frågar sig om gram-
matiken skapar känslor av frihet eller tvång för eleverna. Brodow (2000), Nilsson 
(2000) och Ullström (2000) granskar och ifrågasätter den traditionella gramma-
tikundervisningen, de argument som förekommer och dess grundvalar. Åtskilliga 
elever vittnar om detta områdes svårighetsgrad samtidigt som det i många fall anses 
av flera svensklärare nyttigt och viktigt. Grammatikens klassiska argument om dess 
nytta för skrivande har tappat fotfäste i forskningen (Hertzberg, 1990; Teleman, 
1987, 1991), men inte i samma utsträckning i svensklärarkåren (jfr avsnitt 4.5). 
Dock framskymtar andra argument för grammatikens berättigande, framför allt 
främmandespråksinlärning och metakognition. Bolander (2001), Helbig (1993) 
och Teleman (1987), hävdar att nyttan av grammatikkunskaper finner vi främst i 
vår existens. Dessa kunskaper hjälper oss att bättre förstå oss själva som kännande, 
tänkande och handlande varelser, men även andra individer och grupper.

I vår senaste och nu gällande läroplan, Lpo/Lpf-94, förkommer inte ordet gram-
matik, men väl formuleringarna språkets byggstenar och språklära. Detsamma gäller 
kursplanen för Svenska A. Däremot finner man begreppet i skolors betygskriterier 
och målbeskrivningar. I läroplanen (LPO/LPF- 94) och i kursplanen för svensk-
ämnet poängteras språkets och språkutvecklingens stora betydelse för utvecklingen 
av elevernas lärande och tänkande.

Det vanligaste synsättet är att grammatik faller inom den traditionella gram-
matikundervisningens ram, vilket Svenska Akademiens Grammatik (SAG, 1999) 
sällar sig till. SAG är deskriptiv och vill hjälpa oss att hitta ytstrukturen i språket så 
att detta kan leda oss över till betydelsesidan så snabbt som möjligt. Gymnasiesko-
lans läroböcker i svenska är också till största delen i olika former uppbyggda efter 
den principen.

Inom det grammatikdidaktiska forskningsområdet finns inget stort utbud av 
material och forskningsrön, i synnerhet inte när det gäller gymnasieskolan. Mot 
bakgrund av ovanstående genomfördes detta arbete.
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5.2 Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell 
undervisning i grammatik

5.2.1 Provresultat

Det finns olika sätt att jämföra gruppernas provresultat. För det första kan man 
slå ihop ungdomar och vuxna och titta på de fyra olika gruppindelningarna (T & 
T, T & LS, LS & T, LS & LS), vilket redovisas i tabell 5.1. (Förklaringarna till 
förkortningarna T och LS återfinns i avsnitt 4.2). Vidare kan en jämförelse göras 
enbart mellan renodlade grupper (eleverna har endast arbetat på ett av de båda sät-
ten, T & T eller LS & LS). Detta redovisas här endast för deltesterna 1 och 2 (se 
tabell 5.2). Ytterligare kan en jämförelse av provresultaten göras mellan de båda 
åldersgrupperna ungdomar och vuxna, vilket visas i tabell 5.3.

Det första resultatet att beakta är prestationerna på sluttestet och femveckorstes-
tet, som mäter minnesbehållningen. Tabell 5.1 visar utifrån en kovariansanalys 
(dvs. förtesten har använts som ett statistiskt jämförelsetal) skillnader mellan grup-
perna.

Tabellen åskådliggör att lärstilsmetodiken tycks ha haft betydelse för resultaten 
kvantitativt sett. Den enda skillnaden är LS- & T-gruppen, som på slutprovet inte 
visade samma särskiljande från kontrollgruppen som de övriga två experimentgrup-
perna. En möjlig förklaring till denna åtskillnad kan vara en effekt av besvikelse, 
något som en av de intervjuade eleverna påtalade. Först, när de fick lära sig via sina 
lärstilar blev de inspirerade. Sedan, när de arbetade traditionellt tappade de lite av 
gnistan. Kanske avtog glädjen något för dessa elever inför slutprovet. Vad som är 
intressant att notera, är att resultatet på femveckorstestet visar en differens mellan 
den renodlade kontrollgruppen (T & T) och de tre övriga grupperna.

Tabell 5.1  Sammanställning av kontrollgruppens medelvärde jämfört med de tre olika experimentgruppernas 
resultat på de olika testerna

                        Medelvärden                       
Grupper T & T        T&LS          LS & T       LS & LS         
Förtest   12.01         20.43           16.59               8.51
Sluttest  34.10         54.89  **      44.04  ’          58.98  ***
Femveckorstest  25.58         47.42  ***    37.74   **       49.69  ***

’ statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  10%-nivån
* statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  5%-nivån
** statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  1%-nivån
*** statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  0,1%-nivån
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Vid en jämförelse mellan den renodlade traditionella undervisningen (T & T) och 
samtliga andra grupper, framkommer att eleverna i experimentgrupperna presterat 
bättre på de båda proven på en låg signifikansnivå (p ≤ .001), förutom slutprovet 
för LS & T-gruppen. Där uppstod en marginell statistisk skillnad (p=”det faktiska 
p-värdet”). Framför allt föreligger skillnader mellan T & T-gruppen och LS & LS-
gruppen. På något sätt har eleverna i experimentgrupperna ändå lärt sig momentet 
bättre än den traditionella gruppen och kunskaperna finns bättre kvar efter fem 
veckor. Slutsatserna jag drar efter denna översikt är att det är statistiskt säkerställt 
att lärstilsmetodiken påverkat resultaten i positiv riktning, även för de elever som 
bara fått lära sig halva grammatikmomentet via den anpassade metodiken.

Minnesbehållningen direkt efter avslutat arbete har också testats med två del-
prov. Dessa prov kan kategoriseras i två grupper: traditionellt eller via lärstilsanpas-
sad undervisning. Resultaten redovisas i tabell 5.2.

Tabell 5.2  Sammanställning av kontrollgruppens medelvärde jämfört med experimentgruppernas resultat på de 
två deltesterna

          Medelvärden         
Tester   T & T              LS & LS

Deltest 1  24.08             31.97  **
Deltest 2 20.35             30.15  ***

**  statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  1%-nivån
*** statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  0,1%-nivån

Även här framgår att metodiken med hänsyn till lärstilarna givit bättre resultat på 
deltesterna. Signifikanta skillnader ligger på 1%-nivån respektive 0.1%-nivån.

Effekterna av lärstilsanpassad metodik kan ha många förklaringar. För det första 
tolkar jag det som att framgång föder framgång. Om elever känner att de klarar 
av uppgifter eller innehåll, blir de motiverade att fortsätta med arbetet. Positiva 
resultat skapar också motivation för momentet och glädje att arbeta vidare (jfr. 
diskussionen om motivation i avsnitt 3.9). Även om vissa elever inte var motiverade 
inför grammatikmomentet, kan ovannämnda framgångsspiral ha haft en motiva-
tionsskapande effekt.

En annan förklaring till de positiva effekterna kan vara metodikens multisenso-
riska karaktär: eleverna bearbetar innehållet med hänsyn till två sinnespreferenser. 
De lär in på sitt bästa sätt och repeterar på ett annat. Möjligen stämmer talesättet 
”genom alla sinnen in i alla minnen”. Med andra ord kan en förklaring till skillnader-
na mellan traditionell undervisning och anpassad metodik vara, att minnesbehåll-
ningen förbättras när innehållet bearbetas, först utifrån det individuellt starkaste 
sinnet och därefter ett annat sinne. Å andra sidan kan variationen i sig betraktas 
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som en möjlig felkälla. I en normalfördelad klass med 30 elever kan 22 av dessa lära 
sig via alla sinnen, enligt Grinder (1999) (jfr denna undersökning med 56% blan-
dad stil) och för dessa elever är säkert variationen i sig en motivationsfaktor. Men 
poängteras bör att även den blandade gruppen i denna studie utgick i arbetet från 
sitt starkaste sinne. Enligt Grinder finns det 4 – 6 elever i varje klass som endast 
har ett starkt sinne (de övriga sinnena har icke-preferens). För dessa elever är det 
av största vikt att de får börja inlärningen via just det sinnet. Just detta faktum, att 
vissa elever har ett starkt sinne, talar emot multisensorisk inlärning som en effektiv 
pedagogisk plattform för svårt och nytt innehåll, enligt Dunn och Dunn (1999b).

En tredje förklaring kan vara, att de elever som tidigare upplevt svårigheter med 
grammatikens begreppsbildning nu fått andra sätt att lära in det svåra och nya. 
Lärstilsmetodiken har givit dem nya redskap i inlärningsprocessen och möjligen 
också förståelse för sitt eget personliga sätt att lära. Att denna metod skapade stor 
aktivitet, fysiskt och verbalt, framgår i studien. Huruvida detta påverkat studiens 
resultat är svårt att avgöra. Två av lärarna påpekar i intervjuerna det faktum att 
denna typ av metodik skapade diskussioner och ifrågasättande av undervisningen 
i allmänhet (se 4.8). Konsekvenserna av ifrågasättandet kan ha inneburit en högre 
grad av medvetenhet hos eleverna om deras eget lärande, vilket i sig skulle kunna 
leda till effektivare prestationer inom grammatikmomentet. Att dessutom de fy-
siska rörelserna i sig (såväl taktil som kinestetisk inlärning är fysiskt aktiverande) 
skulle vara till fördel för lärandet för vissa elever poängterades av en lärare.

Att effekterna handlar om lärarnas personligheter, anser jag vara mindre troligt 
på grund av det stora urvalet av elever samt sammanslagningen av flera grupper 
(tabell 5.1 visar två klasser som slagits ihop och tabell 5.2 fyra vuxenklasser och 
fem ungdomsklasser, vilket innebär att flera lärare är involverade i en gemensam 
resultatgrupp). Detta innebär att ju fler elever vi har och ju fler lärare som är in-
blandade, desto större är säkerheten att lärarens personlighet som påverkansfaktor 
reduceras. Dessutom var lärarna medvetna om studiens karaktär och försökte 
medvetet hålla lika god nivå på undervisningen oavsett metod. Den avsiktliga 
hållningen bekräftas i lärarintervjuerna (se 4.8). Det verkar snarare vara så att den 
traditionella undervisningen i grammatik föranlett ännu mer aktivitet och person-
ligt engagemang från lärarens sida, därför att han/hon skulle lyckas i sin ambition 
att inte verka negativ eller göra grammatikmomentet tråkigt.

En faktor att uppmärksamma är gruppstorlekens betydelse. Kan den ha spelat 
in? Samtliga deltagare i undersökningen gjorde ett individuellt lärstilstest, PEPS, 
och fick därmed också insikter i och vägledning om preferenser när det gäller so-
ciala faktorer, dvs. om de lär sig bäst ensamma, i par, i grupp eller med en ledare. 
Huruvida eleverna tagit till sig och tagit hänsyn till detta går inte att fastställa. De 
fick under det lärstilsanpassade arbetet själva bilda grupper, vilket innebar att som-
liga arbetade ensamma, andra i par och somliga i grupp. Kontrollgruppens elever 
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fick också insikter om gruppreferenser, men de hade alls inte samma möjlighet att 
nyttja detta i klassrumssituationen. De kan dock ha använt sig av kunskaperna 
hemma, på raster och under repetitionen inför provet. Ingen utvärdering gjordes 
om gruppreferensernas inverkan i studien. Ytterligare en reflektion handlar om 
gruppstorlekens betydelse. Om kontrollgruppernas elevantal hade varit mindre, 
skulle lärandeeffekten då ha blivit bättre?

Vid en granskning av elevernas lärstilar (via PEPS-analysen, se bilaga 8), konsta-
teras att ett mindre antal av eleverna hade stark visuell preferens (högst 3%).Den 
övriga fördelningen när det gäller sinnespreferenser var följande: auditiv inlärning 
(21%), taktil inlärning (15%), kinestetisk inlärning (5%) och blandad stil (56%).

Detta innebär att grammatikinlärningen via läsning i läroboken och övningar 
i kombination med lärarens föreläsningar (det jag här benämner traditionell un-
dervisning) skulle ha passat ungefär en fjärdedel av eleverna, definitivt inte de 
20% som behöver mer fysisk aktivitet under inlärningen och inte heller de 56% 
som behöver variation. Min tolkning är att den största anledningen till de positiva 
provresultaten har sin grund i detta faktum. Många fler elever får börja utifrån sina 
starka sidor under arbetet med lärstilsanpassad metodik, jämfört med traditionell 
undervisning. Att inledningsvis få en upplevelse av att grammatik inte är alltför 
svårt, att den kan läras in på olika sätt och att många valmöjligheter finns, borde 
skapa en god plattform för motivation och lärande. De elever som har blandad stil 
har förmodligen också stora fördelar med alla valmöjligheter, därför att eleverna i 
den gruppen är svårast att motivera för skolarbetet i allmänhet och därmed den 
största utmaningen för lärarna. De kan lära sig via flera sinnen, men de vill känna 
sig motiverade och inspirerade om de ska komma igång med studierna (Dunn, 
2003). Dessa elever fick möjlighet att välja att arbeta på två olika sätt med gram-
matiken och valet i sig torde nog utgöra en motivationsfaktor.

Skillnader mellan ungdomar och vuxna har också fokuserats i detta arbete, dels 
med anledning av att forskningsområdet inte behandlats i någon internationell av-
handling om lärstilar tidigare, dels på grund av en uppfattning bland vissa lärare 
i Sverige, att lärstilsanpassad undervisning inte kan fungera i praktiken för vux-
enstuderande. Studien visar att lärstilsmetodiken fungerar minst lika väl för båda 
undersökninggrupperna och faktiskt något bättre i vuxengruppen, nämligen när 
det gäller deltest 2 och femveckorstestet. Tabell 5.3 visar utifrån en kovariansanalys 
(dvs. förtesten har använts som ett statistiskt jämförelsetal) vissa skillnader mellan 
de två undersökningsgrupperna.

Det kan tyckas paradoxalt att det första deltestet inte visade statistiska skillnader 
mellan undersökningsgrupperna, vilket däremot det andra gjorde. En tänkbar för-
klaring är att första gången båda grupperna arbetade med lärandestrategier, kändes 
det ovant för dem. Den andra gången kan det ha varit lättare för de vuxna, jämfört 
med ungdomarna, att ta till sig helt andra metoder. Många vuxna har haft uppfatt-
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ningen, att den traditionella undervisningen varit norm och allenarådande. Efter 
misslyckanden i skolan, kan vissa individer ha känt sig underlägsna, mindre intel-
ligenta och därmed tappat självförtroende inför studier, vilket i värsta fall påverkat 
deras självkänsla negativt. Med ett annat sätt att lära och med framgångar genom 
det nya sättet, kan  ordaken vara att de vuxna med sina bredare livserfarenheter 
lättare ta till sig det nya för dem jämfört med ungdomar. Den stora skiljelinjen 
mellan ungdomars och vuxnas lärande handlar just om skillnader i erfarenheter 
(se avsnitt 2.5).

