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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att bidra till skolutveckling genom att prova, 
beskriva och diskutera hur man med hjälp av lärstilsmetodik kan undervisa 
vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk.  

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning, lärstilsmetodiken bidrar 
till måluppfyllelse i denna grupp med vuxna andraspråksinlärare. Jag hoppas att 
studien utgör ett bidrag till andraspråksundervisningen och ökar läsarens 
kunskap om inlärningsstilar.  
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag arbetar sedan januari 2006 på vuxenutbildningen i en mindre kommun i 
Mellansverige. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa i svenska som 
andraspråk på den grundläggande nivån, och på gymnasienivån. På våren 2006 
bestämdes det på en personalkonferens i skolan att ett nytt arbetssätt ska 
införas i vuxenutbildningen. I detta skolutvecklingsarbete ska arbetssättet utgå 
från varje deltagares personliga förutsättningar och vi använder testet ur 
modellen som Rita och Kenneth Dunn har utarbetat som verktyg för att 
analysera varje kursdeltagares personliga lärstil, så kallade PEPS-testet1.  

Deltagarna erbjuds olika arbetsformer att bedriva sina studier i: 
föreläsningar, workshop och/eller enskilt arbete med handledning eller 
studiegrupp. Utöver arbetsformerna specificerades tre så kallade arenor: 
formellt rum, informellt rum och en webbaserad arena med enskilt arbete i 
kombination med lärarhandledning. Dessa arenor handlar om miljön, som 
deltagaren helst bedriver sina studier i. Föreläsningarna erbjuds dem som är 
övervägande auditiva och visuella till sin lärstil och workshop erbjuds dem som 
är övervägande kinestetiska, taktila och auditiva och som tycker om att arbeta i 
grupp.  

Att vara auditiv betyder att man lär sig bäst genom att lyssna, att vara visuell 
innebär att man lär sig bäst genom att läsa, skriva, titta på tankekartor och 
bilder. Den kinestetiska lär sig bäst genom att uppleva, röra sig och känna och 
den taktila genom att aktivera händerna. I handledningen ska läraren handleda 
utifrån elevens frågeställningar och det antas passa den kinestetiska och den 
som har behov av struktur och tät feedback.  

Det formella rummet präglas av ljus, tystnad och formella möbler och det 
informella rummet präglas av dämpad belysning, bakgrundsmusik, sorl och 
informella möbler. Ett stort studierum inreddes efter den här informella 
modellen före kursstarten i augusti 2006. 

I augusti 2006 började varje kursdeltagare studierna med en omfattande 
introduktion, där de först gjorde ett lärstiltest och ett lästest. Testet 
analyserades och vid ett individuellt samtal medvetandegjordes deltagaren om 
sin egen lärstil och rekommenderades den arena som passade bäst för den 
personliga lärstilen. I det pedagogiska samtalet diskuterades också den lämpliga 
studietekniken. Lästestet i sin tur visade om deltagaren behövde hjälp av 
personalen på skolans specialpedagogiska centrum. 

Under höstterminen diskuterade vi lärare mycket på personalkonferenser 
och i arbetslagen vad en workshop var för något. Vi kom fram till att 
workshop är en arbetsmetod där deltagarna är aktiva i motsats till föreläsning, 
där läraren är aktiv och föreläser om det aktuella momentet/ämnet. Workshop 
kan vara ett lektionstillfälle där deltagarna diskuterar, arbetar i smågrupper eller 
parvis, en aktivitet där deltagarna spelar huvudrollen. Vid workshop arbetar de 
med händerna, skriver, målar, ritar eller spelar spel, diskuterar och förhandlar 
med varandra eller läraren och aktiveras auditivt, visuellt och taktilt.  

                                                 
1 Lena Boström. Lärande och metod. Lärtilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i 
svensk grammatik. (Jönköping: 2004) s. 112, 231-232 
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Jag bestämde mig för att implementera detta nya arbetssätt på kursen SAS 
A, den första kursen i svenska som andraspråk på gymnasienivån, från och 
med höstterminen 2006. Studien som jag beskriver i denna uppsats har jag 
gjort på gruppen som började läsa SAS A i januari 2007, där jag i mitt arbete 
med föreläsningar och workshopar har på ett medvetet sätt prövat övningar 
anpassade till gruppens lärstilar.  

 
1.2 Syfte och metod 
 
1.2.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att bidra till skolutvecklingen genom att prova, 
beskriva och diskutera hur man kan tillämpa lärstilsmetodik i undervisning i 
grammatik och ordkunskap i svenska som andraspråk med vuxna elever. Syftet 
är också att redovisa vilka resultat gruppen nådde efter den lärstilsanpassade 
undervisningen samt diskutera vilka faktorer kan ha bidragit till resultatet. Mitt 
tredje syfte är att ha mitt eget arbete som studieobjekt för att förbättra det och 
reflektera över min egen praktik. För att nå resultatet ställer jag följande frågor 
i studien: Kan lärstilsanpassning bidra till måluppfyllelse enligt Skolverkets 
kursmål? Kan ökad insikt om den egna lärstilen och om språkliga strukturer 
bidra till lärprocessen i svenska som andraspråk? 
 
1.2.2 Metod och material 
 
Undersökningen utförs genom studier i en grupp som studerar SAS A under 
vårterminen 2007. Metoden jag använder heter aktionsforskning. 
Aktionsforskning betyder att lärandet har en koppling med en handling. Mitt 
eget arbete är objektet för studien i syfte att förbättra det, för att få ökad 
medvetenhet om min egen praktik vars resultat kan utmynna i förändringar i 
mitt eget handlingssätt. Jag gjorde anteckningar under föreläsningar och 
workshopar över några moment i min egen undervisning i grammatik och 
ordkunskap som jag hade planerat efter gruppens lärstilar. Dessa kommer jag 
att reflektera över och föra ett resonemang om samt kritiskt skärskåda vad jag 
kunde ha gjort på ett annat sätt.  

Enligt Rönnerman har aktionsforskning sedan 1990-talet kommit att bli ett 
viktigt inslag i kompetensutveckling av lärare, där arbetsplatsen är 
utgångspunkten för förändringsarbetet2. Aktionsforskning handlar om att 
utveckla och förändra en verksamhet men också om att skaffa sig kunskap om 
hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång.3 Med 
aktionsforskning kan den yrkesverksamma läraren bidra till den aktuella 
professionens kunskapsutveckling genom att agera och reflektera över sin egen 
praktik.4 Detta var skälet till att jag valde metoden eftersom jag själv är en 
yrkesverksam lärare och vill utveckla min kompetens och praktik. 

I min studie kommer jag att beskriva mitt arbetssätt i några moment i SAS 
A under januari – april 2007. Jag har koncentrerat mig på två moment i 
grammatiken, ordföljd och tempusharmoni samt ordkunskap. Utvärderingen 
                                                 
2 Karin Rönnerman m.fl Aktionsforskning i praktiken: Erfarenheter och reflexioner.(Lund: 2004) s. 28 
3 Ibid s. 13-16 
4 Lena Folkesson. Aktionsforskning – på vems villkor? I Rönnerman m.fl. Aktionsforskning i 
praktiken. Erfarenheter och reflexioner. (Lund: 2004) s.113 
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av arbetet beskrivs i form av två skriftliga prov som de studerande har gjort 
under våren, ett grammatikprov och ett prov i ordkunskap och ordbildning. 
Innan jag beskriver min egen verksamhet kommer jag att diskutera 
grammatikundervisningen i allmänhet och i andraspråksinlärningen i synnerhet. 
Jag kommer att referera till den tidigare forskningen samt presentera två 
teorier, Gardners teori om multipla intelligenser och Dunns (m.fl.) teori om 
lärstilar. Båda teorierna utgår från individens olika styrkor och sätt att lära sig. 
Jag kommer också att referera till tidigare svensk forskning om 
grammatikinlärning och lärstilar och referera hur lärarens egen inlärningsstil 
kan påverka undervisningen. I slutdiskussionen kommer jag att föra ett 
didaktiskt resonemang utifrån mina resultat om lärstilsanpassad undervisning i 
andraspråksinlärning. 

 
1.2.3 Metodkritik 
 

Det finns dock vissa risker som man ska vara medveten om när man ska 
vara både forskare och praktiker samtidigt. Hur objektiv är man när man ska 
studera sin egen verksamhet? Enligt Lorenz är det en omdiskuterad fråga om 
eget engagemang leder till att forskaren förlorar sin förmåga att objektivt 
beskriva och värdera förändringsprocessen och dess effekter.5 En utomstående 
forskare hade förmodligen sett sådant som jag inte såg eller omedvetet valde 
att inte se. En utomstående forskare hade eventuellt bidragit till ökad förståelse 
men å andra sidan vet man inte hur en utomståendes närvaro hade påverkat 
gruppen. När det gäller min roll som forskare av min egen praktik kan det 
anses som en fördel att medan arbetet pågår befinner vi oss alla i en normal 
vardaglig situation. Praktikern kan dokumentera förändringsprocessen och dra 
lärdomar av den. För vem förstår problematiken bättre än praktikern själv som 
varje dag sliter med den? Det finns dock problem med förförståelsen, nämligen 
att för hög förförståelse kan ge upphov till att forskningen inte blir en 
oförutsägbar process.6 Valideringsfrågan överlämnar jag åt dem som önskar att 
generalisera resultaten i en annan kontext. Enligt Folkesson befrias forskaren 
då från valideringsansvaret.7 Jag avser inte att göra generaliseringar utifrån den 
här studien som jag gjorde i en grupp på elva personer utan mina resultat gäller 
för den här gruppen.  

 
 
 

                                                 
5 Hans Lorenz. Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning och benämning inom pedagogisk 
forskning. Pedagogiska uppsatser nr 37. (Lund: 2004) s. 5 
6 Johan Berlin. Aktionsforskning – en problematisering. I I Rönnerman m.fl. Aktionsforskning i 
praktiken. Erfarenheter och reflexioner. (Lund: 2004) s. 213 
7 Folkesson (2004) s. 118 
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2 Teori 
 
 
Jag har läst Ulrika Tornbergs Språkdidaktik8 där hon skriver om didaktik i 
språkundervisningen och har valt att fördjupa mig i två teorier, nämligen 
intelligensteorin enligt Howard Gardner och lärstilsmetodiken enligt Dunn 
(m.fl.) Learning Style Model. Teorin om multipla intelligenser anser Boström & 
Josefsson vara ett parallellspår till lärstilsteorin.9 Den stora skillnaden ligger i 
att de utgår från olika vetenskapliga traditioner. Inlärningsstilar har en direkt 
anknytning till konkreta undervisningssituationer och utgår från den empiriska 
skolforskningen hur olika individer lär sig nya och svåra saker medan 
intelligensteorin baseras på tvärvetenskaplig psykologisk forskning. Boström 
kritiserar intelligensteorin för att man har forskat alltför lite om den i skolans 
praktiska verksamhet, den enda empiriska forskningen som har gjorts 
omfattade endast sjutton personer.10 De stora likheterna är att individen är 
utgångspunkten och båda teorier har inställningen att man bör utgå från 
elevens styrkor. Enligt Tornberg förekommer det sällan att en elev renodlat 
hör till en intelligenstyp utan hon menar att de flesta människor är en 
blandning av flera olika intelligenser och kan välja att arbeta på olika sätt. 
Detsamma kan anses gälla för lärstilar, de flesta har flera ingångar till sitt sätt 
att lära sig nytt och svårt material. Tornberg anser dock att intelligensteorin är 
användbar i fråga om ordinlärning.11

 
2.1 Varför ska man undervisa i grammatik i svenska och i 
svenska som andraspråk? 
 
Vilka argument finns det som talar för vikten av grammatikkunskaper i 
allmänhet? Boström diskuterar om grammatikinlärningen utvecklar oss som 
människor. Genom att studera språket på en medveten nivå får vi kunskap om 
oss själva som språkvarelser och reflexioner om språk i allmänhet är viktigt i 
skolundervisningen. Grammatikstudier är en upptäcktsfärd i den egna språkliga 
intuitionen, språkkänslan och hjälper oss att kombinera ord för att skapa 
betydelser som vi behöver när vi tänker. Kunskaper om grammatik hör också 
till allmänbildningen på samma sätt som vi bör känna till något om fysik, kemi, 
biologi och geografi. Större förmåga till reflexion över det egna språket 
underlättar studier i ett främmande språk.12  

I fråga om andraspråksinlärningen underlättar fokusering på form och 
pedagogiska regler språkinlärningen enligt Lindberg. Med hjälp av dessa regler 
återskapas språket av varje enskild inlärare. Ur inflödet skapar man ett eget L2 
(second language) system, en mental grammatik för hur yttranden ska tolkas 
och produceras. En medvetandehöjande grammatikundervisning är ett medel 
som måste styras av inlärarnas behov och aktuella utvecklingsfas enligt 
Lindberg och fokusering på form och grammatik måste underordnas den 

                                                 
8 UlrikaTornberg. Språkdidaktik. Tredje upplagan.  (Kristianstad: 2005) 
9 Lena Boström, Gunlög Josefsson. Vägar till grammatik. (Danmark: 2006) s. 90 
10 Boström (2004) s. 47 
11 Tornberg (2005) s.  96-97 
12 Boström-Josefsson (2006) s. 26-34 
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naturliga inlärningen. 13   
I andraspråksinlärningen är grammatiken mycket viktig för att inlärarna får 

regler att hålla sig till när de kommunicerar på det nya språket. Det har visat sig 
i min praktik att inlärarna ofta frågar efter regler, språkliga mallar för att de ska 
lära sig att utforma korrekta böjningar och ordbildningar. I satskonstruktioner 
är reglerna mycket viktiga eftersom ordföljden i svenskan är betydelsebärande. 
Med hjälp av de grammatiska verktygen kan de lättare se skillnader och likheter 
mellan det egna språket och det nya och lära sig att formulera regler som de 
kan ha till stöd för att konstruera uttryck på det nya språket. 

