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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om metoder som ryms inom lärstilar, samt 

processbarhetsteorin.  Uppsatsens syfte är att utifrån processbarhetsteo-

rin jämföra syntaktiska resultat av traditionell undervisning om ordföljd 

i påståenden i huvudsatser i svenska som andraspråk hos vuxna sfi-

elever med undervisning där eleverna erbjuds ett utbud av visuellt, 

auditivt, taktilt samt kinestetiskt material av detsamma. Undersökning-

en genomfördes som ett kvasiexperiment med en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. Informanternas syntaktiska nivå analyserades enligt 

processbarhetsteorin före och efter de olika undervisningsmetoderna i 

grupperna. Resultatet visade att informanterna i experimentgruppen 

höjde sig i nivå enligt processbarhetsteorin i större utsträckning än 

informanterna i kontrollgruppen gjorde. Slutsatsen är att fler elever når 

en högre syntaktisk nivå när de får ett urval av visuellt, auditivt, taktilt 

och kinestetiskt material i grammatikundervisningen än när de endast 

undervisas traditionellt.  

 

Nyckelord: lärstilar, multisensoriskt inlärningspaket, ordföljd, process-

barhetsteorin, sfi, traditionell undervisning  
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1 Inledning 

Många studerande som lär sig svenska som andraspråk har svårigheter 

med att producera meningar med rätt ordföljd i såväl tal som skrift. Ett 

vanligt fel är att man placerar satsadverb före det finita verbet, och säger 

till exempel *Jag inte förstår. Ett annat vanligt fel är utelämnande av 

subjekt, som i *Inte dricker kaffe. Båda felen kan sägas utgöra fel i 

ordföljd i påståenden i huvudsatser.  

Enligt processbarhetsteorin (Håkansson, 2004:154 ff; Pienemann, 

2003:686 ff) lär man sig ordföljden i en specifik ordning. Denna ordning 

består av en trappa där varje steg måste uppnås och processas innan det 

är möjligt att nå nästa trappsteg eller nivå. Man kan således använda 

denna teori för att mäta vilken nivå en inlärare befinner sig på.  

När en elev får undervisning om ordföljd i svenska så sker det ofta 

traditionellt1, det vill säga genom att en lärare visar och genom exempel 

och interaktion med eleverna förklarar hur ordföljden ser ut, och att 

eleverna därefter gör skriftliga övningar på ordföljden. Detta sker då på 

samma sätt för alla elever, oavsett vilka lärstilar eller inlärningsmetoder 

som passar den individuelle eleven bäst. Den elev som behöver använda 

händerna för att processa det nya och svåra, den taktile, eller den elev 

som behöver använda hela kroppen för att processa, den kinestetiske, 

får följaktligen sällan använda sitt bästa sätt att lära det nya och svåra.  

Jag har över 20 års erfarenhet av att undervisa vuxna invandrare i 

svenska, och jag har där stött på såväl högutbildade elever som elever 

som aldrig har gått i skolan och är analfabeter. För många av dessa 

elever är grammatik ett mycket abstrakt begrepp. Går det att 

konkretisera grammatik, så att det blir lättare för dessa elever att 

greppa? Finns det någon metod som är mer effektiv än den traditionella 

grammatikundervisningen? Går det att mäta om en metod är bättre än 

en annan? Forskningsläget visar att det finns en kunskapslucka här. 

Många elever är vana vid att arbeta med händerna eller med hela 

kroppen, och det är inte ovanligt att man i hela sitt liv har försörjt sig 

                                                 
1 Boström (2004: 21) refererar till bland andra Dolle (2000) när hon definierar 

traditionell undervisning inom internationell lärstilsforskning som ”bearbetning av 

innehållet i en kurs eller ett moment genom föreläsningar, läsning, skrivövningar och 

diskussioner”. Boström själv menar att undervisningen i grammatik av tradition sker 

”genom lärarledda genomgångar, skrivövningar och i viss mån diskussioner” 

(Boström, 2004:14). 
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som exempelvis torghandlare, bilmekaniker eller hushållerska. Min 

erfarenhet säger att de elever som i hela sitt liv har arbetat med 

händerna eller hela kroppen ofta har svårt att sitta stilla och att de 

känner sig omotiverade att lära sig grammatik. Hur kan man nå dem? 

Dessa frågor har jag funderat mycket på när jag undervisat, och de är 

övergripande frågor i uppsatsen. 

 

1.1 Läroplanen 

Det är intressant för mitt studieobjekt, och direkt relevant för syftet, att 

avseende individualisering beakta rådande läroplan för den här under-

sökningen. Lpf 94 är den läroplan som gäller för eleverna i föreliggande 

undersökning, och den genomsyras av tanken att undervisningen ska 

individualiseras, att man ska utgå från den enskilde individens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, och att det ska finnas en 

metodisk variation som leder till samma mål (Skolverket, 2006:4 ff). I 

detta ligger att det inte är eleven som ska anpassa sig till omgivande 

miljö, i stället är det omvänt; det är miljön som ska anpassas till den 

enskilda individen, så att förutsättningarna för att lyckas blir optimala. 

Detta resonemang behöver konkretiseras, och kan så göras genom att 

lärare använder olika metoder för olika elever.  

”Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt 

deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga princi-

per i utbildningen” (Skolverket, 2006:13). För att kunna ta ansvar för sitt 

eget lärande bör elever vara förtrogna med på vilket sätt de lär sig bäst. 

Det är förmodligen ingenting som människan har en uttalad medveten-

het om, utan det måste hon få hjälp med att hitta. Elever som blir 

förtrogna med på vilket sätt de lär sig bäst utvecklar också sin egen 

metakognition2, och då kan nya perspektiv på lärande utvecklas. Detta i 

sin tur leder till att eleverna utvecklar nya strategier för sitt lärande 

(Boström & Lassen, 2006:183).  I Lpf 94 står att läraren ska ”låta eleverna 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s. 14).  Det åligger således 

läraren att verka för att eleverna prövar sig fram med olika arbetssätt 

och arbetsformer, och det ska göras villkorslöst. För att eleverna ska 

kunna utöva ett reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer i 

skolan, det vill säga egentligen kunna använda sig av sina demokratiska 

rättigheter, så krävs att eleverna medvetandegörs om vad som står till 

buds och vad som passar just den enskilda eleven bäst.  Dunns lärstils-

                                                 
2 Med metakognition menas här förmågan att ur ett lärandeperspektiv tänka om 

tänkande. 
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modell3 erbjuder konkreta metoder och verktyg att realisera dessa 

skrivningar i läroplanen. Ett sätt att individualisera och anpassa under-

visningen till eleverna kan vara att arbeta utifrån deras individuella 

lärstilar.  

 

1.2 Sfi-nivåer 

Informanterna i föreliggande studie läser alla svenska för invandrare, 

sfi. Det finns tre olika studievägar i sfi, och de benämns 1, 2 och 3. Det är 

elevens studiebakgrund, förutsättningar och målsättning som avgör 

vilken studieväg eleven börjar i.  

 

 
 

Figur 1  Kurser och studievägar inom sfi. 

Som framgår av figur 1 ingår kurserna A, B, C och D i de olika studievä-

garna. I studieväg 1 finns kurserna A och B, i studieväg 2 finns kurserna 

B och C, och slutligen i studieväg 3 finns kurserna C och D. Studieväg 1 

är för elever med mycket kort eller ingen studiebakgrund, medan 

studieväg 3 är för elever med god studievana. Kurserna B och C finns i 

två studievägar; kurs B finns i studieväg 1 och 2, medan kurs C finns i 

studieväg 2 och 3. Kurs B är fortsättningskurs i studieväg 1, och nybör-

jarkurs i studieväg 2, medan kurs C är fortsättningskurs i studieväg 2, 

och nybörjarkurs i studieväg 3 (Skolverket, 2009). Föremålen för denna 

uppsats är elever som läser kurs C på studieväg 2, vilket innebär att de 

har en viss skolbakgrund, och att de går en fortsättningskurs. 

 

                                                 
3 Dunns lärstilsmodell omfattar 20 olika faktorer som påverkar inlärningen hos den 

enskilde individen. 

Kurser och 

studievägar 
inom sfi 

Kurs A  Kurs B  Kurs C  

Studieväg 

1 

Studieväg 

3 

Studieväg 

2 

Kurs B Kurs C Kurs D 
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1.3 Problemområde 

Kan man tänka sig att resultatet av undervisningen skulle bli detsamma 

eller bättre, och leda till samma nivå eller högre hos elever som får lära 

sig det nya och svåra i svensk ordföljd genom att erbjudas ett brett 

utbud av visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material? Går det att 

mäta detta med hjälp av processbarhetsteorin? Dessa frågor leder till 

mitt forskningsproblem, som lyder: 

Blir det någon skillnad i resultat enligt processbarhetsteorin när 

undervisning om ordföljd i påståenden i huvudsatser i svenska som 

andraspråk för vuxna elever på sfi utformas traditionellt respektive där 

eleverna erbjuds visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material till sitt 

lärande? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund, där en förklaring av 

processbarhetsteorin och lärstilar ges. Tidigare forskning om 

processbarhetsteorin och lärstilar, relevant för föreliggande 

undersökning, ges i samma kapitel. I kapitlet därefter redovisas syfte, 

metod och material. I därpå följande kapitel redovisas resultatet, som 

består av elevtexter analyserade enligt processbarhetsteorin. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion av resultatet, där jag kopplar det till 

problemformuleringen, samt diskuterar metoden samt övriga möjliga 

orsaker till resultatet.  

   



Camilla Edvall   2010-12-18 

 

9 

 

 

2 Teoretisk bakgrund  

I den här delen av uppsatsen tas föreliggande undersöknings två teorier 

upp, lärstilsteorin och processbarhetsteorin. Lärstilsteorin är den teori 

som själva undersökningen vilar på, medan processbarhetsteorin utgör 

ett mätinstrument för uppnått resultat.  

2.1 Processbarhetsteorin 

Sedan i början av 1970-talet har det bedrivits andraspråksforskning i 

Sverige (Philipsson, 2004:131). Invandringen till Sverige gjorde att lärare 

upplevde att de var i behov av kunskap om andraspråksinlärning, och 

svenska som andraspråk är numera det andraspråk som är bäst 

dokumenterat, näst efter engelskan och tyskan (Norrby & Håkansson, 

2007:77). Det finns forskning på språkinlärning hos vuxna 

andraspråksinlärare, och den visar att motivation, kontakt med personer 

med svenska som förstaspråk, skillnader i utbildningsbakgrund, 

studievana och individuella erfarenheter av att lära sig ett andraspråk 

gör att den individuella variationen för språkbehärskningen är stor 

(Viberg, 2004:72). Lågutbildade personer, liksom äldre, har svårare med 

andraspråksinlärningen (Viberg, 2004:77).  

Språkutveckling kan betraktas ur olika perspektiv, och ett perspektiv 

är andraspråksperspektivet och synen på andraspråket som ett 

interimspråk. Termen interimspråk (eng. interlanguage) fördes in i 

forskningen om språkinlärning av Selinker 1969 (Hammarberg, 2004:27 

f). Med detta började man se språkinlärningen som en process där 

inläraren aktivt prövar och omprövar olika regelsystem under 

framväxten av målspråket. Interimspråk fick innebörden av 

inlärarspråket vid en viss tidpunkt men också av hela den utveckling 

språket går igenom under inlärningsprocessen. Språkutveckling handlar 

om processer där inläraren integrerar nya språkliga former och mönster 

i sitt interimspråk (Lightbown & Spada, 2006:189).  

För att undersöka mitt forskningsproblem, det vill säga om det blir 

någon skillnad i resultat när man undervisar med två olika metoder, har 

jag använt mig av processbarhetsteorin. Upphovsmannen till 

processbarhetsteorin är andraspråksforskaren Manfred Pienemann 

(Norrby & Håkansson, 2007:234). Han menar att språkinlärare inte kan 

producera och begripa mer än de språkliga varianter som finns på den 

nivån som inläraren för närvarande befinner sig. Utbyte av grammatisk 

information processas hos inlärare i en implikationell ordning 
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(Pienemann, 2003:686 ff), det vill säga för att nå en nivå i 

inlärningshierarkin, så måste tidigare nivåer behärskas.  

Processbarhetsteorin är enbart användbar på morfologi och syntax. 

De fem olika stegen är 1) enstaka oböjda ord eller helfraser, 2) orden 

börjar böjas, ordklasser processas och ordföljden blir mer att verbet 

placeras efter subjektet, 3) attributiv kongruens4 används, och adverb 

används också men åtföljs av rak ordföljd, 4) inversion5 (med rätt 

ordföljd) och predikativ kongruens6 används, och slutligen 5) skillnad 

görs mellan bisats och huvudsats.  

Det som processas går från att ingen grammatisk information finns 

mellan ord (steg 1-2) till att information finns mellan orden inom frasen 

(steg 3), och senare finns information mellan fraser (steg 4) och till sist 

finns information mellan satser (steg 5) (Håkansson, 2004:154 ff).  

 

 
Tablå 1  Hierarki för svenska enligt processbarhetsteorin (Fritt efter Pienemann & 

Håkansson 1999:404) 

Nivå Morfologi Syntax 

5 Meningar  bisatser med inte 

4 Satser predikativ kongruens omvänd ordföljd 

3 Fraser attributiv kongruens rak ordföljd, även vid 

spetställt adverb 

2 Ordklass, lexikal 

morfologi 

plural, bestämdhet, tempus, 

possessiva pronomen 

kanonisk, subjekt före verb 

1 Enstaka ord oböjda, invarianta former enstaka konstituenter 

 

Som framgår av tablå 1 är det första steget i utvecklingsnivån steg 1 i 

den hierarkiska ordningen. Inga grammatiska strukturer eller 

grammatisk överföring mellan orden syns, utan orden kommer som 

enstaka konstituenter7 utan böjning. Inläraren använder då endast en-

staka oböjda ord eller ord som alltid får samma form, till exempel 

klockan, eller helfraser. Konstituenter som Vad heter du? och Vi ses i 

morgon! förekommer som helheter utan att inläraren har förmåga att 

analysera delarna i fraserna (Eklund Heinonen, 2009:34; Håkansson, 

2004:155). I föreliggande försök krävs därför att informanterna kan 

                                                 
4 Med attributiv kongruens menas här att böjningen sker före huvudordet, som i t.ex. 

en grön banan. 
5 Inversion står för omvänd ordföljd. 
6 Med predikativ kongruens menas här att böjningen sker efter huvudordet, som i t.ex. 

Bananen är grön. 
7 Med konstituenter menas här enstaka ord och begrepp eller hela fraser, så kallade 

lexikala fraser, som har lärts in oanalyserat i sin helhet. 
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producera två produktiva exempel på den aktuella nivån för att man 

ska kunna säga att de kan processa det grammatiska innehållet. 

På nivå 2 processas ordklasser, även om inläraren inte är medveten 

om det genom att göra ordklassanalyser (Norrby & Håkansson, 

2007:83), det vill säga inläraren gör inte en medveten placering av ord i 

exempelvis grupperna substantiv och verb. Verb ges ändelser för 

tempus, exempelvis åkte och tittade, medan substantiv kan ges plural- 

och bestämdhetsändelser, exempelvis båtar och kvinnan. Viss 

grammatisk information på vissa ord finns således, men 

kongruensmorfologi, grammatisk information, inom fraserna saknas. 

Plural och bestämdhet kan processas och ges betydelseskillnader, men 

endast på de enstaka orden, och ingen grammatisk överföring sker 

orden emellan så att de påverkar varandra. Ordföljden är rak, rak, då 

subjektet kommer före verbet. Subjektet är ofta på fundamentplats 

(Eklund Heinonen, 2009:34 f; Håkansson, 2004:154 ff; Pienemann, 

2003:695). 

När inläraren är på nivå 3 har morfologin börjat utvecklas till att 

grammatisk information överförs mellan ord inom fraser. Större enheter 

processas således, och orden inom en fras påverkar varandra. Det syns 

på den här nivån att ord i en fras hör ihop, som exempelvis i en hungrig 

hund och två hungriga hundar. Att markera artikel, adjektiv och 

substantiv på detta sätt som man gör i svenskan kallas för attributiv 

kongruens. Det syns att orden hör ihop, då de har samma genus och 

numerus. Om en fras står i bestämd form, så ska det på denna nivå 

också märkas både med bestämd artikel och bestämdhetsböjning på 

substantivet, som exempelvis i den hungriga hunden och de hungriga 

hundarna. Detta tydliggörande kallas dubbel bestämdhet. Ordföljden är 

fortfarande rak, även om satsen inleds med ett adverb, exempelvis I 

morgon jag kommer. Det visar att överföringen av information bara sker 

inom den aktuella frasen och inte inom en hel sats (Norrby & 

Håkansson, 2007:86). 

