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Genom alla sinnen in i alla minnen 

En undersökning av lärstilsanpassad undervisning                                  

och social reproduktion av kulturellt kapital 

Henri Nyman 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för inlärning genom olika lärstilar för att tillgodose alla 

elevers behov i en skola för alla och ta reda på huruvida grammatikundervisningen så som den ser ut 

idag ger somliga elever sämre förutsättningar för att gå vidare till eftergymnasiala studier? Jag 

undersöker hur grammatikundervisningen ser ut i spanskämnet på högstadie- och gymnasienivå och 

tar reda på i hur stor utsträckning lärstilsanpassad undervisning förekommer. Vidare undersöker jag 

vilket sambandet kan vara mellan rådande undervisningsmetoder och elevers studieambitioner och 

elevernas tillgångar till kulturellt kapital. De teoretiska utgångspunkterna är Dunn & Dunns 

lärstilsforskning, som gör gällande att olika individers inlärningsförmåga påverkas av olika faktorer 

och i synnerhet olika sinnespreferenser, samt Broadys applicering av Bourdieus kapitalbegrepp på 

svenska förhållanden för att studera sambanden mellan elevernas studieambitioner och deras tillgångar 

till kulturellt kapital.  

Studien har genomförts med tre metoder: ett specialutformat frågeformulär, klassrumsobservationer 

och enkätundersökning. Analysunderlaget utgörs av totalt 54 högstadie- och gymnasieelever i 

sammanlagt fyra klasser från två skolor. 

Resultaten visar att en majoritet av eleverna, cirka 2/3, får möjlighet till inlärning genom sin starkaste 

lärstilspreferens, men 1/3 av eleverna har lärstilspreferenser som inte tillgodoses i undervisningen. 

Detta kan ha betydelse för elevernas studieambitioner på lång sikt. Dessa tendenser kan också skönjas 

i denna studie. Det är vanligare att elever som får sitt lärstilsbehov tillgodosett i undervisningen också 

planerar att studera vidare efter gymnasiet. Näst vanligast är kombinationen av att elever som både har 

högt kulturellt kapital och får sitt lärstilsbehov tillgodosett planerar att studera vidare efter gymnasiet. 

Det är mindre vanligt att enbart högt kulturellt kapital har ett samband med elevens studieambitioner. 

Den viktigaste slutsatsen som man kan dra är att inte underskatta vikten av lärstilsanpassad 

undervisning och variationen av undervisningsmetoder. 

Nyckelord 

Lärstilar, kulturellt kapital, social reproduktion, grammatikundervisning, 

främmandespråksundervisning, moderna språk 
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Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till Lena Boström för all hjälp med PEPS-analyserna, till Päivi 

Juvonen för värdefull handledning och till min studiekamrat Catarina Hane för gott samarbete. 

1 Inledning 

Från min tid på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och från min egen skolgång har jag fått 

uppfattningen att grammatikundervisningen i språk främst sker via traditionell undervisning. Min 

definition av traditionell undervisning liknar den som Boström (2004:14) beskriver: lärarledd 

undervisning där läraren förklarar framme vid tavlan eller att eleverna läser till sig informationen 

individuellt, varefter eleverna studerar exempelmeningar och dylika övningar i läroboken. Man arbetar 

vanligtvis på ett deduktivt sätt: först presenterar man regeln och därefter arbetar man med exempel. 

Särskilt handlar det om att undervisningen inte är anpassad efter elevernas förutsättningar. Även 

Skolinspektionens rapport konstaterar att språkundervisningen i låg utsträckning anpassas efter 

elevernas förutsättningar, intressen och behov (Skolinspektionen 2010:20).  Denna typ av 

undervisning passar främst elever med övervägande auditiv eller visuell lärstil. Elever som behöver 

arbeta med kroppen eller ta på saker och ting med händerna för sin inlärning får mer sällan möjlighet 

till det. Boström konstaterar i sin avhandling (Boström 2004:181) att det endast är omkring 3 % av 

eleverna som lär sig optimalt genom ett visuellt inlärningssätt, vilket innebär att många elever får svårt 

att tillägna sig grammatikkunskaper eftersom en stor del av informationsinhämtningen sker genom 

läsning. 