 
 

2.2 Grammatiken som produkt och process 
 
Enligt Tornberg kan arbete med grammatiken ses som en produkt eller som en 
process där distinktionen hjälper oss att dels isolera grammatiken som form, 
dels integrera den i språkanvändningen. Enligt Tornberg är 
grammatikförståelsen en process där man först upptäcker någonting, sedan gör 
man en medveten observation för att därefter koppla den till tidigare 
kunskaper. Sedan strukturerar man informationen genom att formulera en 
egen regel för att se om regeln håller i ett nytt sammanhang. 14 

Grammatiken som produkt lägger fokus på själva formsystemet som man 
analyserar delarna av. Fokus på enskilda former och deras betydelser utvecklar 
kunskapen om hur hela systemet är utbyggt. Man studerar själva kompetensen 
men bortser från språkets användning i sitt sammanhang. Tornberg beskriver 
ett top-down-perspektiv där grammatisk förståelse förekommer när en elev till 
exempel i en löpande text mycket väl förstår böjda adjektiv även om dessa 
ännu inte har förekommit i grammatikundervisningen. Top-down är en 
holistisk utgångspunkt som bygger på individens förkunskaper och som 
inriktas på innehållet i ett budskap. Bottom-up utgår istället för den språkliga 
formen från de enskilda orden och hur dessa sätts samman för att bilda satser. 
15

Grammatiken kan enligt Tornberg betraktas som en process när man lär sig 
språket genom att använda det. Det är ett arbete med genomtänkta steg som 
vid traditionell produktinriktad undervisning men stegen ser annorlunda ut. 
Man ger tillfällen att strukturera och omstrukturera reglerna i en naturlig 
berättarsituation, alltså i en pågående kommunikation.16 Där är tiden för 
planering viktig för att eleverna får tillfälle att tänka ut vad de ska säga och hur. 
Läraren måste ändå vara beredd på att det ändå blir fel trots denna 
planeringstid. Dels vet man inte om eleverna har varit mogna för att ta till sig 
reglerna, dels tar det lång tid innan reglerna har automatiserats. Denna 
kommunikation bör återkomma både skriftligt och muntligt.  

När inläraren gör rätt ibland men fel ibland handlar det om variation som är 
ett utvecklingstecken och inte bara ett tecken på inkonsekvens hos inläraren. 
Det ger en signal om att inläraren är mogen för förklaringar på denna punkt.17  

                                                 
13 Inger Lindberg. Apropå barn och badvatten – om grammatik och fokusering på form i 
dagens språkundervisning. Svenska som andrasrpåk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingsbjörn. 
Andersson A-B m. fl. (Göteborg:1997)  
14 Tornberg (2005) s. 110 
15 Ibid s. 102-103, 161 
16 Ibid s. 115 
17 Ibid s. 107 
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I min egen undervisning skriver jag själv alltid en förklaring i en notanteckning 
när jag rättar skriftlig egenproduktion från inlärarna. 
 
Tornberg har gjort en modell för grammatikförståelse för språkinlärare: 

 
1. Problematisering av en grammatisk regel 
2. Medvetandegörande 
3. Kommunikativa aktiviteter där regeln måste användas + hänsyn till 
den naturliga ordningsföljden 
4. Produktion i interlanguage 
5. Procedurkunskap18

 
Tornberg anser också att kontrastiv grammatik är nyttig för att väcka 

elevernas språkliga medvetenhet.19När man kan göra jämförelser med sitt 
modersmål, ökas förståelsen för det svenska språkets utbyggnad och genom att 
jämföra skillnader och likheter i de båda språken underlättas förståelsen för 
båda språken. Grammatikundervisningen bör således bygga på en blandning av 
studier av de språkliga formerna, de kommunikativa aktiviteterna och 
medvetenhet om den kunskap man har samt medvetna val av strategier. 
 
2.3 De åtta intelligenserna enligt Howard Gardner 
 
Howard Gardner skrev om de sju intelligenserna och indelade dem i följande 
kategorier: Lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, logisk-matematisk 
intelligens, spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens, intrapersonell 
intelligens och social/interpersonell intelligens. Senare lade han till även 
naturintelligens som ett åttonde intelligensområde.20 Gardners två kriterier för 
definitionen intelligens är visad förmåga att använda en färdighet, tillverka ett 
föremål eller lösa ett problem kombinerad med att detta utförs på ett sätt som 
är högt värderat i den kultur man lever i. Gardner anser vidare att alla 
människor har mer eller mindre av alla intelligenser samt att alla kan utveckla 
färdigheter inom varje område. Det finns dessutom många olika sätt att vara 
intelligent på inom varje område.21

 
2.3.1 Lingvistisk intelligens 
 
Lingvistisk intelligens handlar, enligt Gardner, om förmågan att använda 
språket i tal och skrift och att personer begåvade med denna intelligens har lätt 
att lära sig ett nytt språk. Gardner anser inte att man ska växla den här typen av 
intelligens med auditiv intelligens, språklig intelligens är inte en variant av en 
särskild auditiv intelligens.22 Vad menar Gardner i så fall med auditiv 
intelligens? Auditiva färdigheter handlar väl om att vara språkligt aktiv, att både 
lyssna och tala. Men Gardner tar fram poesin som ett exempel på lingvistisk 
intelligens:  
 

När en poet brottas med ord som ska bli till en diktrad eller strof, ser vi 

                                                 
18 Tornberg (2005) s. 107 
19 Ibid s. 64, 112-113 
20 Elisabeth Precht: Mänskliga sinnen att utveckla. Pedagogiska Magasinet nr 3( .2006) s. 10 
21 Howard Gardner. De sju intelligenserna. 3 upplagan. (Falun: 1994)  
22 Ibid s. 90. 
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hur vissa centrala drag i den språkliga intelligensen fungerar. En poet 
måste vara extremt känslig för vartenda ords nyanser. Istället för att skala 
bort sekundära betydelser försöker han eller hon behålla så många 
tänkbara associationer som möjligt.23  

 
En poet har också känslighet för ordens ljudvärden och musikalisk samklang 
och har förmågan att behärska syntaxen och måste enligt Gardner ha en 
instinktiv kunskap om hur man bygger meningar och veta när man kan bryta 
mot dessa regler och vara förtrogen med språkets praktiska 
användningsområden.24 Men vi som inte är poeter, kan vi äga denna 
intelligens? Jo, det kan vi, säger Gardner, men vi har andra 
användningsområden för denna intelligens, nämligen 
 

1. Retorik, konsten att övertyga andra människor. Den förmågan äger de 
flesta politiker, men även ett barn kan ha utvecklat den. 

2. Språket som verktyg för minnesträning. Det hjälper oss att komma ihåg 
allt från vägbeskrivningar till instruktioner hur man använder apparater. 

3. Språket som verktyg för förklaring, som används i bland annat 
undervisning och inlärning. Förr användes muntliga förklaringar i form 
av verser, ordspråk och talesätt men numera sker undervisningen i stor 
utsträckning skriftligt och med hjälp av symboler.  

4. Språket har en inbyggd förmåga att förklara sitt eget funktionssätt, vi 
kan använda språket för att analysera språket, metalingvistik. Vi har fått 
en djupare förståelse för vad språket är och hur det fungerar. 25: 

 
Språket kan uttryckas i symboler och skrift men det är talet som är kärnan. Det 
är en produkt av talorganen och som budskap når det en annan människas öra. 
Språklig intelligens är en av de sju intelligenserna som utforskats mest och hör 
till huvudområdena för den mänskliga intellektuella kapaciteten enligt 
Gardner.26

 
2.3.2 Musikalisk intelligens 
 
Musikalisk-rytmisk intelligens definieras av Gardner som en förmåga att 
uppfatta och uttrycka olika sorters musik, samt som känsla för rytm och 
melodi. Gardner citerar Schopenhauer  
 

Tonsättaren uppenbarar världens innersta kärna och uttrycker sin allra 
djupaste vision på ett språk som förnuftet inte kan fatta. 27

 
Enligt Gardner är det centrala i musiken tonalitet och rytm, därefter kommer 
klangfärg, alltså varje tons karakteristiska ljudkvalitet.28 Musikalitet påminner 
om språksinnet och dess funktioner. Människor på musikens område har en 
känslighet för enskilda toner och fraser och för mer omfattande strukturer och 

                                                 
23 Gardner (1994) s.  69 
24 Ibid s. 70 
25 Ibid s. 72 
26 Ibid s. 73 
27 Ibid s. 95 
28 Ibid 96 
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organisatoriska regler.29 Musikaliteten utvecklas hos barnen fram till skolåldern 
men hos barn med ovanliga talanger utvecklas den vidare. Gardner kritiserar 
skolan för att den lägger stor vikt vid att bygga på den språkliga kompetensen 
medan musiken har en låg prioritet.30

 
2.3.3 Logisk-matematisk intelligens 
 
Gardner beskriver logisk-matematisk intelligens som en förmåga att analysera 
och dra logiska slutsatser. Personen med den förmågan tycker om matematisk 
problemlösning och hittar mönster, system och ordning överallt i sin 
omgivning.31 Enligt Gardner hjälper denna intelligens oss till en större 
förståelse av hur vi kan påverka olika saker och vilka inbördes samband det 
kan finnas mellan olika handlingar samt hur de står i relation till varandra. 
Boström & Josefsson anser det möjligt att grammatikundervisningen kan 
stimulera denna och den lingvistiska intelligensen.32 I centrum för den 
matematiska intelligensen hittar vi förmågan att känna igen viktiga problem 
och veta hur man går vidare för att hitta en lösning till dessa problem.33  

De olika intelligenserna kan samverka på ett fruktbart sätt, t ex inom schack, 
ingenjörskonst och arkitektur är det den spatiala intelligensen som samverkar 
den logisk-matematiska. Den logisk-matematiska intelligensen har alltid 
uppskattats väldigt högt inom den västerländska kulturen men har haft en 
mindre viktig roll i andra kulturer.34

 
2.3.4 Spatial intelligens 
 
Enligt Gardner handlar den spatiala intelligensen om förmågan att tänka 
tredimensionellt, tänka i bilder och symboler. Vem har inte varit med om tester 
där man ska vrida och se figurer ur olika vinklar? Gardner hävdar att det 
centrala i den spatiala intelligensen är att korrekt kunna uppfatta den visuella 
världen och att kunna utföra omvandlingar och modifieringar av objekt och att 
återskapa vissa beståndsdelar i visuella upplevelser. Den spatiala förmågan är 
fristående från logisk och språklig kapacitet påstår Gardner och konstaterar att 
spatial intelligens handlar om en rad mer eller mindre besläktade mekanismer, 
som t ex  förmågan  
 

♦ att känna igen samma element under olika omständigheter 
♦ att omvandla objekt och känna igen förändrade former 
♦ att framkalla mentala bilder och manipulera dessa 
♦ att grafiskt avbilda spatial information 

 
Gardner påpekar att dessa tankeoperationer fungerar oberoende av varandra 
och kan utvecklas och brytas ner isolerat utan att påverka varandra, men de 
samverkar hos spatialt begåvade personer. De spatiala förmågorna är viktiga 
när vi ska orientera oss i slutna rum och på öppna platser och när vi ska känna 
                                                 
29 Gardner (1994)  s. 99 
30 Ibid s. 101 
31 Ibid s. 118 
32 Boström-Josefsson (2006) s. 29 
33 Gardner (1994) s. 131 
34 Ibid s 154 
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igen föremål och miljöer även när ursprunglig form eller detaljer har 
förändrats. De är centrala för framställning av två- och tredimensionella bilder 
av verkligheten och för utformning av kartor, diagram och modeller. 35

 
2.3.5 Kroppslig-kinestetisk intelligens 
 
Gardner konstaterar att fysiska prestationer alltid har uppskattats inom 
mänskligheten. Han hänvisar till antikens Grekland där man hyllade 
kroppskulturen som en skön konst. Graciösa rörelser, god balans, smidighet 
och en vacker kropp dyrkades av grekerna och på ett högre plan strävade man 
efter att nå jämvikt mellan kropp och själ.36 Vår kultur uppskattar också 
idrottsliga prestationer, men även dansare, skådespelare och mimkonstnärer 
som använder kroppen som verktyg i sin yrkesutövning. Enligt Gardner har 
hantverkare en högt utvecklad kroppslig-kinestetisk intelligens när det handlar 
om att kunna handskas med verktyg, timing och en samverkan mellan kroppen 
och tanken, kombinationen av finmotorik och grovmotorik.  

Gardner beskriver en skicklig basebollkastare som måste ha kontroll, 
förmåga att kasta bollen exakt till den punkt där han vill att den ska hamna, 
han måste kunna sitt hantverk, ha analysförmåga, skarp iakttagelseförmåga och 
fantasi, inre lugn för att kunna genomföra sin uppgift under stark press och 
prestera bra när det behövs som bäst.37

Enligt Gardner är kroppen ett säte för individens upplevelse av sitt eget jag 
och för de mest personliga och privata känslor och önskningar och den väcker 
reaktioner hos andra människor på grund av de kvaliteter som är unika hos var 
och en. Dessa kvaliteter påverkar andras sätt att bemöta oss, våra 
personligheter och beteenden menar Gardner.38

 
2.3.6 Den intrapersonella och den interpersonella intelligensen 
 
Gardner beskriver den intrapersonella intelligensen som en förmåga att förstå 
sig själv och sitt eget beteende. Den tillåter oss att reflektera över oss själva, 
våra tankar och handlingar och omfattar kunskap och medvetenhet om inre 
aspekter av jaget som känslor, tankeprocesser och intuition om vårt själsliga 
tillstånd medan kärnan i den interpersonella intelligensen är förmågan att förstå 
andra människor och kunna samverka med dem. 