Tabell 5.3 Sammanställning av LS & LS-gruppernas medelvärden med avseende på de två åldersgrupperna    

     

          Medelvärden          
Tester Ungdomar       Vuxna

Förtest
 
 23.14               9.97

Deltest   1                      31.75              30.29
Deltest   2 24.65              29.87  *
Sluttest 46.74              57.31
Femveckorstest 34.39              50.32  **

      
* statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  5%-nivån
** statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  1%-nivån

En viss skillnad i sluttestet föreligger, men inte på en signifikant statistisk nivå. 
Varför inte ålderseffekten håller i sig har jag ingen trovärdig förklaring till. Däre-
mot visar studien skillnader i femveckorstestet på en låg signifikansnivå (p=”det 
faktiska p-värdet”). Samma tolkning som för deltest 2 gäller i detta avseende, med 
tillägg av vuxnas livserfarenhet och kanske större nyttoinriktning (se 5.1.3). Om 
man tror att man har nytta av ett moment eller ett område är sannolikheten stor att 
man minns och presterar bättre jämfört med om man inte ser någon större nytta 
(Sylwester, 1997). Många vuxna anser, av tradition och genom egna skolerfarenhe-
ter, att grammatik är ett nyttigt och viktigt område, enligt enkätsvaren och inter-
vjuerna. Allt detta kan bli en positiv inlärningsspiral: glädje, framgång, känslan av 
nytta osv. vilket ger ännu bättre lärande. Min tolkning rörande skillnaden mellan 
ungdomar och vuxna är sålunda, att när de vuxna verkligen insett att de kan lära 
på sitt sätt, blir förändringen större jämfört med ungdomarna som ännu inte for-
mats genom tidigare erfarenheter i lika hög grad. En annan förklaring erbjuder den 
klassiska retorikteorin (Rydstedt, 1993), som menar att de viktigaste faktorerna 
för att motivera andra är att behaga, undervisa och röra känslan. Min erfarenhet 
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är att vuxna jämfört med ungdomar, motiveras mera av det retoriska begreppet 
undervisa44 (i synnerhet om vi kopplar detta till nytta) och ungdomarnas 
drivkrafter i stor utsträckning handlar om det som är lustbetonat (det reto-
riska begreppet behaga). Här kan även paralleller dras till Steinbergs teori 
om generationers olika drivkrafter (avsnitt 4.4.4). Med andra ord tror jag att 
åldersgrupperna drivs av olika motivationsfaktorer när det gäller attityder. 
De vuxna får motivationen mer tillfredsställd med nyttoaspekten och ung-
domarna med lusten. Detta kan vara en förklaring till att det inte föreligger 
entydiga tendenser i skillnader mellan åldersgrupperna.

5.2.2 Attityder

Attityderna mättes via en SDS-skala utformad för lärstilsteorin av Pizzo (1981). 
Den första mätningen genomfördes strax före hela arbetet med grammatiken, den 
andra och tredje direkt före de två delmomenten och den sista mätningen före slut-
provet. Reliabiliteten för attityderna prövades via Cronbacks alfakoefficient, för att 
få en indikation på mätningens inre homogenitet (se 3.2.2). Mätningen görs för 
att utröna om individerna svarat likvärdigt på samtliga påståenden. Attitydunder-
sökningen uppvisade en mycket hög grad av inre konsistens (se avsnitt 4.3.3), vilket 
innebär att samtliga items i attitydtestet mäter samma innehåll (De Poy & Giltin, 
1999), i detta fall positiva eller negativa känslor inför grammatikarbetet.

Det finns olika sätt att jämföra gruppernas attityder inför grammatikmomentet 
och med tanke på de metoder som användes i respektive klass. Antingen kan man 
slå ihop ungdomar och vuxna och titta på de fyra olika gruppindelningarna (T 
& T, T & LS, LS & T, LS & LS) eller låta en jämförelse göras mellan de båda 
åldersgrupperna ungdomar och vuxna, eller enbart med renodlade grupper. Det 
senare innebär att eleverna endast arbetat på ett av de båda sätten (T & T eller LS 
& LS).

Vid en första jämförelse konstaterades att de fyra undersökningsgrupperna upp-
visade en ganska likartad nivå beträffande känsloläget inför grammatikavsnittet. 
Dessa förhandsattityder till området kan enligt Brodow (2000) bero på abstrak-
tionsgraden och termrikedomen och enligt mitt förmenande även på tidigare stu-
diemotgångar liksom på den allmänna åsikten att grammatik är svårt.

Därefter följde förändringar beroende på vilken behandling deltagarna utsat-
tes för. För kontrollgruppen (T & T) minskade medelvärdet något allt eftersom 
arbetet fortskred, men de andra tre grupperna förändrade sina attityder i högre 
utsträckning i positiv inriktning, mest av alla LS & LS-gruppen.  LS & T- grup-
pen minskade sin skattning något inför arbetet med satslära, vilket skulle bedrivas 
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i form av traditionell undervisning. Tabell 5.3 visar medelvärdena för samtliga 
grupper under studien.

Tabell 5.4  Sammanställning av kontrollgruppens medelvärde med avseende på attityder jämfört med de tre olika 
experimentgrupperna

                                                Gruppmedelvärden 
                  T & T                T & LS                 LS & T          LS & LS
att 1            2.746                  2.965                    2.9                 2.894
att 2            2.699                  2.837                    3.117  *          3.026  **
att 3            2.636                  3.088  **               2.961 *           3.19  ***
att 4            2.588                  3.167  **               3.19   ***        3.32  ***

*  statistiska parvisa jämförelser med kontrollgruppen ger signifikanta 
 differenser på 5%-nivån
**  statistiska parvisa jämförelser med kontrollgruppen ger signifikanta 
 differenser på  1%-nivån
***  statistiska parvisa jämförelser med kontrollgruppen ger signifikanta 
 differenser på  0.1%-nivån

Undersökningen visade att en parvis jämförelse mellan kontrollgruppen och var 
och en av de övriga tre grupperna gav statistiska skillnader från och med attitydun-
dersökning två och framåt. Före den andra mätningen (att 2) fick två grupper, LS 
& T samt LS & LS, veta att de skulle få arbeta utifrån sina lärstilar. Då ändrades 
känslorna i positiv riktning. Från och med den tredje attitydmätningen skilde sig 
de tre experimentgrupperna från kontrollgruppen. Detta mätresultat kvarstod in-
för mätning fyra.

Slutsatsen blir, att med inslag av lärstilsmetodik, ändrades attityderna i positiv 
riktning för eleverna. Den största attitydförändringen inträffade för den renodlade 
experimentgruppen. Den positivt förändrade attityden beror på flera faktorer, en-
ligt enkäterna och intervjuerna: glädjen att få möjlighet att börja på ett för eleven 
positivt sätt, känslan av att läraren bryr sig om hur han/hon lär sig, att framgång 
föder framgång (resultatmässigt) eller variationen i arbetssättet.

I föreliggande arbete har även granskats vilken lärstil (med utgångspunkt enbart 
i sinnena) som klarat sig bäst på proven och som uppvisat de mest positiva attity-
derna under arbetets gång. Det tycks som om de visuella eleverna passar bäst för 
skriftliga prov och har störst fördelar av såväl den traditionella undervisningen som 
den lärstilsanpassade metodiken. Tilläggas kan att just den gruppen uppvisade den 
mest positiva inställningen till att arbeta med individuella lärstilar som pedagogisk 
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plattform. Allt detta ser jag som ett dilemma i skolan. De visuellt starka eleverna är 
den minsta gruppen och just dessa elever får flest fördelar. Jag vill påstå att skolan 
är speciellt designad för dem. Slutsatsen av ovanstående är, att inte bara metoderna 
för undervisningen i svenska (kanske också undervisningen i alla ämnen) bör vid-
gas och utvecklas, utan även examinationsformerna. Ska alla få en chans att bli 
rättvist bedömda måste det finnas en metodisk repertoar att även bedöma kunska-
per utifrån elevernas sätt att lära.

5.2.3 Är resultatet en konsekvens av individualiseringen eller 
är lärstilsmetoder en port för andra preferenser och motiva-
tion?

Med tanke på de skillnader som råder mellan de båda metoderna (se tabell 1 i 
avsnitt 1.3) och konsekvenserna därav, kan också de positiva resultaten beträf-
fande såväl resultat som attityder beaktas med tanke på individualiseringsaspekten. 
Frågan man kan ställa sig är om studiens resultat var en effekt av att inlärningen 
individualiserades.

Vidare kan man från tabell 1 (s. 9) dra slutsatsen att lärstilsmetodik i jämförelse 
med traditionell undervisning medförde a) en högre grad av självständighet, b) 
egna val, c) arbete i egen takt under lektionerna, d) material som är självkorrigeran-
de, vilket medför att eleverna inte behöver känna sig mindre begåvade inför kam-
raterna om de inte kan en uppgift, e) möjlighet att välja med tanke på bästa sociala 
preferens, f) i vissa fall också variation i studiemiljön samt h) variation i arbetssätt 
och metoder. Kan det vara så att någon av dessa faktorer eller alla tillsammans 
påverkade resultatet i någon riktning? Någon korrelation mellan ovannämnda fak-
torer och studiens resultat går inte att utläsa, men samband kan ändå finnas.

Å andra sidan kan man konstatera att undervisning med utgångspunkt i sin-
nespreferenser ger återverkningar på flera andra faktorer för den individuella lär-
stilen. Möjlighet finns att tillgodose sociala preferenser och miljömässiga behov i 
viss utsträckning. Dessutom ger metodiken bättre utrymme för individuella val, 
egen arbetstakt och högre självständighetsgrad. Kan det vara så, att undervisning 
med utgångspunkt i sinnespreferenserna är en port till individuellt lärande, vilket 
stimulerar andra stildrag som Dunn och Dunn (1999b) redovisar som viktiga di-
mensioner för lärandet, t.ex. sociala preferenser, miljömässiga och emotionella fak-
torer och därmed blir en motivationsskapande faktor? Om så är fallet, är metoder 
utifrån elevernas sinnespreferenser en verkligt intressant utgångspunkt för vidare 
utveckling, därför att de återverkar på så många andra faktorer i positiv riktning 
för den lärande individen.
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I detta fall är inte korrelationen eller orsak och verkan det viktigaste, enligt mitt 
förmenande. Huvudfrågan i denna undersökning är att utröna vad som händer när 
lärstilsmetodiken används i grammatikundervisning. Nästa viktiga steg kan vara 
att undersöka olika samband liksom orsak och verkan med avseende på lärstilspre-
ferenser.

5.2.4  Nyttan av grammatikkunskaperna och bedömning av 
momentet

Förståelsen för nyttan av grammatikkunskaperna liksom bedömningen av momen-
tet kartlades i denna studie via en attitydenkät (bilaga 5). Urvalet av nyttoargumen-
ten skedde dels utifrån samtida grammatikforskares rön (Anward, 1983; Bolander, 
2001; Hertzberg, 1990; Teleman, 1987, 1991) dels utifrån rådande åsikter bland 
lärare och elever. Totalt valdes sex vanligt förekommande argument för gramma-
tikundervisning ut: a) det utvecklar vårt tänkande, b) vi behöver grammatik för 
inlärning av främmande språk, c) vi utvecklar ett språk om språket, d) grammatik 
förbättrar vårt skrivande, e) vi förstår olika grupper bättre samt f) grammatik stär-
ker individens personliga utveckling.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de elever som arbetade utifrån sina 
lärstilar skattade samtliga grammatikargument statistiskt signifikant högre än de 
elever som bearbetade momentet via traditionell undervisning. Beträffande ålders-
skillnader för hela undersökningen, estimerade de vuxna argumenten tänkande, 
främmande språk, att förstå olika sociala grupper samt personlig utveckling högre än 
ungdomarna. Vid en jämförande granskning av de renodlade grupperna framkom 
att vuxna och ungdomar inom LS-gruppen, skattade argumenten lika högt, utom 
när det gäller skriva-argumentet. Ungdomarna värderade detta argument statistiskt 
sett högre än de vuxna. Inom T-gruppen skattade vuxna argumenten tänkande, 
förstå sociala grupper och personlig utveckling mycket högre än ungdomarna.

Slutsatser av detta är för det första att elever och studerande i LS-gruppen ser 
mycket större nytta av grammatikkunskaperna än individerna i den traditionellt 
undervisade gruppen. Nyttoaspekterna uttrycktes inte inledningsvis i studien, men 
allt eftersom arbetet fortskred uppkom frågor, ifrågasättande och diskussioner där 
både elever och lärare var delaktiga (se 4.7.1). Frågor om grammatikens nytta upp-
levdes olika beroende på undervisningsmetod. Här finns en möjlig felkälla i och 
med att studien inte visar på exakt hur många av de 323 eleverna som aktivt reflek-
terade över nyttoargumenten och i vilken utsträckning grammatikkunskapernas 
nytta uttryckligen diskuterades och vilka argument som ventilerades. Dessutom 
framträdde argumenten på olika sätt; ju mer traditionell undervisningen var desto 
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mer styrdes och uttalades argumenten från läraren. Arbetade eleverna utifrån sina 
lärstilar handlade grammatikens nyttoargument mera om elevernas egna reflek-
tioner och mindre om lärarens åsikter. I det senare fallet verkar det mera vara en 
intuitiv känsla som växte fram hos eleverna. Min tolkning är att denna känsla 
uppstår när eleverna börjar förstå grunderna och därmed kan befästa baskunskaper 
i grammatik. När de fått verktygen har de en möjlighet att bättre reflektera över 
grunderna. Tidigare kunde de naturligt nog inte reflektera djupare över något de 
inte hade begreppen för.