På nivå 4 processas hela satser, även fraser emellan. Detta innebär att 

grammatisk information som visar genus och numerus förs över från en 

fras till en annan. Det gör att inte bara det som står inom en fras ska 

stämma överens; även det som kommer i nästa fras ska visa att det 

kongruerar med den tidigare frasen. Det här kallas för predikativ 

kongruens, och ett exempel på det är Hunden är hungrig och Hundarna är 

hungriga, där hungrig respektive hungriga kongruerar med den 

grammatiska information som finns i nominalfraserna hunden respektive 

hundarna. Att kunna processa en hel sats innebär också att inläraren kan 

använda omvänd ordföljd, inversion, oavsett om satsen är spetsställd 
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med objekt, adverb eller något annat, som till exempel I morgon kommer 

jag (Norrby & Håkansson, 2007:88 ff). 

När inläraren har kommit till nivå 5 processas grammatisk 

information mellan ord, fraser och satser. Inläraren skiljer på huvudsats 

och bisats, och gör skillnad i ordföljd där det behövs. Det är rak ordföljd 

i bisatser, och inläraren placerar också negationen före det finita verbet i 

bisats, medan den placeras efter det finita verbet i huvudsats (Norrby & 

Håkansson, 2007:92). 

Processbarhetsteorin är universell, vilket innebär att det inte spelar 

någon roll vilket förstaspråk inläraren har. Teorin är inte språkspecifik, 

vilket innebär att det inte har någon betydelse vilket andraspråk som 

lärs in; inlärningsgången är densamma för alla andraspråksinlärare 

beträffande morfologi och syntax (Eklund Heinonen, 2009:13). 

Processandet kan dock ske i olika takt. Trots att processbarhetsteorin är 

avsedd för muntlig produktion, så lämpar den sig även för skriftlig 

produktion (Norrby & Håkansson, 2007:103 ff). Det är möjligt för en 

inlärare att befinna sig på en nivå skriftligt och en annan, lägre nivå 

muntligt (Håkansson, 2008). Det är således inte uteslutet att resultaten 

skiljer sig mellan muntlig och skriftlig produktion hos en individ. I 

föreliggande undersökning undersöks den skriftliga produktionen. 

Det finns olika faktorer som påverkar effekten av undervisning, och 

förutsättningarna för språkinlärning varierar hos individerna (Lindberg, 

1996:227; Philipsson, 2004:124; Viberg, 2004:14). Några av dessa 

påverkansfaktorer är individernas olika naturliga förutsättningar, såsom 

elevens ålder och motivation, där motivationen hänger samman med 

elevens möjligheter att använda svenska språket i sociala kontexter. 

Åldern påverkar främst såtillvida att man före en viss ålder lär in 

språket som ett förstaspråk, även om man då inte får undervisning. För 

vuxna inlärare, de med hög ålder, som lär sig svenska som ett 

andraspråk, kan man säga att åldern kan leda till social isolering 

(Viberg, 2004:14 ff). Ytterligare en faktor är elevens 

utbildningsbakgrund. Andelen lågutbildade elever som studerar 

svenska för invandrare har ökat på senare år (Lindberg, 1996:227). 

Viberg (2004:24) refererar till Long (1990) som är en forskare som menar 

att inlärare har olika känsliga perioder i språkinlärningen, och att dessa 

perioder varierar beroende på vilka delar av språkinlärningen man talar 

om. Long menar att inlärarna efter en sådan känslig period får en 

ofullständig inlärning och hävdar att den känsliga perioden för uttalet 

inträffar i sexårsåldern. Beträffande morfologi och syntax, menar han att 

det finns en känslig period som infaller i 15-årsåldern. En faktor som 

utgör en individuell skillnad är personens inlärningsstil (Viberg, 2004:17 
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ff), och då kan det inte uteslutas att resultatet av undervisningen till viss 

del styrs av de metoder läraren väljer att låta eleverna ta del av. Det är 

rimligt att anta att effekten av undervisning skiljer sig mellan de elever 

som får traditionell undervisning och de som får använda sig av andra 

metoder. 

När man undersöker effekten av undervisning i svenska för 

invandrare, kan man välja att undersöka olika områden, och man kan 

då tänka sig att man får olika resultat beroende på vad man väljer att 

undersöka. I synnerhet för svaga elever kan det vara så att det råder ett 

slags konkurrens om arbetsminnets kapacitet (Pressley, 2006:363). 

Processkapaciteten minskar i takt med att fler delar som måste processas 

läggs till arbetsminnet, och det är möjligt att det går åt processkapacitet 

till annat än att skriva. Människans begränsade kapacitet att processa är 

något som ofta nämns när man arbetar med människans kognition 

(Pienemann, 2003:679). Arbetsminnet, eller korttidsminnet, är begränsat. 

När man vill undersöka elevers morfologi och syntax i skriftlig 

produktion kan man inte utesluta att det är andra faktorer som påverkar 

produktionen, än vad det är när man mäter effekterna av undervisning i 

stort. Det skulle kunna vara så att till exempel elevens mentala lexikon 

och ordförråd påverkas på andra sätt än på de sätt morfologi och syntax 

påverkas, kanske beroende på vilka andra faktorer som konkurrerar om 

arbetsminnet vid de olika tillfällena.  

I projektet Svenska i och utanför Sverige (SIOUS) jämförde Norrby och 

Håkansson (2007) andraspråksinlärning med främmandespråks-

inlärning hos vuxna inlärare. Det fanns alltså en skillnad i språkmiljö 

hos inlärarna, där den ena kategorin av informanter (20 stycken) läste 

svenska som andraspråk vid Malmö högskola och den andra kategorin 

(17 stycken) läste svenska som främmande språk vid University of 

Melbourne. Såväl muntlig som skriftlig produktion undersöktes, och 

grammatik, ordförråd, pragmatik och interaktionella mönster 

analyserades. Vid tre tillfällen under ett år samlades material in, och för 

att undersöka den grammatiska utvecklingen användes 

processbarhetsteorin. En av frågeställningarna i projektet SIOUS var 

huruvida det är någon skillnad på grammatisk nivå i muntlig och 

skriftlig produktion. Resultatet visade att det går att förutsäga nivåer i 

skriftlig produktion, då informanterna behärskade alla nivåer under den 

aktuella nivån de befann sig på. Detta innebär att trots att 

processbarhetsteorin är avsedd för muntlig produktion, så är den även 

användbar för skriftlig produktion.  Det man klarar att processa och 

producera i skrift klarar man även att processa och producera i tal. 

Resultaten visade dock på en liten skillnad på gruppnivå mellan skriftlig 
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och muntlig produktion. I Malmö-gruppen var skillnaden mellan 

skriftlig och muntlig produktion marginell, då endast en informant 

visade en liten skillnad på nivå 5 där bisatser används i den skriftliga 

produktionen, men inte i den muntliga. I Melbourne-gruppen är 

skillnaden något större; tre informanter klarar nivå 5 i muntlig 

produktion, medan fem informanter klarar nivå 5 i skriftlig produktion. 

Resultaten visade också att inlärningsordningen är densamma oavsett 

vilken språkmiljö inläraren befinner sig i (Norrby & Håkansson, 2007:24 

ff). 

De fem nivåer som processbarhetsteorin bygger på är inte absoluta i 

den bemärkelsen att inlärare konsekvent ligger på en specifik nivå, för 

att därefter skifta till en högre nivå och processa den fullt ut. Det kan 

variera från gång till annan. Det viktiga och intressanta är att 

underliggande nivåer utgör förutsättningar för att inläraren ska kunna 

processa en högre nivå; nivåerna är implikationellt ordnade. För att 

klara en högre nivå förutsätts således att inläraren processar den 

underliggande nivån i hierarkin (Norrby & Håkansson, 2007:80). Gunilla 

Colliander fann i en longitunell studie av 30 sfi-elevers språkutveckling 

att det finns just en implikationell ordning för hur elever lär in ordföljd. 

Hon poängterar att denna insikt hos lärare är en didaktisk fördel, 

eftersom läraren då vet, utifrån elevens mognad, vad hon ska undervisa 

om (Colliander 2008:138). 

Processbarhetsteorin är således en teori som inte undersöker 

språkinlärning i sin helhet, utan enbart undersöker morfologi och syntax 

samt den inlärningsordning andraspråksinlärare följer med dessa 

grammatiska delar i åtanke. I föreliggande undersökning analyseras 

endast den syntaktiska produktionen. 

Ett sätt för andraspråksinlärare att lära sig att kommunicera är just 

genom att kommunicera, och man kan då säga att arbetssättet är kom-

munikativt. Kommunikationens roll är viktig såväl i som utanför 

klassrummet, och form och innehåll är intimt förknippade med var-

andra; inlärarna deltar aktivt i olika kommunikativa aktiviteter. På så 

vis fokuseras inte bara innehållet, utan även den egna inlärningen. 

Läraren har inte längre en roll som kunskapsförmedlare, och måste 

därför hitta nya arbetssätt, vilket kan utgöra svårigheter för både lärare 

och elever. Många lärare saknar metodik och didaktik i sin utbildning, 

och läromedel i svenska som andraspråk är ofta traditionella i sitt 

arbetssätt. Elever förväntar sig ofta en traditionell undervisning, och 

behöver således lärarens stöd för att ompröva sina tidigare föreställ-

ningar om hur språkinlärning går till. De behöver också hjälp med att 

hitta sin egen studiestil och de behöver hjälp med att utveckla inlär-
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ningsstrategier som är effektiva (Lindberg, 1996:264 ff). Detta leder oss 

vidare in på lärstilar. 

 

2.2 Lärstilar 

Begreppet lärstil kan sägas stå för hur vi lär oss, alltså vad som är viktigt 

för individen under inlärningsprocessen. Individuella styrkor och behov 

vid inlärning av nytt och svårt material bestämmer vilken slags lärstil vi 

har (Boström & Svantesson, 2007:20), och vi är inte beroende av att lära 

via vår lärstil när vi ska lära oss det som av oss uppfattas lätt att förstå 

(Dunn, Dunn & Treffinger, 1995:24). Vilken lärstil vi har styrs till 80 % 

av biologiska faktorer, och i övrigt är det inlärda beteenden (Doolan, 

2007:23). 

Internationell forskning 

I detta avsnitt tas huvudsakligen den internationella forskningen upp, 

men även delar av den svenska forskningen tas i beaktande. 

 
 

Figur 2  Dunns lärstilsmodell med 20 faktorer som har betydelse vid inlärning 

(Sveriges Lärstilscenter, 2010). Perceptuella preferenser är inringade.  

Professorerna Rita Dunn och Kenneth Dunn har under 40 år framforskat 

en lärstilsmodell vilken omfattar 20 olika faktorer som påverkar inlär-
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ningen hos den enskilde individen. Dessa olika faktorer är indelade i 

fem olika områden. Ett område benämns miljöfaktorer, och inom det 

ryms ljud, ljus, temperatur och studiemiljö. Ett annat område är emotio-

nella eller känslomässiga faktorer, och här ryms bland annat motivation, 

ansvar, behov av struktur samt uthållighet. Det tredje området benämns 

sociala faktorer, och inom det ryms bland annat preferenser för att arbeta 

ensam eller i olika gruppkonstellationer. Det fjärde området, fysiska 

faktorer, rymmer bland annat perceptuell styrka, det vill säga olika 

sinnen, energinivåer vid olika tider på dygnet, behov av att äta eller 

dricka samt rörelsebehov. Det femte området benämns psykologiska 

faktorer, och inom det ryms till exempel analytisk eller holistisk bearbet-

ning av information (Boström, 2007:22 f; Dunn, 2003b:2). I föreliggande 

undersökning beaktas endast området fysiska faktorer, och inom det 

endast de perceptuella preferenserna, det vill säga de sinnen man talar 

om inom lärstilsforskningen. Boström (2004:176) refererar till Dunn och 

Dunn (1999) då hon poängterar att det är just sinnena som är viktigast 

att beakta för att elever ska prestera bra. Denna faktor kan dessutom 

hållas konstant i experimentella studier. 

I de fysiska faktorerna ligger alltså våra sinnen, och de är inom lär-

stilsforskningen uppdelade i fyra grupper, nämligen visuellt, auditivt, 

taktilt och kinestetiskt. Den visuelle använder helst synen för att lära sig 

det som är nytt och svårt. Det kan vara genom att läsa, skriva, titta på 

tankekartor, bilder och diagram eller genom att titta på tv. En visuell 

person är således hjälpt av att få ta del av skriftligt material, och anteck-

nar för att minnas bättre. En person som är auditiv lär sig bäst genom 

hörseln, och det kan vara att lyssna på band eller föreläsningar, ta emot 

muntliga instruktioner eller att diskutera med andra. Det är vanligt att 

en auditiv person är verbal, och genom att prata och resonera förstärker 

en han sitt lärande. En auditiv person minns ofta bra det han hört, och 

behöver sällan skriva ner det för att minnas. Det är vanligare bland 

flickor och kvinnor att vara auditiv än bland pojkar och män. Den som 

har det taktila sinnet som starkast lär sig bäst genom att använda 

händerna, och då gärna genom att spela spel eller kort eller lägga pussel 

eller använda sig av dataprogram. Det är vanligt att en taktil person 

sitter och plockar med händerna eller ritar och skriver under en föreläs-

ning, men han gör det inte för att gå tillbaka till det skrivna vid ett 

senare tillfälle; han gör det för att han processar genom händerna eller 

förstärker sitt lärande genom att vara aktiv med händerna. En taktil 

person har heller inget behov av att titta på föreläsaren för att förstå. Det 

är vanligare bland pojkar och män att vara taktil än vad det är bland 

flickor och kvinnor. En person som är kinestetiskt lagd lär sig helst 
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genom att använda hela kroppen, och gör det genom upplevelser och 

rörelse i experiment, rollspel och fältstudier. Om de kinestetiska elever-

na inte övertygas om nyttan med att arbeta med ett specifikt moment, så 

arbetar de ofta inte med det heller. Omvänt gäller att en kinestetisk elev 

arbetar väldigt flitigt när han är motiverad att utföra arbetet (Boström, 

2004:19; Boström & Josefsson, 2006:74 ff; Boström & Svantesson 2007:54 

ff). 

Dunns lärstilsmodell bygger på att alla människor har sin egen lärstil 

och att alla människor har styrkor i lärstilar. Detta medför att det i en 

klass som undervisas på ett sätt finns elever som gynnas mer än andra 

beroende på vilken lärstil de har. Omvänt gäller att det finns elever som 

missgynnas av samma anledning; de får inte möjlighet att använda sina 

styrkor i sin lärstil. Det kan också vara så att en elev endast har taktila 

eller kinestetiska preferenser, och därför måste börja ta in det nya och 

svåra genom de sinnena (Dunn, 2003b:4 ff). Rita Dunn (2001) menar att 

följden av att lärare undervisar på ett sätt blir att vissa elever blir 

undervisade på fel sätt, och att vare sig lärare eller elev förstår detta; i 

stället lägger eleverna skulden på sig själva och tror att de är dumma. 

Det är heller inte ovanligt att lärare, i stället för att reflektera över sitt 

sätt att undervisa, söker förklaringar till att elever inte lär sig i de 

enskilda eleverna. Om de ändå förstår att elever lär sig på olika sätt, så 

ser de inte hur de ska kunna undervisa efter flera olika stilar samtidigt 

(Dunn, 2001:5 f). Det är hela tiden de individuella styrkorna man ska 

lyfta fram och arbeta med, vilket naturligtvis medför att det inte finns en 

metod som kan anses bäst att undervisa på. Om man fokuserar på de 

individuella styrkorna, så är det lättare att lära för alla, även elever som 

inte har lika lätt att lära sig som andra; för dessa elever är det väldigt 

viktigt att de får lära sig på sitt bästa sätt. Elever ska inte tvingas använ-

da ett sätt att lära som inte passar den individuella lärstilen, men 

däremot kan man efter att först ha fått använda sin lärstil där man har 

sina styrkor repetera det man lärt sig på ett annat sätt (Lauridsen, 

2007:46). Såväl barn som vuxna lär sig ny och svår information bättre 

när de initialt får använda sitt starkaste sinne, än om de lär in via ett 

svagare sinne (Boström & Josefsson, 2006:74). 