Enligt Gardner har individens inre utveckling sin kärna i förmågan att ha 
kontakt med det egna känslolivet, att kunna skilja mellan känslor, att kunna 
namnge dem, översätta dem till symboliska koder för att kunna förstå och styra 
sitt eget beteende. Den interpersonella intelligensen handlar om att kunna 
avläsa andra människor och kunna sätta sig in i deras situation. En högt 
utvecklad intrapersonell intelligens fungerar så att personen kan analysera sina 
egna känslor på djupet, vissa äldre människor som har den förmågan kan 
använda sina egna erfarenheter för att kunna råda och stödja andra.39

 

                                                 
35 Gardner (1994) s. 156-161 
36 Ibid s. 191 
37 Ibid s. 211 
38 Ibid s. 217 
39 Ibid s. 220 
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2.3.7 Tillämpning av intelligenser 
 
Lingvistisk kompetens kan enligt Gardner användas när man skaffar sig andra 
intellektuella förmågor. Språket används ofta som hjälpmedel när man lär ut 
andra talanger, som dans eller matematiska processer. Språket i sig kan vara 
kunskapsstoffet när man lär sig språk, sitt eget eller ett främmande språk. 
Språket är också ett medel när man studerar ett utpräglat språkligt bundet 
område som statskunskap eller historia.40 Man måste dock ta hänsyn till att 
åldern har betydelse för språkinlärning.  

När man har bestämt sig för pedagogiska mål är det dags att undersöka 
vilka medel man har till sitt förfogande för att nå målet anser Gardner. För 
varje mål som man arbetar mot har ett en uppsättning intelligenser som 
mobiliseras. Inom olika kulturer har man favoriserat olika blandningar. I ett 
traditionellt bondesamhälle uppskattar man interpersonella, kroppsligt-
kinestetiska medan språkliga intelligenser framhävs i den informella 
utbildningssituationen hävdar Gardner. Undervisningen är kontextbundet och 
bygger på observation och imitation i stor utsträckning. I ett industrisamhälle 
prioriteras språkliga, logisk-matematiska och intrapersonella 
intelligensformer.41

Gardner anser inte att intelligenserna kan bedömas på samma sätt för 
människor i olika åldrar. Specifika upplevelser lämpar som sig för utvärdering 
av intellektuella resurser varierar med individens ålder, utvecklingsgrad och 
kulturbakgrund. När det gäller barn krävs det 5-10 timmars intensiv 
observation medan de ägnar sig åt normala aktiviteter t ex i klassrummet.42

Gardner diskuterar uppslag som har med datorhantering att göra. För att 
lära sig programmering krävs logisk-matematisk intelligens, eftersom 
programmering kräver kunskap om bestämda problemlösningsprocedurer som 
har förut bestämda steg. Lingvistisk intelligens är viktig för att skapa 
handböcker som är skrivna på modersmålet. En musikalisk begåvad person lär 
sig lättast grunderna genom att programmera ett enkelt musikstycke och den 
spatialt begåvade har större nytta av att börja med någon form av datagrafik. 
Detaljplanering av processens steg och dess mål kräver ett intrapersonellt 
tänkande och samarbetsförmågan krävs om man ska lösa komplicerade 
uppgifter i grupp. När man ska lära känna datorn, hantera terminalen och välja 
program kommer den kinestetiska intelligensen till användning. Datorn kan 
underlätta den pedagogiska processen men kan aldrig ta över viktiga 
interpersonella funktioner anser Gardner.43

Hur kan man använda teorin om intelligenser i språkundervisningen? 
Tornberg hänvisar till STRIMS-projektet (Strategier vid inlärning av moderna 
språk) där man använde teorin om intelligenser i ordinlärning på följande sätt: 

Den lingvistiska intelligensen användes för att skriva egna meningar med ett 
nytt ord, man tog hjälp av textsammanhanget och hjälp av kunskaper från 
andra språk. Den logisk-matematiska intelligensen kom till användning när 
man kunde dra slutsatser från ett ord till ett annat, man kunde göra egna test, 
förenkla och dela upp orden. Den visuell-spatiala intelligensen kom till 
användning när man kunde se orden framför sig på väggen och den 

                                                 
40 Gardner (1994) s. 338 
41 Ibid s. 348-349 
42 Ibid s. 353 
43 Ibid s. 354 
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musikaliska intelligensen kom till användning när man uttalade orden högt, 
man hade både en ljudbild och en skriftbild. Den kinestetiska intelligensen 
kom till användning genom att man kunde gå fram och tillbaka i rummet och 
skrika ut orden. Den interpersonella kommer till användning när man får fram 
elever som lär sig bäst i grupp och den intrapersonella när man hittar elever 
som helst arbetar på egen hand. 44  
 
2.4 Learning Style Model 
 
2.4.1 Lärstilar  
 

Gardners resonemang om multipla intelligenser handlar om den enskilde 
individens unika förutsättningar och han kritiserar skolan för att inte ta tillvara 
andra former av intelligens än den lingvistiska och den matematiska. Tyvärr 
finns det inte mycket forskning som kan visa hur man i skolans värld tar 
tillvara på den här kunskapen. Enligt Dunn (m.fl.) är en del människor 
begåvade på många olika sätt, och de hävdar att varje människa har en 
möjlighet att bli begåvad under de rätta omständigheterna. De kritiserar också 
skolan för att ignorera och till och med undertrycka barnens olika talanger.45

Det som Dunn (m.fl.) har forskat utgår också från individuella 
förutsättningar, men deras forskning har inriktat sig på hur man praktiskt kan 
arbeta i skolan för att hjälpa elever med olika förutsättningar.46 Vi fungerar alla 
olika och har alla vår egen unika inlärningsstil. Rita och Kenneth Dunn har 
forskat om inlärningsstilar under cirka 30 år och deras forskning pekar på att 
det finns 20 olika faktorer som har betydelse för inlärningen. Dessa faktorer är 
indelade i fem olika områden: miljö, känslor, sociala faktorer, fysiska faktorer 
och psykiska faktorer.47

När vi ska lära oss något nytt och svårt material måste våra hjärnor först 
behandla informationen. Hur vi vill att detta material ska presenteras för oss 
avgörs av om vi är analytiska eller holistiska individer. Om jag vill att den nya 
informationen presenteras för mig en liten bit i taget då är jag en analytisk 
person, men om jag istället vill få helheten presenterad för mig först och 
detaljerna därefter, är jag en holistisk person. En holistisk person vill också att 
man förklarar varför man ska lära mig detta material.48 Jag kan också vara 
flexibel och ha förmåga att integrera eller växla mellan de båda stilarna, jag kan 
anpassa mig efter ledaren, situationen eller ämnet. Dessa individer uppskattas 
till ca 30% av alla individer.49

I arbetet med elevens inlärningsstilar har man alltid styrka i fokus. Det 
betyder att man utgår från det friska, starka och kopplar det till självkänsla. En 
av de viktigaste slutsatserna från Dunns (m.fl.) forskning är att när eleven får 
använda sina starka inlärningskanaler blir det lättare för dem att lyckas med 
sina studier. Självkänslan växer, motivationen och trivseln ökar, vilka i sin tur 

                                                 
44 Tornberg (2005) s. 97 
45 Rita Dunn, Kenneth Dunn, Donald Treffinger. Alla barn är begåvade – på sitt sätt. (Malmö: 
1995) s. 150-151 
46 Ibid s. 23 
47 Ibid s. 27-43 
48 Ibid s. 24-26 
49 Ibid s. 26 
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ökar kvaliteten på elevens prestationer.50 Arbetet utifrån inlärningsstilar 
innebär att man tillåter varje elev vara den han/hon är, läraren ser inte till 
svagheter utan utgår från styrkor hos eleven. Detta skapar en positiv inställning 
till lärande och man ser varje individs unika möjligheter utifrån ett progressivt 
utvecklingsperspektiv.51

 
Dunn (m.fl.) beskriver lärstilar så här enligt Lena Boströms fria översättning 
 

/…det sätt som varje individ påverkas av via (a) sin direkta omgivning (ljud, 
ljus, temperatur 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 något nytt och 
svårt material eller färdigheter. :52

 
Dessa 20 faktorer har en statistisk signifikans på minst 95%-nivån.53 Det 
innebär att om en speciell faktor är viktig för en elev och eleven får denna 
faktor tillgodosedd i undervisningen, kommer den här eleven med 95% 
säkerhet att prestera bättre. Lärstilar är inte konstanta utan de kan ändras med 
tid. Förändringar inträffar, om de inträffar, under en tvåårsintervall, men i 
många fall sker inte förändringarna så snabbt som under två år. De kan inträffa 
under fyra perioder i livet: i 3-årsåldern, i tonåren, under ”fyrtioårskrisen” (Lena 
Boströms kursivering) samt i pensioneringsåldern. Eftersom inlärningsstilar 
ändras med åldern och Dunn (m.fl.) har gjort sina studier på skolbarn, kan man 
anta att eleverna blir mer auditiva och visuella i vuxen ålder. Utvecklingsgången 
är enligt Dunn (m.fl.) att först är barnet taktilt, sedan kinestetiskt, därefter 
utvecklas den visuella preferensen och sist utvecklas den auditiva preferensen.54

Det är viktigt att inte stämpla barn eller stigmatisera barns lärstilsdrag anser 
Lena Boström i en artikel i Pedagogiska Magasinet 3/06 och hänvisar till 
Armin Thies, professor i neuropsykologi som säger att 2/5 av lärstilsprofilen är 
socialt inlärd och 3/5 genetiskt betingad. 55 Varje person har alltså en 
grundstruktur men man kan utveckla även de mindre starka preferenserna. 
Detta stärker teorin om att lärstilen är utvecklingsbar hela livet. 

Om man i undervisningen hittar dessa styrkor och kan anpassa metoderna 
därefter, skapar man gynnsamma förutsättningar för den enskilde eleven att 
minnas och koncentrera sig och då möter man elevens naturliga 
informationsbearbetning, påstår Dunn (m.fl.).56 Om en speciell faktor är viktig 
för en elev och den får denna tillgodosedd i undervisningen, kommer eleven 
att prestera bättre, men alla 20 faktorerna är inte lika viktiga för alla människor. 
Generellt har en individ 6-14 element som den lärande föredrar och som kan 
påvisas via PEPS, Productivity Environmental Preference Survey.57  Ju starkare 

                                                 
50 Lena Boström. Från undervisning till lärande. (Falun: 1998) s. 12 
51 Boström (1998) s.17 
52 Boström (2004) s. 17 
53 Ibid s. 18 
54 Dunn (m.fl.) (1995) s. 133 
55 Lena Boström: Ögat, örat eller handen? Pedagogiska Magasinet nr 3 2006. s. 17 
56 Dunn (m.fl.) (1995) s. 24-26 
57 Boström-Josefsson (2006) s. 73 
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denna preferens är desto viktigare är att personen i fråga får det aktuella 
behovet tillgodosett. Viktiga preferenser ur inlärningssynpunkt är sinnen, 
motivation och uthållighet. 

Föreläsningsformen och dialogpedagogiken som används mycket i 
undervisningen riktar sig till dem som är auditiva, ändå utgör de auditiva endast 
22% av eleverna enligt Dunn (m.fl.).58 De taktila och kinestetiska borde 
stimuleras mycket mer anser de. De lågpresterande, ”drop-outs”, elever i 
riskzonen säger forskarparet Dunn vara uteslutande elever med taktila och 
kinestetiska preferenser. De lär sig bäst genom learning-by-doing, experiment, 
upplevelser, alltså kinestetiskt eller taktilt via hands-on-learning, möjligen också 
genom att lyssna och diskutera, auditivt, men däremot mindre visuellt genom 
text och bild.59 De kinestetiska lär sig också genom dramatiseringar och 
fältstudier. Vid gruppinlärning är det viktigt att pröva olika sociala grupperingar 
för att eleverna ska kunna bredda sin lärstilsrepertoar, att arbeta tillsammans 
med individer med en annan lärstil.60 Boström och Josefsson betonar också att 
lärstilsteorin kan kombineras med andra metoder och att även den traditionella 
undervisningen har sin plats. Eleverna behöver inte heller använda sitt 
starkaste sinne i all inlärning utan bara när det är något nytt och svårt som ska 
läras in, i senare stadier av lärandeprocesser bör man involvera de andra 
sinnena.61  

Tornberg hävdar att Dunn (m.fl.) överbetonar betydelsen av fysiska, 
emotionella och sociala faktorer för motivation och koncentration och 
kommer med följande invändning: Om en elev tänker och arbetar bäst till 
musik i liggande ställning på en bekväm soffa i dämpad belysning eller 
koncentrerar sig bäst när man går av och an i rummet eller medan man cyklar 
kan det bli vissa svårigheter i en traditionell skolmiljö. Skolmiljöerna skulle då 
behöva genomgå en radikal förändring. 62 Jag ansluter mig till Tornbergs 
skepticism. Hur kan man förändra skolmiljön och lärandeprocessen för att det 
ska tillfredställa dem som Tornberg beskriver i sitt tankeexperiment? Boström 
hävdar dock att arrangerandet av flexibla klassrum med formell och informell 
inredning och variation av ljud och ljus är tämligen enkelt.63 Inlärningen sker 
dock inte enbart i en klassrumssituation, skolan kan sörja för att det finns 
informella inlärningsmiljöer, som tysta studierum, soffgrupper i 
uppehållsrummen, runda bord i elevmatsalar etc. Tornberg anser att analytiska 
uppgifter löses bättre i grupp än att eleverna arbetar en och en i en helklass och 
under lärarens ledning.64