Enligt Dunn & Dunns lärstilsmodell har elever unika lärstilspreferenser, vilket innebär att de lär sig 

nya, svåra saker bäst genom användning av sina starkaste sinnen. Enligt denna teori lär sig en elev 

bättre exempelvis via synen medan en annan lär sig bäst via experiment och upplevelser där denne får 

använda händerna och/eller kroppen (Dunn & Griggs 2004:2-3 och Boström & Josefsson 2006:69). 

Titeln för denna uppsats syftar på att om man får använda olika sinnen när man tar in ny information 

är det lättare att komma ihåg det man har lärt sig långt efteråt. En elev som deltog i Biström-Rissléns 

studie (2008:23) om social reproduktion och elevers syn på sig själva och sina framtida yrkesval säger: 

”Jag har läshuvud – och då känner jag att man kanske ska läsa något högre också.” Det är en intressant 

kommentar som kan tolkas som att han anser att somliga elever inte skulle ha förutsättningar för 

högre, akademiska studier. Bl.a. utbildningsminister Jan Björklund menar att alla elever faktiskt inte 

vill bli akademiker och alla kan inte heller bli det (DN 2008-04-21). Han kan ha rätt i det. Alla elever 

vill inte bli akademiker och alla behöver inte heller bli det. Däremot kan man ställa sig frågande till 

elevens ordval ”läshuvud” som jag ibland har hört även på andra håll. Vad är det egentligen och ska 

det hindra en elev från att lyckas med akademiska studier eller överhuvudtaget begränsa elevens 

möjligheter att anskaffa sig teoretisk kunskap? Kanske handlar det inte alls om att eleven ”inte har 

läshuvud”, utan att han eller hon kanske har andra sinnen som är starkare än enbart synen och skulle 

kunna lära sig mer om han eller hon i stället fick använda dessa sinnen i större utsträckning? 
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Samtidigt kan man läsa i en rapport från Skolinspektionen att avhoppen från språkämnena ökar. Lärare 

och rektorer ser ofta dessa problem som elevrelaterade, och hänvisar till elevernas vilja och förmåga 

samt deras bakgrund och förkunskaper som bidragande orsaker till avhoppen (Skolinspektionen 

2010:6). 

Broady riktar kritik mot skolgrammatiken med hänvisning till sociokulturella och ekonomiska 

aspekter. I sin bok Den dolda läroplanen menar han att ”eleverna inte lär sig något ämnesmässigt, utan 

bara att de inte kan grammatik och att de är korkade” (Broady 1991:4-5), vilket jag tolkar som att 

grammatikens abstraktionsnivå, de svåra begreppen och den termrikedom som finns inom 

grammatiken mer eller mindre avskräcker eller gallrar bort de elever som inte förstår begreppen och 

inte är lämpade för teoretiska studier. Han menar att grammatikundervisningens uppgift är att sortera 

eleverna med viss hänvisning till den gamla formalbildningstanken då man ansåg att undervisning av 

grammatik, och på den tiden i synnerhet latinsk grammatik, bidrog till ett allmänt högre intellekt och 

var viktig för att behärska abstrakt tänkande (Broady 1987:118–119 och Richardson 2004:67). 

Broady, som lutar sig mot Bourdieus filosofi, menar också att elever med svagt kulturellt kapital 

riskerar att hamna utanför utbildningssystemet och därmed förlora tillgången till en stor del av 

arbetsmarknaden och samhället. Med svagt kulturellt kapital menas bl.a. att det inte finns någon 

studietradition i familjen och att föräldrarna inte själva har tillräckliga kunskaper att ge sitt barn stöd 

och läxhjälp hemifrån (Broady 1998:8-9). 