De elever som lyckas i skolan har mer än en stark sinnesförmåga, och 

i vart fall en av dem är antingen visuell eller auditiv. Om man i en klass 

låter eleverna se och höra det man undervisar om, så glömmer nära en 

tredjedel av dem 75% eller mer. Några av dessa behöver lära sig taktilt 

eller kinestetiskt, och misslyckas ofta i den traditionella skolan, det vill 

säga en skola med föreläsningar och läsläxor, där vare sig taktil eller 

kinestetisk undervisning förekommer (Dunn, 2001:9 ff). Om dessa elever 
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i stället skulle få lära sig genom taktilt material, så skulle de minnas 75% 

av det de då koncentrerar sig på. Dunn menar också att lärare förr i 

tiden trodde att ”elever som inte kunde lära genom att lyssna eller läsa 

inte passade för universitets- och högskolestudier” (2001:66). Idag vet 

man att lågpresterande elever lär sig bäst genom att undervisas genom 

taktila och kinestetiska metoder, och att ålder inte har någon som helst 

betydelse i sammanhanget (Dunn & Griggs, 2007). 

En undersökning av Joy Reid (1987) vid Colorado State University i 

USA visade att de fyra huvudsakliga preferenserna för den perceptuella 

delen av lärande, visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt, skiljer sig åt 

beträffande första- och andraspråkstalare. I undersökningen bestämdes 

de bästa preferenserna för 1388 elever, och det visade sig att de som inte 

hade engelska som förstaspråk i större utsträckning än de med engelska 

som förstaspråk föredrog taktila och kinestetiska metoder, samt att de 

hellre arbetade ensamma än i grupp (Reid, 1987:92 f). Det finns dock, 

enligt Reid (1987:91), inte någon publicerad forskning som beskriver de 

perceptuella lärstilspreferenserna hos inlärare av engelska som andra-

språk. Det är dock rimligt att anta att det även bland inlärare av svenska 

som andraspråk finns ett stort antal personer vars bästa preferens är 

taktil eller kinestetisk, utan att för den skull göra något lärstilstest för att 

undersöka det närmare. 

För att nå många elever med olika lärstilspreferenser kan man an-

vända en MIP. Begreppet MIP står för Multisensory Instructional 

Package (Boström & Josefsson, 2006:109), och den innehåller många 

olika övningar som kan användas visuellt, auditivt, taktilt och kineste-

tiskt. Då det finns ett så varierat utbud och stora möjligheter att använda 

olika sinnen anses MIP vara speciellt bra för långsamma inlärare som 

vanligen behöver mycket repetition och möjlighet att använda flera 

sinnen innan de kan förvärva och behålla kunskap och färdigheter. 

Vidare anses MIP vara bra för elever i behov av struktur samt erbjuda 

valmöjligheter (Dunn, 2003a:10). Boström kallar den här metoden för 

inlärningsstationer, då eleverna ges möjlighet att börja arbeta i sitt 

starkaste sinne och sedan förstärka lärandet genom ett annat sinne. I 

dessa stationer ges eleverna möjlighet att själva välja om de vill arbeta 

ensamma, i par eller i grupp. Denna metod är särskilt effektiv för elever 

som inte trivs med att sitta stilla och med den traditionella undervis-

ningen, och även för de elever som inte lyckas i skolan (Boström & 

Josefsson, 2006:110). Karen Burke (2003:201 f) refererar till Schiering & 

Taylor, 1999) och Robert (1999), som genomfört experiment genom att 

föreläsa traditionellt i en kontrollgrupp och med en MIP i en experi-

mentgrupp. Deltagarna hade innan experimentet gjort tester som visade 
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vilka lärstilspreferenser de hade. I båda experimenten nådde grupperna 

som fått använda sig av en MIP högre resultat än i kontrollgrupperna. 

Resultatet visade också att de som fått använda sin starkaste lärstilspre-

ferens lärde sig snabbare och med mindre frustration än deltagarna i 

kontrollgrupperna. 

I en grupp med många olika kulturer och nationaliteter, kan det vara 

intressant att undersöka om dessa kulturella grupper skiljer sig åt 

beträffande vilka lärstilar de har. Dessa grupper, eller möjligen indivi-

der, skiljer sig ofta åt när det gäller deras inställning till utbildning 

(Griggs, 2003:115), men det betyder inte per automatik att de skiljer sig 

beträffande lärstilar. Griggs (2003:115 f) refererar till elva olika studier 

med i förhållande till varandra liknande design (Chiu, 1993; Read, 2002 

m.fl.), och som fokuserar på skillnader på gruppnivå beträffande Dunns 

lärstilsmodell. Studierna gjordes i USA, och grupperna bestod av 

amerikanska urinnevånare, latinamerikaner, afrikaner, asiater samt 

européer i USA, och informanterna var i åldrarna från årskurs fyra upp 

till college. Griggs slutsatser är att lärstilsforskning på olika etniska 

grupper begränsas av faktorer som att det inte går att isolera etnicitet 

från andra variabler som kan påverka människors lärstil. Det kan vara 

variabler som kön, klasstillhörighet och bostadsområde. Ytterligare en 

begränsning är att det finns en stor mångfald inom de etniska grupper-

na. Denna mångfald kan bestå i att det finns skillnader i bakomliggande 

orsaker till att informanterna befinner sig i USA, utbildningsbakgrund 

och att de kan tillhöra olika subkulturer. Ännu en begränsning är att de 

flesta av dessa studier faktiskt inte lyckas isolera kulturella skillnader 

som en variabel. Slutligen kan sägas att skillnaderna inom grupperna är 

större än mellan grupperna beträffande lärstilspreferenser. Dessa 

begränsningar leder fram till att det är viktigare att fokusera på indivi-

duella lärstilspreferenser än att försöka lyfta fram likheter och mönster 

inom enskilda grupper (Griggs, 2003:118 f). 

Elever bör känna till vilken lärstil de har, då det ger bättre förutsätt-

ningar för elevers lärande. Elever som får använda sin egen individuella 

lärstil presterar bättre än när de tvingas använda en lärstil som inte 

harmonierar med deras individuella preferenser (Vinitskaya & Uluba-

bova, 2007:122 f). 

Svensk forskning 

Lena Boström (2004) har i en doktorsavhandling jämfört lärstilsanpas-

sad undervisning i grammatik med traditionell grammatikundervisning. 

Hon utförde ett experiment där fem gymnasieklasser med totalt 181 

elever deltog och fyra vuxenklasser med sammanlagt 142 elever, och 
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hade kontrollgrupper där traditionell grammatikundervisning bedrevs. 

I experimentgrupperna bedrevs lärstilsanpassad grammatikundervis-

ning. Innan undervisningen påbörjades fick alla informanter genomgå 

ett lärstilstest, och de visste således innan grammatikundervisningens 

början vilka perceptuella styrkor de hade. Varje elev fick dessutom en 

individuell genomgång av sitt lärstilstest. Därefter genomfördes ett 

grammatiktest i alla testgrupper (Boström, 2004: 108 ff). 

Två klasser fick endast traditionell undervisning, två grupper fick 

initialt traditionell grammatikundervisning och gick sedan över till 

lärstilsanpassad grammatikundervisning, ytterligare två grupper 

började med lärstilsanpassad grammatikundervisning för att sedan gå 

över till traditionell grammatikundervisning, och slutligen tre grupper 

fick undervisningsmetoder utifrån sina lärstilar, där informanterna 

uppmanades att börja arbeta utifrån sitt starkaste sinne. Olika material 

användes för de olika lärstilarna visuell, auditiv, taktil och kinestetisk, 

men kunskapsmålen var desamma. Grupperna jämfördes vid fem olika 

tillfällen (Boström, 2004:116 ff). 

Resultatet av Boströms undersökning visar att medelvärdet i slutpro-

vet var högre än i förprovet för samtliga grupper, och att elever som får 

lära in via sina lärstilar presterar bättre med 99 % -signifikans8 på 

slutprovet än de som endast fått traditionell grammatikundervisning. 

De grupper som höjde sig minst i slutprovet var de grupper som endast 

arbetat med traditionell grammatikundervisning, samt den ungdoms-

grupp som initialt arbetade lärstilsanpassat, och sedan gick över till 

traditionell undervisning. I alla de vuxenklasser som undervisats 

lärstilsanpassat på något sätt, har ett högre restultat på slutprovet nåtts 

än vid en jämförelse med motsvarande ungdomsklasser. De grupper, 

oavsett ålder, som endast arbetat lärstilsanpassat nådde de högsta 

resultaten; lärstilsanpassad grammatikundervisning visade sig med hög 

statistisk signifikans ge bättre resultat än traditionell grammatikunder-

visning, och detta gäller även vuxna elever. Boström diskuterar också 

möjligheten att vissa av informanterna i hennes undersökning, i synner-

het vuxna, aldrig tidigare stött på alternativa inlärningsmetoder, och att 

de därför till en början kan känna sig osäkra. Dessa informanter kan ha 

använt för dem felaktiga inlärningsmetoder, men de kan, när de får 

positiva erfarenheter av nya inlärningsmetoder, lätt ta till sig detta nya 

sätt att lära (Boström, 2004:128 ff). Boström menar att en möjlig orsak till 

att lärstilsanpassad metodik ger bättre resultat är att ”framgång föder 

                                                 
8 Med 99 % -signifikans är sannolikheten 99% att de studerande presterar och lär bättre 

med lärstilsanpassade metoder jämfört med traditionell undervisning (Stensmo, 

2002:49).  



Camilla Edvall   2010-12-18 

 

21 

 

 

framgång” (2004:179), det vill säga att elever som lyckas känner en 

större motivation, och att det i sin tur skapar arbetsglädje samt ökar 

förutsättningarna för att lyckas. 

Boströms avhandling har i en artikel, Lärstilar i nordisk forskning; teore-

tiska utgångspunkter och empiriska iakttagelser om grammatik och musik, 

även jämförts med en avhandling av Calissendorff, och syftet med 

artikeln är att resonera kring lärstilsteorin i en bredare metodologisk 

ansats (Boström & Calissendorff, 2010:337 f). De två avhandlingarna 

skiljer sig åt, då Boström (2004) i sin avhandling utgår från lärstilsteorin 

och de perceptuella faktorerna och testar den i grammatikundervisning 

medan Calissendorf i sin avhandling söker en teori för att beskriva 

violinspelande barns lärande och via olika kategorier finner 12 av Dunns 

20 faktorer i lärstilsmodellen, och således kommer fram till samma 

modell som Boström utgår från; Boströms metod är deduktiv medan 

Calissendorffs metod är induktiv. Med artikeln vill författarna också 

föreslå en modifiering av lärstilsteorin, då de vill lägga till att elever 

även vid inlärning av praktiska färdigheter bör få använda sina indivi-

duella lärstilar. Lärstilsteorin skulle i så fall gälla allt lärande som är nytt 

och svårt, oavsett om kunskaperna är teoretiska eller praktiska. De 

lämnar också ett försiktigt förslag på att lärstilsteorin skulle kunna 

vidgas till att man genom den även kan lära sig nya och svåra färdighe-

ter, och inte bara nytt och svårt material eller ny och svår information 

(Boström & Calissenforff, 2010:347 ff). Ett sådant vidgande av begreppet 

skulle möjligen stärka legitimiteten att använda lärstilsteorin vid under-

visning av ordföljd i svensk grammatik; att lära sig om svensk ordföljd 

handlar om mer än fakta och information. Det handlar även om att 

förvärva en färdighet i att använda och tillämpa de kunskaper man får 

via undervisningen. 

I den här uppsatsen görs ingen ansats till att försöka förklara olika 

lärstilar, och jämföra dessa med varandra; endast Dunns lärstilsmodell 

tas upp. Kritik som möjligen finns mot lärstilar ges därför inget utrym-

me i denna uppsats. 

Mot denna bakgrund om processbarhetsteorin och lärstilar, ter det sig 

intressant att koppla ihop dessa, så att man undervisar andraspråksele-

ver med lärstilsanpassade metoder, och undersöker resultatet med hjälp 

av processbarhetsteorin. 

 

2.3 Processbarhetsteorin och lärstilar 

Det finns en forskningslucka när det gäller att koppla lärstilar till 

undervisning om ordföljd i svenska för invandrare, och det finns 
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följaktligen en forskningslucka även när det gäller att enligt processbar-

hetsteorin mäta resultatet av sådan undervisning. Jag har i mitt sökande 

i tidigare forskning inte funnit någon nordisk forskning över huvud 

taget kring detta, och drar därför slutsatsen att aspekten att utifrån 

processbarhetsteorin mäta elevers framsteg i syntax, då de undervisas 

utifrån olika lärstilsmetoder, hittills har ignorerats i nordisk forskning. 

Enligt min uppfattning förtjänar denna forskningslucka att uppmärk-

sammas. 

Processbarhetsteorin går att koppla till Dunns modell av lärstilar, och 

i den här uppsatsen mäts endast effekten av de perceptuella preferen-

serna visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt, och det är endast syntax-

en som mäts. Processbarhetsteorin i sig bygger på att man tar till sig och 

processar morfologiska och syntaktiska nivåer i en implikationell 

ordning, vilket betyder att inget av de fem stegen är överhoppningsbart. 

Denna ordning följs oavsett olika bakgundsfaktorer, och en sådan 

bakgrundsfaktor är typ av undervisning. Däremot påverkas inlärnings-

hastigheten (Colliander, 2008:132). Detta kan man förstå som att för 

individen rätt val av undervisningsmetod gör att inlärningen påskyn-

das. Det skulle också kunna betyda att den individ som får rätt under-

visningsmetod inte bara mer skyndsamt kommer in i processandet av 

det nya, utan dessutom faktiskt över huvud taget kan ta till sig det nya. 

En kombination av dessa två teorier, Dunns lärstilsteori och processbar-

hetsteorin, kan vara ett gynnsamt förhållande för den enskilde indivi-

den. 

 

2.4 Problemformulering 

Vilka syntaktiska resultat kan man nå enligt processbarhetsteorin med 

traditionell grammatikundervisning om ordföljd i svenska för invandra-

re jämfört med undervisning där eleverna får välja mellan visuellt, 

auditivt, taktilt och kinestetiskt material? Analysnivån ligger på enskilda 

individer.  
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3 Syfte  

Mitt syfte är att utifrån processbarhetsteorin jämföra syntaktiska resultat 

av traditionell undervisning om ordföljd i påståenden i huvudsatser i 

svenska som andraspråk hos vuxna sfi-elever med undervisning där 

eleverna erbjuds ett utbud av visuellt, auditivt, taktilt samt kinestetiskt 

material av detsamma. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 

– Föreligger det några skillnader i resultat hos studerande på sfi vad 

gäller huvudsatsordföljd efter traditionell undervisning jämfört med 

lärstilsbaserat lärande? 

 

– Hur kan processbarhetsteorin och lärstilspedagogik användas i 

undervisning på sfi? 

 

– Vilken progression av syntaktisk nivå hos informanterna, enligt 

processbarhetsteorin, kan man se efter traditionell grammatik-

undervisning respektive grammatikundervisning där elever erbjuds ett 

urval av visuellt, auditivt, taktilt samt kinestetiskt material? 
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4 Metod  

I det här avsnittet redogör jag för val av material och metod samt 

beskriver tillverkning, funktion och syfte med de olika lärstilsmetoderna 

som användes i försöket. Dessa verktyg beskrivs tämligen ingående, för 

att den intresserade ska kunna genomföra en likadan studie som i denna 

uppsats; andra ska kunna replikera forskningen (Stensmo, 2002:40). 

Därefter redogör jag för proceduren, samt för validitet och reliabilitet, 

och avslutar med att redogöra för de etiska aspekter jag beaktat i 

undersökingen.   