Tomas Kroksmark ställer sig tvivlande till om det är möjligt att hålla reda på 
och operera med många olika lärstilar i ett klassrum med 25-30 elever. Om vi 
alla lär oss på olika sätt skulle konsekvensen av en lärstilsanalys av eleverna i 
skolan bli en skola som är helt individualiserad och där varje elev arbetar i 
förhållande till sin egen läranderesurs. Enligt Kroksmark skulle detta framkalla 
ett organisatoriskt problem som kunde leda till att hela den nuvarande 
utformningen av skolan kan ifrågasättas. Han anser vidare att lärstilsteorin 
förenklar komplexa sammanhang men berömmer den för att den tar olikheten 

                                                 
58 Boström-Josefsson (2006) s. 81 
59 Ibid  s. 74-76 
60 Ibid s. 114 
61 Ibid s.121-122 
62 Tornberg (2005) s. 19-20 
63 Lena Boström: Ögat, örat eller handen. Pedagogiska Magasinet nr 3 2006. s. 16 
64 Tornberg (2005) s. 65 
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på allvar och gör försök att beskriva och strukturera pedagogisk komplexitet.65

Karin Jönsson som intervjuas i Pedagogiska Magasinet nr 3/06 anser att 
grundtanken med lärstilar är bra, att alla har olika vägar att ta till sig kunskap. 
Hon är dock rädd för att det gemensamma lärandet försvinner om man låter 
lärstilarna ta över. Karin Jönsson anser att i skolan ska man förstå världen och 
detta ska ske i växelverkan mellan helheten, klassen och det individuella. Karin 
Jönsson tar fram innehållets centrala betydelse och anser att utan innehåll blir 
det lätt frågan om isolerad färdighetsträning. Hon förordar en varierad 
undervisning där kropp, språk, bild och tal finns med så att alla kan hitta sin 
väg in i lärandet. 66

 
2.4.2 Hur påverkar lärarens egen inlärningsstil undervisningen? 
 
När jag gjorde själv lärstilsanalysen PEPS, fick jag bekräftelse på det som jag 
intuitivt har varit medveten om. Jag har alltid lärt mig bäst om jag först har fått 
lyssna på en föreläsning och sedan börjat med inläsningen av materialet. PEPS-
analysen visade att jag är auditiv och analytisk till min egen inlärningsstil och 
därför har jag alltid känt mig bekväm med att börja introducera ett nytt 
material med en grundlig steg- för-steg genomgång.  

När det gäller metodutvecklingen anser Boström och Josefsson att man 
först måste lära sig grunderna och sedan bredda den didaktiska kompetensen. 
Det finns kombinationsmöjligheter med konstruktivistisk metodik, kontrastiv 
grammatik och textlingvistisk metodik. Lärstilsmetodiken befäster kunskaperna 
och eleverna kan utveckla en djupare förståelse för grammatik.67 Hur ska jag 
som lärare bemöta de elever som är analytiska? Boström skriver att läraren bör 
börja med fakta och precisa instruktioner och vägleda eleverna tills de har 
förstått hela idén. Med holistiska elever ska man börja med att presentera 
helheten och sedan gå in på detaljerna när de har förstått vad det presenterade 
går ut på och varför vi överhuvudtaget arbetar med momentet. Med flexibla 
elever kan jag arbeta med vilken stil jag vill, det viktiga är att materialet är 
intressant och att jag skapar variation och valmöjligheter.68 Men hur gör jag 
med grupper där 30% är flexibla, 30% holistiska och 40% analytiska?  

Lärarens eget sätt att bearbeta information har också testats i USA, enligt 
forskningen är 65% av lärare analytiska. Det är tvärtom med eleverna: ca 75% i 
de lägre stadierna och ca 50% i de högre stadierna var holistiska. Det gäller för 
läraren att matcha sin undervisning så att det passar eleverna. Boström ger 
följande råd för en analytisk lärare som vill nå holistiska elever: 
 

Vid introduktionen av materialet ska man börja med en historia, anekdot 
eller ett skämt som är relaterat till stoffet. Relatera gärna till elevernas 
egna erfarenheter och liv. 
Ge inte för mycket fakta direkt utan låt dem reda ut fakta i smågrupper. 
Ge inte svaren utan låt eleverna skriva ner och illustrera ny information 
och låt dem redovisa sin kunskap via spel, diabilder, tankekartor, 
demonstrationer m.m. 69

                                                 
65 Tomas Kroksmark: Dags att lägga Ikea-pedagogiken på hyllan. Pedagogiska Magasinet nr 3 2006. 
s. 43-44 
66 Christina Thors: Modefluga eller Halmstrå. Pedagogiska Magasinet nr 3 2006. s. 25-26 
67 Boström-Josefsson (2006) s. 114-115 
68 Boström (1998) s. 42 
69 Ibid s. 44 
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Om läraren istället är holistisk och har analytiska elever ger Boström följande 
råd: 
 

Skriv nyckelord på tavlan, använd visuella hjälpmedel som OH, besvara 
detaljfrågor direkt. 
Ge noggranna instruktioner; skriv upp alla uppgifter, provdatum och 
andra viktiga detaljer och ge eleverna var sin kopia. 
Ge informationen steg för steg via detaljer som är nödvändiga för att nå 
förståelse och kunskap. Skriv nyckelord på tavlan, dela ut material med 
viktig sammanfattande fakta. 
Testa ofta och ge feedback, svara på frågor så snart som möjligt, 
kontrollera elevernas förväntningar och krav. 70

 
2.5 Grammatikinlärning  
 
2.5.1 Tidigare forskning om grammatikinlärning hos svenska elever 

 
Lena Boströms doktorsavhandling Lärande och metod. Lärstilsanpassad undervisning 
jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik handlar om grammatik och 
lärstilar hos vuxna och ungdomar. I hennes studie deltog fem gymnasieklasser 
och fyra vuxenklasser med minst 30 elever i varje klass. Två klasser i vardera 
åldersgrupp arbetade med grammatiken traditionellt och två klasser, en 
ungdomsklass och en vuxenklass började med traditionell undervisning och 
fortsatte med lärstilsanpassad undervisning. Två klasser, en ungdomsklass och 
en vuxenklass började med lärstilar och fortsatte med traditionell undervisning. 
Tre klasser, två ungdomsklasser och en vuxenklass, arbetade enbart med 
individuellt anpassade metoder. Hon jämförde a) traditionell undervisning med 
lärstilsanpassade metoder, b) de två åldersgrupperna c) elever inom de olika 
preferenserna, t ex visuella och taktila. Blandad lärstil handlar om att eleverna 
kan ha flera starka sinnen och är flexibla. 71

Undersökningen bestod av nio skolklasser: fem ungdomsklasser med 
sammanlagt 181 elever, 105 pojkar och 76 flickor, och fyra vuxenklasser med 
totalt 142 studerande varav 67 var män och 75 kvinnor, och samtliga, 
sammanlagt 323 personer, läste Svenska A på gymnasienivå. Alla fick arbeta 
med grammatik under 10 timmar, därtill kommer utförande och genomgång av 
lärstilsanalysen PEPS. De använde inte mer tid för grammatikmomentet än 
normalt. Eleverna studerade ordklasser och satslära enligt principen 
hälften/hälften. Medelåldern för vuxengruppen var 35,3 år och för 
ungdomarna 16,4 år.72

Fördelning av lärstilsdrag var följande:  
 
Tabell 1. Fördelning i procent över gruppernas lärstilar73

 
 Visuella Auditiva Taktila Kinestetiska Blandade 
Ungdomar 2,7 18,2 12,1 4,9 61,8 

                                                 
70 Boström (1998) s. 43 
71 Boström (2004) s. 107-108 
72 Ibid s. 109 
73 Ibid s. 258 
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Vuxna 3,5 23,9 18,3 4,9 49,3 
 
Åtta svensklärare deltog frivilligt i studien och den gemensamma nämnaren 

för dem var intresse för grammatik och didaktisk utveckling. Alla utom en 
hade lång lärarerfarenhet.74 Undersökningen inleddes med ett för alla åtta 
grupper gemensamt traditionellt förprov som bestod av bl.a. av fakta- 
förståelse- och analysfrågor. Under arbetets gång testades eleverna efter 
vartdera momentet i ordklasser och satsdelar med kunskapsprov. Arbetet 
avslutades med ett slutprov på hela momentet och ett test efter fem veckor för 
att testa minnesbehållningen. Samtidigt besvarade eleverna en enkät om sina 
åsikter angående momentet samt nyttan av grammatik. 75

Med traditionell undervisning avses undervisning utifrån lärobokens 
innehåll, vilket eleverna lär sig genom själva läsa innehållet eller lyssna på 
lärarens genomgångar samt genom skriftliga övningar och diskussioner.76 
Genomgången kan genomföras med OH, blädderblock eller tavlan och med 
föreläsningar.77

Lärstilsanpassad inlärning innehåller en uppmaning i varje moment att 
eleven ska lära sig på sitt bästa sätt, repetera på sitt näst bästa sätt och när man 
är färdig ska man be sin lärare om ett facit till de auditiva och visuella 
stationerna. Redovisning av vilken nytta man kommer att ha av dessa 
kunskaper sker genom en illustration antingen genom att skriva ned, rita, göra 
en sång, en tankekarta, en sketch, ett collage eller en bildserie, man kan också 
hålla ett föredrag, göra en loop eller ett spel eller genom att skriva en 
insändare.78 Vad man ska kunna när man har avslutat momentet redovisas så 
här om satsdelar:  
 

När du har avslutat detta arbete med detta moment, skall du kunna: 
(1) redogöra för de sex utvalda satsdelarna: 
predikat, subjekt, objekt, adverbial, predikativ, attribut 
(2) Känna till följande begrepp inom satsläran: 
direkt objekt, indirekt objekt, tidsadverbial, rumsadverbial, sättsadverbial, 
satsadverbial, huvudsats, bisats, biff-regeln 
(3) kunna skilja på bisats och huvudsats 
(4) beskriva vilken nytta vi kan ha av att ha kunskaper om satslära 
(5) ta ut satsdelar i texter samt komponera egna meningar utifrån olika 
grammatiska begrepp. 79

 
Den visuelle inläraren uppmanas läsa aktuella sidor i boken och skriva svaren 
på frågorna. Frågorna är t ex om subjektet: Vad utmärker subjektet? Hur får du 
fram subjektet i en mening? Vilken nytta har du av att känna till subjektet?80

Den auditive inläraren uppmanas läsa samma sidor eller lyssna på det 
inspelade bandet och besvara följande frågor muntligt (två och två eller i 
grupp) eller fråga läraren. Samma frågor som ställdes till den visuelle inläraren 
används även för den auditive inläraren.81 Den taktile inläraren uppmanas 

                                                 
74 Boström (2004) s. 119-121 
75 Ibid s. 116 
76 Ibid s. 176 
77 Ibid s. 109 
78 Ibid s. 233 
79 Ibid s. 242 
80 Ibid s. 243 
81 Ibid s. 245 



   17 

hämta inspiration från lärobokens sidor utöver att jobba med trestegspusslet 
eller spela satsdelsspelet ensam eller med andra.82 Den kinestetiske inläraren 
uppmanas spela stationsspelet om satsdelarna eller gå tipsslingan om 
satsdelarna ensam eller med andra och hämta inspiration från läroboken.83

Resultatet av undersökningen visade att både ungdomar och 
vuxenstuderande på gymnasienivå som fick arbeta utifrån sina lärstilar fick 
bättre provresultat i grammatik jämfört med elever som arbetade enligt den 
traditionella metoden. 84

Det blev också statistiskt säkerställt att dessa 323 elever, både ungdomar 
och vuxna som fick arbeta utifrån den lärstilsanpassade metodiken visade 
bättre minnesbehållning jämfört med elever som arbetade utifrån den 
traditionella metoden och de fick mera positiva attityder till grammatik än 
eleverna som undervisades enligt den traditionella metoden. De förstod bättre 
nyttan av grammatikstudier och värderade momentet högre än eleverna som 
arbetade traditionellt. De ansåg i högre grad att grammatikmomentet var roligt, 
intressant, bra planerat och innehöll bra studiematerial än eleverna som fick 
traditionell undervisning.85  
 
2.5.2 Grammatikinlärning hos andraspråksinlärare 
 
Ska man undervisa i grammatik eller ska man koncentrera sig på de 
kommunikativa aspekterna i språkinlärning? Meningarna om detta har varit 
delade och det finns uppfattningar om att grammatisk kunskap, fokusering på 
form och pedagogiska regler underlättar språkinlärningen. Strävan efter 
språkriktighet är en del av andraspråksinlärningen och andraspråksinlärarna vill 
lära sig regler för att veta hur man uttrycker sig korrekt under förutsättningen 
att formfokuseringen sker inom ramen av en meningsfull undervisning och att 
innehållet är relevant.  