Kanske är sambandet mellan metoder och nyttoresultat så enkelt som, att om 
eleverna lyckas inom detta område, upplever de att grammatiken kan vara viktig ur 
fler aspekter. Om de däremot misslyckas har de svårare att förstå nyttan av kunska-
perna över huvud taget. Naturligtvis är ovannämnda förklaring kategorisk och ge-
nerell, men denna undersökning pekar i den riktningen. Studien visar dock inte om 
den förra gruppen (dvs. de som arbetade traditionellt) kritiskt granskat grammatik-
argumenten. Om man tar fasta på nutida grammatikforskning, är det tveksamt om 
framförallt skriva-argumentet kan rättfärdiga grammatikundervisningen (Hertz-
berg 1990; Teleman 1987). Men hur ska eleverna kunna avfärda detta traditionellt 
tunga grammatikargument, när så många lärare fortfarande anser det vara giltigt? 
Av svenskämnets historiska bakgrund kan man sluta sig till vad det enligt allmän 
uppfattning ska gå ut på och vad som är korrekt språkbruk (se 2.6.3). Grammatik, 
rättstavning och normering bestämmer kanske fortfarande bilden av svenskämnet 
(Ullström, 2000). Svenskämnets historiska tradition är stark och enhetlig (Thave-
nius, 1999) och stänger ute vissa delar inom ämnet men lyfter fram andra. Detta 
låter sig inte så lätt påverkas och förändras.

Det som kan förändra detta historiska arv kunde kanske vara en gedigen gram-
matikdidaktisk forskning. Dessutom bör lärare få ännu mer handledning, tips, 
exempel och idéer för att verkligen arbeta konstruktivt med språkets byggstenar (jfr 
Lpo/Lpf-94). Många lärare saknar, enligt mitt förmenande, de konkreta verktyg 
i grammatikundervisningen som är motivationsskapande för eleverna. Lärare bör 
också få kunskaper om och insikter i vilka argument som berättigar grammatikens 
roll i undervisningen. Undersökningen visar tydligt på mycket stora skillnader i 
lärarnas kunskaper om rådande grammatikforskning, områdets betydelse och om-
fång samt metoder. Jag anser inte att alla ska stöpas i samma form, men skillnader-
na bland lärarna beträffande såväl didaktisk förståelse som grammatikkunskaper 
verkade vara påfallande stora.

För det andra verkar lärstilsanpassad metodik ha en ungefär likartad påverkan på 
ungdomar och vuxna, vad gäller skattningen av argumenten. Det enda som skiljer 
är att de vuxna värderar skriva- argumentet lägre än ungdomarna. Beror detta på 
deras erfarenheter av livet och/eller på skolning i traditionell skolgrammatik och/
eller traditionell undervisning? Kanske har de vuxna med sin erfarenhet från livet 
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och sina upplevelser av att de nu kan lära sig grammatik med andra metoder, om-
värderat grammatikens inverkan på skrivutvecklingen en aning? Eller annorlunda 
uttryckt – har dessa vuxna möjligen blivit lite mer kritiska till det vanliga, numera 
diskutabla skriva-argumentet för grammatikundervisning? Kan det bero på de vux-
nas bredare livserfarenhet, upplevelser och skeptiska inställning till grammatiken 
som verktyg för skrivandet? Detta kanske inte ungdomarna har insett eller förstått. 
Eller – har de inte referensramar som liknar de vuxnas, så att de kan utvärdera sin 
skrivutveckling? Denna skillnad mellan ungdomar och vuxna kunde även spåras i 
intervjuerna, när frågan berördes.

Utvärderingen av momentet visar på positivare omdömen från LS-eleverna 
jämfört med T-gruppen för samtliga påståenden (intressant, roligt, självständigt, 
bra planering, bra material) förutom höga krav. Eleverna upplevde kraven lika höga 
oavsett inlärningsmetoder, vilket kan vara en indikation på att lärarna höll samma 
kvalitetsnivå på innehållet, oavsett sätt att bearbeta detta. Att LS-eleverna uppfat-
tade grammatikstudiet som roligare, intressantare och mera självständigt, samt att 
materialet och planeringen var bättre än i T-elevernas skattningar, kan hänga sam-
man med de positiva resultaten, individualiseringen och variationen.

5.3  Metodisk diskussion

Föreliggande studie grundar sig på en kvantitativ innehållsanalys med en komplet-
terande kvalitativ ansats inspirerad av hermeneutiken. Enligt Furuland (1997) är 
kvalitativa innehållsanalyser nästan alltid oumbärliga komplement och bör komma 
till användning åtminstone för särskilt betydelseladdade delar av materialet. Furu-
lands bild av denna metodiska ansats är att de kvantifierade undersökningarna kan 
tjäna som ”flygfoton över forskningsterrängen” (a.a. s. 24) och utvisar var det lönar 
sig att göra närstudier.

De specifika frågor som uppstått i undersökningen med avseende på reliabilitet 
och validitet behandlas i diskussionsavsnitten för respektive de forskningstraditio-
nerna, kvantitativ eller kvalitativ ansats (avsnitt 3.2 och 3.3). Den första frågan 
man kan ställa sig är om de vetenskapliga metoder som använts för att samla in, 
bearbeta och analysera resultaten, kan anses lämpliga i relation till det som skulle 
undersökas. Eftersom forskningen om The Dunn & Dunn Learning Style Model 
ursprungligen är kommen ur experimentell skolforskning är de båda metodiska 
tillvägagångssätten relevanta. Denna studie har en utpräglad tyngdpunkt på kvan-
titativa aspekter beroende på forskarens syften, men undersökningen kompletteras 
med kvalitativa ansatser. Metodval kan givetvis diskuteras och en beskrivning av 
kvantitativa studier är att dylika studerar ett fenomens utbredning. Den avgräns-
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ningen är dock synnerligen snäv då det är mycket vanligt att inom psykologisk 
forskning ha små populationer (t.ex. 10 personer) för att sedan dra slutsatser (Arme-
lius, 2004). Denna studie gäller förvisso de ingående skolklasserna begränsningen 
i generaliseringen för resultaten relateras till likvärdiga klasser i liknande socioekono-
misk struktur. Vad som varit en balansgång i min studie är den interna validiteten 
kontra den externa. Ju mer man stärker den interna validiteten desto mer kan den 
externa validiteten begränsas. ”Intern validitet bör vara forskarens främsta strävan, 
även om det begränsar graden av den externa validiteten i resultaten.” (De Poy & 
Giltin, s. 124, 1999). Den interna validiteten i denna studie är hög.

Nedan följer resonemang kring de olika ansatserna i studien och andra möjliga 
uppläggningar.

5.3.1  Resonemang kring studiens kvantitativa ansats

Det ursprungliga syftet med denna undersökning var att utröna hur lärstilsanpas-
sade metoder, jämfört med traditionell undervisning, skulle fungera i grammatik-
undervisning i gymnasieskolan. Med utgångspunkt i denna centrala frågeställning 
utkristalliserades sex hypoteser (se avsnitt 1.1) om lärstilsanpassad undervisning 
som kontrast till traditionell undervisning, med avseende på provresultat, min-
nesbehållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning av 
momentet. Skillnader mellan ungdomar och vuxna har också jämförts. Andra 
intentioner fanns också med studien, exempelvis att undersöka hur elever och även 
lärare uppfattar undervisningen i grammatik, hur inlärningen påverkar dem och 
att låta eleverna själva berätta vad de lärt sig för att synliggöra reflektionsnivån. Det 
centrala var dock att jämföra de olika undervisningsmetoderna med varandra inom 
grammatikmomentet.

I denna undersökning jämförs olika studerandegrupper med avseende på me-
toderna från ett betraktande utifrån, i syfte att mäta resultat på grammatiktester, 
men även för att fastställa elevernas uppfattningar om detta och deras upplevelser 
av nyttan av grammatik. Den kvantitativa ansatsen var experimentell, där skolklas-
serna försattes i olika undervisningssituationer. Vissa grupper utsattes för en viss 
behandling som de andra inte utsattes för. Skolklasserna testades med avseende på 
förkunskaper i grammatik med skriftliga prov och eventuella differenser varefter 
resultaten sedan analyserades. Denna procedur gällde resultat, attityder till gram-
matik, grammatikargumentens relevans och bedömning av momentet.

En granskning av de statistiska uppgifternas kvalitet är både nödvändig och 
självklar eftersom en sådan bedömning avgör hur mycket man kan lita på den 
statistik som redovisas (Körner & Wahlgren, 1998). Giltigheten i undersökningen, 
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validiteten, handlar om överensstämmelsen mellan vad ett mätinstrument avser att 
mäta och vad det faktiskt mäter. För att säkra innehållsvaliditeten behövs en logisk 
analys av innehållet i instrumenten och denna genomfördes av tio andra svensklä-
rare. Den samtidiga validiteten handlade om att jämföra utfallet av instrumenten 
med andra indikationer i resultaten. I detta arbete kompletteras enkäterna med 
intervjuer för att kontrollera de skattade värdena i syfte att undersöka samma sak. 
Följande kan konstateras i studien:

a) Provresultaten mättes i poäng på skriftliga prov och intentionen var att bedöma 
kunskaperna i grammatik med utgångspunkt i styrdokumenten. Provens kon-
struktion granskades av tio svensklärare (se avsnitt 3.2.2) för att säkerställa 
innehållet i förhållande till styrdokumenten. En diskussion kan vara viktig att 
föra om vad relevanta och pragmatiska grammatikkunskaper är. Detta är dock 
inte avsikten med innehållet i avhandlingen. I denna studie utgick alla elever 
från samma material och samma tester. Kan man, med dessa förutsättningar, 
påstå att provet i grammatik mätte samma kunskaper för alla elever? Med tanke 
på det stora urvalet anses varje skolklass vara tillräckligt stor för att man med 
statistisk säkerhet kan uttala sig om resultaten.  Kan man i denna studie påstå 
att innehållet är detsamma för alla elever? Förmodligen inte därför att all in-
formation som överförs förändras antagligen kvalitativt, men avsikten var inte 
primärt att kvalitativt undersöka innehållsaspekter. Det som testats är innehål-
let i grammatiken utifrån lärobokens beskrivning av densamma. Innehållet är 
i grunden likvärdigt i alla metoder. Det skulle vara helt omöjligt att utvärdera 
olika metoder om man förutsätter att innehållet förändras i den grad att det inte 
skulle kunna mätas kvantitativt. 

b) Attityderna till grammatikmomentet mättes med hjälp av en femgradig Likert-
skala (SDS-skala), vilken använts under cirka tjugofem år inom forskningen 
om lärstilar och anses vara giltig (DeBello, 1990). Eleverna skattade subjektivt 
sina känslor inför olika moment. Visserligen kan man tänka sig att skattningen 
av vissa elever ibland sker mer eller mindre genomtänkt och att ord kan tolkas 
på olika sätt, men sammantaget är undersökningen med avseende på attityder 
ändå tillräckligt omfattande för att kunna anses vara valid. Den svenska över-
sättningen av de engelska ordparen kan också diskuteras och vilka känslor de 
väcker hos olika personer, men totalt sett uttrycker ordparen ytterligheter av 
negativa och positiva känslolägen.

c) Bedömningen av momentet och grammatikargumentens relevans skattades på 
samma sätt som attityderna. Därför gäller samma slutsats som under (b).  Inne-
hållsmässigt bygger grammatikargumenten framför allt på Telemans (1987, 
1991) och Bolanders (2001) analyser. Dock kan urvalet av grammatikargument 
diskuteras.
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d) Lärstilstestet PEPS  bygger på en omfattande grundforskning, har utprovats un-
der cirka 30 år och anses vara det bäst validerade lärstilstestet idag (Curry 1990; 
Griggs, 1995; DeBello, 1990).

I vilken omfattning är resultaten som erhållits med mätinstrumenten pålitliga? Det 
är viktigt att mätningen sker med noggrannhet så att slumpmässiga fel minimeras. 
Höga krav måste ställas på reliabiliteten. Den kan påverkas av olika faktorer, främst 
mätinstrumentet, forskaren, omgivningen kring mätningen samt de undersökta 
objekten (Körner & Wahlgren, 1993).

De statistiska resultaten i undersökningen talar ett språk, men i en dylik upp-
läggning finns likväl risker för felkällor och påverkansfaktorer. Det enda fall där 
ett regelrätt mått på reliabiliteten kan erhållas, är när vi använder oss av en skala, 
där varje individ på en poängskala (t.ex. en attitydskala) tillsammans med reliabi-
litetsmåttet bestämmer instrumentets stabilitet och homogenitet (De Poy & Giltin, 
1999). Se även avsnitt 3.3.1. I detta arbete har reliabilitetsprövningen fokuserat på 
den inre konsistensen, eller prövning av homogenitet med Cronbacks Alfa. Resulta-
tet på attitydtesterna visade en mycket hög grad av inre konsistens (se avsnitt 4.3.3. 
tabell 4.9).

Det framstår som oundvikligt att felkällor inte helt gått att eliminera, men de 
torde inte kunna vara av sådan art eller betydelse, att de på någon väsentlig punkt 
rubbar resultaten av den statistiska undersökningen. Forskarens egen position 
har tidigare diskuterats (se avsnitt 3.9). Med en bred bas av olika infallsvinklar 
har många aspekter av lärande granskats och ambitionen har hela tiden varit ett 
neutralt förhållningssätt. Forskningsfrågan har varit att utvärdera lärstilsanpassad 
grammatikundervisning i jämförelse med traditionell undervisning i vår kultur, 
med avseende på såväl ungdomar som vuxenstuderande. Mina egna erfarenheter 
av lärstilsmetodik liksom av traditionell undervisning kan jag aldrig utplåna. 
Utmaningen har varit att kritiskt granska alla möjliga resultat utan förutfattade 
meningar. Det torde vara mycket svårt, om ens möjligt, för en forskare att vara helt 
utan förkunskaper och erfarenheter av forskningsobjektet.

När det gäller undersökningsgruppen fanns en uppenbar risk, nämligen den 
tidigare nämnda uppmärksamhetseffekten. Att delta i ett experiment kan begränsa 
möjligheterna till att isolera orsak och verkan. Ett sätt att motverka Hawthorneef-
fekten var att alla nio skolklasserna uppmärksammades och förhoppningen var att 
alla skulle känna sig lika utvalda. Vad som också talar mot att uppmärksamhetsef-
fekten skulle påverka studien i den ena eller andra riktningen, är att effekten av att 
vara uppmärksammad planar ut redan efter ett par gånger. Eleverna fick ju under 
en längre tid arbeta med grammatik på olika sätt.

För att undgå slumpmässiga fel beroende på de enskilda individernas dagsform 
och humör och för att erhålla tillförlitliga slutsatser från statistiska grupper, måste 
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undersökningsgrupperna vara tillräckligt stora. Ett riktvärde är att varje undersökt 
grupp bör innefatta minst 30 personer för att ge en grund för hållbara slutsatser 
(Tamhane & Dunlop, 2000). Detta är uppfyllt för samtliga skolklasser.