4.1 Val av material och metod 

Den design som används är kvasiexperimentell, då det finns en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp, och omständigheterna runt 

dessa grupper till stora delar är styrda, och undersökningen utförs i 

verkligheten (Boström, 2004:90; Merriam, 1994:21). Designen experiment 

går under begreppet försök (Stensmo, 2002:25). Försöket är alltså ett 

fältexperiment, där jag som försöksledare kontrollerar och varierar en 

parameter. Denna parameter, i föreliggande försök möjligheten att 

använda visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material, kan också 

kallas för oberoende variabel eller orsaksvariabel, och den påverkar en 

beroende variabel, även kallad effektvariabel. Själva experimentets syfte 

är att undersöka vilken effekten blir på effektvariabeln, då 

orsaksvariabeln varieras, samt att försöka hitta kausala samband. För att 

man ska kunna säkra att det är just orsaksvariabeln som påverkar 

effektvariabeln, så behöver man ha en kontrollgrupp där 

orsaksvariabeln inte finns med. För att stärka detta ytterligare måste 

ovidkommande variabler som kön, ålder, social bakgrund och 

utbildningsnivå kontrolleras; annars kan man inte utesluta att det är just 

dessa variabler som påverkar effekten (Stensmo, 2002:45 f). I 

föreliggande försök finns ingen övrig information om informanterna än 

att de studerar svenska för invandrare på nivå 2C, vilket innebär att de 

har liknande utbildningsnivå. Alla informanter är invandrare, och det är 

lika många kvinnor som män i experimentgrupp och kontrollgrupp.  

Man kan säga att den enda variabeln eller parametern som inte 

kontrolleras, utan i stället manipuleras, är undervisningens form, eller 

de metoder som används i undervisningen. 

Kontroll- och materialgrupp bör i ett experiment vara så lika som 

möjligt från början, och därför bör man använda sig av ett statistiskt 
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urval, där man väljer ut försökspersoner ur ett större antal personer. 

Alla ska ha lika stora chanser att komma med i detta urval, vilket gör att 

resultatet i försöket sedan är generaliserbart till alla (Stensmo, 2002:47; 

Stukàt, 2005:56). Det går dock att ta redan befintliga grupper, till 

exempel en skolklass, och jämföra delar av den i stället för att utföra ett 

slumpmässigt urval av deltagare, och det är detta som kallas 

kvasiexperiment (Robson, 1993:46). 

I det här försöket fanns inte möjligheten att göra ett slumpmässigt 

urval, varför man skulle kunna hävda att det resultat som uppnås hos 

försökspersonerna inte med säkerhet är generaliserbart till andra 

(Robson, 1993:80). Det är ofta svårt att genomföra en slumpmässig 

fördelning mellan grupperna i skolsammanhang (Stukàt, 2005:55). I 

föreliggande undersökning sker i stället initialt en enkel randomisering 

där informanterna i en av rektor utvald klass fördelas mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp; klassläraren gör indelningen så 

lika som möjligt efter de bedömningar hon gör utifrån att hon känner till 

elevernas kvaliteter och bakgrund. Stukàt (2005:57) hävdar att man 

genom att välja ut ett representativt stickprov av informanter ändå kan 

få ett resultat som skulle kunna vara giltigt för hela populationen, och 

att man då kan göra generaliseringar. De informanter som fördelades 

mellan kontrollgrupp och experimentgrupp läser alla på nivå 2C vid sfi, 

och har således liknande studiebakgrund och mål med sina studier. Det 

är således rimligt att hävda att resultatet är generaliserbart till andra. 

Om man, trots att urvalet är representativt, anser att 

undersökningsgruppen i föreliggande undersökning är för liten för att 

resultatet ska vara generaliserbart till andra, så kan man i vart fall säga 

att resultatet är relaterbart för andra (Stukàt, 2005:129).  

I föreliggande försök studeras relationen mellan orsak och verkan, 

och en förmätning av informanternas syntaktiska nivå sker. Därefter får 

experimentgruppen en manipulerad undervisning, en undervisning där 

jag exponerat informanterna för den oberoende variabeln att de får 

använda de fyra sinnena visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt, 

medan kontrollgruppen får traditionell undervisning. Slutligen mäts 

verkan, med samma instrument som i förmätningen, och man kan 

således koppla verkan direkt till orsaken. Forskningsansatsen är 

kvantitativ. 

 För att kunna göra en rättvis bedömning av elevtexter bör man ha ett 

tillförlitligt mätinstrument. Jag vill mena att processbarhetsteorin är ett 

valiabelt och reliabelt instrument att använda vid denna analys, då den 

såväl reducerar som sorterar datamängden; det är möjligt att genom den 

endast undersöka informanternas syntaktiska nivå. 
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Den forskning som Griggs (2003:115 ff) refererar till av bland andra 

Chiu (1993) och Read (2002) leder till slutsatsen att det inte finns någon 

anledning att beakta kulturella skillnader som enskild variabel, då det 

finns så många andra variabler som antas ha stor påverkan på 

individers lärstilspreferenser. I föreliggande försök beaktas därför inte 

informanternas etnicitet, utan fokus ligger endast på den undervisning 

de individuella informanterna ges möjlighet att ta del av.  

 

4.2 Förfarande inför försöket 

Innan försöket påbörjades så skickades ett missiv till ansvarig rektor på 

sfi i en mellanstor stad i södra Norrland, se bilaga 2. Rektorn godkände 

undersökningen och gav mig sex timmar till förfogande. Jag hade 

önskat att få komma på C-nivå, eftersom man på den nivån kan anta att 

eleverna ännu inte behärskar ordföljden. Rektorn valde ut en klass åt 

mig på nivå 2 C, och jag träffade undervisande lärare i klassen. Vi gick 

igenom hur undersökningen skulle gå till samt definierade olika be-

grepp. Ett viktigt begrepp att definiera var traditionell grammatikun-

dervisning i svenska för invandrare, och det definieras kännetecknande9 

(Holme & Solvang, 1997:162) i föreliggande undersökning så här:  

 

Läraren står vid tavlan och pratar, förklarar och exemplifierar stegvis ett 

grammatiskt mönster, och har ofta en lärobok som utgångspunkt. Ibland 

ställs kontrollfrågor till eleverna, för att se om de förstår det läraren förkla-

rar. Eleverna har också möjlighet att ställa frågor till läraren om det är något 

de inte förstår. Ofta avslutas genomgången med att eleverna får göra några 

skrivövningar, ofta av karaktären att de ska fylla i tomma luckor eller arbeta 

med en text. 

 

Läraren fick också ta del av målen med undervisningen, som var enligt 

följande:  

Eleverna ska 

 

(1) kunna sätta in påståenden med huvudsatsordföljd i ett satsschema. 

 

(2) veta vilken ordföljd en huvudsats har, samt kunna komponera fem 

(5) egna påståenden i huvudsatser med rätt ordföljd.  

 

                                                 
9 I en kännetecknande definition av ett begrepp lyfter man fram vissa kännetecken, 

trots att begreppet kan ha flera olika aspekter.  
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(3) veta hur ordföljden förändras när man byter innehåll i fundamentet, 

alltså hur ordföljden ser ut när man har subjekt, adverbial (tid och 

plats) samt objekt i fundamentet. 

 

(4) veta var man placerar ett satsadverb i en huvudsats. 

 

(5) kunna komponera tre (3) egna huvudsatser med subjekt i fundamen-

tet, tre (3) egna huvudsatser med tid i fundamentet, tre (3) egna hu-

vudsatser med plats i fundamentet samt (3) egna huvudsatser med 

objekt i fundamentet. 

 

 

4.3 Läromedel och lärstilsmetoder 

I det här avsnittet beskriver jag hur jag skapade det läromedel och de 

verktyg som användes i experimentgruppen, samt redovisar vilka 

sinnespreferenser, det vill säga visuellt, auditivt, taktilt eller kinestetiskt, 

de olika verktygen avses stimulera, se bilaga 3. Själva innehållet, orden, 

är till stora delar hämtade ur På G Grammatikövningar (Asker & Nord-

berg, 2004) och Form i fokus, Övningsbok i svenska grammatik del A (Fasth 

& Kannermark, 1996), medan grammatiken förutom från föregående 

nämnd litteratur även är hämtad ur Svensk grammatik (Viberg, Ballardini 

& Stjärnlöf, 1986). 

En aspekt jag beaktade när jag tillverkade verktygen var risken för att 

användarna skulle uppleva metoderna som barnsliga. Det finns ett 

begrepp för att behandla människor som barn, fast de inte är det, och 

det kallas då infantilisering. Min erfarenhet är att det inte är speciellt 

ovanligt att lärare behandlar vuxna som barn, och låter dem utföra 

aktiviteter som kanske är mer lämpade för barn. För att minimera den 

risken använde jag mig av ord och fraser riktade mot vuxna användare 

när jag tillverkade materialet. Ämnen som behandlas är till exempel 

tvättstugan, handla mat, grilla med grannarna och träning, medan 

ämnen som lek och skola undveks.  

MIP – multisensoriskt inlärningsverktyg 

En MIP är ett multisensoriskt inlärningsverktyg som innehåller många 

olika övningar som kan användas visuellt, auditivt, taktilt och kineste-

tiskt (Boström & Lassen, 2006:182). Inför denna undersökning tillverka-

de jag en MIP, som delades ut till alla deltagare, och den fungerade som 

läromedel för deltagarna i experimentgruppen. I MIPen kunde infor-

manterna inledningsvis hitta en kort information om lärstilar och vad de 
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olika sinnena visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt står för. Därefter 

följde de fem målen som deltagarna skulle sträva mot, och som alla 

behandlade ordföljd i huvudsats. MIPen var uppdelad efter sinnesprefe-

rens i fyra olika avsnitt, och tanken var att deltagarna skulle börja med 

den preferens de kände starkast för och sedan fortsätta med den de 

kände näst starkast för. Allt detta fanns beskrivet i MIPen, och i varje 

avsnitt fanns instruktioner och anpassat material för ett specifikt sinne. 

Det finns även övningar i själva MIPen, och också de övningarna är 

anpassade efter de olika sinnena visuellt, auditivt, taktilt och kineste-

tiskt. 

Kortspel 

För att tillverka detta verktyg (se bilaga 3), så skrev jag in olika ord i ett 

rutsystem i datorn. Orden är sådana att de kan användas i en huvudsats 

som verb, subjekt, objekt, satsadverb, tidsadverbial och rumsadverbial.  

Verb i såväl finita som infinita former förekommer, och det finns även 

ord från de olika fälten i ett satsschema, såsom fundament, satsadverb 

och adverbial. Orden skrevs ut på färgat papper, klipptes isär och 

laminerades till en kortlek.  

I detta kortspel får varje deltagare flera kort med olika ord. Man ska 

tillsammans bygga påståenden i huvudsatser. Alla spelare får fem kort 

var, och resterande kort läggs i en hög mitt på bordet. Den som börjar 

lägger ut ett kort bredvid högen, och säger högt vad som står där. Nästa 

spelare ska då fortsätta huvudsatsen med ett av sina kort. Om den 

spelaren inte kan, så får spelaren ta upp ett kort ur högen. Om spelaren 

fortfarande inte kan, så får han ta upp ett eller två kort till. Om han ändå 

inte kan, så går turen till nästa spelare. De kort som är markerade med 

en stjärna ger rätt att påbörja en ny huvudsats, utan att den tidigare 

huvudsatsen blev färdig. På några kort står det valfritt fundament, och då 

betyder det att spelaren får välja fritt vilket ord han vill använda i 

fundamentet. På andra kort står det valfritt satsadverb eller valfritt 

adverbial, och då väljer spelaren fritt vilket ord som ska vara i respektive 

fält. Blanka kort låter spelaren välja både fält och ord helt fritt. När en 

ny huvudsats påbörjas, så ska man först vända den tidigare huvudsat-

sen upp och ned. Den som först har slut på kort vinner. Det här spelet är 

främst avsett att stimulera det taktila sinnet. 

Grammatikspel 

Detta spel (se bilaga 3) består av en laminerad spelplan med rutor, 

spelpjäser och en tärning.  
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Flera spelare kan delta, och den slagna tärningen visar vilken ruta 

respektive spelare hamnar på. Spelaren ska prata om innehållet i sin 

ruta, och de andra kan gärna delta. Syftet är dels att man tillsammans 

ska samtala kring den terminologi som finns i ett satsschema, men också 

att man resonerar kring var i satsschemat ordet ska placeras, vilket 

medför att man kommer in på ordföljd. Man kan säga att aktiviteten är 

metaspråklig, och i första hand passar en auditiv deltagare.  

Tvåstegspussel 

För att tillverka detta pussel (se bilaga 3) använde jag mig av program-

varan Lesyre. I det finns färdiga mallar, så jag behövde endast fylla i de 

ord jag ville använda mig av, och sedan skriva ut dem och klippa efter 

mallen. Jag valde att skriva ut på färgat papper, och laminera pusselbi-

tarna.  

Det här pusslet är tänkt att användas av två deltagare samtidigt. De 

ska para ihop de begrepp som hör ihop, och de kontrollerar att de gjort 

rätt genom att se om pusselbitarna passar ihop. Deltagarna ska förklara 

för varandra hur de tänker, och här stimuleras främst det auditiva 

sinnet. 

Läggspel 

I det här läggspelet (se bilaga 3) ges deltagarna möjlighet att såväl öva 

terminologi i satsschemat som möjlighet att bygga egna huvudsatser 

utifrån givna ord. Spelet tillverkades genom att jag skrev in sex A4-

sidor, spelomgångar, med huvudsatser med olika fundament, och gav 

varje ord som hörde till en specifik huvudsats en siffra, för att deltagar-

na skulle veta vilka ord som hörde ihop. Varje siffra gavs dessutom en 

färg, och siffror med samma färg hör till samma spelomgång. Ett ord 

eller en fras i varje huvudsats är understruken, och det visar att det ska 

vara i fundamentet. De olika fälten i satsschemat skrevs också in. Allt 

skrevs ut på ett kraftigare papper med en bild på baksidan. Därefter 

laminerades hela arket och huvudsatserna samt orden i fälten för 

satsschemat klipptes isär.  

I instruktionerna till läggspelet uppmanas deltagaren att lägga ut 

korten, huvudsats för huvudsats, på en spelplan med tillhörande lock. 

När alla kort är på plats, ska man stänga locket och vända på spelplanen 

och öppna. På baksidan syns då en sammanhängande bild om man 

svarat rätt. Det här spelet är främst avsett att stimulera det taktila sinnet. 
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Snoruntare 

De snoruntare som tillverkades inför detta försök (se bilaga 3) hade två 

syften; en av dem hade syftet att hjälpa deltagare med terminologin i ett 

satsschema och de 40 övriga syftade till att eleverna skulle öva ordföljd i 

huvudsats. Snoruntarna tillverkades genom att jag på datorn skrev ord 

som tillsammans bildade en huvudsats. Dessa ord placerades på vänster 

respektive höger sida av en rektangulär ruta på 9 x 13 cm, och jag 

klippte små jack vid varje ord. Korten skrevs ut på färgat papper och 

facit skrevs för hand på baksidan. Korten laminerades och därefter 

fästes, genom att knyta fast det i ett utstansat hål, ett snöre med en pärla 

i ena änden.  

När man använder snoruntarna ska man föra snöret mellan de olika 

jacken vid orden, och därefter kontrollera på baksidan om man gjort 

rätt. Snoruntarna är främst avsedda för att stimulera det taktila sinnet. 

Taktillådor 

De taktillådor som användes i den här undersökningen (se bilaga 3) 

tillverkades dels på fri hand av mig, och dels med hjälp av programmet 

Lesyre. Den taktillåda som jag tillverkade på fri hand är ett försök till 

kopia av den som tillverkades genom programmet Lesyre, och har 

således samma funktion. Vid tillvekningen av de två taktillådorna skrev 

jag ut åtta olika kort med meningar per låda, och en uppmaning att 

ändra ordföljd genom att sätta något annat i fundamentet i den ena 

lådan, och en träning i satsschemats terminologi i den andra. Tre olika 

svarsalternativ anges. Korten laminerades, och hål stansades ut under 

svarsalternativen. Det svarsalternativ som var rätt fick en lång skåra. En 

låda laminerades, fästes ihop med lim och tejp, och jag fäste en liten 

plastpinne vid lådan, och stoppade ned korten i lådan.  