Mot bakgrund av detta och på grund av mitt eget intresse för olika metoder i 

grammatikundervisningen, samt i egenskap av blivande språklärare, har jag valt att studera detta 

närmare. Min personliga åsikt är att grammatiken utgör en viktig del av språkstudierna, såväl inom 

undervisning av modersmålet som vid främmande språk, varför det är intressant för mig att göra denna 

undersökning. Jag är uppvuxen i och har gått i skola i två Stockholmsförorter med en stor andel barn 

med invandrarbakgrund (minst en av föräldrarna är född utomlands). De flesta barnens, däribland 

mina egna, hade ingen utbildning efter grundskolan eller gymnasiet, varför jag även har valt att ta 

hänsyn till de socioekonomiska och -kulturella aspekterna i min undersökning. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande undersökning är att som blivande lärare få mer förståelse för olika lärstilar 

och hur man bäst kan tillgodose elevers behov och bedriva framgångsrik språkundervisning i en skola 

för alla. Är det så att grammatikundervisningen som den ser ut idag ger somliga elever sämre 

förutsättningar för att gå vidare till högre studier?  

För att kunna genomföra denna studie undersöker jag hur undervisningen av grammatik i moderna 

språk kan se ut. Jag vill framför allt ta reda på i hur stor utsträckning lärstilsanpassad undervisning 

förekommer. Vidare undersöker jag vilket sambandet kan vara mellan rådande undervisningsmetoder 

och elevernas studieambitioner och elevernas tillgång till kulturellt kapital.  

Mina frågeställningar i denna studie är: 

Vilka lärstilar förekommer bland högstadie- och gymnasieelever? 

Får eleverna möjlighet till inlärning av grammatik genom sin starkaste lärstilspreferens? 
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Kan man skönja några samband mellan i) att en elevs lärstilspreferens inte blir tillgodosedd, ii) 

elevens kulturella kapital och att iii) han eller hon inte planerar att studera vidare efter grundskolan 

eller gymnasiet?                               

                                                    Elevens studieambitioner 

 

    Elevens lärstilspreferens(-er)                 Elevens kulturella kapital  

 

3 Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning 

3.1 Styrdokument 

Om man studerar Skolverkets kurs- och ämnesplaner för Moderna språk kan man konstatera att 

grammatik som begrepp explicit förekommer i låg utsträckning: ”Språkliga företeelser, till exempel 

uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck […]” (Gy2011: Ämnesplan 

för Moderna språk). Däremot finns grammatiken integrerad i allt arbete när man talar om att eleverna 

ska lära sig att kommunicera i olika sammanhang, eftersom grammatiken behövs bl.a. för att kunna 

bilda korrekta meningar. Det är ett motiverat sätt att arbeta med grammatik, då den finns närvarande i 

all form av kommunikation. Däremot kan valet att arbeta med grammatiken just på det sättet ha olika 

effekt på olika elever: en del tycker om att börja med detaljerna, en del tycker om att koncentrera sig i 

första hand på helheten för att sedan gå ned på detaljnivå. Så som grammatikinnehållet är formulerat i 

styrdokumenten ges läraren utrymme att välja hur han eller hon presenterar grammatiken och det 

vanligaste sättet torde vara att man följer lärobokens grammatikavsnitt och lär ut en regel för att sedan 

arbeta med den i exempelövningar, det vill säga på ett deduktivt arbetssätt. 

I Skolverkets förordning om läroplan för grundskolan uttrycks bl.a. följande riktlinjer gällande 

individuell anpassning: 

Läraren ska 

– ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

– stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

– ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

– organisera och genomföra arbetet så att eleven 

   utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

   förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

  får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (SKOLFS 2010:37) 
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Alltså kan man se att individuell anpassning betonas på många punkter och man förespråkar varierade 

arbetssätt som ger möjlighet till både dem som föredrar eget arbete och till dem som föredrar 

grupparbete att lära sig på ett optimalt sätt. 

3.2 Vad är grammatik? Varför grammatik? 

Eftersom styrdokumenten inte ger några klara direktiv för vad grammatik innebär finns det stort 

utrymme för tolkningar av begreppet grammatik. Det finns många uppfattningar om vad grammatik är 

och det finns de som anser att grammatik är onödigt och framför allt är det vanligt att grammatik anses 

som något tråkigt. Många upplever det som ett svårt moment, trots att vi alla använder oss av 

grammatik varje gång vi använder språket. Om detta skriver bl.a. Parkvall (2006:59–82). Som ett 

försök att motivera grammatikens berättigade existens ger han denna liknelse: 

Om man ställer frågan som utgör denna boks titel [Vad är språk? Förf. anm.] får man alltså ofta svar 

som har med ord att göra. Ord är den del av ett språk som folk är mest medvetna om. Men om du fick 

frågan vad fotboll är, så skulle du knappast svara ”en massa spelare” och förmodligen inte heller 