Omgivningen kring eleverna kan också påverka reliabiliteten. För att hålla den 
faktorn konstant, skulle uppläggningen ha utgått från laboratorieexperiment. I ett 
sådant fall vore undervisningssituationen artificiell och detta skulle inte vara möj-
ligt att genomföra. Studien hade som syfte att ta sin utgångspunkt i gymnasiesko-
lans vardag inom svenskämnet. Med tanke på det stora antalet elever som ingått i 
undersökningen torde omgivningen påverka eleverna i likartad riktning. En annan 
möjlig påverkansfaktor kunde vara de undervisande lärarna. Denna möjliga felkäl-
la går inte att helt bortse från, men ambitionen var hela tiden att lärarna medvetet 
skulle arbeta så positivt som möjligt med grammatikmomentet utan att framhäva 
vare sig den ena eller den andra metoden (se 3.6.1, 3.6.5). Med tanke på lärarnas 
medvetenhet om denna viktiga aspekt i studien och både deras och elevernas utvär-
deringar, är det möjligt att denna eventuella felkälla kan reduceras.

Ett alternativ till den valda ansatsen, som också uppfyller kravet på en relevant 
inlärningssituation för grammatikmomentet på gymnasiet, skulle kunna vara att 
endast en lärare deltog i studien. Detta var inte möjligt, dels beroende på tidsfak-
torn, dels beroende på studiens ambition att täcka en så stor undersökningsgrupp.

5.3.2 Resonemang kring studiens kvalitativa ansats

Även när kvalitativa studier genomförs bör tillförlitligheten ifrågasättas. Avsikten i 
kvalitativa studier är bl.a. tolkning av olika resultat och teorier. I denna typ av stu-
dier läggs tyngdpunkten vid tre integrerade aspekter: korrespondens, användning 
och mening (Alvesson & Sköldberg, 1994). Korrespondensen (överensstämmelsen) 
mellan utsaga och verklighet ger med komplexa teorier inte något entydigt svar, 
utan genererar oftare reaktioner som ”det beror på”.  Sanning som överensstäm-
melse med användning innebär sällan att en teori kan överges, möjligen revideras. 
Sanning som betydelse (mening) kan uppenbara en djupare mening än det först 
uppenbara. Den teori för lärande som används i avhandlingen, The Dunn & 
Dunn Learning Style Model, omsluter alla tre sanningsbegreppen, men fokuserar 
mest på de två första.

Den ”sanna” kunskapen om omvärlden erhåller man, enligt Alvesson och Sköld-
berg, genom en helhetssyn, vilken är resultatet av frågor, tolkningar, dialoger och 
nya frågor samt ytterligare omtolkningar. Allt detta påverkas av frågeställarens 
individuella erfarenheter och begreppsbildningar, vilket innebär att sanningen inte 
är absolut, utan föränderlig och rimlig.
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Meningen med den kvalitativa infallsvinkeln i studien var främst att finna ytter-
ligare dimensioner och djupare förståelse för mina forskningsfrågor. Utifrån den 
hermeneutiska teorin var intentionen att försöka läsa mellan raderna, att gå på 
djupet med viktiga aspekter i forskningsarbetet och avslöja sådant som inte direkt 
sades eller visades i det kvantitativa materialet. Min strävan var att genomföra 
intervjuerna så objektivt som möjligt och sedan sammanställa tolkningarna och 
analyserna av de öppna enkätfrågorna. Därefter ämnade jag presentera en sannolik 
bild utifrån min tolkning.

Syftet med att intervjua de tolv eleverna från olika skolklasser, som tillämpat oli-
ka metoder för grammatikinlärningen, var att få förståelse för deras upplevelser och 
tankar om de två metodiska vägarna för grammatikinlärning, med utgångspunkt 
i deras lärstilar. Intentionen med lärarintervjuerna var flerfaldig: för det första att 
få lärarnas ord på erfarenheter och upplevelser av grammatikstrategierna och att se 
huruvida metodvalen påverkade resultat, attityder och grammatikförståelse; för det 
andra att utvärdera den eventuella felkällan lärarrollerna ; för det tredje att mer in-
gående få ta del av deras erfarenheter av grammatikundervisning i gymnasieskolan 
och för det fjärde att få så många ytterligare pusselbitar som möjligt till forsknings-
arbetet. Kunskapen bestod, enligt min tolkning, i förståelse för såväl elevernas som 
lärarnas tankar om upplevelser och erfarenheter av metoderna och formade den 
helhetsbild som hermeneutiken vill åstadkomma.

Den intervjuteknik som användes var en halvstrukturerad intervjumetodik uti-
från ett bestämt, men flexibelt frågeformulär. Denna metodik valdes med tanke på 
forskningsfrågorna, min egen bakgrund och dess stora möjlighet till anpassbarhet. 
Frågeuppläggningens karaktär kan ses som ledande frågor och ett alternativ kunde 
ha varit öppna frågor som intervjuform. Frågan är om en sådan strategi skulle 
gynna arbetets syften. Min personliga erfarenhet av arbete med många gymnasie-
elever är att det behövs en viss struktur i samtal för att få igång deras tankar och 
upplevelser. Med andra intervjumetoder skulle studien ha haft en annan design.

Behovet av åtgärder för att nå ett trovärdigt kvalitativt forskningsarbete disku-
teras av Ely  m.fl. (1993). Hon hänvisar till Guba och Lincoln, vilka menar att 
forskaren måste:

• ha varit verksam på fältet länge;
• genomföra ett uthålligt observerande;
• triangulera: söka efter negativa fall;
• bedöma hur adekvata referenserna är;
• diskutera sitt arbete med kollegor på samma nivå;
• kontrollera resultaten med de människor som studerats (a.a s. 107).

Enligt ovanstående kriterier och för att komma närmare en allmänt gällande säker-
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het i mitt avhandlingsarbete, skulle jag ha kunnat lägga till metoden observation. 
Dock var detta aldrig aktuellt med hänvisning till forskningsdesignen. Alla andra 
kriterier har jag försökt uppfylla. Min verksamhet på fältet (20 år som lärare) borde 
anses som tillräckligt omfattande. Beträffande trianguleringen, erhöll jag fakta 
utifrån olika forskningsmetoder. De kvalitativa metoder som kompletterat den 
kvantitativa ansatsen i studien, har givit mig sannolika, inte absoluta, tolkningar av 
resultaten. Referenser har jag försökt finna och hålla adekvata hela tiden. Arbetet 
har kontinuerligt diskuterats med kollegor på samma nivå, inte bara i Sverige utan 
även i andra länder. Beträffande resultaten fick mina intervjupersoner kopior av 
intervjuerna samt analyser av dessa om de så ville, för att kunna kommentera, ändra 
eller på andra sätt ge sina synpunkter.

Med den kvalitativa ansatsen anser jag mig ha fått ytterligare aspekter till denna 
grammatikdidaktiska studie. Jag sökte insikt, förståelse och djupare kunskaper i 
mitt forskningsarbete och det var fruktbart att tolka och reflektera kring resultaten. 
Jag skrapade bara lite på ytan av den komplexa verkligheten och känner mig långt 
ifrån färdig. Med Gadamers (1997) ord:

Begripligheten och samförståndet är emellertid inte mål i den meningen att dialogen 
upphör, när samförståndet uppnåtts (a.a s. 12).

Det hade varit intressant att kunna följa upp eleverna i deras praktiska språkut-
veckling med avseende på de individuella lärstilarna. Spelade deltagandet i denna 
studie någon roll för varje individ i den språkliga utvecklingen i tal och skrift? Kan 
kvalitativa skillnader märkas under exempelvis ett år? Många forskningsfrågor 
kvarstår!

5.3.3 Resonemang om trianguleringen

Trianguleringen i studien är av grundläggande metodologisk karaktär. Metoder 
som statistisk analyser, enkätundersökningar och intervjuer användes. Dessa me-
todval reser frågan om forskningsparadigm är kopplat till forskningsmetoder. Om 
forskaren använder ett induktivt framväxande kvalitativt förhållningssätt i en stu-
die, betyder det då att endast de metoder som är kvalitativa – intervju och fria svar 
på öppna frågor – kan användas? Är en deduktivt teoridriven studie i ett kvantita-
tivt paradigm alltid kopplad till kvantitativa datainsamlingar, såsom enkäter och 
experiment?  Dessa två till synes paradoxala aspekter formulerar Creswell (1994). 
Jag tolkar det, med stöd av Alvesson & Sköldberg (1994), som att de två modellerna 
oftast betraktas som uteslutande varandra, men att lösningen kan vara att införa 
begreppet abduktion, vilket utgår från följande:
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…empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och 
ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan t.ex. mycket väl kom-
bineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk 
applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger 
förståelse. Under forskningsprocessen sker sålunda en alternering mellan (tidigare) teori 
och empiri, varvid båda omtolkas i skenet av varandra (a.a. s. 42).

Den forskningsprocess som den här avhandlingen vilar på har stora likheter med 
ovanstående beskrivning av abduktion. Mångsidighet och djup har eftersträvats 
genom förankring i etablerade teorier, empirisk insamling, tolkning och analys. 
Upptäckten av mönster gav anledning till ytterligare teorifördjupning, tolkning 
och analys av materialet.

Sammanfattningsvis har det studerade fenomenet belysts ur flera olika aspekter 
med hjälp av triangulering. Alternativt hade triangulering kunnat genomföras med 
olika källor eller olika forskare, men detta faller utanför ramen för forskningsde-
signen.

5.4 Pedagogiska implikationer

När det gäller pedagogiska implikationer, bör man först och främst vara på det 
klara med att lärstilar inte utgör någon nybildad teori. Forskningen har bedrivits 
under cirka 35 år. Inte heller är det fråga om en teori, utan flera olika lärstils-
teorier, vilket framgår av den teoretiska bakgrunden (se avsnitt 2.4.2), som utgörs 
av olika forskares utgångspunkter för och definitioner av vad lärstilar är. Detta 
arbete fokuserar på The Dunn & Dunn Learning Style Model med avseende på 
grammatikinlärning i gymnasieskolan för såväl ungdomar som vuxna. Alla tre 
utgångspunkterna – grammatikdidaktik på gymnasiet, lärandestrategier i Sverige 
och jämförelse mellan två undersökningsgrupper – är områden som kan ge nya 
infallsvinklar i den didaktiska debatten.

5.4.1 Grammatikundervisning i gymnasieskolan

Grammatikens ställning som en viktig plattform inom svenskämnet tycks fortfa-
rande vara förhärskande bland många svensklärare, dock inte alla (se avsnitt 4.5.) 
och undervisningen baseras på lärares och skolors traditioner samt läroböcker (Ull-
ström, 2000). För drygt tjugo år sedan uppmärksammade Teleman (1987) diskre-
pansen mellan å ena sidan skolans och å andra sidan språkvetenskapens analyser 
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och beskrivningar av det mänskliga språket. Han hävdade att innehållet i gram-
matikundervisningen borde utgå från elevernas värld och att språkbeskrivningarna 
borde vara uppdaterade och relevanta. Denna didaktikens vad-fråga behandlas en-
bart perifert i föreliggande arbete, eftersom fokuspunkten här ligger på hur-frågan. 
Dock vidrörs innehållet något i lärarenkäterna (se 4.5.). De flesta lärare som ingick 
i minienkäten uttryckte att momentet är viktigt (jfr även Brodow, 2000), men att 
fördjupning i grammatikforskning inte står främst på fortbildningsagendan. Hur 
ska lärarna kunna sätta sig in i uppdaterad grammatikdidaktisk forskning om:

a) det inte utförs skolgrammatisk forskning på gymnasienivå i någon större om-
fattning i Sverige?

b) området inte prioriteras särskilt högt av lärare?

Den diskrepans som Teleman pekar på, torde kvarstå om inte något av ovannämn-
da problemområden förändras.

Läroböckernas ställning som utgångspunkt för undervisningen, torde också vara 
en konserverande faktor för grammatikdidaktikens utveckling (Nilsson, 2000; 
Ullström, 2000). Om svensklärare i praktiken skulle kunna utveckla grammatik-
undervisningen, måste det finnas en stor variation av innehåll i läromedlen samt 
olika forum där den grammatikdidaktiska debatten kan hållas levande. Den enda 
kontinuerliga källan till debatt som nämns i lärarenkäterna är Svensklärarfören-
ingens tidning.

Hur grammatikundervisning ska bedrivas i skolan är en synnerligen viktig fråga. 
Såväl forskare som svensklärare har olika utgångspunkter: alltifrån en integration 
i tal- och skrivprocessen med stöd av ”regler för språkets bruk” (beskrivning från 
kursplanen i Svenska A, 100 p) till regelrätt traditionell grammatikundervisning. 
De diskussioner som framkommer om hur grammatik skulle kunna läras in, hand-
lar om processorienterad skrivundervisning (Ullström, 2000), vidare om reflektion 
genom texter (Nilsson & Ullström, 2000; Pettersson, 2001), en balans mellan pro-
dukt- och processorientering (Tornberg, 2000) samt praktisk grammatik (Ström-
qvist, 1993a). Vikten av rätt beskriven grammatikundervisning konstateras, utan 
att det specificeras hur den skulle kunna vara (Teleman, 1991). Bolander (2001) 
understryker begreppsbildningen och terminologin som ett viktigt fundament i 
grammatikinlärningen för att utveckla språkfärdigheter, men varnar samtidigt för 
ett ensidigt arbete med begreppen. Med andra ord efterfrågas vilka metoder som 
förefaller vara lämpligast och mest utvecklande. 