Pinnen ska fungera som pekdon i hålet för rätt svarsalternativ. För att 

kunna dra upp kortet krävs att eleven pekar i hålet för rätt svar; pinnen 

fastnar endast i hålet, och inte i skåran, så vid rätt svar kan man dra upp 

kortet och gå vidare till nästa. Vid användande av taktillådor är tanken 

att det taktila sinnet ska stimuleras. 

Ordföljdsmemory 

Detta spel (se bilaga 3) tillverkades genom att par av identiska huvud-

satser skrevs ut i fyrkanter på 5 x 5 cm på färgat papper, och därefter 

klipptes de isär och laminerades.  

Många av huvudsatserna har samma innehåll, men de har olika ord i 

fundamentet, det vill säga olika ordföljd. De huvudsatser som är iden-

tiska bildar par, och den spelare som får ihop flest par vinner spelet. Det 
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finns även möjlighet för deltagarna att själva skriva i huvudsatser på ett 

antal tomma brickor. Detta spel är avsett att främst stimulera det taktila 

sinnet. 

Inlärningshjul 

Det här verktyget (se bilaga 3) tillverkades i programvaran Lesyre, som 

när jag hade fyllt i ord gjorde om mina data till en pdf-fil. Denna skrevs 

ut, och jag klippte och laminerade. Resultatet blev en cirkel med diame-

tern 13 centimeter, och till det fanns små laminerade ord som fästes på 

små klädnypor.  

I arbetet med inlärningshjulen ska man placera nyporna vid rätt plats 

på hjulet. På baksidan av nyporna finns samma färg som på inlärnings-

hjulets baksida, vilket medför att övningen är självrättande. Det ena 

hjulet kan användas för att träna ordföljd, och det andra för att träna 

terminologi för satsschemat. Det här verktyget är tänkt att stimulera det 

taktila sinnet hos användaren. 

Loopar 

Även detta verktyg (se bilaga 3) tillverkades i programvaran Lesyre, och 

jag fyllde i ord, skrev ut på färgat papper, klippte ut små kort på 3 x 8 

cm och laminerade.  

Två eller flera deltagare kan med en loop spela tillsammans, och öv-

ningen går till så att alla deltagare får minst ett kort, och den som börjar 

säger Vem har och det som står nederst på kortet. Den som har rätt svar 

på det säger Jag har och svaret, som för den deltagaren står överst på 

kortet, och fortsätter sedan med Vem har och det som står på kortet och 

så vidare. Den sista frågan ska passa ihop med det första kortets svar.  

Syftet med de loopar som användes i min experimentgrupp var att 

träna terminologi som finns i ett satsschema, och som rimligen kan antas 

upplevas krånglig av många elever. Det är ord som fundament, subjekt, 

verb, satsadverb, objekt och adverbial. I den här övningen stimuleras i 

första hand det auditiva sinnet. 

Golvspel 

Det här spelet (se bilaga 3) tillverkades av ett vitt duschdraperi, röd 

eltejp och laminerade kort med olika ord och begrepp. Korten skrevs ut 

och klipptes till i ett ungefärligt format av 8 x 15 cm, och laminerades 

därefter. Den röda tejpen användes till att göra ett rutsystem på dusch-

draperiet, för att korten ska kunna läggas i det. Överst lämnades plats 
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för fälten i satsschemat, och under det lämnades plats för sex huvudsat-

ser.  

I instruktionerna står att man ska lägga ut spelplanen på golvet, och 

dela ut fem kort till vardera spelare. Resterande kort ska läggas i en hög 

på golvet. De kort som ska ligga i de översta fälten ska också läggas ut, 

så att de bildar ett satsschema. Man ska tillsammans bygga påståenden i 

huvudsatser. Därefter följer samma spelregler som i kortspelet, och 

korten ska ligga på golvet. Om ingen har slut på kort när alla sex 

huvudsatser är utlagda, så räknas korten för varje spelare. Den som har 

färst kort vinner. 

Mänsklig bingo 

Det här spelet (se bilaga 3) tillverkade jag genom att göra en bingobricka 

med 16 rutor, och fylla dem med en uppmaning om att hitta någon som 

har en huvudsats med ett specifikt fält på en speciell plats, till exempel 

ett subjekt i fundamentet. Dessutom skrev jag in huvudsatser i olika 

kort, som var avsedda för respektive spelare. Allt skrevs ut, och korten 

med huvudsatser laminerades.   

I det här spelet bör man vara minst fem deltagare. Spelet går till så att 

man ska försöka hitta deltagare som har huvudsatser som passar in på 

de uppmaningar man har på bingobrickan. När man gör det, så får man 

skriva hans eller hennes namn i den rutan. Man får inte använda samma 

huvudsats i flera rutor. Den som först har fyra namn i rad ropar bingo, 

och vinner! Syftet med den här övningen är att man ska få använda hela 

kroppen, och därför stimuleras det kinestetiska sinnet.  

Väggspel 

Det här spelet (se bilaga 3) är tillverkat av en plastduk på metervara, 

magneter, plastfickor för fotografier och laminerade kort. Jag tillverkade 

det genom att med hjälp av dubbelhäftande tejp sätta fast plastfickor på 

plastduken, skriva kort med olika ord och begrepp, samt skriva ut 

dessa, klippa till dem och laminera dem. Spelet är 105 x 185 centimeter.  

Samma siffersystem och facit som vid läggspelet används, och det 

finns således sex läggomgångar med sex huvudsatser vardera. 

Spelplanen ska med hjälp av magneterna fästas vid whiteboard-tavlan i 

klassrummet, och korten ska sättas i plastfickorna och på så sätt bilda 

huvudsatser. Spelet kan läggas enskilt eller i par, och då hela kroppen 

används så stimuleras det kinestetiska sinnet.  
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4.4 Procedur 

Den första dagen för undersökningen inleddes med ett förprov, som 

bestod av en bildserie ur Sagor och sanningar (Eckerbom & Söderberg, 

1990:34) som informanterna skulle skriva fritt kring, se bilaga 1. Bildse-

rien handlar om en kvinna som lagar mat och ger mannen ett smakprov. 

Maten serveras slutligen till hunden. Bilderna, som är tecknade i svart-

vitt, är expressiva och serien är öppen för olika tolkningar. Informanter-

na uppmanades att använda sin fantasi och att skriva mycket. Inga 

hjälpmedel var tillåtna. En informant valde att inte delta i undersök-

ningen. Klassläraren delade efter förprovet in informanterna i två 

grupper, och vi hade tidigare pratat om att dessa två grupper skulle 

vara så jämna som möjligt kunskapsmässigt i svenska. Den ena grup-

pen, kontrollgruppen, stannade med klassläraren och fick traditionell 

grammatikundervisning, medan den andra gruppen, experimentgrup-

pen, följde med till ett annat rum för att få välja fritt mellan att lära sig 

visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. 

Informanterna i experimentgruppen fick varsitt av mig tillverkat 

häfte, ett multisensoriskt inlärningspaket, som kallas MIP. Gruppen fick 

hjälp att förstå innehållet i denna, och vi läste tillsammans. I denna MIP 

finns korta beskrivningar om vad visuell, auditiv, taktil och kinestetisk 

inlärningsstil står för, och informanterna uppmanades att välja vilket av 

de fyra sätten de ville börja med, det vill säga det sätt som de individu-

ellt kände verkade mest lämpligt för dem. Tanken var att de skulle börja 

på ett sätt, för att sedan repetera på ett annat. Alla informanter valde att 

börja med det taktila materialet, och första dagen arbetade de med 

ordföljdsmemory, kortspel, taktillådor, läggspel, snoruntare och inlär-

ningshjul.  Kortspelet, taktillådorna, snoruntarna och inlärningshjulen 

användes mest. 

Dag två kom sex informanter ur experimentgruppen; två elever ute-

blev av okända skäl. Till kontrollgruppen kom sex informanter, och tre 

informanter uteblev. I föreliggande undersökning har därför endast sex 

informanter ur vardera grupp fått sina texter analyserade. Kontroll-

gruppen undervisades även dag två traditionellt, och experimentgrup-

pen fortsatte med det taktila, auditiva och kinestetiska materialet. De 

arbetade med kortspel, snoruntare, inlärningshjul, taktillådor, väggspel 

och golvspel. Ingen av informanterna valde under någon av dagarna det 

visuella materialet, och ingen valde heller grammatikspelet, looparna, 

tvåstegspusslet eller de övningar som fanns i MIPen. Några ville spela 

mänsklig bingo, men tiden var då nästan ute, vilket gjorde att jag fick 

styra undan det. Dagen avslutades med att de båda grupperna samla-

des, och alla informanter skrev ett slutprov som var identiskt med 
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förprovet. Såväl för- som slutprov analyserades syntaktiskt enligt 

processbarhetsteorin. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Genom mitt försök mäts om det blir någon skillnad i resultat enligt 

processbarhetsteorin när undervisning om ordföljd i påståenden i 

huvudsatser i svenska som andraspråk för vuxna elever på sfi utformas 

traditionellt respektive där eleverna erbjuds visuellt, auditivt, taktilt och 

kinestetiskt material till sitt lärande. Om det försöket skulle upprepas, 

och oberoende mätningar skulle ske, och de skulle ge ungefär samma 

resultat, så skulle reliabiliteten vara hög (Holme & Solvang, 2007:163). I 

föreliggande försök har endast ett mätredskap, processbarhetsteorin, 

använts. Den är i sig reliabel, då den inte öppnar för andra värderingar 

av ett språk, än att tolka morfologi och syntax efter strikta regler. Det är 

därför rimligt att anta att resultatet skulle bli detsamma vid en replika-

tion10 av försöket. Reliabiliteten är följaktligen hög i detta försök. 

En förutsättning för hög validitet är att resultatet är reliabelt (Robson, 

1993:67). Resultatet ska också fånga det som finns, och det forskaren 

avser mäta ska mätas för att validiteten ska vara hög (Merriam, 

1994:177). Validiteten i denna undersökning måste anses vara hög, då 

resultaten visar ordföljd, och det är just det som ska mätas, vilket är 

klart uttalat i frågeställningen. Undersökningens syfte är att jämföra 

syntaktiska resultat av traditionell undervisning om ordföljd i 

påståenden i huvudsatser i svenska som andraspråk hos vuxna sfi-

elever med lärstilsanpassad undervisning av detsamma. Utifrån 

processbarhetsteorin analyseras resultaten, och den syntaktiska nivån 

mäts. Inga andra språkliga färdigheter än ordföljd beaktas, 

bedömningarna är valida och validiteten är således hög. 

 

4.6 Forskningsetik 

Denna undersökning har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2002). I dessa princi-

per betonas vikten av att skydda individen, vilket mynnar ut i de fyra 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Helt kort kan sägas att informationskravet innebär 

att deltagare i en undersökning ska informeras om villkor och omstän-

                                                 
10 ”Med replikation menas att metoden för någon annan ska vara möjlig att upprepa 

under exakt identiska förhållanden” (Backman 2008:41). 
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digheter för deras deltagande i en undersökning, att medverkan bygger 

på frivillighet, samt att en deltagare när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. I samtyckeskravet poängteras frivilligheten i att delta 

ytterligare, och det understryks att de själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Om minderåriga deltar i undersökningen, så ska vård-

nadshavare lämna sitt samtycke. Deltagarna får inte utsättas för ”otill-

börlig påtryckning eller påverkan” (Vetenskapsrådet, 2002:10) för att 

förmås stanna kvar under undersökningen. I konfidentialitetskravet 

ryms att uppgifter om deltagare i en undersökning ska behandlas 

konfidentiellt. Inga obehöriga ska kunna ta del av personuppgifter, och 

deltagarna ska inte kunna identifieras av utomstående. Med nyttjande-

kravet menas i korthet att de uppgifter som samlats in om enskilda 

personer inte ska användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet, 

2002:6 ff). 

I föreliggande undersökning beaktas de fyra huvudkraven, och initi-

alt informationskravet, då informanterna inledningsvis upplystes om 

undersökningens syfte och vad som förväntades av dem som deltagare. 

Frivilligheten betonades, eftersom deltagarnas svenska inte var tillräck-

ligt god för att man skulle kunna vara säker på att de förstod syftet och 

undersökningens upplägg. Samtyckeskravet beaktades också, då 

informanterna efter förprovet påmindes om frivilligheten i att delta. 

Alla deltagare var vuxna, så medgivande behövdes inte från någon 

annan än dem själva. Konfidentialitetskravet är det som beaktats mest i 

den här undersökningen. I experimentgruppen deltog sex informanter 

och i kontrollgruppen deltog samma antal. Jag har valt att inte ge någon 

information om dessa deltagares ålder, nationalitet eller språk, då jag 

har gjort bedömningen att det inte skulle kunna gå att garantera att 

deltagarna inte skulle kunna identifieras av utomstående annars. Jag har 

inte heller funnit någon forskning som tyder på att olika kulturella 

grupper skulle skilja sig åt beträffande lärstilar. I stället har jag, som jag 

redogör för i 2.3, funnit att man i forskningen inte lyckats isolera etnici-

tet som en enskild variabel som kan tänkas påverka en människas lärstil. 

Det är heller inte relevant att beakta deltagarnas förstaspråk, då inlär-

ningsgången enligt processbarhetsteorin, som jag redogör för i 2.2, är 

densamma oavsett sådana variabler. Alla informanter informerades om 

att de skulle få vara anonyma i uppsatsen. Nyttjandekravet beaktades, 

och deltagarna informerades om att deras medverkan skulle redovisas i 

ett examensarbete.  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt behandlar jag i tur och ordning texterna av varje enskild 

informant samt analyserar dem enligt processbarhetsteorin. Texter och 

analyser presenteras individuellt för experimentgrupp respektive 

kontrollgrupp. Därefter görs ett sammanfattande resultat för de två 

grupperna. Senare går jag in på övriga iakttagelser, för att avsluta med 

ett sammanfattande resultat.  

Elevtexterna återges in extenso, och de presenteras i sin helhet nedan. 

Avsikten med transkriberingen är att öka tydligheten och öka möjlighe-

ten att smidigt jämföra elevtexter och nivåer inom processbarhetsteorin. 

Ett kort resonemang kring nivå enligt processbarhetsteorin följer på 

varje elevtext, vilket innebär att resultaten av textanalyserna redovisas 

tillsammans med varje elevtext. Först presenteras resultatet av gruppen 

som fått visuell, auditiv, taktil och kinestetisk undervisning, och därefter 

presenteras resultatet av gruppen som fått traditionell undervisning. En 

markering med * innebär att frasen inte är målspråksenlig. Resultat av 

förprov och slutprov redovisas tillsammans, för att öka tydligheten samt 

göra resultatet mer överskådligt.  

För att garantera anonymiteten hos informanterna i detta experiment 

har deltagarna givits fingerade namn. Den princip som använts är att 

alla informanter i kontrollgruppen fått namn som inleds med K, medan 

informanterna i experimentgruppen fått namn som inleds med E. Den 

enda identifierade variabeln är kön; informanternas ålder, nationalitet 

och förstaspråk redovisas inte. I experimentgruppen och i kontrollgrup-

pen deltog endast sammanlagt tolv personer, sex deltagare per grupp, 

och det går inte att utesluta att det med hjälp av ålder, nationalitet och 

språk skulle gå att identifiera vilka deltagare som skrivit respektive text. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att ”Risken för att individer oavsiktligt 

kan identifieras skall beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berör-

da” (s. 13). Det går inte att försvara att det förväntade kunskapstillskot-

tet skulle vara så stort att denna risk skulle kunna tas. 

 

5.1 Experimentgruppen 

Här redovisas transkriberade elevtexter samt för- och efterprov från de 

informanter som fått möjlighet att välja mellan visuell, auditiv, taktil och 

kinestetisk grammatikundervisning om ordföljd i huvudsatser. 
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Elena skriver i förprovet: 

Jag titta på bilderna det historien. Hon har 50 år gammal ungefär. Hon loga mat för 

köken, hon koka soppa i spis tillsamma att ditt hund. Efter kommer hennes man på 

köken hon vill att de smoka soppa. Han tror din frur gör mat får han. Men hon koka 

sappa till ditt hund. När han vet dan är leden. 