”passningar, lobbar och stolpskott”. För en besökare från Yttre Rymden skulle du antagligen försöka 

dig på en förklaring som tar avstamp i spelets regler. Detta motsvarar i vårt sammanhang ett språks 

grammatik. (Parkvall 2006:59) 

Den huvudsakliga indelningen av grammatik är den mellan den mentala grammatiken och 

beskrivningar av grammatik. Den mentala grammatiken är den grammatik vi har med oss i vårt 

modersmål utan att reflektera över det. En del forskare anser att den är medfödd. Beskrivningar av 

grammatik är av två slag: antingen deskriptiv eller normativ grammatik. Den normativa grammatiken 

är den som ger regler för hur något ska sägas eller skrivas och den deskriptiva grammatiken talar om 

hur språkbruket faktiskt ser ut bland språkets användare. Den form av grammatikundervisning som är 

vanlig i skolor är i huvudsak normativ till sitt slag eftersom den har ett syfte att lära ut ett korrekt språk 

till eleverna enligt läroböcker och grammatikor (Boström & Josefsson, 2006:10–16). 

Det argumenteras för att grammatikundervisningen inte behövs i svenskundervisningen (för elever 

som har svenska som modersmål) utan behövs endast när man ska lära sig ett nytt språk. (Se t.ex. 

Boström & Josefsson 2006). För att kunna lära ut ett nytt språk effektivt måste man kunna förklara 

regler och mönster och varför man säger si men inte så. Precis som med Parkvalls liknelse med 

fotbollen här ovan finns det vissa regler inom språket som man måste behärska för att kunna göra sig 

förstådd och man behöver ett fackspråk för att tala om språket precis som inom alla yrkesgrupper. 

Boström & Josefsson konstaterar dock att det råder ganska stor enighet om att grammatikundervisning 

som bygger på att förstå sitt eget modersmål underlättar tillägnandet av främmande språk, varför det 

alltså är motiverat att lära sig sitt eget modersmåls grammatik först. Om man förstår sitt eget språk och 

dess struktur är det lättare att förstå principerna för hur ett nytt språks struktur och regler fungerar 

(Boström & Josefsson 2006:32). 

Det råder dock oenighet kring hur grammatiken ska bearbetas i språkundervisningen samt kring hur 

stort utrymme det ska ges. Om detta skriver bl.a. Hedström (2004) som kartlagt 

grammatikundervisning ur olika aspekter och konstaterar följande: ”Men fortfarande är det som sagt 

otillfredsställande att vi har så lite forskning om hur det verkligen går till i klassrummen, hur lärare 

och elever tacklar grammatik ’on a daily basis.’” (Hedström 2004:73). Tornberg (2009) föreslår att 

grammatikundervisningen ska finnas med i alla delar av den språkliga kommunikationen eftersom 

språkutvecklingen och språkanvändningen är en mångdimensionell företeelse och inte styckas upp i 
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delmoment som ”tala”, ”läsa” ”ordinläring” och ”grammatik” separat. Därför är det viktigt att inte 

förlora fokus på språkets helhetsaspekt. (Tornberg 2009:137). 

Det riktas en del kritik mot skolgrammatiken och dess utformning. Bl.a. Broady menar att den är för 

termfokuserad och betonar teori och abstrakta begrepp alltför starkt och att det är en del av den dolda 

läroplanens sorteringsfunktion (Broady 1991:4-5). Mer om Broady och den dolda läroplanen i 3.4.  