När det gäller ämnets syfte och mål har Skolverket satt upp bland annat 
följande mål för Svenska som andraspråk: 
 

Eleven skall 
/vilja och våga använda det svenska språket för muntlig och skriftlig 
kommunikation i skiftande sammanhang och situationer../ 
/kunna, med tydligt uttal och god språkbehandling, samtala om och 
diskutera aktuella frågor och sociala och kulturella företeelser, beskriva 
erfarenheter av sin kultur och jämföra med den svenska kulturen…/ 
/kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 
lärande…/ 
/kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara 
medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk…(min 
kursivering) /86

 
Om ämnets syfte står det så här på samma sida: 

                                                 
82 Ibid s. 247 
83 Boström (2004) s. 248 
84 Ibid s. 170 ff 
85 Ibid s. 171-172 
86 Kursmål för Svenska som andraspråk A (SVA 1201), Skolverkets hemsida 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&i
d=3824&extraId= 
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/Utbildningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att elever med 
ett annat modersmål än svenska skall få möjligheter att utveckla god 
förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Ämnets 
syfte är att stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett 
andraspråk innebär och därmed hjälpa eleverna till en vid och varierad 
språkutveckling…/ 
/Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för 
studier och för att aktivt och med ansvar kunna delta i samhällslivet. Det 
är därför ett viktigt uppdrag för skolan att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling. Inom ämnet svenska som andraspråk skall 
eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter 
i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och 
kulturyttringar…/ 

 
Diskurskompetens handlar om att använda språket sammanhängande i tal och 
skrift. Dysthe uttrycker sig så här i Det flerstämmiga klassrummet:  
 

Lärare i autentiska undervisningsmiljöer försöker skapa en språklig 
inlärningsmiljö, där elevers röster får större utrymme än de gjorde förr. 
Det flerstämmiga klassrummet är ett klassrum där lärarens röst är en av 
många röster och där eleverna lär av varandra och där muntlig och 
skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen. 87

 
Det betyder att man har förmågan att planera och strukturera ett språkligt 

innehåll så att budskapet blir sammanhängande och begripligt för lyssnaren. 
Det handlar om kunskap om de mönster och signaler som texter och 
talhandlingar är uppbyggda efter. På modersmålet är denna kunskap ofta 
omedveten och intuitiv. Det kan handla om hur vi inleder och avslutar ett 
samtal och hur vi markerar samband mellan enskilda yttranden och meningar. 
På det nya språket får man lära sig nya mönster för att de språkliga 
handlingarna blir till begripliga som sammanhängande enheter.  

Hur skapar man tillfällen till elever att öva sitt andraspråk eftersom 
lektionstiden är begränsad? Enligt Lindberg visar studier att icke-lärarledda 
smågruppsaktiviteter ger andraspråksinlärarna större möjligheter att komma till 
tals och reflektera och fokusera över sin egen och andra inlärares 
språkanvändning och i samband med grammatikuppgifter ger mer korrekta 
resultat än vid ensamarbete. 88 Lindberg hänvisar till Vygotsky som har skapat 
begreppet zonen för närmaste utveckling, som betyder den lärandes potential 
att i interaktion och med hjälp av en lärare eller en kamrat som kan mer, kan 
komma längre i sin förståelse och kunskapsutveckling än den skulle ha gjort på 
egen hand. 89

Vad är det som är svårt att lära sig i svenska som andraspråk? Enligt Ekerot 
hör ordföljden eller mera precist ordningen mellan primära satsdelar till 
strukturer som är svårast för andraspråksinlärare av svenska oberoende var de 
kommer ifrån. 90  

Tornberg hänvisar till Pienemanns forskning som visar belägg för att vissa 

                                                 
87 Olga Dysthe. Det flerstämmiga klassrummet. (Lund: 2000) s. 13 
88 Lindberg (2005) s.102-105 
89 Ibid s. 40 
90 Lars-Johan Ekerot. Ordföljd Tempus Bestämdhet. Föreläsningar om svenska som andraspråk. (Malmö: 
1995) s.65 
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grammatiska element lärs in i en förutsägbar ordningsföljd, oberoende av ålder 
eller språklig bakgrund. Pienemann hävdar också att denna ordningsföljd inte 
kan påverkas genom undervisning. I utvecklingen av den språkliga 
kompetensen i ett främmande språk passerar vi olika stadier där varje 
efterföljande stadium är mera komplex än det tidigare. Pienemann säger att 
våra elever i sin egen språkliga produktion (interimspråk) endast kan omsätta 
sådana grammatiska regler de är mogna för med tanke på det 
utvecklingsstadium de befinner sig. Strukturer som inläraren inte är mogen för 
är inte undervisningsbara. För att en språklig regel ska kunna tillämpas i nya 
sammanhang måste flera villkor uppfyllas: för det första måste inläraren 
medvetet vara mogen för att ta till sig regeln, för det andra måste inläraren 
medvetet ha förstått hur regeln fungerar och för det tredje måste inläraren ha 
ett behov av regeln i sin kommunikation flera gånger för regeln ska kunna 
automatiseras och bli en del av det egna språket, interimspråket. Grammatisk 
förståelse kan hjälpa inlärarna att genomskåda grammatiska former i en text 
som ligger över den nivå där de själva kan producera. 91

Enligt Pienemann finns det en speciell ordning som visar hur grammatiken 
växer fram hos andraspråksinlärare enligt bestämda steg. Hans 
processbarhetsteori utgår ifrån att varje nivå automatiseras efterhand och 
öppnar möjligheter för nya strukturer att bli processbara. Man börjar på en 
nivå med en period av oböjda substantiv och verb, vid nivå nr två fortsätter 
man sedan att böja ord. Vid den tredje nivån börjar man använda kongruens i 
fraser, man uppräcker att ett ord i en fras påverkar ett annat ord i samma fras, 
men på den här nivån använder man alltid samma ordföljd. Vid nivå fyra 
förstår man att fraser hänger samman i en grammatisk konstruktion och då blir 
det möjligt att klara satsproceduren med omvänd ordföljd. På nivå fem klarar 
man av att använda bisatsordföljd i bisatser, med satsadverbial före det finita 
verbet. Nu är de grammatiska mönstren klara och utvecklingen kan ses som en 
trappa med olika utvecklingssteg på väg mot målet. 92

 
Tabell 2. Utvecklingsstadier enligt processbarhetsteorin enligt Pienemann93

 
 Stadier 

Strukturer 1 2 3 4 5 

Bisatsnivå, med negation före verbet     X

Satsnivå med omvänd ordföljd    X X

Frasnivå, med framförställt adverb och fraskongruens   X X X

Lexikal nivå med böjda ord  X X X X

Oböjda ord och stereotypa fraser X X X X X

 
 

                                                 
91 Pienemann i Tornberg (2005) s. 105-106 
92 Pienemann i Gisela Håkansson. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. (Lund: 2003) s.171-173 
93 Håkansson (2003) s.172 
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Enligt den här teorin lär man sig bisatsnivån med negation före verbet allra sist. 
För att lära sig detta måste man först kunna huvudsatsordföljden med omvänd 
ordföljd, alltså att fundamentet i satsen är en annan satsdel än subjektet. 

Eftersom en del av examinationsuppgifterna på SAS A är skriftliga 
inlämningsuppgifter är det viktigt att ge kursdeltagarna bra verktyg för att klara 
av dessa uppgifter. Ett av de verktygen är att de lär sig den korrekta svenska 
ordföljden och tempusharmonin. 

Om vi tittar på skillnader mellan olika språk beträffande ordföljden hittar vi 
det tre olika mönster:  
 
1. VSO (verb-subjekt-objekt) i den här gruppen ingår bland annat arabiska och 
hebreiska.  
2. SOV (subjekt-objekt-verb) i den här gruppen ingår bland annat turkiska och 
japanska. 
3. SVO (subjekt-verb-objekt) i den här gruppen ingår bland annat germanska, 
romanska och slaviska språk. Även finskan ingår i den här gruppen. 
 
Negationsordets placering i de olika språken kan vara verb- eller fokusbestämd, 
före verbet eller som ett självständigt hjälpverb. Negationsordet i svenska 
placeras på platsen för satsadverbial, efter det finita verbet i en huvudsats men 
före det finita verbet i en bisats. 

Tempusharmoni är en tidigt formulerad och allmänt spridd generalisering 
kring presens- och preteritumsystemen i grammatiken i svenska som 
andraspråk.94 Tempusharmoni betyder att man inte växlar från det ena 
systemet till det andra hur som helst. Gör man det ska man ha ett tidsadverbial 
i satsen som motiverar tempusbytet. Tempusföljden innebär att tempus i en 
bisats bestäms av tempus som används i huvudsatsen.  

Både tempus och ordföljd kan övas upp med dictogloss-övningar. Enligt 
Tornberg är dictogloss en teknik som innebär att eleverna tränas att använda 
både bottom-up-lyssnandet och top-down-lyssnande.95 Dictogloss övningar 
går ut på att man i små grupper rekonstruerar texter som man har hört läsas 
upp två gånger och där man koncentrerar sig på språkriktighet i moment som t 
ex tempus och ordföljd. Sedan analyseras och rättas de återskapade texterna i 
storgrupp. 96  

Detta förutsätter dock att deltagarna samarbetar eftersom rekonstruktionen 
av texten är en interaktiv process, och att de klarar av att få sina texter 
analyserade och kritiserade av sina kurskamrater. Alternativet är att deltagarna 
får jämföra sin egen text med originaltexten, men då uteblir den viktiga 
diskussionen om varför man ska uttrycka sig på det ena men inte på det andra 
sättet. De här genomgångarna har visat sig vara lärorika och de rätar ut många 
missuppfattningar och frågetecken. Vid dessa tillfällen finns också möjlighet att 
ge positiv feedback och lyfta fram det som deltagarna är bra på. 
 
2.5.3 Ordinlärning 
 
För en god kommunikativ kompetens behöver alla, såväl infödda talare som 
andraspråksinlärare ett stort och varierat ordförråd. Infödda talare har en lång 
                                                 
94 Ekerot (1995) s. 144 
95 Tornberg (2005) s. 87-88 
96 Kristina Asker. Grammatik i grupp. Korta texter för rekonstruktion i svenska som andraspråk. 
(Stockholm: 2002) 
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tid på sig att utveckla sitt ordförråd, men för andraspråkinlärare är den 
tillgängliga tiden mycket kortare. För att kunna uppnå en lexikalisk kompetens 
behöver de hjälp med att hitta genvägar till ett större ordförråd och hjälp med 
att strukturera ordförrådet.97  

Vad är det man ska lära sig när man ska lära sig ett nytt ord? Det finns olika 
särdrag man ska ha kunskap om när man ska lära sig att använda ett nytt ord. 
Man ska kunna stava och uttala ordet korrekt, man ska kunna använda ordets 
olika böjningsformer korrekt, man ska också veta med vilka andra ord ordet 
brukar kombineras. Ord kan vara relaterade till varandra på många olika sätt 
och dessa relationer i sig är lika viktiga som själva ordet. En grundläggande 
princip enligt Enström är att eftersom orden inte existerar isolerade, definieras 
deras betydelser bäst genom de betydelserelationer de har till andra ord.98

Dessutom måste man ha känsla för skillnaden mellan ords olika stilnivåer, 
känna till ordets syntaktiska egenskaper, veta om ett adjektiv brukar följas av en 
viss preposition eller om ett verb kräver ett objekt. Man ska också känna till 
ordbildningsregler och känna igen en ordstam när den är kombinerad med 
olika avledningsändelser och sist men inte minst känna till bibetydelser hos ord 
och vilka associationer ett visst ord kan ge. 

Svårigheten för många andraspråksinlärare på A-nivån är att välja rätt ord 
till rätt sammanhang. Oftast tar man det första ordet i lexikon men där står det 
ofta inte vilka andra ord just detta ord kan kombineras med. Det är också svårt 
med ordbildning. Det finns få regler om vilka avledningar man använder till 
olika ordstammar för att bilda nya ord. Vad är skillnaden mellan arbetslös och 
arbetsfri? Båda avledningarna signalerar något som inte finns där.  

Enström rekommenderar inte en osystematisk inlärning av enstaka ord med 
hjälp av synonymförklaringar eller översättning till modersmålet. Hon anser 
istället att inlärarna borde få möjlighet att lära sig ordkunskap i arbete med 
betydelsegrupper och kunna göra jämförelser mellan orden i stilistiskt, 
syntaktiskt, semantiskt och kombinatoriskt hänseende.99

                                                 
97 Ingegerd Enström. Det mentala lexikonet – en spegel av den aktuella språkinlärningsnivån. 
Postskriptum. Språkliga studier till minnet av Elsie Vijk-Andersson. Red. Börenstam m. fl. (Uppsala: 
2001) s. 73-79 
98 Ibid s. 75 
99 Ibid s. 79 
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3 Resultat 
 
 
3.1 Undervisning i grammatik och ordkunskap i Svenska 
som andraspråk A 
 
Kursdeltagare som började på SAS A i januari 2007, den första kursen på 
gymnasienivån i svenska som andraspråk, hade bott i Sverige olika lång tid. De 
flesta hade genomgått SFI-utbildningen och lärt sig den grundläggande 
grammatiken. De allra flesta var bekanta med den grammatiska terminologin 
och kände till ordklasserna. De flesta kunde också böja orden, både verb och 
substantiv även om det blev fel ibland. Det de flesta däremot inte behärskade 
var ordföljden och tempusharmonin. 

Gruppens lärstilar fördelade sig enligt följande:  
♦ Sex av deltagarna var auditiva till sin första preferens, m a o det 

auditiva var deras starkaste sinne vid inlärning. Av dessa sex var tre 
renodlat auditiva och tre blandade i sin lärstil, men för alla var det 
auditiva den starkaste preferensen. 

♦ Fyra av deltagarna var visuella till sin första preferens. Av dem var 
endast en renodlat visuell, de andra hade blandade lärstilar men det 
visuella var den starkaste preferensen. 

♦ En deltagare var taktil till sin första preferens med inslag av 
kinestetiska och visuella inslag. 