Ett viktigt perspektiv kvarstår, nämligen det som detta arbete främst ville belysa, 
närmare bestämt grammatikundervisning utifrån ett elevperspektiv i så måtto att 
utgångspunkten är elevernas bästa sätt att lära sig ett moment som upplevs svårt. 
Personligen ansluter jag mig till den hållning som Tornberg (2000) beskriver, 
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nämligen en god balans mellan produkt och process, till Bolanders (2001) åsikt 
om att begreppsbildningen är ett viktigt fundament att bygga inlärningen på och 
Josefssons (2003) uppfordran om att göra grammatiken spännade. Min tolkning 
av begreppet produkt innefattar baskunskaper och dessa kan läras in på många 
olika sätt. Produkterna är för mig grundvalarna i grammatiken och dessa bör bear-
betas med utgångspunkt i de fyra F:en45 i Lpo/Lpf-94. Språkets byggstenar bör 
läras in med tanke på fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Processen 
kan vara att genom t.ex. skrivande, diskussioner, tal, upplevelser och datapro-
gram, bearbeta texter, utveckla och befästa de metakognitiva färdigheterna. 
Processen är en alltid pågående verksamhet i skolan. Dessutom menar jag att 
ansatsen i undervisningen måste ske utifrån elevernas verklighet och deras 
värld i form av exempel, texter osv. som hör hemma i deras generation och 
som bygger på vad de redan kan, medan självfallet styrdokumenten behål-
les i fokus. Min tolkning av resultaten är, att när eleverna lärt sig grunden 
och begreppsbildningen via sina lärstilspreferenser och sedan bearbetat detta 
innehåll via ett annat sinne, befästs ytkunskaperna och därmed kan de ut-
veckla djupare förståelse för grammatik. De kan därefter arbeta bättre i olika 
språkliga processer, med produkten (här baskunskaperna i grammatik) som 
grund.

Detta arbete har valt grammatikinlärningen som utgångspunkt för en jämfö-
relse mellan undervisning i enlighet med elevernas starkaste sinne (med metoder 
som omformats därefter) och s.k. traditionell undervisning. Metoderna för att lära 
in grammatikens grunder har utgått från fyra sinnesmodaliteter: att se, att höra, 
att arbeta med händerna samt att uppleva (göra, röra sig). Resultatet har visat sig 
vara positivt med avseende på resultat, minnesbehållning, attityder, förståelse för 
nyttan av grammatikkunskaper och bedömning av momentet. Grammatikinlär-
ningen har för många elever varit fysisk på det sättet att de fått röra sig, arbeta med 
händerna eller uppleva och dramatisera. Materialet kan betecknas som tämligen 
icke-traditionellt för gymnasienivå med spel, pussel, charader osv. Vissa pedagoger 
har menat att dessa metoder inte hör hemma på gymnasiet, utan snarare i de lägre 
klasserna och att dessa metoder inte passar vuxenstuderande. Med tanke dels på att 
eleverna inte upplevt dessa metoder som oseriösa eller sämre, dels att utfallen visar 
på minst lika goda resultat för de vuxna som för ungdomarna, håller inte grunden 
för denna kritik.

Denna studie bygger på det läromedel, som (också enligt Ullström, 2000) vi-
sar ett litet spår av nytänkande i sin uppläggning, Svenska Uppslag (Skoglund & 
Waje, 1998). Ullström benämner materialet som ”ett ljus i tunneln”. Dock har jag 
svårt att uppleva ett tydligt gryningsljus, och jag anser att grammatikkapitlet även 
i den läroboken utgår från den traditionella skolgrammatiken med indelningen i 
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ordklasser och satslära. Ur detta perspektiv kan föreliggande studie kritiseras för 
att konservera grammatiktraditionen. Att utgå från ett helt annat grammatiskt per-
spektiv torde dock i detta fall vara en omöjlighet, dels på grund av den obefintliga 
utvecklingen av konkret materiel, dels beroende på svensklärares utbildning och 
fortbildning och skolors traditionella arbete med svenskämnet. Emellertid kan 
en fortsättning på detta inledda arbete skapa förutsättningar för en perspektiv-
växling. Studien har visat, att även med ett traditionellt grammatikinnehåll, kan 
elevernas prestationer och attityder påverkas i positiv riktning, med utgångspunkt 
i den individuella lärstilen. En intressant fortsättning vore att använda sig av me-
toderna och individualiseringsaspekten från lärstilsteorin och utveckla innehållet 
i grammatikmomentet. Därmed skulle möjligheter kunna skapas för att utveckla 
grammatiken på många nivåer.

Grammatikundervisningen kan göras intressant för eleverna, inte bara för stun-
den, utan även sätta spår i minnet, utveckla förståelsen för mänskligt språk, samti-
digt som kunskaperna kan tillämpas i praktiken. Med Brodows (2000) ord handlar 
det om ”grammatik för stunden eller för livet”. Det förprov som eleverna gjorde före 
denna studie, visar att grammatikkunskaperna varierade beroende på grupper och 
programval, men totalt sett kan jag inte påstå att resultatet var särskilt lysande (se 
4.2). Dessutom påtalade många elever sin ”fasa och skräck” inför detta moment. 
Den attityden bekräftas även av Brodow (2000), Pettersson (2001) och Teleman 
(1991). Man kan undra över anledningarna till den låga förkunskapsnivån, trots 
att alla under sin skoltid arbetar med grammatik. Var de metoder som använts 
mindre effektiva? Medförde misslyckanden och skräck för grammatikmomentet 
att eleverna blockerat och förträngt kunskaperna? Saknades motiv och därmed 
motivation för grammatikkunskaper eller finns det andra orsaker? Denna studie 
visade en skillnad efter fem veckor för de olika skolklasserna. Intressant vore att 
följa upp eleverna efter ett, två och tio år. Kan man även då se skillnader i minnes-
behållningen och grammatikförståelse?

Skälen till varför grammatikundervisning överhuvudtaget ska bedrivas har be-
handlats i studien. Denna fråga är synnerligen viktig att diskutera och analysera, 
inte minst med tanke på att flera språkforskare, bl.a. Hedquist (2001) och Hertz-
berg (1990) och Teleman (1991, ställer sig tvivlande till det hos elever och lärare 
vanligaste förkommande argumentet: utveckling av skrivfärdigheterna. Många 
andra skäl kan tyckas mer relevanta för diskussioner om grammatikkunskaper, 
framför allt främmandespråkargumentet och det metaspråkliga argumentet. Kan-
ske eleverna skulle bli mer motiverade för grammatik om vi som undervisar kunde 
ge hållbara argument och påvisa deras giltighet i det praktiska livet. Motivation 
för grammatikmomentet kan också uppstå från ett annat perspektiv, nämligen om 
eleverna upplever framgångar inom området. Denna studie påvisade förändrade 
upplevelser i positiv riktning för de elever som arbetade utifrån sina lärstilar jäm-
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fört med dem som bearbetade momentet traditionellt. Framgång föder framgång, 
heter det. Jag vill hävda att framgång föder förståelse och lust att gå vidare. Elever 
som arbetade utifrån sina lärstilar upplevde positivare känslor, resultatet var bättre 
och de påvisade större förståelse för nyttan av grammatik (de olika argumenten). 
Denna studie har visat att lärare kan göra grammatikundervisningen intressantare 
med bättre resultat för eleverna. Med denna utgångspunkt – elever som upplever 
grammatikmomentet som nyttigt och positivt – vore det synnerligen intressant 
att utröna nyttan av de olika grammatikargumenten i praktiken för eleverna. 
Oberoende av metod tycks det klassiska argumentet, nämligen utveckling av 
skrivförmågan, kvarstå i lärarnas och elevernas medvetande. Om detta beror på 
traditionens starka makt, många lärares attityder eller om det finns andra orsaker 
bakom, är oklart. Kanske beror föreställningen på att det skrivna ordet ofta ger tid 
till eftertanke, har mer tyngd och är mer bestående än det talade ordet. Eller är 
förklaringen att grammatikövningar oftast också är skriftliga? I denna undersök-
ning ges inga indikationer på de traditionella grammatikargumentens vetenskap-
liga relevans. Det vill säga, detta är ingen avhandling där grammatikargumenten 
verifieras eller falsifieras.

Grammatikmomentet bör också diskuteras utifrån olika gymnasieprogram. 
Min egen erfarenhet och Brodows (2000) forskningsresultat pekar i samma rikt-
ning, nämligen på en stor skillnad i grammatikinnehåll på de studieförberedande 
jämfört med de yrkesförberedande programmen. Anledningarna till att eleverna 
på de studieförberedande programmen får djupare grammatikkunskaper än yr-
keseleverna är flera: större motivation, bättre förkunskaper och större behov av 
grammatiken med tanke på att de läser fler främmande språk än engelska. Om 
nu grammatikkunskaper är viktiga för oss människor, är denna differentierade 
behandling av olika typer av utbildningsprogram diskutabel. Konsekvenserna kan 
bli att de som redan har ett utvecklat språk och ska studera vidare får ännu bättre 
kunskaper, medan de som har ett mindre utvecklat språk och egentligen skulle 
behöva utveckla sina färdigheter, får mindre kunskaper. Detta skapar ännu större 
klasskillnader mellan eleverna i språkligt avseende och ur bildningshänseende. En-
ligt både Brodow (1996) och Teleman (1987) är det viktigaste argumentet för att 
behålla grammatikstudier inom svenskämnet just den humanistiska bildningen: 
att få insikter om människan som tänkande, handlande och kännande individ. För 
mig rimmar skillnader i grammatikundervisning beroende på programval illa med 
a) läroplanens intentioner om en likvärdig skola för alla, b) lärstilarnas grunder 
om alla elevers möjligheter och förmågor samt c) våra styrdokument där det på 
flera ställen poängteras att språket är en viktig väg till lärande och tänkande för 
eleverna.

Hur ska man då komma till rätta med ovannämnda paradox? En väg vore den 
som Carlgren (1999) skisserar i ett större sammanhang:
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Hur kan man då lära sig hur man gör sig förstådd ? Ett sätt är att göra skolans kulturella 
grammatik explicit. Genom att göra t.ex. språkreglerna explicita kan man öka möjlighe-
terna för fler att delta och därmed inkluderas snarare än att exkluderas ur skolkulturen. 
Det skulle t.ex. innebära att mycket  av det som vanligen tas för givet att barnen ska veta 
angående hur man gör  i skolan, formuleras och görs synligt (och därmed diskuterbart). 
Därmed kan elevernas möjligheter att tillägna sig de annars osynliga reglerna öka (a.a. 
s. 20).

Jag tolkar detta både i ett vidare (se 5.3.2) och ett snävare perspektiv. När det gäller 
språkbruk, grammatik, tror jag att det är viktigt att göra begreppsbildningen synlig 
och användbar. Alla elever borde få en möjlighet att tillägna sig språkets inne-
hålls- och uttryckssida på sina villkor och på ett individuellt sätt med deras egna 
erfarenheter och deras eget språkbruk som utgångspunkt (jfr Brodow 2000; Hård 
av Segerstad, m.fl., 1996; Nilsson, 2000; Ullström, 2000) samt av ett lärarfokus i 
planeringen som stimulerar elevernas lust och vilja samt betraktar deras behov (jfr 
Sylwester, 1997).

Ett medvetet lärande som gör den grammatiska begreppsbildningen explicit kan 
med andra ord vara en framkomlig strategi för grammatikundervisningens utveck-
ling, och detta bör påbörjas tidigt i skolan (jfr Strömqvist S., 1993). Som redskap 
för att främja den individuella medvetenheten kan elevernas individuella lärstilar 
nyttjas som en plattform i fråga om att göra språkreglerna konkreta, dvs. vissa 
elever kan skriva, andra kan muntligt förklara, ytterligare andra kan med hjälp av 
spel och datoranimationer förstå bättre och en fjärde grupp kan genom upplevelser 
eller rollspel förstå språkliga strukturer.

Det problem som här kan uppstå, enligt Carlgren (1999) och även SAG, (1999), 
är att alla språkspelsregler inte kan göras explicita. Detta är förvisso sant, men 
grunderna kan göras tydliga och praktiskt konkreta på många sätt. När eleverna 
väl har en begreppsbildning i sitt språkbruk, är det självklart lättare är utveckla 
förståelse för och färdigheter inom området. Två av lärarna påpekade att de taktila 
och kinestetiska metoderna mer inbjöd till diskussioner bland eleverna och gen-
temot läraren jämfört med den traditionella undervisningen (se 4.5). Kom man 
så långt med eleverna på gymnasiet skulle det rentav kunna vara en utmaning att 
försöka fresta dem med t.ex. transformationsgrammatik, dependensgrammatik el-
ler olika grammatiska teorier.

5.4.2 … och vidare konsekvenser

Med tanke på att flera internationella studier (Boyle, 2000; Dunn & Griggs, 
2000; Hlawaty, 2002; Honingsfeld, 2001) har visat, att i såväl ungdomsgrupper 
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som vuxengrupper är de visuellt starka eleverna i minoritet och med tanke på att 
skolsystemets och samhällets informationskoder framför allt är visuella men även 
auditiva, finns här flera vinster att göra i pedagogiskt hänseende:

1) Bredda metoderna i alla tänkbara ämnen så att så många elever som möjligt får 
en rimlig chans att lära sig snabbt och effektivt med hjälp av sina individuella 
lärstilspreferenser.

2) Låt alla elever förstärka kunskaperna genom att ytterligare lära sig via en sin-
neskanal – detta gynnar en multisensorisk utveckling för alla.

3) Utveckla metoder på fördjupade nivåer för varje elev.
4) Utveckla olika typer av examinationsformer som grundar sig på olika sinnespre-

ferenser.

Med tanke på att skolans styrdokument föreskriver att vi lärare ska individualisera 
undervisningen (se kapitel 1), kan resultaten från denna avhandling appliceras även 
på andra ämnen och områden, innehållande grundläggande moment som upplevs 
som svåra och nya. Kanske kan detta arbete inspirera till didaktisk metodutveck-
ling även i andra ämnen, vilket kan hjälpa eleverna så att de med större framgång 
kan klara kärnämnena. Det är troligt att lärstilsmetodiken stärker den visuella 
förmågan för de icke visuellt dominanta eleverna, om de börjar inlärningen med 
att använda ett annat sinne, där också visuellt material ingår (Dunn & Dunn, 
1999a).

Med hänsyn till att så många inte klarar av godkändnivån i kärnämnena på 
gymnasiet, vill jag hävda att skolan förfördelar vissa elever och gynnar andra. Min 
undersökning visar att de visuella eleverna (av all fem grupper) upplevde mest po-
sitiva attityder med såväl den traditionella undervisningen som med den anpassade 
metodiken. Detta är inte förvånansvärt, eftersom den elevgruppen har fördelar av 
såväl inlärningen som redovisningsformen. Ingen annan av de fyra grupperna har 
den fördelen vid ett skriftligt prov. Auditiva elever borde t.ex. få redovisa sina kun-
skaper muntligt, för att erhålla samma fördel som de visuella får vid ett skriftligt 
prov. Skolan vilar på demokratins grundvalar och demokratiska värderingar ska 
genomsyra dess arbete (Lpo/Lpf-94), men frågan är hur vi i det praktiska arbetet 
visar detta. Det förtjänas att upprepa – ska vi förverkliga läroplanens beskrivningar 
om en skola för alla, individualisering, samt olika vägar till samma kunskapsmål, 
måste vi hitta många nya vägar i metodiskt hänseende och jag anser därför att vi 
måste lära oss mer om didaktik, pedagogik och ledarskap. Med denna insikt skif-
tar lärargärningen fokus från undervisning till lärande, eller med Carlgrens och 
Martons (2000) ord:

… från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla 
elevers förmågor och förhållningssätt, från att se elevers förmågor och förhållningssätt 
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som vackra ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas  av dylika 
insikter i den professionella gärningen (a.a. s. 23).