3.3 Om lärstilar 

Vi människor lär oss nya saker på skilda sätt. En del föredrar att arbeta i grupp, en del att sitta 

ensamma och läsa. Vissa föredrar att inte läsa alls, utan vill hellre lyssna till föreläsningar. En del 

behöver röra på sig mycket emellanåt och föredrar att exempelvis gå tipspromenader eller att få ta på 

saker och ting, använda sina händer, för att lättare bearbeta ny information och minnas bättre. De flesta 

av oss minns nog de klasskompisar som aldrig kunde sitta still under lektionerna och som lärarna 

suckade djupt åt när de blev bångstyriga. I själva verket kanske eleven hade en kinestetisk 

lärstilspreferens och behövde få röra på sig regelbundet för att kunna koncentrera sig. Eleven kanske 

behövde få arbeta med händerna för att kunna ta till sig kunskaperna. Enligt Boström har många av de 

elever som har inlärningssvårigheter och som i högre omfattning hoppar av skolan just en kinestetisk 

eller taktil lärstilspreferens. Eftersom det är vanligt förekommande att undervisning till största del sker 

genom att eleverna lyssnar på läraren eller läser i sina böcker är det inte överraskande att dessa elever 

har svårt att koncentrera sig (Boström 2004:57). 

Dunn, Dunn & Treffinger har studerat lärstilar och formulerat sin syn på barnets unika potential, 

talanger och förmågor så här:  

Det är ovanligt att kunna uppfostra två barn på precis samma sätt. […] Föräldrar tror ofta att de måste 

behandla alla sina barn på samma sätt men det stämmer inte. Det finns inget som är så ojämlikt som 

när olika personer får samma behandling (Dunn, Dunn & Treffinger 1995:7).  

Vidare uppmanar de att man inte ska fråga ”är mitt barn begåvat eller talangfullt?” eller ”hur begåvat 

är mitt barn?”. De föreslår att man i stället ska ställa sig frågan ”hur är mitt barn begåvat?” och ”hur 

kan jag stimulera det bästa i mitt barn?” (Dunn, Dunn & Treffinger 1995:15). Det är detta som är 

kärnan i lärstilsteorin: alla människor föredrar olika sätt att lära sig på och behöver olika typer av 

stimuli för att kunna koncentrera sig och lära sig på ett optimalt sätt. Alla har en inlärningsstil som 

baseras på speciella, starka sidor som är unika för varje person (Dunn, Dunn & Treffinger 1995:23). 

Dunn & Dunns lärstilsmodell består av fem olika huvudstimuli som är miljö, känslor, sociala faktorer, 

fysiska faktorer och psykologiska faktorer. Dessa stimuli innehåller sedan underkategorier som 

påverkar varje enskild individs inlärning av nytt och svårt material i olika omfattning: 

 Den direkta omgivningen: ljud, ljus, temperatur och möbler. 

 Emotionella faktorer: motivation, uthållighet, ansvar och anpassning och struktur. 

 Sociala faktorer: att lära sig enskilt, i par, i grupp, som en del av ett arbetslag, med en ledare eller 

med variation. 

 Fysiska faktorer (perceptuella styrkor): auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk preferens, matintag, 

tid på dygnet samt rörlighet. 

 Psykologiska faktorer: informationsbearbetning (analytiskt eller holistiskt), impulsiv eller 

reflekterande. (Dunn & Griggs 2004:2-3, Boström 2004:17–18) 

Min studie har sin utgångspunkt i Boströms applicering av Dunn & Dunns lärstilsteori på svenska 

förhållanden. Den av hennes studier som refereras till här (Boström 2004) fokuserar på just elevernas 
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perceptuella preferenser, varför det kan anses vara motiverat att också för denna studie välja samma 

fokus. De fyra perceptuella sinnena är: 

 Det auditiva - hörseln. En auditiv elev tar bäst in information och minns bäst av det han eller hon hör. 

Metoder som passar auditiva elever är att lyssna på föreläsningar och inspelade band eller ljudböcker, 

samt att delta i diskussioner. 

 Det visuella - synen. För en visuell elev är synen det starkaste redskapet. De metoder som passar 

visuella elever kan vara att läsa, skriva, titta på tankekartor, tabeller och diagram samt att se på tv eller 

bilder. 

 Det taktila – känseln eller ”hands-on-learning”. En taktil elev föredrar att arbeta med händerna, ofta i 

samband med att man lyssnar på t.ex. en föreläsning. Taktila metoder kan vara arbete med datorer, spel, 

pussel och kort. 

 Det kinestetiska – rörelser eller ”learning by doing”. En kinestetisk elev föredrar att arbeta med 

kroppen. Metoder för kinestetiskt lärande kan vara experiment, rollspel, dramatiseringar, tipsslingor och 

fältstudier (Boström 2004: 19). 