 
Enligt det nya arbetssättet som har tillämpats från hösten 2006, har jag 
utarbetat en studiehandledning som beskriver arbetssättet så här100: 
 

…/Studierna kan bedrivas genom deltagande i föreläsningar, workshops 
eller en kombination av de båda studieformerna utifrån elevens egen 
lärstil…/.. /Studiematerialet är indelat i 4 teman. Varje tema kommer att 
behandlas i föreläsningsform och i workshop. Om man väljer att endast 
närvara vid föreläsningarna, kan man arbeta med övningsmaterialet på egen 
hand, om man väljer att arbeta i gruppform med lärarens handledning, kan 
man delta i workshop. Det går också alldeles utmärkt att delta i både 
föreläsningar och workshop./  
/Föreläsningsformen passar dig som lär bäst när en lärare går igenom det 
aktuella momentet. Du får mest ut av föreläsningen om du har läst in det 
aktuella kursavsnittet i förväg…/..  
/Workshop passar dig som lär dig bäst tillsammans med andra och när du 
själv får prata, diskutera med läraren och andra studerande, ställa frågor 
och arbeta aktivt tillsammans med andra med det aktuella momentet./  
/En workshop kan innehålla genomgångar, diskussioner, konkreta skriv- 
och grammatikövningar, uttalsövningar och presentationsuppgifter utifrån 
det aktuella temat. Varje tema innehåller 3-4 workshopar./ 

 
Den grammatiska kompetensen avses innehålla kunskaper och färdigheter i 
syntax, morfologi, uttal, ordbildning, ordförråd mm. Dessa färdigheter behövs 
för att producera ett språk som är korrekt rent formellt och dessa färdigheter 
övas mest i den traditionella språkundervisningen.  
                                                 
100 Elsa Kontturi: Studiehandledning för Svenska som andraspråk A.  
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Omfattningen av detta första grammatikmoment, ordföljd och 
tempusharmoni, bestod av tre föreläsningar á två timmar, varav en skulle 
handla om språk i kontrastivt perspektiv och vardera ett moment i ordföljd och 
tempusharmoni samt tre workshopar á två timmar, ett prov och vid behov en 
extra lektion och ett omprov. Vid föreläsningarna delade jag ut åhörarkopior 
på OH-bilder, samt uppmanade deltagarna att göra egna anteckningar på dem.  
 
3.1.1 Kontrastiv språkanalys 
 
På den första föreläsningen på två lektionstimmar gick jag igenom grammatiska 
skillnader mellan olika språk för att höja medvetenheten om språk.101 I 
gruppen ingick sju deltagare med arabiska som modersmål eller som 
andraspråk. Fyra av dessa hade kurdiska som modersmål men alla talade 
flytande arabiska och hade fått sin utbildning på arabiska i sitt hemland. En 
deltagare hade bosniska som modersmål, en hade persiska, en turkiska och en 
deltagare hade kirundi som sitt förstaspråk och franska som sitt andraspråk.  

De flesta hade redan två språk som de behärskade åtminstone muntligt och 
skulle nu lära sig mer om sitt andra andraspråk. Det blev väldigt intressant och 
spännande med den språkliga mångfalden som fanns i klassen. Deltagarna 
bidrog generöst med sina erfarenheter och kunskaper.  

Föreläsningen kompletterades dagen efter av ett workshoppass, där vi läste 
högt, analyserade och diskuterade två texter som båda handlade om 
tvåspråkighet. En mjuk boll stod för det taktila inslaget, medan deltagaren läste 
högt fick hon klämma på bollen om hon ville och sedan kasta bollen vidare till 
den som stod näst på tur. Om man inte ville läsa högt fick man kasta bollen 
vidare till en annan deltagare. Den ena av texterna innehöll en skrivuppgift, 
deltagaren skulle skriva ett brev fem år efter händelserna i texten och berätta 
hur det hade gått i fortsättningen.102 Den här uppgiften fick de som 
hemuppgift. 

I den egenproducerade texten behövde de använda preteritumformer och 
texterna gav mig information om på vilken nivå deltagarna befann sig när det 
gällde tillämpning av tempus och ordföljd. Egen produktion gav inläraren 
möjligheter att pröva sina egna hypoteser och återkoppling med korrigering 
gav viktig information om vad som möjligt och grammatiskt korrekt i språket.  

Först skrev jag en allmän kommentar och tog fram det som var bra i texten. 
Korrigeringarna skrev jag i form av en notanteckning vid varje avvikelse där jag 
förklarade vilken regel avvikelsen bröt emot och där jag också angav den 
korrekta formen. Den här uppgiften gav mig som lärare möjlighet att studera 
hur långt varje deltagare hade kommit i sin interimsspråkutveckling. 
 
3.1.2 Satsdelar, ordföljd och tempusharmoni 
 
Vid föreläsning nr två föreläste jag om satsdelar och ordföljd. Först gick jag 
igenom skillnaden mellan en satsgrammatisk och textgrammatisk ordföljd men 
påpekade att vi skulle koncentrera oss på den satsgrammatiska ordföljden. 
Svenska språket har SVO-ordföljd, subjekt – verb – objekt. Detta gäller i en 
huvudsats när subjektet i satsen är fundament, dvs står först i satsen.. Den 

                                                 
101 Se bilaga 1 
102 Ingegerd Enström & Margareta Holmegaard. Mål och mening. Andra upplagan. (Stockholm 
1991) s. 19 
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satsgrammatiska ordföljden används för att uttrycka rent grammatiska 
förhållanden inom en sats och den textgrammatiska ordföljden används mer 
funktionellt för att uttrycka vad som är given och vad som är ny information i 
den mening som används. 

Vad är skillnaden mellan en huvudsats och en bisats103. Hur skiljer man 
mellan en huvudsats och en bisats? Det finns en enkel regel, en huvudsats kan 
stå ensam utan en bisats, men en bisats kan aldrig stå ensam. En bisats är alltid 
en del av en huvudsats, dvs en satsdel i huvudsatsen. Därefter gick jag igenom 
de olika satsdelarna104. Vad är subjekt? Vad är verb? Vad är objekt? 

Vad är predikativ? Vad är agent? Vad är egentlig subjekt? Alla dessa placerar 
man på samma ställe som objektet, nämligen på komplementplatsen. Vad är 
adverbial? Det finns satsadverbial, sättsadverbial, rumsadverbial och 
tidsadverbial. Dessutom finns det orsaks- och gradadverbial, men sätts- rums- 
tidsadverbial placerar vi på samma ställe i den ordningen, SRT. Men 
satsadverbial eller annan framflyttad adverbial, placeras alltid efter det finita 
verbet i huvudsatsen. 

Sedan stod ordföljden och den omvända ordföljden på tur. Hur jag arbetar 
med positionsschema i huvudsats och bisats framgår tydligt i bilaga nr fyra I en 
huvudsats är det fundamentet som bestämmer om ordföljden är rak subjekt - 
verb eller omvänd verb - subjekt. Om subjektet i satsen står som fundament är 
ordföljden rak. Om fundamentet är objekt eller adverbial, blir ordföljden 
omvänd. I en bisats har man däremot alltid en rak ordföljd. Till detta moment 
använde jag satsschemat för huvudsats enligt Elsie Wijk – Andersson.105 
Satsdelarna i satserna från bilaga nummer två och tre placerades på OH-bilden 
på satsschemat för huvudsats.  

Vad är skillnaden i ordföljden mellan en huvudsats och en bisats? Den 
första positionen byter beteckning från fundament till bisatsinledare och de 
efterföljande tre positionerna byter plats med varandra. Positionerna för det 
infinita verbet, betonad partikel, komplement och adverbial står på samma 
plats som i schemat för huvudsats. Därefter placerade vi satsdelarna i 
bisatserna från bilagorna två och tre på bisatsschemat. Där slutade 
föreläsningspasset för ordföljden och de nya kunskaperna övades in på 
workshopen följande dag.  

Workshoppasset gick ut på praktisk satslösning parvis och resultatet 
redovisades på OH-bild eller på tavlan. 106 Till slut visade jag upp en OH-
bildmed felmeningar som deltagarna fick rätta. 107  Efter detta arbetspass fick 
de med sig övningar och jag uppmanade dem att jobba tillsammans i små 
studiegrupper.  

Tempusharmoni innebär att man inte gärna växlar från det ena systemet till 
det andra. Om man har börjat med en form ur det ena systemet, så fortsätter 
man helst inom samma system. Det finns dock upp möjlighet att byta system 
om tempusbytet motiveras med ett tidsadverbial.  

 Föreläsning nummer tre började med tempusformerna. Därefter 
presenterades de två systemen, presenssystemet och preteritumsystemet som 
också kan kallas för NU-perspektiv och DÅ-perspektiv. 108  

                                                 
103 Se bilaga nr 2 
104 Se bilaga nr 3 
105 Se bilaga nr 4 
106 Se bilaga nr 5 
107 Se bilaga 6 
108 Se bilaga 7 
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 I läroboken finns en bra illustration på NU- och DÅ-perspektiv.109 Jag 
hade framställt ett dokument där jag hade sammanfattat det viktigaste. 110 Till 
slut gick jag igenom hur olika tidsadverbial påverkas i samband med 
tempusbyte.111

På den efterföljande workshopen fick deltagarna först en kort repetition 
från föreläsningen. Sedan fick de arbeta parvis med en övningsuppgift.112 
Innan workshopen var slut gick vi igenom uppgiften tillsammans och 
diskuterade varför man skulle välja just den formen som man hade valt. De 
som ville fick var sin kopia av en tempusövning med sig hem för arbete i 
smågrupp eller ensamarbete. 113

 
3.2 Grammatikprov 
 
Efter en vecka blev det dags för provet. Det bestod av fyra olika texter vilka 
deltagarna skulle arbeta med. Text nummer ett skulle de ändra från 
presenssystem till preteritumsystem. Text nummer två handlade om ordföljden 
där fyra av fem meningar innehöll fel som deltagarna skulle identifiera, markera 
och rätta. I text nummer tre skulle de understrukna satsdelarna benämnas. I 
text nummer fyra skulle man först skriva in huvudsatserna i schemat för 
huvudsatsen och bisatserna markeras. Sedan skulle bisatserna skrivas in i 
schemat för bisatsen. 114

Kriterierna för provet hade jag satt upp enligt följande:  
 
♦ MVG – Kan ändra tidsadverbial och gör bara enstaka fel vid 

tempusbyte. Kan markera bisats i en huvudsats och behärskar även 
samordnade huvudsatser. Endast enstaka fel i scheman för huvud- och 
bisatser. Kan satsdelarna och ordföljden. 

♦ VG – Gör enstaka fel vid tempusbyte men kan inte ändra tidsadverbial 
vid behov. Skiljer mellan huvudsats och bisats och kan markera 
bisatserna i huvudsatsen. Satsdelarna nästan rätt och kan skilja mellan 
finit och infinit verb. Behärskar ordföljden. 

♦ G – Har minst hälften rätt i uppgiften om ordföljden. Kan i stort skilja 
mellan huvudsats och bisats men markerar inte bisatsen i huvudsatsen 
och kan inte placera alla satsdelarna rätt i schemat. Minst hälften rätt 
vid tempusbyte. 

♦ IG – Felaktiga verbformer, behärskar inte de två tempussystemen utan 
blandar ihop dem. Kan inte skilja mellan huvudsats och bisats. 
Behärskar inte ordföljden, kan inte satsdelarna.  

 
Utöver dessa kriterier tog jag hänsyn till kursdeltagarens helhetsresultat vid 
bedömningen.  

Allting gick enligt planeringen i detta moment, även det att jag lade in en 
extra lektion och ett extra provtillfälle dels på grund av att en deltagare inte 
                                                 
109 Enström & Holmegaard (1991) s.74 
110 Se bilaga nr 8 
111 Elsie Vijk-Andersson. Ny grammatik. Det svenska språkets struktur. 7:e omarbetade upplagan. 
(Uppsala: 1981) s. 43 
112 Se bilaga nr 9 
113 Eckerbom, Söderberg, Österlund: Sagor och sanningar. Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag.(Stockholm: 2005) s.57-58 
114 Se bilaga nr 10 
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nådde målet minst godkänd, och dels hörde jag en önskan från några andra i 
gruppen att de ville ha mer undervisning i detta moment.  

Slutresultatet blev följande: två MVG, en VG, en G+ och sju G. Med min 
erfarenhet kan jag se att betygsnivån har höjts. Deltagaren som inte nådde 
godkänt vid det första provet var taktil och kinestetisk till sin inlärningsstil. 
Hon fick inte arbeta med detta nya och svåra material utifrån sina preferenser 
men lyckades klara godkänt resultat vid det andra provtillfället, kanske på 
grund av hjälpen från kamraterna i smågruppsarbetet utanför lektionstiden. 
Här spelade tiden också en roll. Den tidiga lektionstiden passade inte för den 
här deltagaren som hade svårt att lära sig något nytt tidigt på morgonen och 
den ena av veckans lektionstillfällen var förlagda 8.30-10.00. 

 
3.3 Ordkunskap 
 
Margareta Holmegaard och Ingegerd Enström har ordkunskap i sitt 
studiematerial, vilket var en av orsakerna att jag valde just deras bok som 
studiematerial för SAS A-kursen. 115 För verb finns det tabeller som förklarar 
de olika betydelsekomponenterna som ingår i t ex olika sätt att ta sig fram, men 
det exemplet som jag väljer att redovisa här handlar om substantiv. Vi började 
temat släkt och familj med att gå igenom släktorden. Vid föreläsningspasset 
gick jag igenom olika släktord med hjälp av OH och ritade mitt eget släktträd 
på tavlan. Detta sätt passade bra för de auditiva och visuella eleverna, de såg 
orden på stordia och hörde mig uttala och förklara orden. Alla fick 
åhörarkopior på OH-bilderna för att de taktila skulle ha möjlighet göra egna 
anteckningar. Det som är speciellt för svenska språket är sexus vid släktord, 
man skiljer på om släktingen kommer från moderns eller faderns sida, i många 
andra språk, engelska t.ex. har man samma ord för mormor och farmor, för 
faster och moster,  för farbror och morbror.  