Genom arbetet med lärstilsmetodiska ansatser har jag upplevt för många annars 
oväntade elevframgångar och i denna studie dokumenterat bättre resultat för 
många fler elever jämfört med traditionell undervisning. Detta manar till efter-
tanke om vilka epitet vi sätter på eleverna och vilka förutfattade meningar vi har 
om möjliga framgångar. Med vilken rätt gör vi bedömningar om att eleverna är 
starka eller svaga, begåvade eller obegåvade? Följande påstående kan läsas i Bro-
dows (2000) beskrivning av svensklärares attityder till grammatik:

Teoretiskt svaga elever, särskilt de som går på de yrkesinriktade programmen i gymna-
sieskolan, har över huvud taget en uttalad negativ attityd till grammatikmomentet … 
(a.a. s. 101).

En konsekvens av lärstilsteorin blir att lärare måste granska sin värdegrund och 
människosyn. I citatet ovan kan vi läsa orden teoretiskt svaga, vilket är en värdering 
och implicit en antydan om att det motsatta förekommer, alltså teoretiskt starka 
elever. Dylika uttalanden (citat) är ofta förekommande i skoldiskussioner och en 
vidare konsekvens av detta är huruvida pedagoger anser att alla elever har förmåga 
att lära sig eller inte. Frågor lärare måste ställa sig är om de tror att alla elever kan 
utvecklas utifrån sina förmågor och om det finns olika vägar till lärande. Kanske 
är det så att skolans form har stimulerat vissa elever och deras lärandestrategier men 
tagit mindre hänsyn till andra elever och rent av förfördelat en del elever. Tänk om 
ännu fler elever kunde känna sig teoretiskt starka om de bara fick andra möjligheter 
än de som ges i skolans traditionella strukturer! Om pedagoger använder uttryck 
som teoretiskt svaga elever signalerar detta till mig att vi måste rannsaka oss om vi le-
ver upp till styrdokumentens tydliga markeringar av olika sätt att lära och olika vä-
gar till kunskaper. Har vi verkligen tagit intryck av styrdokumenten och kan vi leva 
upp till vårt uppdrag? Är vi pedagoger orienterade mot vårt professionella objekt 
– elevernas lärande? Våra övergripande styrdokument, skollagen och läroplanen 
talar sitt tydliga språk om vårt uppdrag. Några uppfordrande citat är följande:

 Läraren skall
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
 (Lpo/Lpf-94 s. 31)
• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 
 arbete i skolan (Lpo/Lpf-94 s. 33).

Ovannämnda resonemang riskerar att leda till generaliseringar och förenklingar. 
En tolkning kan bli att det inte finns några skillnader mellan oss människor och 
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att alla kan lära sig allting om pedagogiken är den rätta. Min uppfattning är att 
vi naturligtvis har olika förutsättningar inom alla möjliga områden likväl som vi 
ser olika ut, men poängen med diskussionen ovan visar på nödvändigheten av att 
vi granskar vilken människosyn och vilka värderingar som styr vårt arbete med 
eleverna. Detta styr sedan våra attityder till dem, vårt beteende och deras responser. 
I klassrumssituationer finns flera undersökningar som visar hur elever svarar på lä-
rares förväntningar (pygmalionresultat). Forskningen om lärstilar säger ingalunda 
att alla kan lära sig allting likadant. Tvärtom poängteras olikheter i stil och vikten 
av anpassade metoder för att var och en ska få möjlighet att lära på bästa sätt uti-
från sin nivå.

I samband med en granskning av lärares värdegrund följer också lärares ledar-
skap. Frågor att ställa sig kan vara: vilken lärstil respektive undervisningsstil har jag 
själv och hur återverkar mina stildrag i undervisningen? Hur kan jag i mötet med 
eleverna eller de studerande öka min flexibilitet? Anser jag att läraren är den som 
ska vara den mest flexibla personen i klassrummet eller ska eleverna anpassa sig efter 
mig? Skolverket (2003b) pekar på betydelsen av professionella lärare för elevernas 
studieframgångar och av att lärarkompetensen innehåller många komponenter, 
flexibilitet i den metodiska repertoaren och framför allt förmågan att skapa goda 
relationer med eleverna. I lärarkompetensen ser man bl.a. följande faktorer:

… att lärare anpassar sin undervisning efter elevers olika behov, att lärare har ett brett 
spektrum av undervisningsstrategier, att lärare kan presentera information på ett begrip-
ligt sätt men också motivera och stimulera eleverna till fortsatt lärande. En kompetent 
lärare är följaktligen bland mycket annat bra på att skapa goda och förtroendefulla rela-
tioner med eleverna (a.a. s. 97 - 98).

Ytterligare en konsekvens är lärares sätt att utveckla, organisera och leda verksam-
heten för att skapa individuella lärmiljöer. Stensmo (2000) konstaterar att det finns 
inget enhetligt sätt att leda och lära som passar samtliga elever, men att pedagoger 
måste söka sitt bästa sätt. Lärstilsteorin ger oss konkreta verktyg både vad beträf-
far de fysiska miljöerna, den praktiska metodiken och förståelse av flexibilitet som 
ledare. Detta arbete har visat att det finns många nivåer och olika perspektiv i 
läroprocessen, vilket utmanar alla skolans aktörer till en utveckling av lärandets 
olika dimensioner. En viktig faktor för framgångsrikt arbete i skolan är enligt Skol-
verkets lägesbedömning (Skolverket 2003b) när ”… både elever och lärare har reellt 
inflytande över sin lär- och arbetssituation” (a.a. s. 100).

Att inte bara göra språkreglerna explicita utan även skolans s.k. kulturella gram-
matik tydlig är en vidare slutsats av föreliggande arbete. Genom att eleverna kan 
sätta ord på sina individuella lärandestrategier ökar deras möjligheter att a) ställa 
mer precisa krav på lärare, skola och utbildningar utifrån ett individperspektiv, b) 
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börja reflektera över, förstå sitt eget lärande och därmed bättre kunna läsa läxor, 
lösa uppgifter och orientera sig i informationsflödet samt c) utvidga förståelse för 
skolvärldens grammatik och därmed bättre inkluderas där.

5.5 Rekommendationer för fortsatt forskning

Fortsatt forskning om grammatikdidaktik borde enligt mitt förmenande ta sin 
utgångspunkt i elevernas lärande, närmare bestämt genom att lägga fokus på de 
individuella läroprocesserna och lärandestrategierna. Som var och en inser är det 
inte enbart en fråga om forskning om lärstilar. I en sådan ansats måste man även ta 
hänsyn till inlärningsprocessen i dess helhet och granska t.ex.:

a) lärandeperspektiv
b) utgångspunkter i lärandeteorier
c) förkunskaper, utvecklingsmål, användningsområden
d) läroböcker och materiel
e) grammatisk teori och metodisk ansats
f) olika åldersgrupper
g) kritiska frågor om lärstilar
h) alternativa examinationsformer

Om nu elevernas prestationer, minnesbehållning, attityder och åsikter om nyttan 
av grammatik förbättras när utgångspunkten tas i deras individuella lärstilar, kun-
de detta vara en positiv utgångspunkt, för att ändra innehållet i grammatikavsnittet 
i läroböckerna. Grammatikdidaktikens vad-fråga kunde på detta sätt utvecklas. 
Även sökandet efter svaren på didaktikens varför-fråga kunde accentueras. Här 
skulle uppenbarligen finnas en verkligt fruktsam brytpunkt för att utveckla gram-
matikens hela didaktiska sfär.

Andra intressanta forskningsobjekt vore att integrera grammatikinlärningen 
tematiskt, ämnesövergripande eller tvärvetenskapligt. Lärstilsanpassad undervis-
ning vore kombinerad med kontrastiv grammatik en forskningsvärd utgångspunkt. 
Eller varför inte kombinationerna med processorienterat skrivande eller portfolio-
metodik? Att utvärdera ovannämnda metoder i samverkan med främmandepråks-
undervisning är ytterligare ett tänkbart forskningsområde.

Ett tvärvetenskapligt forskningsområde med fokus på grammatikens roll för ut-
veckling av vårt tänkande, handlande och kännande (Telemans huvudargument, 
1987, 1991) är likaledes ett väsentligt framtida arbete. Här kunde grammatikfors-
kare samverka med till exempel psykologer, kognitionsforskare och beteendeve-
tare.
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Att fortsätta jämförelsen mellan ungdomar och vuxna med avseende på gram-
matikdidaktik är vidare en möjlig utgångspunkt för forskning. Detsamma gäller 
genusforskning. I flera studier visas könsskillnader när det gäller lärande (se ex. 
Hellertz, 1999). Didaktiska studier med lärsilsteorier som grund utifrån ett köns-
perspektiv skulle kunna synliggöra nya intressanta dimensioner. Att på ett djupare 
plan kartlägga skillnader och likheter samt hitta vägar till ett konstruktivt lärande, 
vore också önskvärt. Detta arbete har endast angivit tendenser och många viktiga 
frågor kvarstår.

Specifik grammatikdidaktik utifrån lärstilar med en longitudinell uppföljning 
vore önskvärd, för att undersöka minnesbehållning och förståelse i ett längre 
perspektiv. Detta skulle även kunna kombineras med kvalitativa fördjupningar. 
Ett annat forskningsområde kunde vara metoder på en fördjupad nivå, dvs. hur 
kan man gå vidare för att stimulera elevernas lärande, när de redan behärskar den 
grundläggande nivån?

Med tanke på all retorik om grammatikens berättigande (Brodow, Nilsson & 
Ullström, 2000) vore en bred utvärdering av nyttoaspekten både önskvärd och 
nödvändig. En forskningsansats med longitudinella tidsplaner borde täcka in så 
många aktörer som möjligt i skolans värld. Vilka argument är hållbara med tanke 
på grammatikundervisningen inom svenskämnet? Vilka av grammatikens nytto-
argument är det dags att förkasta?  En konsekvens av dylika funderingar blir också 
frågan om var grammatiken finner sin naturliga plats: inom främmandespråksun-
dervisningen, inom svenskämnet eller i ett eget livsåskådningsämne?

I den svenska skolkulturen finns många viktiga områden att utveckla genom 
fortsatt forskning om lärstilar enligt The Dunn & Dunn Learning Style Model. 
För det första skulle den i arbetet anförda kritiken (se 2.4.12) verkligen kunna sät-
tas under forskningsluppen. För det andra täcker modellen endast det som upplevs 
som svårt och nytt och metoderna tar sin utgångspunkt i detta. Men när eleverna 
redan kan det svåra nya, som utgör grunderna, då behövs ytterligare teorier och 
metoder. Vilka modeller eller teorier är rimliga kombinationer? Hur ser en pedago-
gisk modell eller teori ut som täcker en större del av inlärningsprocessen, inklude-
rande The Dunn & Dunn Learning Style Model?

För det tredje står knappast någon forskning att finna som rör korrelationen mel-
lan de kognitiva faktorerna, de emotionella faktorerna samt sinnespreferenserna. 
Ska modellen utvecklas är det hög tid att undersöka hur dessa faktorer interagerar 
och påverkar varandra. Sylwester (1997) hänvisar till flera forskares slutsatser kring 
funktionerna i det limbiska systemet, och som säger att emotioner styr uppmärk-
samhet, vilket i sin tur leder till lärande. Inom detta område borde det finnas forsk-
ningsvärda ansatser. Är relationerna mellan prestationer och emotioner ömsesidiga 
eller har någon av faktorerna större påverkanskraft på den andra? Vad är orsak och 
vad är verkan? Är det så att positiva känslor skapar motivation eller leder arbetet 
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med utgångspunkt i det starka sinnet till positiva känslor?
Tankestilen46 (se The Dunn & Dunn Learning Styles Model, s. 6 ) borde 

rimligen också interagera med de perceptuella faktorerna. Hur och i vilken 
grad? Finns korrelation mellan dessa två för lärstilen viktiga faktorer? Dessa 
frågor skulle kunna kopplas samman i en annan skolgrammatisk studie 
med argumentet att grammatik utvecklar vårt tänkande, handlande och 
kännande (jfr Teleman, 1987). Finns något samband mellan tankestil och 
lingvistisk kompetens? Kan man genom att utgå från individernas tankestil 
utvärdera Telemans teori om att grammatik utvecklar vår personlighet och 
våra metakognitiva förmågor? Lärandestrategier och grammatik - det känns 
som om cirkeln därmed sluter sig.

När det slutligen gäller sinnespreferenserna tror jag att framtida forskning kom-
mer att visa undergrupper till de fyra sinnesmodaliteterna; den visuella, den audi-
tiva, den kinestetiska och den taktila. För mig står det klart att det finns två (eller 
kanske tre) sidor av det visuella sinnet, vilket också bekräftas av t.ex. Sylwester 
(1997), nämligen bildvisuellt och textvisuellt. Jag tror att vissa individer kan lära 
sig bra både via text och via bilder, medan andra föredrar det ena sättet. Ytterligare 
en undergrupp till det visuella sinnet kan vara inre visuellt seende. Detta beskrivs 
av Grinder (1999) och Jönsson (1999).  Det auditiva sinnet skulle kunna indelas 
i lyssnande och talande. Min erfarenhet är att en del människor lär sig enbart ge-
nom att lyssna, medan andra vill lyssna för att sedan själva prata och därvid höra 
sitt eget tal samt ventilera kunskaperna. Det kinestetiska sinnet kan innefatta två 
undergrupper, känslor (inre kinestetisk inlärning) och rörelser (yttre kinestetisk 
inlärning). Det yttre står för de elever som lär sig via kroppen och det inre visar 
på en känslomässig aspekt i inlärningsprofilen. Dock finns ännu ingen empirisk 
forskning på dessa undergrupper till sinnespreferenserna. Inte heller finns något 
validerat lärstilstest med dessa faktorer. Om The Dunn & Dunn Learning Style  
Model ska förbättras anser jag att detta område vore av högsta prioritet. Med en 
högre grad av precisering av lärstilen i allmänhet och de viktiga sinnespreferenserna 
i synnerhet, följer också ännu mer specifika metoder och därmed högre grad av 
individualisering. Olika resultat därav skulle vara intressanta att studera.