Generellt kan sägas att auditiva elever gärna arbetar med ljud omkring sig och kan arbeta både 

ensamma och i grupp. Visuella elever föredrar att ha tyst och lugnt omkring sig och gärna sitta vid ett 

skrivbord. De taktila och kinestetiska eleverna behöver mycket rörlighet och täta pauser och 

bensträckare, de ligger gärna i en soffa och läser och de arbetar gärna i grupp. 

Dunn & Dunns teoretiska grundantaganden är följande: 

 Most individuals can learn; 

 Different instructional environments, resources, and approaches respond to different learning-style 

strengths; 

 Everyone has strengths, but different people have very different strengths; 

 Individual instructional preferences exist and can be measured reliably;  

 Given responsive environments, resources, and approaches, students attain statistically higher 

achievement- and attitude test in congruent, rather than in incongruent treatments (Dunn & Griggs 

2004:3). 

Boström & Josefsson poängterar i sin beskrivning av lärstilsanpassad undervisning och dess idé att det 

inte handlar om att en elev endast har en stark preferens, utan att han eller hon kan ha flera därav: 

Lärstilsteorin betonar den metodiska pluralismen och menar att det inte finns någon metod som i sig 

är bättre än någon annan. När lärare och elever blir medvetna om hur var och en lär sig på bästa sätt 

och de själva får ta ett ökat ansvar för sitt lärande, kommer naturligtvis många olika metoder att 

kunna användas samtidigt på olika nivåer (Boström 2004:49). 

Det är en grundläggande rättighet i Sverige att alla barn ska få gå i skola och utbilda sig. 

Styrdokumentens uttryck för inlärning efter elevens individuella behov och förmågor kan framför allt 

ur ett demokratiskt perspektiv ses som ett adekvat argument för en lärstilsanpassad undervisning 

eftersom det handlar om att varje elev ska få möjlighet att utvecklas och lära sig efter egen förmåga. 

Om en elev inte får möjlighet till undervisning genom stimuli av sina starkaste perceptuella sinnen och 

inte får extra stöd riskerar eleven att inte tillgodogöra sig de kunskaper han eller hon har rätt till enligt 

det svenska skolsystemet. Även Boström & Josefsson behandlar denna aspekt av lärstilsteorin, när de 

hävdar att ”det lärstilsanpassade arbetssättet fokuserar färdigheter och kompetenser så att varje enskild 

individs möjligheter att delta i samhället förbättras.” (Boström & Josefsson 2006:77). 

För att ta reda på en elevs unika lärstilspreferens använder man PEPS-testet som beskrivs mer utförligt 

i metodavsnittet. 
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Boströms (2004) studie bestod i huvudsak av en jämförelse mellan två undervisningsmetoder. Syftet 

var att undersöka huruvida det finns någon skillnad i prestationer, minnesbehållning, attityder, 

förståelse för nyttan av grammatikkunskaperna och bedömning av grammatikmomentet mellan elever 

som arbetat med traditionell undervisning respektive lärstilsanpassad undervisning. I studien ingick 

nio skolklasser och genomfördes med fyra olika gruppkonstellationer som Boström beskriver så här:  

1) metoder enbart med utgångspunkt i de individuella lärstilarna, 2) först halva området lärstilar och 

sedan traditionell undervisning, 3) först halva momentet traditionell undervisning och sedan lärstilar 

samt 4) enbart traditionell undervisning. Denna studie är sålunda balanserad med upprepade 

mätningar på samtliga beroende variabler. (Boström 2004:92–93). 

Boström ställde upp bl.a. följande hypoteser inför studien: 

 Om elever får arbeta utifrån sina lärstilspreferenser (styrkor), så föreligger skillnader på 

provresultaten i grammatik jämfört med traditionell undervisning. 

 Om elever arbetar med utgångspunkt i sina lärstilar, så visar minnesbehållningen av 

grammatikmomentet skillnader jämfört med traditionell undervisning. 

 Om elever får arbeta med hänsyn tagna till sina lärstilar, så föreligger skillnader i attityder till 

grammatik jämfört med traditionell undervisning. (Boström 2004:92–93). 