Vid workshoppasset efterföljande dag delade jag ut A3 ark i olika färger och 
ställde fram både vattenfärger och färgkritor och uppmanade deltagarna att 
rita/måla sitt eget släktträd i tre generationer och benämna de olika 
släktingarna utifrån sitt eget perspektiv. Mest problem vållade orden svåger och 
svägerska och jag gick runt bland deltagarna medan de arbetade med sina 
släktträd. Vid slutet av lektionspasset fick de som ville visa upp sina teckningar 
och berätta lite om de olika släktingarna.  

Den andra och tredje föreläsningen i ordbildning handlade om 
sammansättningar på en ordstam med prefix och suffix. På workshoppasset 
fick deltagarna arbeta med olika ordstammar och avledningar. Den här gången 
fick de arbeta med ordbildning på ett traditionellt sätt, men till nästa kurs 
kommer jag att tillverka ett pussel med ordstammar och avledningar så att 
istället för att skriva får de taktila deltagarna pussla ihop orden istället. Dunn 
(m.fl.) ger flera tips på hur man kan arbeta med ordinlärning med barn, till 
exempel att dramatisera kring ordet, använda det i mening, klippa och klistra 
från en tidning och illustrera med kritor.116 Många av dessa sätt kan användas 
också med vuxna inlärare. 

Momentet examinerades genom dels ett flervalsprov i form av en 
tipspromenad med tanke på de kinestetiska och dels av ett skriftligt 
ordbildningsprov där man med hjälp av en ordstam fick bilda nya ord med 

                                                 
115 Enström & Holmegaard (1991) 
116 Dunn m.fl. (1995) s. 97-99 
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prefix och/eller suffix. Tipspromenaden hade jag tänkt mig som en tävling, där 
deltagarna skulle arbeta enskilt, men jag fick veta efteråt att det blev ett 
samarbete i smågrupper i stället. Istället för att gå en och en gick de i 
smågrupper men det gjorde ingenting. Det är bra att de samarbetar spontant 
och den andra delen av provet blev utslagsgivande med tanke på 
betygssättning. 

Resultatet av provet blev att en deltagare som var renodlat auditiv till sin 
lärstil fick MVG, tre deltagare fick VG och sju G. Av dem som nådde upp till 
VG var en deltagare auditiv. De två andra hade blandade lärstilar men var 
auditiva till sin starkaste preferens. Det verkar som om undervisningen som 
består till 50% av föreläsningar starkt gynnar de auditiva deltagarna och att de 
andra har svårare att nå lika bra resultat trots inslag av taktila och kinestetiska 
moment på workshoparna.   
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4 Slutdiskussion 
 
 
4.1 Att arbeta med grammatik och ordkunskap med 
andraspråksinlärare efter lärstilsmetoden 
 
Syftet med min studie var att bidra till skolutveckling genom att pröva, studera 
och diskutera tillämpningen av lärstilsmetodiken i undervisningen av 
grammatik och ordkunskap i en grupp vuxna andraspråksinlärare. Syftet var 
också att redovisa vilka resultat gruppen nådde samt diskutera vilka faktorer 
har bidragit till resultatet: den ökade medvetenheten om den egna lärstilen och 
språkliga strukturer, ökad medvetenhet om språket eller hjälpen av kamraterna 
i smågruppsarbetet. Det tredje syftet var att reflektera över min egen praktik. 

Jag använde aktionsforskningen som metod. Lektionerna planerade jag efter 
gruppens lärstilar och under processen förde jag anteckningar för att efteråt 
reflektera över det skedda. Deltagarna blev invigda i processen vid ett tidigt 
stadium. Under processen ställde jag min egen praktik under lupp och 
konstaterade att det fanns både för- och nackdelar att forska i sitt eget arbete. 
Fördelen har varit att alla inblandade har befunnit sig i en normal 
vardagssituation under arbetets gång. Nackdelen med att vara både forskare 
och praktiker har varit att en utomstående forskare förmodligen hade sett 
sådant som jag inte såg. Min förförståelse kan också ha utgjort ett hinder, min 
egen erfarenhet av andraspråksinlärning och mitt engagemang kan ha utgjort 
ett hinder för objektiviteten.  

I grammatikmomentet var syftet att deltagarna skulle lära sig att behärska 
ordföljden för huvudsats och bisats. I ordinlärning var syftet att de skulle lära 
sig släktord och ordbildning med ordstammar och affix. Resultatet blev att i 
båda momenten nåddes målen, alla fick minst godkänd. Detta stämmer 
överens med den tidigare forskningen på svenska elever där alla förbättrade 
sina resultat när de fick arbeta efter sina lärstilar.117  

Arbetet med grammatiken som produkt ökar medvetenheten om språkliga 
strukturer enligt Tornberg. Grammatikövningarna lade fokus på själva 
formsystemet som vi analyserade delarna av. Arbetet med grammatiken som 
process skedde i de skriftliga uppgifterna där deltagarna fick tillfällen att 
strukturera och omstrukturera reglerna i en naturlig berättarsituation, eftersom 
det handlade om en hemuppgift. Trots planeringstiden förekom det fel som i 
själva verket handlade om variation som är ett utvecklingstecken hos inläraren, 
enligt Tornberg.118 Några kanske inte var mogna att ta till sig reglerna, eller så 
hade reglerna inte hunnit automatiserats eftersom det kan ta lång tid, enligt 
Pienemann.119 Vi arbetade också med kontrastiv grammatik som enligt 
Tornberg ökar den språkliga medvetenheten.120

Ordkunskap handlade om släktord och ordbildning. För att återknyta till 
Tornbergs hänvisning till STRIMS-projektet och användningen av 
intelligensteorin i ordinlärning, så kan jag konstatera att intelligensteorin har 

                                                 
117 Boström (2004) s. 170 ff. 
118 Tornberg (2005) s. 24-26 
119 Pienemann i Håkansson (2003) s. 171-173 
120 Tornberg (2005) s. 64 
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beröringar med det här momentet.121 Den logisk-matematiska intelligensen 
kom till användning när eleverna drog slutsatser från ett ord till ett annat vid 
ordbildning, där man med hjälp av ordstammar och avledningar bildade nya 
ord men också när man delade in orden i olika morfem. Den lingvistiska 
intelligensen hjälpte vid textbearbetning och den musikaliska när deltagarna 
lärde sig att uttala nya ord. Den interpersonella intelligensen behövdes vid de 
många grupparbeten och den intrapersonella vid de enskilda studierna. 

När jag utvärderar mitt eget arbete kommer jag fram till att jag borde ha 
planerat in fler lektionstillfällen, åtminstone två workshopar till där vi kunde ha 
arbetat med både tempus och ordföljd med dictogloss. Enligt Tornberg kan de 
användas för att få eleverna att samarbeta och öva upp top down och bottom 
up-processer.122

Det som jag har definierat som lärstilsanpassning har handlat om strukturen 
på undervisningen, där lektionstiderna har indelats i föreläsningar och 
workshopar. I workshoparna har jag låtit deltagarna pröva olika arbetssätt som 
delvis har varit anpassade till taktila och kinestetiska deltagare, men alla har fått 
göra samma övningar, eftersom jag inte har haft flera olika alternativ att 
erbjuda under samma lektionspass. Det som har varit syftet med 
lärstilsanpassningen har ändå inte infriats fullt ut enligt Boströms definition av 
lärstilsanpassning, eftersom varje deltagare inte har haft möjlighet att välja 
utifrån sin egen lärstil.123  

Resultatet blev ändå bra utifrån provresultaten, och man kan diskutera 
vilken faktor det är som kan förklara resultatet. Eftersom de allra flesta har 
flera ingångar till sitt lärande enligt teorin om lärstilar, har undervisningen och 
de erbjudna arbetssätten fungerat tillfredsställande för de flesta.124 De auditiva 
eleverna, som är i majoritet, har fått lära sig enligt sitt bästa sätt via 
föreläsningar, de visuella har kunnat läsa sig till kunskapen och den taktila 
deltagaren har haft hjälp av sina kamrater att lära sig det aktuella momentet i 
smågruppsarbetet utanför lektionstiden, som enligt Lindberg är till stor hjälp. 
Gemenskapen med studiekamraterna och diskussionerna om det aktuella 
momentet spelar en stor roll. Enligt Vygotskys teori om zonen för närmaste 
utveckling har den sociala interaktionen en stor betydelse och bidrar till att 
inläraren med hjälp av en lärare eller en kamrat med större kunskaper, kan 
komma längre i sin förståelse och kunskapsutveckling än på egen hand. 
Smågruppsarbeten utanför lektionstiden har fyllt den här funktionen eftersom 
lärandet är en interaktiv kommunikativ process.125  

 
4.2 Metodikdiskussion 

 
Karin Jönsson säger när undervisningen är varierad och kropp, språk, bild och 
tal finns med så kan alla hitta sin väg in i lärandet.126 Lärstilsanpassningen har 
varit till hjälp att hitta de varierade metoderna och ökat både studenternas och 
lärares medvetenhet om de olika sätten att lära sig. Min egen erfarenhet som 
andraspråksinlärare har bidragit till undervisningen genom en djupare förståelse 
över läroprocessen vid andraspråksinlärning och vilka svårigheter man kan 

                                                 
121 Tornberg (2005) s. 97 
122 Ibid  s. 87-88 
123 Boström (2004) s. 243 ff 
124 Boström-Josefsson (2006) s. 73 
125 Lindberg (2005) 
126 Jönsson i Thors. Pedagogiska Magasinet. 2006 nr 3 s. 25-26 
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möta under resan. Den erfarenheten har även medfört ett stort engagemang i 
arbetet.  

Hur man arbetar med auditiva och visuella andraspråksinlärare är ganska 
självklart för en lärare i svenska som andraspråk. Läraren använder sina väl 
beprövade metoder som föreläsningar, övningsuppgifter, grupparbeten, 
dictogloss-övningar osv. Arbetet med kinestetiska och taktila elever sätter 
däremot uppfinningsrikedomen på prov. Att omvandla ett flervalsprov till en 
tipspromenad kan vara ett sätt, men räcker inte som examination. Det måste 
kompletteras med något mer krävande och då kan kort med olika suffix, prefix 
och ordstammar som man gör ett pussel av, gärna trestegspussel i ordbildning, 
vara ett sätt. 

Dessa alternativa sätt kräver mycket förberedelser och 
organisationsförmåga. Det är svårt att hitta lärstilsanpassad studiematerial och 
det är mycket arbetskrävande för läraren att själv tillverka allt material. Att 
arbeta enligt lärstilar ställer dessutom stora krav på skolans lokaler, åtminstone 
hälften av lokalerna borde vara lärstilsanpassade med soffor, tillgång till musik, 
dämpad belysning, och vara anpassade till grupp- och pararbete. 127 Att ha 
möjlighet att variera mellan det formella och informella, ljud och ljussättning 
skulle vara önskvärt för flera grupper samtidigt.  

Det finns vinster med detta nya arbetssätt. En av vinsterna för oss lärare är 
att vi har fått möjlighet att reflektera över vår egen praktik och en möjlighet att 
utveckla vår didaktiska kompetens, för man blir aldrig fullärd. En annan vinst 
är PEPS-analysen och det efterföljande pedagogiska samtalet. Det är en 
betydelsefull och essentiell uppgift som mötet/samtalet ger mig som pedagog.  

I samtalet väcks deltagarens medvetenhet om sitt bästa sätt att lära sig nytt 
och svårt material och om de övriga yttre förutsättningarna, formell/informell 
möblering, ljud, ljus, och om den bästa tiden på dagen. Om skolan inte kan 
erbjuda denna miljömässiga variation, kan deltagaren tänka på detta vid 
läxläsningen i hemmet. Genom den vid samtalet upprättade arbetsplanen får 
läraren veta vilka dominerande lärstilar de olika individerna i klassen har och 
kan planera för en mer varierad undervisning utifrån detta och stötta varje 
individ i lärprocessen.  

Det viktigaste i all undervisning är att möta deltagarna där de befinner sig 
kunskapsmässigt, skapa en positiv inlärningssituation och ge dem positiva 
utmaningar så att de känner glädje och motivation i sina studier. En bra 
relation till varje deltagare är av största vikt, för att stämningen i gruppen 
påverkar deras inlärning och mig som lärare. För att återknyta till Dysthe är 
min målsättning att skapa en språklig inlärningsmiljö där deltagarnas röster får 
ett stort utrymme, där de lär av varandra och där skriftlig och muntlig 
användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen.128

 
 

4.3 Summering 
 
Syftet med min studie var att bidra till skolutveckling genom att pröva, studera 
och diskutera tillämpningen av lärstilsmetodiken i undervisningen av 
grammatik och ordkunskap i en grupp vuxna andraspråksinlärare. Syftet var 
också att redovisa vilka resultat gruppen nådde samt diskutera vilka faktorer 

                                                 
127 Dunn m.fl. (1995) s. 115 ff. 
128 Dysthe  (2000) s. 113 
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bidrog till resultatet. Det tredje syftet var att reflektera över min egen praktik. 
Som metod använde jag mig av aktionsforskning som yrkesverksamma 

lärare kan använda för sin egen kompetensutveckling. Jag studerade mitt eget 
arbete under några moment, som jag har redovisat och diskuterat 

Resultatet från detta arbete blev att lärstilsanpassningen bidrog till 
måluppfyllelse enligt kursmålen i den här gruppen på elva elever. De 
pedagogiska samtalen ökade deltagarnas medvetenhet om det egna sättet att 
lära sig och hjälpte mig som lärare att välja lämpliga metoder anpassade till 
deras behov. Den kontrastiva språkanalysen ökade deltagarnas medvetenhet 
om språk och arbetet med grammatiken som produkt och process synliggjorde 
strukturer i språket. I arbetet i smågrupper gav deltagarna varandra ömsesidig 
stöttning, vilket bidrog till deras språkutveckling.  