Ordföljden är huvudskligen rak; subjektet kommer före verbet, 

exempelvis i *Hon loga mat. Vid ett tillfälle finns ett adverb i spetsställ-

ning: *Efter kommer hennes man på köken. Fler sådana exempel skulle visa 

mot nivå 3, men endast detta exempel räcker inte för det. Informanten 

försöker använda sig av en bisats i *När han vet dan är leden, men i detta 

enda exempel är ordföljden fel. Detta placerar Elena på nivå 2 

syntaktiskt. 

Elena skriver i slutprovet: 

Hon är laga soppa på köken för ditt hund. Hennes man kommer på köken, hon 

lämna att ditt man *ill småka soppa. Tror har att din fru laga soppa till han, han är 

glad. Men hennes fru laga sopa till ditt hund. inte på din man. När han ser att dit 

fru lämna soppa till hund. Har är lesen. 

Informanten visar inte någon höjning av nivå syntaktiskt, och felen är i 

stort desamma som vid förprovet. Även här syns ett försök till bisats i 

*När han ser att dit fru lämna soppa till hund. Har är lesen, men också här 

blir ordföljden fel. Informanten ligger fortfarande på nivå 2. 

Eliza skriver i förprovet: 

Hon är laga mot i kök en kastrål och hunden sitt titta. Hon är loga mot i kök han 

prota med henen och hunden titta de vad ska s**ata. Han är smaka mot med henen 

hand och hunden vill smoka Han är o*te finger vill titta hunden. Han är stopa och 

titta. Han är hunden hungre äta hon motet hunden. 

Ordföljden är rak, då meningarna inleds med subjekt och följs av verb. 

Informanten använder är genomgående före det finita verbet i nästan 

hela texten, som i *Hon är laga mot, vilket kan tyda på att ordklasser inte 

processas. Man kan inte med säkerhet veta att informanten vet att de 

verb som kommer efter är är just verb. För att placeras på nivå 2 bör 

man klara av att processa ordklasser, vilket placerar denna informant på 

nivå 1, men ändå nära nivå 2.   
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Eliza skriver i slutprovet: 

Hon är loga mot i kok hunden titta. Hon prota helltiden med honom hunden bar 

titta. Han är upp finger till hunden. Han är stopa bar titta henen. hon feksa mot till 

hunden hunden ätea mot. 

Ordföljden är fortfarande rak, och man kan inte se några försök till 

inversion eller bisatser. Däremot kan man se att informanten inte 

använder är före det finita verbet i samma utsträckning som i förprovet, 

vilket skulle kunna betyda att ordklasser nu processas i den meningen 

att informanten vet vad ett verb är. *Hon prota helltiden med honom, *hon 

feksa mot till hunden samt *hunden ätea mot visar att informanten är 

säkrare på vad ett verb är. Man kan säga att informanten nu ligger på 

nivå 2. 

Emina skriver i förprovet: 

Texsten hanlar om en kvinna sam logar mött Hon lagade möt. hund siter och ser 

henne. Sedan kommer en man i köket Hon protade med han och peka hunden titar 

de protar. Hon lagade möt och gjer han ska pruva möt hunden siter och ser sen han 

protar med I henne och han pekar. Han står och ser hon tår möten och steler möt till 

katten. 

Ordföljden är huvudsakligen rak, och vid i vart fall ett tillfälle placeras 

adverb i spetsställning, och ordföljden är också omvänd: *Sedan kommer 

en man i köket. Det kan möjligen vara så att informanten placerar ett 

adverb i *sen han protar med I henne, men det kan man inte hålla för 

säkert, då man inte vet var gränserna mellan fraserna går i meningen 

*Hon lagade möt och gjer han ska pruva möt hunden siter och ser sen han 

protar med I henne och han pekar. Fler exempel med adverb i spetsställning 

skulle visa mot nivå 3, men endast dessa exempel räcker inte för det, i 

synnerhet inte eftersom det är tveksamt om informanten verkligen 

börjar den andra meningen med sen; det skulle lika gärna kunna vara 

sist i föregående mening, och meningen skulle i så fall vara *Hunden 

sitter och ser sen. I meningen Så efter de allt mat fick honden finns också ett 

adverb i spetsställning, men det följs inte av rak ordföljd, utan av objekt, 

verb och subjekt, vilket inte heller tyder på att informanten processar 

nivå 3. Emina visar inte att hon behärskar inversion eller bisatsordföljd. 

Detta sammantaget placerar henne på nivå 2 syntaktiskt. 

Emina skriver i slutprovet: 

Texsten handlar om att laga möt. Hon lagade möt. hunden siter bokom henne och 

tita. Sedan komer hennes man och potade med henne. Hon pratar och pekar Hon 
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bjöda Han ska prova mät men hunden siter och tita. Han stor och pekar. Han star 

och såg henne. Hon hämtar möt och steler mät till katten. 

Ordföljden är fortfarande rak, och man ser precis som i förprovet endast 

ett exempel på inversion: *Sedan komer hennes man och potade med henne. 

Endast detta exempel räcker dock inte för att placera Emina i en högre 

nivå än nivå 2, vilket gör att hon ligger kvar där. 

Enya skriver i förprovet: 

Oi hunden är hungri, hon står och väntar mat från Maria. Maria lagar på middagar. 

Hennes man kommer från jobbet. Han också mycket hungri när han ser sin fru lagar 

mat han är glad för att han ska äta mat snart. Maria ger mat till sin man smakar 

hunden blir arg. Marias man heter Marcus. Då smakar han mat från sin fru. Det är 

jätter god och han skrattar mycket. Men vet du det går bara några minuter. Efter 

smakar han har blivit ont magen. Han blir ledsen och han pratar till sin fru. Maria! 

Du måste ge mat till hunden för att vi kan inte äta. Det är inte riktig mat. 

I den här texten ser vi huvudsakligen subjekt i spetsställning. I *när han 

ser sin fru lagar mat han är glad och *Efter smakar han har blivit ont magen,  

kan man se försök till spetsställning av en bisats, men ordföljden är 

fortfarande rak. Vid ett tillfälle finns ett adverb i spetsställing: *Då 

smakar han mat från sin fru, och här har informanten också lyckats med 

omvänd ordföljd, inversion. Det är dock endast vid detta tillfälle detta 

visas, varför det inte kan läggas någon större vikt vid det vid bestäm-

ning av nivå. Detta sammantaget placerar Enya på nivå 3. 

Enya skriver i slutprovet: 

Jag har tittat på bilden igår. Det hanlar en familj med en hund. På eftermiddag ska 

Sofia laga mat till sin familjen. När hon lagar mat hunden står på golvet och väntar. 

Klockan 16.00 kommer Sofiasman på jobbet. Han är glad för att han ser sin fru lagar 

soppa på middagar. Det är hans favorit. Han tycker om att äta soppa varje dag. 

Sofia säger ”Ska du smaka soppa”? Ja, det vill jag. Det är jätte god. När hunden ser 

Sofias man smakar soppa det blir hunden arg. Sofia slutar att laga mat. Det blir 

oroligt för att hennes man har ont magen. Han är trött. Kanske det är inte riktig mat 

eller innan han äter soppa är inte klart. Då säger han till sin fru: ”Du måste ge sop-

pa till hunden för att vi kan inte äta den.” Oi, vilken tur. Hunden ska äta soppa och 

hunden blir glad.  

Även här finns en hel del subjekt i spetsställning, men informanten visar 

också att hon klarar av omvänd ordföljd när något annat än subjekt 

inleder satsen. I *På eftermiddag ska Sofia laga mat till sin familjen, *Klockan 

16.00 kommer Sofiasman på jobbet och Då säger han till sin fru visar Enya att 

hon vet att det finita verbet kommer på andra plats, tätt följt av subjekt, 

även när satsen inleds av ett adverb. Hon har också här bisats i spets-
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ställning då hon skriver *När hon lagar mat hunden står på golvet och väntar 

och *När hunden ser Sofias man smakar soppa det blir hunden arg, men då 

följs bisatsen av rak ordföljd. De tre tidigare exemplen med adverb i 

spetsställning, där informanten visar att hon processar omvänd ordföljd, 

pekar ändå på att informanten nu ligger på nivå 4. 

Evita skriver i förprovet: 

1 Hon laga kattmat i köket och katten stanna tittar på maten. 2 Laga kattmat och 

hon pratar varandra med honom och katten tittar på maten. 3 Hon tar kattmat till 

honom äta ser katten mycket arg. 4 Han skrafta och pratar mycket gots 5 Han tittar 

något han är spännande i köket 6 Hon je mat på katten 

De flesta satser inleds med subjekt och de har en rak ordföljd. Ingen sats 

inleds med adverb, men en sats inleds med verb: *Laga kattmat. Evita 

ligger på nivå 2. 

Evita skriver i slutprovet: 

1 Hon är laga kattmat på köket och katten är stanna. 2 Hon laga kattmat och protar 

varandra med honom och katten tittar maten. 3 Hon är je kattmat till honom ätar 

katten ser de gör katten är arg. 4 Han är skrafta och prata mycket gost 5 Han är ser 

något som han spännande 6 Hon är je kattmaten. 

Precis som i förprovet inleds satserna huvudsakligen med subjekt, och 

verbet kommer efter. Inte heller här finns något adverb i spetsställning, 

och informanten ligger kvar på nivå 2. 

Esmail skriver i förprovet: 

En Familjen de bodde en lägenhet. Sven vi hade en hund som heter frida. Lotta hon 

ska lagde mat och hunda var mycket hungeri. Lotta hon sjunga mitt hunda. Hon vi 

tyst. Hennes man komde in hemma han är säger Lotta kan du gjord mat så Jag är 

mycket hungeri och frida var också mycke hungeri. Lotta sägar vännta tio minuter. 

Hennens man säger Nej. Jag ringde vara två timmir värför göra nu. Efter tio minnu-

ter Lotta säge kom titta bra eller inte bra. Hennes man säger jättebra och han var 

skratta mycket jätte god. Lotta När hon klar mat. henne man vän*le mat lotta göra 

Fårsta frida blev ätta mat Sen jag äta du sista. Han var blev mycket arge också sty-

rar. konstig. Värför göra lotta jag är min man. lotta säger därför frida vännta många 

muniter. frida äta och säger god mot lotta 

Esmail använder huvudsakligen subjekt i spetsställning. Vid ett tillfälle 

använder han adverb i spetsställning: *Efter tio minnuter Lotta säge kom 

titta bra eller inte bra. Ordföljden är rak, vilket visar att Esmail inte 

behärskar inversion. Detta enda exempel kan man dock inte fästa någon 

större vikt vid, och Esmail hamnar därför på nivå 2. 
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Esmail skriver i slutprovet: 

Camilla lagar mat och hon har en hund som heter freda. Sen hennes man kamde 

hemma och han fråga hennes fru. Camilla kan laga mat snälla Hon säger Jag lagar 

nu. Han säger Vad hadla freda? Hon säger freda är mycket hungeri. Kan du hjälp 

freda. Vad ska jag göra honnom? Snäll spelar freda. Han var mycket skratta. Jag 

också hungeri du snabba. När är hon klara laga mat. Hon säger kom snälla Kan du 

testa mat. Ha var teste och säger jätte god. När var titte freda han gråter freda. 

Eftersom hennes fru hon blev liga maten hunden hennes man styrar och han var 

mycke arge. freda äter mata och det var mycket glad. 

Även här använder Esmail adverb i spetsställning vid ett tillfälle: *Sen 

hennes man kamde hemma. Ordföljden är rak. Han använder även bisatser 

i spetsställning: *När var titte freda han gråter freda och *Eftersom hennes fru 

hon blev liga maten hunden hennes man styrar. Ordföljden är också här rak. 

Man kan inte med säkerhet säga att informanten avser att ha en bisats i 

spetsställning i *När är hon klara laga mat. Hon säger kom snälla, då han har 

punkt och stor bokstav mellan satserna. Oavsett detta, så räcker föregå-

ende tre exempel för att placera Esmail på nivå 3. 

5.2 Kontrollgruppen 

Här redovisas transkriberade elevtexter samt för- och efterprov från de 

informanter som fått traditionell grammatikundervisning om ordföljd i 

huvudsatser. 

Kaltun skriver i förprovet: 

Hon laga mat och ligger hund och titta på hennes. Fru kommer med ut, titta hon 

laga mat och vill han äta mat snabt. Hon arg och prata vänta. Nej, jag vill äta lite. 

Fru laga med sked varmt. och hon prata ”Varsegut prova mat”. Sked är mycket 

varmt han ingen roll. Han prata jättegott. Hon hämta kastrul varmt och blir äta 

hund. Hon prata har mat hund? Hund är glag, roligt och vara äta mat jättegutt. 

Ordföljden är rak, då meningarna inleds med subjekt och följs av verb. 

Informanten använder nästan uteslutande infinita verb utan att de 

föregås av finita, som i *Han prata jättegott och *Hon hämta kastrul, vilket 

kan tyda på att ordklasser inte processas. Man kan inte med säkerhet 

veta att informanten vet att de verben är just verb. För att placeras på 

nivå 2 bör man klara av att processa ordklasser, och det kan man ändå 

säga att Kaltun gör i *Fru kommer med ut, *jag vill äta lite och *Sked är 

mycket varmt. Detta gör att Kaltun hamnar på nivå 2. 
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Kaltun skriver i slutprovet: 

Maria laga mat sin i köket och brevid hennes titta hund - Marta. Jonas kommer ut 

och prata med sin fru ”Jag vill äta mat.” Hon arg och prata sin fru ”Vänta, har mat 

till Marta.” Han prata ingen roll, vill bara smaka. Maria blir sked varmt monen han. 

Jonas säger jattgott! Maria är koka sin hund. Marta är glag och lycka att mat jätte-

gott. 

Kaltuns ordföljd har fortfarande en rak ordföljd, och hon använder 

fortfarande infinita verb som inte föregås av finita. Hon visar dock även 

här på exempel på att kunna processa ordklasser i Jonas kommer ut och 

Jag vill äta mat. Kaltun ligger således kvar på nivå 2. 

Kadriya skriver i förprovet: 

Hon sitter i köket och lagar mat hunden finns också i köket. Manen kommer till 

köket med hon laga mat. Hon fick smaka maten och hon tycker om den. Manen fick 

vete sen att maten till hunden och den int till honom. 

Subjekt kommer före verb i hela texten, och Kadriya visar i den här 

texten inga tecken på att vilja använda något annat än subjekt i spets-

ställning. Inte heller ser vi någon inversion, och detta sammantaget 

placerar informanten på nivå 2. 

Kadriya skriver i slutprovet: 

Hon sitter i köket och lagar mat. Hunden finns också i köket. Man kommer till 

köket meden hon lagar mat. Han fick smaka matan och han tycker om den. Man 

fick veta sen ett maten till hunden och den inte till honom. 

Även här, precis som i förprovet, kommer subjekt före verb genomgå-

ende i texten. Informanten visar inte heller nu några prov på annan 

spetsställning än med subjekt, och inte heller på inversion. Kadriya 

ligger kvar på nivå 2. 

Kasem skriver i förprovet: 

Hon laga mat i kök och hunden sitter har. Hon prata med hennes man om hunden 

eller kanske de pratar om hunden mat. Hunde sitter med de i kök. Den tittade vad 

prota de med varandra. Efter hon laga mat hon vissade till hennes man och han 

kommer äter hund mat han tittade hur mat är bra eller inte bra. Hund också sittade 

med de och tittade de. Efter han äter mat han sager mycket bra. Han tittade hon hon 

lamna mat till hund. Hund är glad och äter mat. 

Informanten använder subjekt i spetsställning, och det följs huvudsakli-

gen av ett finit verb. Vid två tillfällen använder han sig av bisatser i 

spetsställning: *Efter hon laga mat hon vissade till hennes man och *Efter han 
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äter mat han sager mycket bra. Båda dessa försök till bisatser följs av 

subjekt, och ordföljden är således rak. Detta placerar informanten på 

nivå 3. 

Kasem skriver i slutprovet: 

Jag ser i bilden först kvinnor laga mat och hunden sitter i köket. och kivnnor prata 

med hennes man och hon laga mat hunden okså sitter bredvid de och lyssna de vad 

pratar de om. Hon lamna mat till hennes man och han äter mat han glad och säger 

mycket dåkig mat säger han. och hunden okså sitter bredvid de på alla bilder. Han 

stör och tittade hans fru lamna mat till hunden och hunden mycket glad och äter 

mat. Efter hon lamna mat till hunden han säger tack för du hälpa hunden säger. 