Ovanstående hypoteser kunde bekräftas. Studien visade bl.a. att de elever som fick lärstilsanpassad 

undervisning fick bättre resultat på proven och visade på positiva attityder till grammatikmomentet.  

3.4 Om den dolda läroplanen 

Donald Broady har skrivit om ”den dolda läroplanen”, som är ett flitigt använt begrepp inom 

utbildningsvetenskapens olika inriktningar. Kärnan i teorin är att skolan inte enbart utbildar elever i 

ämneskunskaper, utan även fostrar eleverna socialt. Bakom denna fostran, menar Broady, står den 

dolda läroplanen med sina tydliga, om än outtalade, normer. Detta är Broadys sammanfattning av den 

dolda läroplanens krav på eleverna: 

 Kravet att arbeta individuellt 

 Kravet att vara uppmärksam 

 Kravet att kunna vänta 

 Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt 

 Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter 

 Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet (Broady 1987:116) 

Av dessa krav är framför allt den andra, tredje och den fjärde intressanta att beakta för denna studie 

där elevers lärstilspreferenser analyseras. Som tidigare har nämnts är det vanligt att de elever som 

hoppar av skolan eller i övrigt har svårigheter i skolan är elever med en kinestetisk lärstilspreferens 

och därmed har ett stort behov av att arbeta med hela kroppen och röra på sig för att bibehålla 

koncentrationen.  

Jag har valt att ta med Broadys teori om den dolda läroplanen som en utgångspunkt för att diskutera 

grammatiken och dess funktion och utformning i främmandespråksundervisningen generellt och 

koppla den till de olika lärstilarnas behov. Den dolda läroplanen nämns bl.a. av Broady i kritiken mot 

grammatikens funktion och utformning. Han menar att den är för termfokuserad och svårtillgänglig 

och att eleverna inte förstår nyttan med att lära sig att minnas böjningstabeller och regler utantill 

(Broady 1991:4-5). Den som inte lär sig bäst genom att studera tabeller och böjningsmönster får det 
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svårt att ta till sig grammatiken och förstå den på ett djupare plan i enlighet med de fyra F:n som 

Carlgren (2011) beskriver, ”Fakta, Förståelse, Färdighet, Förtrogenhet”, vilket innebär att eleven, 

förutom att lära sig ord och fraser mekaniskt, även ska förstå varför man säger på ett visst sätt, hur 

man gör det och känna förtrogenhet med sitt språkbruk (Carlgren 2011:57). 

3.5 Om kapitalbegreppet 

I sin diskussion och kritik mot grammatikundervisningen i skolan lutar sig Broady mot Bourdieu, som 

använder sig av begreppet kapital som utbildningssociologiskt verktyg när han talar om sina teorier 

om hur samhällets eliter utnyttjar utbildningssystemet för att befästa sin egen ställning. Bourdieu för 

sitt resonemang i en fransk kontext medan Broady applicerar hans teorier i en skandinavisk kontext 

(Broady 1998:3). Broady sammanfattar kapitalbegreppet på följande sätt: 

Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu skiljer mellan olika arter av 

kapital: kulturellt kapital (kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den s.k. finkulturen, förmågor 

som i Frankrike förvärvas främst i elitskolor), socialt kapital (släktskapsband, vänskapsband, 

kåranda) och ekonomiskt kapital (materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins spelregler), 

jämte mer speciella kapitalarter såsom utbildningskapital (betyg, examina), vetenskapligt kapital 

(anseende i den lärda världen) (Broady 1998:3). 

Med hänvisning till denna studies syfte kommer fokus hädanefter att ligga på kulturellt kapital och 

inte på övriga kapital då studien annars skulle växa utanför sina ramar.  

Kapitalet kan jämföras med ett annat begrepp: det sociala arvet som lanserades på 1960-talet. Det 

sociala arvet är en föreställning om att man ärver pengar, makt och egendom från sina föräldrar. 

Likaså ärver man det motsatta: fattigdom, vanmakt och egendomslöshet från sina föräldrar. Skillnaden 

mellan det sociala arvet och det kulturella kapitalet är att det kulturella kapitalet inte är lika statiskt 

eftersom det även kan förvärvas genom t.ex. utbildning (Broady 1998:8).  