Denna studie är mitt bidrag till skolutvecklingen. Min förhoppning att även 
några andra lärare i svenska som andraspråk finner dessa erfarenheter 
användbara i sin praktik. 
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6 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Skillnader mellan olika språk 
 

1. Ordföljd.  
VSO (verb-subjekt-objekt)  
arabiska, hebreiska 
SOV (subjekt-objekt-verb) 
turkiska, japanska 
SVO (subjekt-verb-objekt) 
germanska, romanska, slaviska språk, finska 
 

2. Negationsordets placering 
Verb- eller fokusbestämd,  
före verbet,  
som ett självständigt hjälpverb 
 

3. Prepositioner,  
germanska språk, arabiska 
Postpositioner, SOV-språk, finska 
 

4. Frågekonstruktioner 
ordföljd,  
tonförändring,  
frågeord,  
frågepartiklar 
 

5. Böjning av verb 
Personböjning, finska, arabiska 
Starka verb, svenska 
Partikelverb, svenska 
 

6. Bestämdhet 
Dubbel bestämdhet i norska och svenska 
Skillnad mellan obestämd/bestämd form: 
germanska och romanska språk 
Saknas i finska, turkiska, swahili, japanska, ryska, polska  

 
7. Kasus 

15 kasusformer i finska, ersätter prepositionsuttryck 
2 former i svenska, grundform och genitiv 
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8. Genus 
Utrum och neutrum i svenska. 
Saknas i finsk-ugriska språken, japanska och turkiska 
 

9. Sexus 
Könsmarkering i fråga om personer: 
mormor-farmor, morfar-farfar 
moster-faster, morbror-farbror 
 

10. Uttal 
Prosodi- betoning, rytm, längd på ljud,  
antal vokaler och deras uttal,  
aspiration av p-k-t, 
tonande och tonlösa konsonanter 
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Bilaga nr 2 

 
Huvudsats och bisats 

 
Innan kristendomen kom till Sverige 

trodde folk på flera gudar. 

De största av dessa gudar var Oden, 

Tor, Frej och Freja. 

Den här sagan handlar om hur Freja 

skaffade sig sitt guldhalsband. 

Freja var ofta hos Oden, eftersom hon 

var hans älskling. 

Jag vill tala om att den här berättelsen 

är en saga. 
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Bilaga nr 3 
1. De största av dessa gudar var Oden, Tor och Freja. 
Subjekt 
Verb 
Predikativ 
 
2. På kvällarna satt de alltid hos Oden i Valhalla. 
Subjekt 
Verb 
Objekt 
Platsadverbial 
Tidsadverbial 
Satsadverbial 
 
3. Oden tyckte mycket om Freja. 
Subjekt 
Verb 
Adverbial 
Partikel 
Objekt 
 
4. Freja skaffade sig ett guldhalsband. 
Subjekt 
Verb 
Objekt 
Objekt 
 
5. När Freja vaknade upp en morgon upptäckte hon att halsbandet var borta. 
Bisats 
Subjekt 
Verb 
Objekt 
Tidsadverbial 
 
6. Kriget som pågick länge mellan kungarna på jorden startades av Freja. 
Subjekt 
Verb 
Agent 
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Satsdelsschema Huvudsats        bilaga 4 
 
 Fundament Finit verb Subjekt Sats- 

advl 
Infinit 
verb 

Betonad 
partikel 

Komplement Adverbial 
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Bisats- 
inledare 

Subjekt Sats- 
advl 

Finit verb Infinit verb Betonad 
partikel 

Komplement Adverbial 
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Bilaga 5 
 

• Uppgift Workshop ordföljd  
Visa satsdelsschema på HS och BS och gör några övningar tillsammans. 
Dela ut deltagarna i smågrupper och ge ut en övning på HS och BS som de 
löser tillsammans. Deltagarna skriver på overheadfilm och redovisar 
framför klassen. 

 
Markera först huvudsats och bisats. Skriv först in huvudsatserna i schemat för 
HS, markera bisatserna och skriv sedan bisatserna i schemat för bisats. Glöm 
inte att bisatsen alltid är en del av huvudsatsen. 
 

1. Pojken hittade en slät, vit sten som han gav till sin mor. 
2. Stockholm, Sveriges huvudstad, ligger vid Mälaren. 
3. Det stormade våldsamt under hemfärden. 
4. Paketet, som skickades till henne, innehöll sex dyrbara böcker. 
5. Anna, min äldsta dotter, blev nyligen erbjuden ett nytt jobb. 
6. Flickorna i klassen har fått en ny lärare och honom tycker de om. 

 
 

1. I den här familjen äter vi alltid mycket fisk. 
2. Sverige importerar faktiskt mycket fisk och skaldjur. 
3. Om man har TV, måste man betala TV-licens. 
4. Jag tänker börja cykla, när det blir varmare. 
5. Pelle stannade hemma, därför att han hade feber. 
6. Kurt var duktig i skolan, fastän han aldrig läste läxorna. 
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Bilaga 6 
 
 

FEL RÄTT 
Hur mycket klockan är?  
Efter en stund han konstaterade 
sitt misslyckande. 

 

Jag var mycket trött när äntligen 
kom bussen. 

 

Jag blev förtvivlad när hon kunde 
inte komma ut ur bussen. 

 

Du kommer i morgon?  
Har varit jag i Sverige 3 år.  
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Bilaga nr 7 
 

Tid och tempus 
 
Presenssystemet/NU-perspektiv 
 
Före NU NU    Efter NU 
_________________________________________________X ______________________________________________ 

Perfekt presens futurum 
Jag har läst hela dagen, jag läser i kväll, jag ska läsa i morgon 
 
 
Preteritumsystemet/DÅ-perspektiv 
 
Före DÅ DÅ Efter DÅ 
________________________________________________ X _______________________________________________ 

Pluskvamperfekt preteritum preteritum skulle+ 
  Infinitiv 
Jag hade läst kvällen före, jag läste hela dagen, jag skulle läsa lite mer 
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Bilaga nr 8 
Tempusharmoni 

 
Tempusharmoni innebär att man inte gärna hoppar från det ena systemet till det 
andra. Om man har börjat med en form ur det ena systemet, så fortsätter man 
inom samma system. 
 
Presenssystemet 
 
NU Jag ser Erik berättar 
FÖRE att det har regnat att han har läst spanska 
SAMMA TID och att det fortfarande 

regnar 
och läser fortfarande 

EFTER och det kommer nog att 
regna hela natten 

och efter kursen kommer 
han att jobba i Spanien 

 
Preteritumsystemet 
 
DÅ Jag såg Igår berättade Erik 
FÖRE DÅ att det hade regnat hela 

dagen 
att han hade läst spanska 
tidigare 

SAMTIDIGT SOM DÅ och att det fortfarande 
regnade 

och att han just då läste 
portugisiska 

EFTER DÅ och att det skulle nog 
regna hela natten. 

och efter språkstudierna 
skulle han bo utomlands 
ett par år. 

 
Det är tillåtet att byta tempus om det finns ett tidsadverbial som motiverar 
tempusbytet: 
 
Erik berättar att han läste engelska förra året. 
Det var vackrare väder förra veckan än det har varit den här veckan. 
 
Presens kan användas med eller utan tidsadverbial. Presens betecknar: 
Nutid: Vi studerar svenska nu. 
Ingen speciell tid: Solen går upp i öster. 
Framtid: Det blir regn i kväll. 
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Bilaga nr 9 
 

Fyll i rätt form av verbet till vänster. Ibland måste du själv hitta på ett verb. 
Arbeta i par. 
 
 Kära Lotta! 

komma Tack för ditt brev, som __________ igår 

höra Det var verkligen länge sedan jag ______ något från dig. 

arbeta Idag _____________ jag ganska hårt, så just nu _____ 

jag ganska trött. 

 Men jag ville ändå __________ på ditt brev genast. 

göra Du vill veta vad jag ________ i år. 

arbeta Jag ____________ mycket och ______________ 

spanska. 

börja Jag ___________ med spanskan redan i januari. 

studera Som du vet, _____________ jag språket redan i 

gymnasiet, så det _______ inte så svårt att komma igång 

igen. 

tänka 

åka 

Sedan ______________ jag ____________ spanska 

fram till sommaren, då jag ____________ till Mallorca. 

 Det är inte första gången jag ___________ dit. 

vara Jag ______ _________ där två gånger tidigare, det 

_______ för många år sedan. 

bli 

förändra 

Jag _______ förvånad, då jag _________ hur allt 

_____________ sig. 

 Efter semestern ____________ jag arbeta igen, 

naturligtvis. Det __________ ganska tråkigt. 

tycka om Jag __________ inte ______ mitt jobb, tyvärr. 

fundera Ibland _________ jag på att byta jobb. Kanske skulle jag 
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trivas ___________ bättre som lärare i stället. 

tänka 

passa 

Vad _______ du om läraryrket? __________ du att jag  

_________ _________ som lärare? 

söka Till våren ______ jag i alla fall ________ till Komvux. 

gå 

tycka 

få 

En av mina bästa väninnor _____ på lärarprogrammet i 

Gävle och hon _________ att det ______ väldigt 

intressant. Men först _______ hon komplettera sina 

betyg på Komvux.   

berätta Hon ___________ att lärarna på Komvux var väldigt 

hjälpsamma och snälla. 

sätta Nej, nu måste jag sluta. Potatisgratängen som jag  _____ i 

ugnen för en timme sedan, ______ nog snart färdig. 

  

 Med kära hälsningar 

Eva 
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Bilaga nr 10 
 

Namn……………………………………. 
 
 
Tempus 
 
Gör om text nr 1 från presenssystem till preteritumsystem. Kom ihåg att vara konsekvent i 
ditt val av tempussystem. Tänk på att ändra även tidsadverbialet så att det passar i meningen. 
 
 
Ordföljd 
 
I text nr 2 finns några fel i ordföljden. Det är bara en av satserna som är helt rätt.  
Gå igenom texten, markera och rätta felen. 
 
 
 
 
Satsdelar 
 
Skriv namnet på de understrukna satsdelarna i text nr 3. 
 
 
 
Huvudsats och bisats 
 
Skriv in text nr 4 i satsdelsschemat för HS. Markera bisatserna och skriv in dem i 
satsdelsschemat för BS. 
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Text nr 1 
 
Det är ganska jobbigt för mig på morgnarna. Jag har nyss börjat en kurs i 
svenska som andraspråk på Komvux. Kursen börjar kvart över åtta på morgonen 
och ibland är det svårt att komma i tid till skolan. När jag har läst färdigt 
svenska som andraspråk tänker jag försöka få ett jobb för att tjäna lite pengar.   
Min son är sex år och om ett år ska han börja skolan på riktigt. Jag undrar ofta 
hur det kommer att bli för honom att börja skolan. Han är så morgontrött och 
det är svårt att väcka honom ibland.  
Jag brukar gå upp kvart i sju. Jag ställer alltid väckarklockan på kvart över sex, 
men jag tycker att det är skönt att ligga kvar i sängen en stund innan jag ska 
brygga kaffe och bre några smörgåsar åt mig och min son. 
 
Texten i då-tid 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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Text nr 2. Gå igenom texten, markera och rätta felen i ordföljden. 
 

1. Det är inte lätt att veta vad tänker han säga._____________________  

___________________________________________________________  

2. Det stannar en glassbil varannan vecka på vår gata. ________________  

___________________________________________________________  

3. I år kommunen har byggt fem nya daghem i vårt bostadsområde. ______  

___________________________________________________________  

4. Sent i går kväll i Bagdad exploderade en bomb mitt på dagen. _________  

___________________________________________________________  

5. Det växer mycket svamp i skogarna på hösten. ____________________  

___________________________________________________________  

6. På förmiddagarna barnen brukar leka alltid i parken.________________  

___________________________________________________________  
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Text nr 3 

Vilka satsdelar är understrukna i texten? 

Bengt ska laga pannkakor till fyra personer.___________________________  

 Eftersom han aldrig har gjort pannkakor förut måste han läsa i kokboken. ____  

När han har gjort det, tar han fram alla ingredienserna. _________________  

Han lägger en matsked margarin i en kastrull, _________________________  

och sätter den på spisen._________________________________________  

Medan margarinet smälter i kastrullen, vispar han ihop ägg och mjölk.________  

Sedan häller han i fyra deciliter mjöl i mjölk- och äggblandningen. __________  

Sist häller han i lite socker och salt och rör om.________________________  

Nu är smeten klar. _____________________________________________  

 
Text nr 4. Skriv in dessa satser i satsschemat. Börja med huvudsatserna, skriv 
in dem i schemat för huvudsats. Markera bisatserna och skriv in dem i 
bisatsschemat. 
 

1. Bengt steker inte pannkakorna direkt, därför att smeten bör vila i tio 

minuter. 

2. Under tiden dukar han bordet och tar fram en stekpanna. 

3. Han lägger en klick margarin i pannan. 

4. När det är varmt, häller han i lite smet. 

5. Han steker pannkakorna på båda sidorna. 

6. Trots att han har följt receptet noggrant, fastnar den första pannkakan i 

pannan. 

7. De andra pannkakorna blir bara bättre och bättre. 

8. Till slut blir de riktigt fina, fastän han aldrig har lagat pannkakor förut. 
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