Subjekt är fortfarande i spetsställning, och det följs av verb. I den här 

texten används bisats i spetsställning endast vid ett tillfälle: *Efter hon 

lamna mat till hunden han säger tack, och även här är ordföljden rak. Trots 

att informanten i den här texten endast vid ett tillfälle visar att han 

spetsställer något annat än subjekt, så hamnar han på nivå 3; det är inte 

rimligt att anta att han har gått bakåt i sin språkutveckling.  

Katja skriver i förprovet: 

Hon göra låga mat På köket och Henes man också Sitte* med Hene de Protar Par-

andra. Han vill äta Hon måste jälp Hene. Han mycket rålgt. Han vill åckså hjalp. 

Hon är mycket bra. Hon klår låga måt det är bra. 

Informanten har genomgående subjekt i fundamentet, och subjektet följs 

av verb. Hon gör inte i den här texten någon ansats till att ha något 

annat än subjekt i spetsställning, vilket placerar henne på nivå 2. 

Katja skriver i slutprovet: 

Hon är göra låga mat i kökit, och hens man Sittar och Protar. Han är skrata och 

mycket glad. Kanske han vill ätta mat och vänta på henne. N*r man klart låga mat 

hon hjälp sin man. Jatrorr att han kan inte äta måst vill hjälPa. Efter måtet han är 

jatte glad också mycket skrata. Han också vill hjalpa henne Efter klart ättet mat 

manen honden också vill äta och hon måste hjalPa honden. Hon är mycket bra och 

duktig På allt darför att hon hjalPa till alla. 

I den här texten är det bitvis svårt att veta var gränserna mellan satserna 

går. I *Han också vill hjalpa henne Efter klart ättet mat manen honden också 

vill äta och hon måste hjalPa honden kan man anta att *Efter klart ättet mat 

manen honden också vill äta är en bisats i spetsställning, och som följs av 

rak ordföljd, men det är ändå en högst osäker slutsats. Däremot i *N*r 

man klart låga mat hon hjälp sin man kan man se att informanten har ett 

försök till bisats i spetsställning, och att bisatsen följs av rak ordföljd. I 
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*Efter måtet han är jatte glad har informanten ett adverb i spetsställning, 

och även det följs av rak ordföljd. Dessa i vart fall två exempel placerar 

Katja på nivå 3. 

Kani skriver i förprovet: 

1. Hon är i köket och hon är laga mat. Hon parater mannen och hon är aray. han är 

mycket skrater. Hunden titter hon. Han är smaken matten och skrater. Han är stän-

na på köket. Hunden också äta mat. 

Ordföljden är rak då verbet kommer efter subjekt. Subjekten är spets-

ställda genomgående i texten, och informanten visar i den här texten 

inga ansatser till att spetsställa något annat. Detta gör att hon hamnar på 

nivå 2. 

Kani skriver i slutprovet: 

Hon och hunden stana på köket. De är parater, men han är mycket skrater. Han 

smaker maten och han är glad. Han säger mycke gote. Hunden inte smaker eller äta 

maten bara stana och titter de. Men mannen också inte äta bara smker. Han stana på 

kök. Hon lämna mat för hunden. H*nden är glad. 

Ordföljden är precis som i förprovet rak, och informanten visar inga 

tecken på att använda något annat än subjekt i spetsställning. Hon ligger 

kvar på nivå 2. 

Kadri skriver i förprovet: 

De är manniskor som göra olika saker. Först Det är en kvinna hon lagar mat hennes 

hunden sitter bakom i köket andra en kvinna som lagar mat och hon pratar hennes 

man De har en hund. hunden sitter mellan kavinnan och manen. tredje De är famil-

je Kvinnan lagar mat och manen prava mat. 4. Det är en man han och hanns hund 

promenerar. De är familje De har en katt Kvinnan ger hennes katt mat och hennes 

man tittar henne. Det är min historia som skriver en person som försöker historia. 

Satserna i den här texten inleds med subjekt och har en rak ordföljd. 

Inga ansatser på att använda något annat än subjekt i spetsställning kan 

ses, och informanten hamnar på nivå 2. 

Kadri skriver i slutprovet: 

texten handlar om familjes som har gjur 1 Det är en kvinna som lagar mat. hon har 

en hunda. 2 en man och hans fru de pratar de har en hund. hans fru lagar mat och 

hon pratar hennes man. hunden sitter millan kvinnan och manen. 3 en kvinna och 

hennes fru de stor , kvinan lagar mat hennes man prova mat 5 De är familj. Manen 

stor och tittar hans fru hans fr hjälpa sin katt Det är min åsikt 
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Kadri skriver också i slutprovet: 

De gör olika saker. Först bilden Jag ser en kvinna och henns katt katten sitter kavin-

nanstor och lagar mat 2 Hon lagar mat och pratar hannes man. han stor och skratar 

henne de har en hunda. hunden sittar millan man och kvinna. 3 De är Familje som 

lagar mat de är fru* hon aläkar hennes man. hon g*r mat. och de är en katt. 4 Det 

finns en man som stor och glad, han har en hunda 5 Det finns en man och hanns fru 

kvinna ger mat hennes katt. 

Kadri valde att skriva två texter under slutprovet. I båda dessa texter 

används, precis som i förprovet, rak ordföljd då satserna inleds med 

subjekt. Inget annat än subjekt används i spetsställning, så dessa texter 

visar inte att informanten kan använda något annat än subjekt i spets-

ställning. Kadri är fortfarande på nivå 2. 

5.3 Övriga iakttagelser 

I den här undersökningen är syftet att utifrån processbarhetsteorin 

jämföra syntaktiska resultat av traditionell undervisning om ordföljd 

med undervisning där eleverna erbjuds ett utbud av visuellt, auditivt, 

taktilt samt kinestetiskt material. Mitt syfte är således inte att beakta 

deltagarnas upplevelser av undervisningen eller att ta del av deras 

synpunkter. Jag väljer ändå att kort ta upp en specifik informants 

beteende under experimentet, eftersom det kan ha påverkat inlärningen 

hos henne. Jag redogör även kort för spontana kommentarer ur grup-

perna, samt vilka verktyg som användes mest. 

Informanten, som var deltagare i experimentgruppen, var till en bör-

jan något avogt inställd till att arbeta med grammatik, och förklarade att 

hon hade mycket personliga problem just nu och därför hade svårt att 

koncentrera sig. Efter att hon berättat för mig om de personliga proble-

men, deltog hon ändå, men förklarade att hon skulle vara tvungen att gå 

ifrån lektionen senare ett tag för ett inplanerat besök. Informanten kom 

efter en tid in i kortspelet, och det gick bra; hon hade endast två kort 

kvar när det var dags att gå ifrån för besöket. Hon frågade då vad hon 

skulle göra med korten, och jag sa att jag inte visste. Hon bad då mig ta 

över korten och fortsätta spelet tills hon kom tillbaka, vilket jag gjorde. 

Detta tyder på ett äkta engagemang från informantens sida. Hon kom 

tillbaka, och dag två tog informanten initiativ till att hjälpa en annan 

informant. Hon styrde upp var de skulle sitta och vad de skulle göra, 

och förklarade på bästa sätt hur ordföljden skulle se ut.  

De verktyg som av experimentgruppen användes flitigast under för-

sökets två dagar var kortspel, snoruntare, inlärningshjul, taktillådor, 

väggspel och golvspel. Några informanter bjöd in några kamrater under 
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rasten, för att visa verktygen och spelen, och de berättade då hur roligt 

de tyckte att den här formen av grammatikundervisning var. Läraren i 

kontrollgruppen berättade för mig att hon i sin grupp fått kommentarer 

om att ”det är så svårt med grammatik”, och att ”det är tråkigt”.  

 

5.4 Sammanfattande resultat 

Här jämförs helt kort experimentgruppen med kontrollgruppen med 

hjälp av två figurer, för att resultatet ska blir mer överskådligt. 

 

 

Figur 3  Nivåer enligt processbarhetsteorin för experimentgruppen. 

Som framgår av figur 2 ligger fyra av informanterna i experimentgrup-

pen, Emina, Elena, Evita och Esmail, på nivå 2 på förprovet, medan en 

informant, Eliza, ligger på nivå 1, och en informant, Enya på nivå tre. Av 

de fyra informanterna som på förprovet ligger på nivå 2 är det endast en 

informant, Esmail, som lyfter sig en nivå, till nivå 3, vid slutprovet; de 

tre övriga ligger kvar på nivå 2. Eliza, som vid förprovet ligger på nivå 1 

lyfter sig också en nivå, till nivå 2. Även Enya, som vid förprovet ligger 

på nivå 3, höjer sig en nivå, till nivå 4. 
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Figur 4  Nivåer enligt processbarhetsteorin för kontrollgruppen. 

Vilka syntaktiska nivåer enligt processbarhetsteorin kontrollgruppen 

ligger på vid tiden för för- och slutprov framgår av figur 3. Fem infor-

manter, Kaltun, Kadriya, Katja, Kani och Kadri, ligger på nivå 2, och 

Kasem ligger på nivå 3. Slutprovet visar att Katja lyfter sig en nivå, från 

nivå 2 till nivå 3, medan övriga ligger kvar på samma nivå som på 

förprovet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att tre av sex informanter inom 

experimentgruppen når en högre syntaktisk nivå enligt processbarhets-

teorin i slutprovet; Eliza höjer sig från nivå 1 till nivå 2, Enya höjer sig 

från nivå 3 till nivå 4, och Esmail höjer sig från nivå 2 till nivå 3. I 

kontrollgruppen är det endast en informant, Katja, som ligger på en 

högre syntaktisk nivå enligt processbarhetsteorin i slutprovet; hon höjer 

sig från nivå 2 till nivå 3. Det är således fler som höjer sig en nivå i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen, och variabeln som skiljer 

grupperna åt är att informanterna i experimentgruppen fick välja mellan 

visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material, medan informanterna i 

kontrollgruppen fick traditionell undervisning.  
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6 Diskussion 

Syftet i den här undersökningen var att utifrån processbarhetsteorin 

jämföra syntaktiska resultat av traditionell undervisning om ordföljd i 

påståenden i huvudsatser i svenska som andraspråk hos vuxna sfi-

elever med undervisning där eleverna erbjuds ett utbud av visuellt, 

auditivt, taktilt samt kinestetiskt material av detsamma. Det mynnar ut i 

de tre frågeställningarna, som var: Föreligger det några skillnader i 

resultat hos studerande på sfi vad gäller huvudsatsordföljd efter 

traditionell undervisning jämfört med lärstilsbaserat lärande? Hur kan 

processbarhetsteorin och lärstilspedagogik beforskas vad gäller 

undervisning på sfi? Vilken progression av syntaktisk nivå hos 

informanterna, enligt processbarhetsteorin, kan man se efter traditionell 

respektive lärstilsbaserad grammatikundervisning?  

I resultatet redogörs för de olika syntaktiska nivåerna vid två tid-

punkter; resultatet av förprovet visar enligt processbarhetsteorin att en 

informant ligger på nivå 1, fyra informanter ligger på nivå 2 och en 

informant ligger på nivå 3 i experimentgruppen, medan resultatet i 

kontrollgruppen visar att fem informanter ligger på nivå två och en 

informant ligger på nivå tre. Resultatet av slutprovet visar att en infor-

mant i experimentgruppen höjer sig från nivå 1 till nivå 2, en informant 

höjer sig från nivå 2 till 3 och en informant höjer sig från nivå 3 till nivå 

4. De övriga ligger kvar på samma nivå som vid förprovet. I kontroll-

gruppen höjer sig endast en elev, från nivå 2 till nivå 3, medan övriga 

informanter ligger kvar på samma nivå som vid förprovet. Det förelig-

ger således skillnader i resultat hos studerande på sfi vad gäller huvud-

satsordföljd efter traditionell undervisning jämfört med lärstilsbaserat 

lärande. Man kan dra slutsatsen att progressionen av den syntaktiska 

nivån är större hos experimentgruppen, där deltagarna fått använda sig 

av visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material, än i kontrollgrup-

pen, där informanterna fått traditionell grammatikundervisning. 

Progressionen i detta lilla material kan dock inte vara helt säker, och 

det är tveksamt om det är generaliserbart för andra. Tidigare forskning 

visar dock att de elever som får använda sitt bästa sinne när de ska lära 

sig sådant som upplevs nytt och svårt når ett högre resultat än de som 

inte ges möjlighet att lära via sitt starkaste sinne (Boström, 2004:136; 

Boström & Josefsson, 2006:74; Burke, 2003:201 f; Lauridsen 2007:46; 

Vinitskaya & Ulubabova, 2007:123). Ingenting i denna studie tyder 

heller på något annat, vilket medför att det med stor sannolikhet gäller 
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även för andra. Resultaten i sig är intressanta, då informanterna i denna 

undersökning, till skillnad från vid tidigare forskning, inte gavs någon 

möjlighet att reflektera över vilka sinnen de hade starkast preferenser 

för. De fick heller inte genomgå något lärstilstest. Trots detta, så visar de 

som grupp ett bättre resultat efter undervisning i de olika metoderna. 

Detta kan bero på att de hann arbeta med material som stimulerar såväl 

det auditiva som det taktila och kinestetiska sinnet; sannolikheten för att 

deltagarna har sitt starkaste sinne i någon av dessa tre metoder är stor, 

vilket medför att de kan ha använt sitt starkaste sinne under experimen-

tets två dagar. Ytterligare en bidragande orsak till det bättre resultatet i 

experimentgruppen kan vara att det av deltagarna krävdes en hel del 

metaspråkliga11 samtal när de olika spelen spelades; det blev diskussio-

ner om hur den korrekta ordföljden ser ut, och varför det ska vara på 

det ena eller det andra sättet. Det skulle också kunna vara så att dessa 

metaspråkliga tankar och samtal kändes nödvändiga för deltagarna i 

den aktuella kontexten, det vill säga i spelet med andra, och att det 

därför fanns ett äkta engagemang i att förstå och förklara för andra. 

Boström (2004:179) menar att en anledning till att effekten av lärstilsan-

passad metodik är högre än hos traditionell undervisning är att ”fram-

gång föder framgång”. Det kan vara så även i föreliggande undersök-

ning. Det är möjligt att deltagarna kände att de fick kontroll över 

verktygen och spelen, och på ett lustfyllt sätt hade kontroll över situa-

tionen och sitt eget lärande. Enligt min uppfattning var det svårt för 

deltagarna att misslyckas med grammatiken, och det ställdes heller inga 

prestationskrav på dem.  

Under 2.3 redogör jag kort för hur Boström (2004:128 ff) diskuterar 

kring möjligheten att vuxna elever som aldrig tidigare stött på alternati-

va inlärningsmetoder, till en början kan känna sig osäkra. Dessa elever 

kan ha använt för dem felaktiga sätt att lära, men de kan, när de får 

positiva erfarenheter av nya inlärningsmetoder, lätt ta till sig detta nya 

sätt att lära. Man kan tänka sig att det är just detta som ligger bakom det 

som inträffar med den informant i experimentgruppen jag nämner i 

resultatet. Informanten var till en början aningen avogt inställd till att 

arbeta med grammatik, och presenterade förklaringar till varför det inte 

gick att koncentrera sig. Hon skulle också iväg på ett möte, och min 

upplevelse när hon lade fram det för mig var att mötet skulle ta betyd-

ligt längre tid än vad det gjorde. Informanten hade provat att använda 

olika verktyg och spel för att ta in grammatiken, och kände möjligen att 

                                                 
11 Med metaspråkliga samtal avses här samtal om språket och språkets uppbyggnad, 

och här då i synnerhet om ordföljd. 



Camilla Edvall   2010-12-18 

 

50 

 

 

det var något som hon kunde ta till sig, och att det inte var så svårt. 

Informanten kände sig så trygg i arbetet med grammatiken att hon tog 

initiativ till att sätta sig tillsammans med, och förklara för, en annan 

deltagare som kanske ännu inte förstått. Det är rimligt att anta att hon 

hade lärt sig något och ville förmedla det till någon hon uppfattade 

svagare. Det skulle ha varit intressant att följa den här informanten över 

tid, och då fortsätta med lärstilsanpassat material. Informanten blom-

made upp, och kreativiteten var stor; förutsättningarna för lärande var 

goda.  