5.6  Slutkommentar

Didaktisk forskning kan ses som ett omsorgsfullt, systematiskt försök att vinna 
bättre förståelse av utbildningsprocessen, med syfte att förbättra dess effektivitet. 
Den didaktiska hur-frågan inom grammatikmomentet på gymnasienivå har stått 
i fokus i föreliggande arbete. Bakgrunden till valet av forskningsområde finns dels 
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i min långa erfarenhet av undervisning i svenska, dels i mina mer eller mindre tre-
vande försök de senaste tio åren att hitta nya vägar för eleverna i deras läroproces-
ser, allt för att skapa förutsättningar för elevers framgång i skolan.

I det andra kapitlet redovisades den föga omfattande grammatikdidaktiska forsk-
ningen på gymnasienivå i vårt land, även när det gäller lärstilsmetodik. Kombina-
tionen är forskningsvärd och kan ge insikter som även kan beröra andra ämnen. I 
metodkapitlet behandlades såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter. Då en del 
möjliga felkällor kunde tänkas påverka resultaten, måste en viss reservation göras 
för de kvantitativa resultatens värden. Dock kan konstateras, efter triangulering, 
att lärstilsmetodiken påverkar elevernas studieframgångar i positiv riktning och 
även tycks skapa gynnsammare tankar om grammatikens nytta, än hos de elever 
som arbetat mer traditionellt.

Då detta forskningsområde, grammatikdidaktik och lärstilar, är komplext och 
komplicerat, kvarstår många frågor. Jag ser detta bidrag som en början till att förstå 
lärprocessen och som en väg för att bättre hjälpa ännu fler elever i deras utveckling 
och utbildning.
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Summary

Background

The two main subjects of this thesis were the mastery of grammar and Learning 
Style; the main focus was to combine these two separate areas, i.e. using Learning 
Style in grammar education in upper secondary school and comparing its effects 
with that of traditional teaching.

The background of the study was that an increasing number of students leave up-
per secondary school without having earned certification and more students need 
longer periods in which to complete their studies in the upper secondary school. 
Simultaneously, our curriculum emphasises individualization, students´ personal 
development, freedom of choice and variety, student active participation in the 
instructional process, and individuals’ ability to constantly learn, but few studies 
have been concerned with experimentation concerning grammar didactics in upper 
secondary school.

This thesis consists of five chapters: The first is an introduction to the topic and 
the second is an inclusion of a theoretical exposition and a research survey of peda-
gogical and grammatical issues important to the thesis. Chapter Three consists of a 
methodological presentation of the study. In chapter Four, the results are presented 
from both qualitative and quantitative aspects. In the last chapter, conclusions are 
discussed as an outgrowth of the results, methodology, and pedagogy.

Aims and issues

This study consists of a number of foci; some more central than others. The main 
focus was to investigate the differences that resulted from the methodology of Lear-
ning Style as compared with traditional teaching and the results of participants’ 
attitudes, retention, understanding of the usefulness of grammar, and opinions 
concerning the process itself.

The following seven hypothesises were generated from the foci:

H 1: If students are allowed to work from their learning-styles preferences there will be 
differences in test results in grammar compared with traditional teaching.

H 2: If the students have learned with learning-style responsive approaches, there will 
be differences in the amount of grammar retention, compared with students who 
have learned with traditional approaches.
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H 3: If the students are allowed to learn with their learning-styles preferences, there 
will be differences in attitudes toward grammar compared with students who are 
taught traditionally.

H 4: If the students have learned with learning-style responsive approaches there will be 
differences in their understanding about the usefulness of knowledge of grammar, 
compared with students who have learned with traditional approaches.

H 5: If the students are allowed to utilize their learning-styles preferences, the overall 
assessment of the grammar section will differ compared with students who are 
taught traditionally.

H 6: Significant differences will be evidenced between if  adults’ and youth’s  are com-
pared in the survey, there will be differences in test results, attitudes toward gram-
mar, retention, evaluation of the overall assessment and  understanding about the 
usefulness  of knowledge of grammar depending on learning strategies.

Learning Style

To explain Learning Style we also need explanations of learning, teaching, didac-
tics, and other models of learning which can be connected to or compared with 
Learning Style.

Teaching can be perceived from many aspects and many levels, and should not be 
surmised as being exclusive of each other but, rather, as different approaches to the 
complex and complicated pedagogical process of learning. Teaching and learning 
are not necessarily synonymous concepts. Instead, they are essentially symbiotic.  
Learning is one part of the educational process. This study begins with a phenome-
nological and behavioural scientific perspective.

Learning, in this study, suggests the absorption and retention of knowledge, skills, 
and attitudes, and is not necessarily a product of a traditional education environme-
nt, i.e. schools. The cornerstone of learning begins with each individual’s amount of 
attention, concentration, motivation, and personal learning-style strengths. In the 
education concept many dimensions complement each other and can be regarded 
from many aspects and in many more contextual connections.

Didactics is a large field of science with many angles of approach. This work is a 
subject didactic study with the main focus on the question how.  The other main 
questions that didactics is concerned with are what and why. The didactic question 
what for grammar is treated in the chapter about grammar didactics.  The question 
why is illustrated from many different perspectives.
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Even didactic questions can have their starting point in different approaches. The 
focus in this study is a cognitive perspective with emphasis on learning as processes 
that exist within every individual while simultaneously emphasizing reflection, and 
the importance of the senses.

There are many pedagogical theories, and Learning Style is one of them. This 
branch can be seen as a synthesis of many others; for instance, Dewey’s (1980) con-
cept of learning by doing, Montessori’s (1998a, 1998b) pedagogical emphases, and 
mediation pedagogy. These all serve as a basis for combining diverse theories and 
pedagogical assumptions and attitudes, such as PBL, constructivism, and multiple 
intelligences.

The starting point in Learning Style is to find the most effective methods for 
each student to achieve. The focus for Learning Style, according to The Dunn and 
Dunn Learning Style Model is, as mentioned earlier, the didactic question how; 
How can you most efficiently and most enjoyably learn new and difficult material?   
However, there are 10 other models of Learning Style with other definitions and 
diverse focus points.

The critical attitudes that have been directed toward Learning Style, in 
general, and the Dunn and Dunn Learning Style Model in particular, are 
important for the conclusions of this study   and for recommendations for 
further studies. Existing criticism can sharpen attention for sources of error; 
they can lead to a deepened analysis of the work and the results, and generate 
new questions at issue regarding grammar didactics.

This work is based on both adults´ and youths´ learning, and reveals both simila-
rities and differences between the populations. The main dividing line seems to be 
the adults´ wider basis of experience.

Grammar didactics

Grammar and language learning are synonymous concepts. Grammar, which is a 
part of language, is a bridge between its expression and its contents, its form and its 
meaning. Even grammar can be perceived from different perspectives, theories, and 
levels. Svenska Akademiens Grammatik (SAG, 1999) starts from the descriptive 
grammar meaning that its ideas are so elementary that they are to be found in most 
other grammatical theories, and those can be the basis of grammar development or 
research within most grammar traditions.

Grammar has, during many decades, had its natural place in the Swedish school 
system, but there were few challenges to its autonomy until the last 20 years. Use-
fulness concerning knowledge of grammar is recommended by many researchers, 
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but the traditional argument for grammar as a cornerstone for the development of 
writing and speaking seems debatable today. Understanding of ourselves as human 
beings, arguments for the learning of foreign languages, and a base for meta cog-
nitive development, favour teaching grammar in school. Other arguments that are 
cited include knowledge of grammar enhancing understanding for different groups 
and skills that contribute to personality.

Many students perceive education in grammar as a compulsion and a very de-
manding course in upper secondary school. Several researchers say that grammar 
education as a product of the schools, should be more effective. The controlling 
documents point out that the school mission is to support students´ awareness of 
the language. One important way described to do so is to provide a strong base and 
building blocks to the language. When examining textbooks that frequently are 
used in upper secondary school, it is easy to notice a distinct grouping of grammar 
into mainly two sections: parts of speech and syntax representative of a traditional 
scholastic grammar education.

Scholastic grammatical researchers on upper secondary levels in Sweden exist to 
a rather small extent. The few reports that are available are essentially qualitative. 
There is, on the other hand, an extensive international research base for Learning 
Style regarding results and attitudes, children, youth, and adults, and many dif-
ferent subject fields. However, there is no comparative study in grammar education 
with both youth and adults, and none describing the results of Learning Style uti-
lized to teach grammar in Sweden.

Method

The scientific methods used in this thesis are mainly of a quantitative nature, but 
also include a qualitative approach. All results and inquiries that have been analysed 
with statistical calculations belong in the former classification. In depth interviews 
and open-ended questions interwoven into the inquiries belong in the latter. In 
other words, this study is founded on triangulation, a process that involves both 
methods as corroboration for each other.

There were other foci involved into this study. For example, to discern how stu-
dents and teachers perceive education in grammar, how learning affects them per-
sonally, and to permit students themselves to explain what they have learned, and 
to reflect on their experiences. The most central intention, however, was to compare 
the different learning strategies with each other in the grammar section.

In this study, different groups of students were compared concerning the effects 
of the learning strategies utilized. That included a non-participant with the aim of 
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measuring results on grammar tests, and also the students´ understanding of dif-
ferent Learning Style and their feelings concerning the usefulness of grammar. The 
quantitative approach became an experimental model in which classes were placed 
into different educational situations in which some groups were subject to certain 
treatments that others were not. The classes had been tested regarding their pre-
vious knowledge of grammar with written tests and estimated possible differences 
and, after that, the results were analyzed. This same procedure was followed  for 
attitudes toward  the work on grammar, as well as the final evaluations.

The aim with the qualitative approach was, above all, to find further dimensions 
and deeper understandings of these research questions. From the hermeneutical 
theory, the intention was to try to read between the lines, going to the bottom of  
important aspects with  the work on research, and revealing what was not directly 
said or shown in the quantitative material.

Results

Quantitative results

In the quantitative part of the study six hypothesises were derived. Of these, the 
following were accepted:

H 1: If students are allowed to work from their learning-styles preferences there will be 
differences in test results in grammar compared with traditional teaching.

The hypothesis H1 is accepted because of significant differences at the level of  .01. 
The conclusion is that it is statistically verified that students that are allowed to 
work from their learning-styles preferences improve their test results in grammar 
compared with students who work with traditional teaching.

H 2: If the students have learned with learning-style responsive approaches, there will 
be differences in the amount of grammar retention, compared with students who 
have learned with traditional approaches.

The hypothesis H2 is accepted because of significant differences at the level of  
.001. The conclusion is that it is statistically verified that students that are allowed 
to work from their learning-styles preferences improve their retention of the gram-
mar section compared with students who work with traditional teaching.
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H 3: If the students are allowed to learn with their learning-styles preferences, there 
will be differences in attitudes toward grammar compared with students who 
aretaught traditionally.

The hypothesis H3 is accepted because of significant differences at the level of .01. 
The conclusion is that it is statistically verified that students that are allowed to 
work from their learning-styles preferences improve their attitudes toward gram-
mar compared to students who work with traditional teaching.

H 4: If the students have learned with learning-style responsive approaches there will be 
differences in their understanding about the usefulness of knowledge of grammar, 
compared with students who have learned with traditional approaches.

The hypothesis H4 is accepted because of significant differences at the level of 
.008. The conclusion is that it is statistically verified that students that are allowed 
to work from their learning-styles preferences differ in understanding concerning 
the usefulness of knowledge of grammar compared to students who work with 
traditional teaching.

H 5: If the students are allowed to utilize their learning-styles preferences, the overall 
assessment of the grammar section will differ compared with students who are 
taught traditionally.

The hypothesis H5 is accepted because of significant differences at the level of .01 
for all statements that differ between the two groups, except for high demands. The 
overall assessment of the grammar section differed depending on the learning strategy

The following hypothesis H 6 failed to be verifed:

H 6: Significant differences will be evidenced between if  adults’ and youth’s  are com-
pared in the survey, there will be differences in test results, attitudes toward gram-
mar, retention, evaluation of the overall assessment and  understanding about the 
usefulness of knowledge of grammar depending on learning strategies.

The hypothesis H6 is not accepted because of no significant differences, except 
retention. As to retention, there were significant differences (p ≤ .01) between the 
age groups, i.e. the older ones remembered better.
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Qualitative results

According to the mini survey, the teachers of Swedish think that the grammar 
section is rather important to students. There are, however, diverse opinions con-
cerning how grammar should be classified and how education should be provided 
as an individual element or integrated into the writing practice. This study also 
pointed out that many teachers of Swedish think that knowledge of grammar 
brings concept formation into language, which mainly is important in the process 
of learning a foreign language. Many teachers emphasise the lack of time and the 
importance of prioritising within the course.

The methodological approaches described here, mainly lie within what, in this 
thesis, is called traditional education. According to the mini survey, grammar 
research is not at the top of the agenda of in- service training for teachers of Swe-
dish.

1. The qualitative research points in the same direction as the quantitative concer-
ning the methodology of individual Learning Style compared with traditional 
teaching. The majority of the survey answers and descriptions given in the inter-
views indicate positive attitudes toward methods based on Learning Styles when 
compared with traditional education. With individual learning style, emphasis 
is placed on diversity and, therefore, the possibility of success becomes increa-
singly attainable for more students and, in addition, learning in and of itself, 
becomes regarded as pleasurable.

In general, the differences between youth and adult responses in the survey and in 
the interviews suggested that the adults´ awareness of prior experiences in school 
were a result of Learning Style being something new to them. It also indicated the 
importance of building on their experiences and explanations from the teacher.

2. The use of grammar was described to a different extent depending on state-
ments made. Above all, students tried to explain themselves regarding the fo-
reign language teachers´ attitudes were of great importance to the completion 
of this study, but not as an influence in either direction. The common factor for 
all was an interest for didactic development and their students’ success. The in-
terviews show broad support for reaching the best results possible, independent 
of strategy and without attempt to stress any particular Learning Style method. 
However, teachers revealed some complications with the methodological ap-
proach: namely that the methodology of Learning Style demands other kinds of 
preparations;  the role of the teacher changes and, without training, the class-
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room can become confusing and  disturbing to some students when compared 
with traditional education with which they are familiar—but with which they 
may not be succeeding. Some traditional teachers believed that knowledge of the 
subject was more focused upon and, because of that, they had to prepare them-
selves more thoroughly. Their emphases were on keeping students in a good 
mood during the grammar lessons. Student interviews revealed  no observations 
concerning whether teachers behaved differently depending on the specific lear-
ning strategy.