Tidigare i denna uppsats refererades till Rita Dunn, som menar att 

lärare förr i tiden trodde att ”elever som inte kunde lära genom att 

lyssna eller läsa inte passade för universitets- och högskolestudier” 

(2001:66). Jag skulle vilja säga att det i allra högsta grad är aktuellt än 

idag. I den allmänna skolpolitiska debatten hörs ofta röster som menar 

att det på elever som är praktiskt lagda inte ska ställas samma krav på 

måluppfyllelse, och att de inte ska läsa samma ämnen på gymnasiet. De 

elever som väljer att gå mer praktiskt inriktade gymnasieprogram 

kommer från och med 2011 inte heller att bli behöriga till högskole- och 

universitetsstudier. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de som 

inte har sin starkaste lärstilspreferens i det visuella eller auditiva, det vill 

säga de som inte bäst lär sig genom att lyssna eller läsa, inte heller anses 

passa för eftergymnasiala studier. Detta rimmar illa med tanken om 

individualisering som genomsyrar Lpf 94. Lärare är ålagda att erbjuda 

en metodisk variation, där man utgår från elevens behov, förutsättning-

ar, erfarenheter och tänkande. Min fasta övertygelse är att alla kan lära 

sig, men att de inte kan göra det på samma sätt; en skola för alla kräver 

en metodisk pluralism. Den går att finna i arbetet med lärstilar. 

Jag nämner under 2.2 Gunilla Collinders studie på sfi-elevers språk-

utveckling, och att hon framhåller de didaktiska fördelarna med att 

lärare är medvetna om att ordföljd lärs in i en implikationell ordning. 

Jag skulle vilja påstå att det kan vara förkastligt att undervisa på en nivå 

som är högre än den nivå en elev befinner sig på; det är bortkastad tid, 

och då i synnerhet för eleven. Eleven kan inte tillgodogöra sig det hon 

ännu inte kan processa, och skulle ha kunnat använda tiden till något 

mer effektivt för språkutvecklingen. Inlärningen av ordföljd sker i en 

speciell ordning, och det är ingen idé för en lärare att försöka lära elever 

något som finns på en nivå som eleven inte befinner sig på. Den lärare 

som däremot anpassar sin undervisning till den nivå eleven ligger på, 

skapar bättre förutsättningar för en progression i elevens språkutveck-

ling. 
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Den forskningslucka som finns när det gäller att koppla lärstilar till 

undervisning om ordföljd i svenska för invandrare bör beforskas, och i 

samband med detta bör även kopplingen till processbarhetsteorin 

beaktas. I den här uppsatsen har jag kopplat Dunns lärstilsmodell till 

processbarhetsteorin, och med hjälp av processbarhetsteorin mätt 

effekten av de perceptuella metoderna i Dunns lärstilsmodell. Resultatet 

visar att detta är möjligt att göra, och att de elever som fick grammatik-

undervisning om ordföljd enligt lärstilsmetoder enligt processbarhetste-

orin nådde ett högre syntaktiskt resultat än de som fick traditionell 

grammatikundervisning. 

  

6.1 Metoddiskussion 

Andra studier har visat att elever som får använda sina lärstilar tydligt 

når ett högre resultat än de som undervisas traditionellt, medan resulta-

tet i den här studien endast delvis visar det; resultatet i den här under-

sökningen visar en marginell skillnad då det i experimentgruppen finns 

tre informanter som nått en högre nivå enligt processbarhetsteorin, 

medan endast en informant i kontrollgruppen når en högre nivå. I den 

här undersökningen har endast en del av de fysiska faktorerna beaktats, 

nämligen de perceptuella preferenserna, det vill säga de sinnen man 

talar om inom lärstilsforskningen. Den mest sannolika förklaringen till 

att ett bättre resultat för experimentgruppen inte uppnåddes torde vara 

att det initialt inte gjordes något lärstilstest med informanterna; det var 

okänt vilka styrkor och behov informanterna hade, och deras preferen-

ser för att lära nytt och svårt kunde därför inte tillgodoses i samma 

utsträckning som vid tidigare undersökningar. Informanterna fick 

utifrån egen erfarenhet, tycke och smak välja bland metoderna, men om 

de hade vetat innan vilka lärstilspreferenser de hade, så finns möjlighe-

ten att det hade gått att påvisa en större skillnad i resultat mellan 

grupperna, på samma sätt som redovisas i den forskning som refereras 

till under 2.3. Man kan ändå se det som en styrka i denna undersökning 

att informanterna i experimentgruppen, trots att de inte genomgick 

något lärstilstest, nådde ett högre resultat än informanterna i kontroll-

gruppen. Det går inte att säga om resultatet skulle ha blivit annorlunda 

om deltagarna haft tid att använda de verktyg de nu valde att inte 

prioritera, nämligen det visuella materialet, grammatikspelet, looparna, 

tvåstegspusslet, mänsklig bingo och de övningar som fanns i MIPen. Det 

är möjligt att det inte skulle bli någon förändring i resultatet, och att 

deltagarna, även om de hade haft mer tid, inte skulle ha valt att arbeta 

med dessa verktyg.  
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För att stärka validiteten och reliabiliteten ytterligare, skulle man ha 

kunnat använda sig av triangulering, det vill säga flera olika metoder 

för att samla in och analysera informationen (Merriam, 1994:183). Man 

skulle ha kunnat göra traditionella prov där informanterna fått fylla i 

rätt ordföljd, men med ett sådant prov minskar validiteten; det är inte 

säkert att informanterna kan använda samma ordföljd i fritt språk som 

de kan vid ett tillfälle då de får alla ord och endast ska ordna dem i rätt 

följd. Man kan inte utesluta att man mäter något annat än syntax då, 

vilket skulle ge en sämre validitet.  I stället skulle man ha kunnat göra 

ett muntligt prov med informanterna, och därefter mätt deras syntax 

enligt processbarhetsteorin eller något annat, om möjligt, reliabelt 

mätverktyg. Ett steg ytterligare vore att testa elevernas ordföljd på ett 

lärstilsanpassat sätt, då de skulle kunna få välja redovisningssätt. Det 

redovisningssätt som informanterna nu var ålagda att använda är 

visuellt. 

En möjlig risk med att använda processbarhetsteorin, och analysera 

skriftlig produktion av ordföljd, är att lärandet av ordföljd är så kompli-

cerat att undervisningens effekt inte låter sig mätas på så kort tid som 

denna undersökning gavs. Det skulle kunna vara så att resultatet hade 

varit ett annat om undersökningen hade skett över tid. Det finns dock 

ingenting som tyder på att processbarhetsteorin inte var ett gott verk-

tyg, och den skulle därför kunna användas även vid senare undersök-

ningar över tid. 

De olika verktygen och spelen var avsedda att främst stimulera ett 

sinne, men visade sig under experimentet kittla även andra sinnen. 

Ordföljdsmemoryt, vars främsta syfte var att stimulera det taktila sinnet, 

visade sig även leda till en hel del diskussioner. Många av huvudsatser-

na var så snarlika, att det blev en hel del metaspråkliga samtal kring 

huruvida de var identiska eller inte. Man kan därför säga att även det 

auditiva sinnet stimulerades. 

Taktillådorna gjordes i syfte att stimulera det taktila sinnet, men även 

andra sinnen stimulerades. Deltagarna arbetade ofta tillsammans två 

eller flera, och då var de inte alltid överens om vilket svarsalternativ de 

skulle välja. Diskussioner uppstod kring varför det ena eller det andra 

var fel, och man kan därför även säga att det auditiva sinnet stimulera-

des. Dessutom läste eleverna samma fråga om och om igen, och likaså 

svarsalternativen, så man kan säga att även det visuella sinnet stimule-

rades. 

Väggspelet, golvspelet och den mänskliga bingon var alla avsedda att 

främst stimulera det kinestetiska sinnet, men om man gör spelen i par 

eller i grupp, så stimuleras även det auditiva sinnet. I väggspelet och i 



Camilla Edvall   2010-12-18 

 

53 

 

 

golvspelet förekom många metaspråkliga samtal, där informanterna 

försökte hjälpa varandra genom att förklara ordföljden eller komma 

med förslag på ord. Tiden för försöket var knapp, varför informanterna 

inte hann spela den mänskliga bingon.; de valde själva vilka verktyg och 

spel de skulle arbeta med.  

 

6.2 Pedagogiska implikationer 

Hur kan resultatet av mitt experiment tillämpas av lärare i praktiken? 

Alla lärare i svenska för invandrare kan använda sig av såväl process-

barhetsteorin som lärstilsanpassat material i sin grammatikundervis-

ning. Det är högst troligt att resultatet blir bättre hos de elever som får 

använda sig av sitt starkaste sinne när de ska lära sig det som är nytt och 

svårt, än hos de som endast får traditionell undervisning. För att kon-

trollera och mäta progressionen kan lämpligen processbarhetsteorin 

användas. På så sätt kan läraren också lägga undervisningen på rätt 

nivå; eftersom nivåerna i inlärningen av ordföljd har en implikationell 

ordning, där stegen inte är överhoppningsbara, så bör läraren känna till 

vilken nivå eleverna befinner sig på. Mitt förslag är att lärare tar reda på 

vilken nivå eleverna befinner sig på enligt processbarhetsteorin, samt 

gör någon form av lärstilstest, så att såväl elev som lärare känner till 

vilka starka sinnespreferenser eleven har, och läraren också vet vilken 

nivå eleven befinner sig på. 

Processbarhetsteorin kan med fördel även användas om man väljer 

att driva traditionell grammatikundervisning. Genom att analysera 

elevers muntliga eller skriftliga produktion, ges läraren en bild av vilken 

nivå eleven befinner sig på. Då kan läraren anpassa undervisningen 

efter denna, och inte riskera att undervisa på för hög eller för låg nivå. 

Lärstilsanpassat material, visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt, 

kan också användas i grammatikundervisningen utan att man för den 

skull måste använda sig av processbarhetsteorin. Den lärare som vill 

konkretisera tanken om individualisering som genomsyrar Lpf 94, kan 

låta eleverna välja mellan olika verktyg och lärstilsmetoder. På så sätt 

kan undervisningen utformas så att eleverna får ett reellt inflytande 

över sitt eget lärande, då de ges möjlighet att påverka såväl form som 

innehåll. Elever kan med fördel själva vara med och tillverka verktygen 

och spelen, och elever och lärare kan dela med sig till andra klasser.  

 

6.3 Vidare forskning 

Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit tydligare om informanterna 

känt till sina sinnespreferenser innan experimentet började. De skulle då 
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ha kunnat börja med det sinne de visste var starkast för dem. Om ett 

sådant experiment skulle kunna genomföras över tid med processbar-

hetsteorin som mätinstrument, så skulle man möjligen få ett starkare och 

tydligare resultat än det som ges i denna undersökning. Detta behöver 

studeras mer. För att förbättra tydligheten ytterligare bör alternativa 

redovisningsmetoder användas; deltagarna i experimentgruppen bör 

ges möjlighet att redovisa genom sitt starkaste sinne, och inte endast 

visuellt. Jag skulle välkomna en sådan forskning. 

 

6.4 Slutkommentar 

Syftet med denna uppsats var att utifrån processbarhetsteorin jämföra 

syntaktiska resultat av traditionell undervisning om ordföljd i 

påståenden i huvudsatser i svenska som andraspråk hos vuxna sfi-

elever med undervisning där eleverna erbjuds ett utbud av visuellt, 

auditivt, taktilt samt kinestetiskt material av detsamma. Resultatet visar 

att det var fler deltagare i gruppen som erbjöds det visuella, auditiva, 

taktila och kinestetiska materialet som nådde en högre syntaktisk nivå 

enligt processbarhetsteorin.   

För att så många elever som möjligt ska lyckas med den svenska ord-

följden bör undervisningen anpassas till elevers individuella förutsätt-

ningar. Olika individer har olika lärstilar, och de kräver olika metoder 

för att nå goda resultat i sitt lärande. Möjligheten att lyckas blir större 

för den enskilda eleven om läraren kan bjuda på en metodisk pluralism 

där eleverna får chans att lära på sitt bästa sätt och utifrån sina lärstils-

preferenser. Det är önskvärt att såväl lärare som elev känner till vilket 

sätt som är det bästa sättet för en elev, men resultatet av försöket i 

denna uppsats visar att det inte är något krav; bättre resultat i ordföljd 

uppnås enligt processbarhetsteorin hos de elever som fått välja mellan 

visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt material. 
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Material som utgångspunkt för produktion av läromedel 
Asker, K. & Nordberg, S. (2004). På G Grammatikövningar. Stockholm: 

Bonner Utbildning. 

Fasth, C. & Kannermark, A. (1996). Form i fokus, Övningsbok i svensk 

grammatik del A. Lund: Folkuniversitetets förlag. 
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BILAGA 1: För- och slutprov  

Bildserie ur Sagor och sanningar (1990).  
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BILAGA 2: Missiv till rektor 

Missiv 
Jag heter Camilla Edvall, och jag är lärarstudent vid Mittuniversitetet. Under 

den första delen av höstterminen ska jag göra mitt examensarbete, där jag i en 

kvasiexperimentell studie avser jämföra resultat av traditionell 

grammatikundervisning med lärstilsanpassad undervisning hos deltagare i 

Svenska för invandrare. Jag tror att lämplig nivå för detta är nivå C. All 

information som framkommer vid undersökningen kommer att behandlas 

anonymt, och det kommer i behandlingen av resultatet inte att framgå vilka 

personer som deltagit i undersökningen. Min handledare är dr. Lena Boström. 

Avsikten hos mig är att låta informanter i en grupp på nivå C vid sfi 

inledningsvis göra ett förprov som består av skriftlig produktion. Resultatet 

analyseras därefter enligt processbarhetsteorin. När detta är gjort får halva 

gruppen traditionell undervisning av en lärare om påståenden i huvudsatser, 

medan den andra delen av gruppen får arbeta med en Mip, ett multisensoriskt 

inlärningsverktyg, som innehåller material lämpligt för personer med visuella, 

auditiva, taktila och kinestetiska preferenser. Jag har själv producerat det mesta 

av detta material. Slutligen görs ett slutprov, som är identiskt med förprovet. 

Resultatet analyseras enligt processbarhetsteorin, och jämförs därefter med 

resultatet av förprovet. 

Jag behöver Er hjälp med den traditionella undervisningen, då jag behöver en 

lärare till själva utförandet av den. Jag behöver träffa den läraren för att förklara 

hur jag definierar traditionell grammatikundervisning, och vi behöver också 

prata om tidsramen. Till min undersökning uppskattar jag att jag behöver jag 

vara i grupp mellan fem (5) och sju (7) timmar. Utöver denna tid behöver jag tid 

innan undersökningen för att göra ett förprov med eleverna, och efter 

undersökningen behöver jag tid för att göra ett eftertest. Därtill behövs tid för 

att samtala med undervisande lärare, framför allt inledningsvis. 

Känner Ni att det kan vara intressant att få denna undersökning genomförd 

hos Er, och känner att Ni har tid att avsätta för detta, så vore jag oerhört 

tacksam om Ni kunde hjälpa mig med att undersöka om eleverna i någon klass 

kan tänka sig att delta i undersökningen. Det är naturligtvis helt frivilligt. Jag 

skriver i detta läge inget brev till eleverna, eftersom jag gör bedömningen att 

läraren i en eventuell klass kan redogöra för mitt syfte på ett bättre sätt än ett 

brev från mig kan göra, då deras kunskaper i svenska måste antas vara 

begränsade. 

Avslutningsvis vill jag nämna att tiden för detta examensarbete är något knapp. 

En förklaring till detta är att vi studenter har två inneveckor och två vfu-veckor 

inlagda i schemat, vilket medför att den faktiska tiden för att genomföra 

undersökningen och skriva examensarbetet är begränsad till sex (6) veckor. 

Dessa veckor är huvudsakligen schemalagda i början av perioden, vilket gör att 

jag försöker få göra min undersökning så snart som möjligt. Jag hoppas på 

förståelse för detta. 
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BILAGA 3: Spel och verktyg 

kortspel 

 

 

grammatikspel 
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tvåstegspussel 

 

 

läggspel 
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snoruntare 

 

 

 

taktillådor 
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ordföljdsmemory 

 

 

 

 

inlärningshjul 
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loopar                                                                 

 

 

 

golvspel 
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mänsklig bingo 

 

 

väggspel 

 