Discussion

This work has revealed significant differences in results, attitudes, retention, and 
an understanding of knowledge of grammar. I am, of course, aware that it has not 
been possible to completely eliminate sources of error, but there should be none 
present of such importance that they, in any important respect, alter the results of 
the statistics. Using a wide base with many different approaches, including multiple 
aspects, should protect all data from any kind of inadvertent bias.

The effects of the methodology of Learning Style can be explained from diffe-
rent perspectives: positive results create motivation for the section and happiness to 
continue working. The multi sensory character of the methodology, the students 
who earlier had anticipated difficulties with grammar, now had new strategies for 
learning new and difficult material. The methodology of Learning Style had given 
them new tools in the learning process. Perhaps understanding their personal ways 
of learning had provided a higher level of awareness, flexibility, group constella-
tions.

A question you can ask yourself is: Are the positive achievement and attitudinal 
gains the result of learning being individualized through personal styles, or is the 
learning-styles model, with its starting point of individual sensory preferences, im-
pacting on individuals’ learning? The correlation between cause and effect is not 
evident.

The students who were working according to their learning style estimated all 
grammar arguments significantly more proficiently than the students who worked 
with the section via traditional teaching.

Perhaps the correlation between methodology and usefulness is so simple that 
if the students succeed within this area, grammar can become useful from many 
aspects? The data have not revealed, however, whether the former group critically 
examined the conventional grammar arguments.

I consider the effects being dependent on the teachers´ personalities as less likely, 
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because of the big selection and the uniting of several groups. It seems as if the 
traditional teaching of grammar has lead to even more activity and personal enga-
gement from the teacher. The study also shows that the methodology of Learning 
Style works just as well for both populations.

Pedagogical implications because of this thesis are that adjusted methodology can 
be the first step toward a change of grammar education and a base for discussing 
suitable methodological strategies. An interesting continuation would be to use the 
methods and the aspect of individualization from Learning Style and develop the 
contents of the grammar section. It seems important to evaluate the balance between 
product and process within the area from a student’s perspective. The grammar 
section should also be discussed from different programmes in upper secondary 
school. There are differences between educational and vocational programmes. If 
knowledge of grammar is important to human beings, this special treatment of 
different types of programmes is questionable. The consequences will be that those 
who already have a developed language will continue into further education even 
more, while the individuals, who have a less-developed language and really need 
to increase their abilities, learn less. This creates even greater class and economic 
distinctions between students regarding language and education.
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Footnotes
1 Begreppet lärandestrategier (learning strategies) defineras inom lärstilsforskningen som “… the 

methods through which teachers teach and/or learners learn ; CAPs, PLSs, MIPs, tactual resources 
and kinesthetic approaches.” (Dunn,  2003). Lärandestrategier kan definieras som omedvetna eller 
medvetna val den lärande eller läraren gör och de strategier han/hon använder sig av på indi-
vidnivå. Lärandestrategierna kan t.ex. vara spontana val, inlärda eller medvetet valda mönster 
(Hellertz, 1999; Kroksmark, 2003). Här används lärstilsanapassad undervisning (eller metodik) 
för de metoder som korresponderar med elevernas stildrag i lärstilsanalysen. Lärandestrategier 
ses i denna studie som ett vidare begrepp (jfr Hellertz, 1999) och lärstilsanpassade metoder som 
ett mera precist begrepp för den valda lärstilsteorin. Dock kan konstateras att lärstilsanpassade 
metoder också kan definieras som lärandestrategier. 

2 Lärstilar (Learning Style) definieras i detta arbete som ”… the way the individuals begin to con-
centrate (pay attention), process (analytic versus global), internalize (commit to memory) and 
remember (be able to bring back) new and difficult academic information (Dunn, 2003). Begrep-
pet lärstilar används i studien när det handlar om antingen teoribildningen om lärstilar eller de 
individuella profilerna, dvs. elevernas lärstilspreferenser. 

3 Teorin om lärstilar, enligt Dunn och Dunn, kommer att beskrivas mer ingående i avsnitt 2.4.
4 Figuren hämtad ur boken Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil, (Dunn, 2001, 

s. 16). 
5 Här ges endast en grundläggande introduktion om lärstilsteorin enligt The Dunn & Dunn 

Learning Style.
Model.  I avsnitt 2.4 kommer för det första andra lärstilsmodeller att presenteras samt orsaker till 

valet av föreliggande modell, för det andra en tydligare operationalisering och en mer ingående 
beskrivning av modellen, kartläggning, användningsområden samt förekommen kritik. Vidare 
kommer även forskning angående de perceptuella preferenserna att redogöras för samt en insnäv-
ning av specifik grammatikforskning inom området.

6 Figuren hämtad ur boken  Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil, (Dunn, 2001, s. 
16).

7 Definitionen av traditionell undervisning förekommer t.ex. i avhandlingarna skrivna av Dolle 
(2000), Fine (2002) och Kroon (1985), vilka är jämförbara med detta arbete.

8 Inspirationen till denna jämförelse fick jag från liknande sammanställningar mellan Montes-
soriundervisning (www.pnma.org, 2002) och traditionell undervisning, samarbetsinlärning och 
traditionell undervisning  (www.curry.edschool.virgina.edu, 2002) samt forskningsöversikten på 
The Dunn & Dunn Learning Styles Model (Dunn & Dunn, 2003).

9  I engelskan: Theory of Teaching.
10 I amerikanskt språkbruk betecknar ordet utbildningens grundläggande inriktning och inne-

håll. 
11 Vid Göteborgs universitet inrättades den första rena didaktikprofessuren den första januari 

1999.
12 Dialektiska processer ses i detta sammanhang som olika motsättningar, t.ex. skolans kollektiva 

karaktär och de individuella lärandeprocesserna eller elevernas inre utveckling kontra den yttre 
påvekan, som drivkrafter. Detta växelspel tycks vara en ofrånkomlig motsägelse i varje undervis-
ningssituation. 

13 I detta arbete används begreppet metod, från grekiskan metho´ dos, på väg till något, tillväga-
gångssätt och i betydelsen på väg emot kunskap och lärande. 

14 Det förekommer olika benämningar på PBL beroende på litteratur; metod, förhållningssätt, 
filosofi och pedagogisk strategi.
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15  Montessoriskolor finns idag från förskolan till år 9 i Sverige, således inte på gymnasienivå. Även 
om denna studie genomförts på gymnasienivå används ändå Montessoripedagogiken som exem-
pel på taktilt lärande.

16 I litteraturen förekommer olika benämningar när det gäller grunderna för lärstilar; båda begrep-
pen modeller och teorier används (DeBello, 1990; Griggs 1995; Tendy & Geiser, 1999). Skillna-
derna mellan begreppen kan innebära att a) med ordet modell menas mindre grad av forskning 
och teori innebär högre grad av vetenskapliga dokumentationer och  b) modell är en förenklad 
representation av fenomenet. Dock kan dessa begrepp vara  synonymer: ”Att konstruera en ab-
strakt vetenskaplig modell för ett fenomen är alltså i stort sett detsamma som att ställa upp en teori om 
fenomenet” (www.ne.se, 2003). 

17 Detta baseras på utvärderingar av de elva modellerna av DeBello (1990) och Tendy och Geiser 
(1999) samt grundforskningen på The Dunn & Dunn Learning Style Model (Dunn & Dunn, 
2003; Griggs, 1995).

18 Att det inte omfattar samtliga individer handlar om att vissa elever är flexibla, dvs. de har inga 
uttalade preferenser, men de kan lära sig nytt och svårt innehåll om de känner sig motiverade. 

19 Med preferens menas att detta är en individs styrka eller behov vid inlärning av svårt och nytt 
material (Dunn & Dunn, 1999b). Preferensen markeras i lärstilsanalysen mellan 20-40 eller 
61–80 (se bilaga 1b). 

20 Svårt och nytt är självfallet relativa begrepp. Vid kartläggning av elevernas lärstil via analys-
instrumentet PEPS (Productivity Enviromental Preference Survey), tar eleverna ställning till 
påståenden där utgångspunkten till ställningstagandena ska vara inlärning av nytt och svårt 
material (se 3.2.5). Svårt och nytt är, enligt definitionen i den valda lärstilsmodellen”… anything 
academically that has not previously been mastered, iśnew and difficult t́o those individuals who have 
not learned it.“ (Dunn, 2003).  

21 De perceptuella preferenserna kan problematiseras och begrepp som mediering, literacy och 
computer literacy kunde ha förts in i föreliggande arbete, men då skulle forskningsdesignen ha 
sett helt annorlunda ut. Forskningsdesign är primärt hypotetiskt-deduktiv med intentionen att 
experimentellt utforska en lärandeteori som tar hänsyn till fyra sinnen, till vilka metoder har 
utprovats. I sammanfattningen redovisas dock förslag till hur denna lärstilsmodell skulle kunna 
utvecklas med avseende på just sinnesmodaliteterna. 

22 För den passiva kompetensen (hos lyssnaren) krävs emellertid större grammatiska kunskaper än 
för den aktiva kompetensen (hos talaren) (...) I det förra fallet måste de grammatiska kunska-
perna vara betydligt mer komplexa (t. ex. när det gäller texter i moderna medier - såsom press, 
radio, TV - eller vetenskapliga resp. skönlitterära böcker ...(förf. översättning).

23 Huruvida textlingvistiken kan räknas till grammatiken råder delade meningar om bland gram-
matikforskare (jfr Josefsson, 2001 och Teleman m.fl., 1999).

24 Språket A + B, Svenska Timmar – språket, Svenska Uppslag, Svenska språket – handbok samt 
Möt Språket.

25 Med formalbildningstradition menar författarna att formella färdigheter lärs in före tillämp-
ningen.

26 Delade meningar råder om definitioner för experimentell och kvasiexperimentell design. Här 
väljs beteckningen kvasiexperimentell (kvasi = nästan, såsom) forskningsdesign med hänvisning 
till definitionerna i Dahmström (2000), De Poy och Giltin (1999) samt Svenning (2000). Ge-
nom kovariansanalysen (se 3.2.3) kontrolleras dock en del av felvariansen statistiskt,  för att i den 
kvasiexperimentella designen säkra att gruppernas resultat är likvärdiga. I detta arbete kontrol-
leras den delen av felvariansen som beror på elevernas olika förkunskaper i  grammatikkunskaper. 
Detta är sålunda inte en randomiserad studie.
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27 Hawthorne-effekten handlar om att fabriksarbetare under 1930-talet vid Hawthorne Works i 
Chicago ökade sin produktivitet enbart på grund av att de visste att de observerades och ingick i 
en undersökning.  Forskargruppen leddes av Elton Mayo (De Poy & Giltin, 1999).

28 Statistisk prövning av dessa hypoteser fås genom test av en nollhypotes som säger att ingen skill-
nad (effekt) föreligger. Om nollhypotesen förkastas på en låg signifikansnivå så godtas de ställda 
hypoteserna (Winer, 1971).

29  ”Ett item är en del i ett mätinstrument och kan ha formen av till exempel en fråga, en uppgift att 
lösa eller ett påstående (De Poy & Giltin, 1999, s. 244).”

30  ” Kovariansanalys är en statistisk teknik som eliminerar effekten av en annan variabel på den bero-
ende variabeln. Denna statistiska test korrigerar matematiskt för varje inflytande på den beroende 
variabeln som är en funktion av försökspersonens förtest på eftertextresultatet eller varje annan defi-
nierad faktor där det är av vikt att kontrollera dess effekt.” (De Poy & Giltin, 1999, s. 153). 

31 SPSS = Statistical Program for Social Sciences.
32 Utbildningsnivån med avseende på eftergymnasial utbildning var i Uppsala detta år 23.58% 

(klass 4) och i Lund 30.74% (klass 5).
33 Kommunerna är indelade i sex klasser med avseende på procentuellt antal individer med efter-

gymnasial utbildning. I  klass två ligger procentgränserna på 10.0 -15.3 och i den klassen finns 
67 av landets 290 kommuner.

34  I slutenkäten är fråga 3 konstruerad på olika sätt beroende på vilken grupp eleverna tillhör.
35 I den hermeneutiska forskninglitteraturen används både begreppen hermeneutisk cirkel och spiral.
36 Definition för taktil preferens är att eleverna behöver använda händerna och fingrarna under 

inlärningen (Dunn & Dunn, 1993).
37 Definition för kinestetisk preferens är att eleverna behöver använda kroppen och fysiska rörelser 

under inlärningen (Dunn & Dunn, 1993).
38 Bilaga 11 visar en enklare bild av figur 4.1. Där är resultaten för de tre experimentgrupperna 

jämförda var för sig  med kontrollgruppen, sålunda åskådliggjorda i tre olika figurer. 
39 Fishers PLSD  (Least Significant Difference) är ett test som inte får utföras om inte F-värdet är 

signifikant (De Poy & Giltin, 1999). Testet utförs för att eliminera felkällor vid multipla jämfö-
relser (Tamhane & Dunlop, 2000). 

40 Df står för degrees of freedom (frihetsgrad). Mean square står för förklarad varians per frihets-
grad och används för att beräkna F-kvoten. P-värde står för signifikans och * indikerar signifi-
kansskillnad på 5% -nivån, ** 1%-nivå och *** 0.1%-nivå (Tamhane & Dunlope, 2000).

41 Alfakoefficienten används för att utvärdera om risk för felkällor förekommer eller om undersök-
ningen är statistiskt reliabel (Hassmen & Kuiovola, 1996).

42 Med renodlade grupper menas  T & T och LS & LS. Alltså inbegrips inte de två grupperna T & 
LS  samt LS & T.

43 Frågekonstruktionen för bakgrundsfråga 3 var inverterad beroende på grupp. T.ex. löd frågan 
för elever med traditionell undervisning på följande sätt: Jag anser att jag lärde mig momentet 
bättre genom att arbeta traditionellt jämfört med att arbeta på annat sätt. För de grupper som var 
blandade sattes deras första arbetssätt i frågans förled. Exempel från T & LS-gruppen:  Jag anser 
att jag lärde mig momentet bättre genom att arbeta traditionellt (satslära), jämfört med att utgå från 
lärstilsanpsassad undervisning (ordklasser). 

44 I den klassiska retoriken ser jag undervisning som föreläsning, samtal och diskussioner.
45 I Lpo/Lpf-94 beskrivs de fyra vägarna till kunskap som fakta, förståelse, förtrogenhet och färdig-

het.
46 Tankestilen är en av de 21 faktorerna som förekommer i The Dunn & Dunn Learning Style 

Model.
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