Innebörden av ordet 'kultur' i begreppet 'kulturellt kapital' i Bourdieus och Broadys kontexter ligger 

nära adjektivet 'kultiverad' och syftar i synnerhet på det kapital som kan förvärvas genom utbildning.  

Kultur i detta sammanhang är något som ges ett högt erkännande och värderas högt av samhällets 

högre skikt. Denna utbildning är dock inte självklar för alla då detta kapital, enligt Broady, är något 

som ärvs av studerande ur privilegierade familjer i form av vanor, attityder, vetande, färdigheter och 

god smak och måste förvärvas av dem som inte ärver det. Genom adekvat utbildning blir det kulturella 

kapitalet till utbildningskapital, som i sin tur ger tillgång till kulturen, i den mening som den 

definierats här ovan. Detta leder i sin tur vidare till andra former av kapital, bl.a. ekonomiskt kapital i 

form av välbetalda statusyrken (Broady 1998:8–10).  

Enligt min tolkning av resonemanget kan man säga att det finns en växelverkan mellan kulturellt 

kapital och utbildningskapital. Utbildningskapital leder till kulturellt kapital och tvärtom, såsom 

Broady uttrycker det (Broady 1998:8–10). Man antar att möjligheterna för en elev att få stöd, 

uppmuntran till att studera och läxhjälp hemifrån är få om han eller hon kommer från en familj med 

svagt kulturellt kapital och det inte finns någon studietradition i familjen. Att besitta ett högt kulturellt 

kapital kan därmed innebära att man har med sig ett kultiverat, varierat och korrekt språk hemifrån. 

Vid språkundervisningen i skolan förfinar man det och lär sig grammatik och skaffar sig ett nyanserat 

ordförråd, vilket enligt mig kan ses som en tillgång som ger ett högre utbildningskapital. Det är en 

allmän uppfattning att språket utgör en klassmarkör och att kunskaper i språkets grammatik gör att 

man lättare kan se variationer i språket och använda dem för att anpassa sitt språk till olika situationer 

och ha ett adekvat språkbruk, varför man kan argumentera för att grammatik är ett viktigt medel för att 
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öka sitt kulturella kapital. Om språket som klassmarkör har det skrivits bl.a. följande: ”Ulla-Britt 

Kotsinas menar att klasskillnader uttrycks genom ordval, men också genom uttal […]” (Språkrådet 

2010) och ”Klasskillnader finns alltid och de syns väldigt tydligt i språket.” (SvD 2010-01-20).  

Om eleven har en lärstilspreferens som gör att denne har svårt att följa med i 

grammatikundervisningen och ta till sig dess ofta abstrakta begreppsapparat riskerar elevens 

studieresultat att försämras. Broady, som har Bourdieu som sin referens, skriver följande: ”Lärarna 

underlät att lära ut så triviala ting som studieteknik och liknande, vilket gick ut över de elever som inte 

hade tillgång till särskilt mycket kultur utöver den som förmedlades i utbildningssystemet” (Broady 

1998:10). Om eleven har ett högt kulturellt kapital i form av läxhjälp från föräldrar som själva är 

högutbildade och studievana, har ett välvårdat och grammatiskt korrekt språk, eller har råd att betala 

privatundervisning kan elevens chanser att höja sina studieresultat öka. Tillgången till betald 

privatundervisning är förknippad med ekonomiskt kapital, vilket till stor del är bundet till det 

kulturella kapitalet. Jag har dock valt att inte belysa mina forskningsfrågor ur det ekonomiska 

perspektivet eftersom det inte finns utrymme för det inom de för uppsatsarbetet givna ramarna. 

Sammanfattningsvis, och för att anknyta detta till min studie, menar Broady att elever med svagt 

kulturellt kapital riskerar att hamna utanför utbildningssystemet och därmed förlora tillgången till en 

stor del av arbetsmarknaden och samhället. Min avsikt med denna studie har varit att försöka ta reda 

på om det kan finnas något samband mellan i) att en elevs lärstilspreferens inte blir tillgodosedd, ii) 

elevens kulturella kapital och att iii) han eller hon inte planerar att studera vidare efter grundskolan 

eller gymnasiet. 

3.6 Om social reproduktion av kulturellt kapital 

Biström-Risslén (2008) har i Broadys anda studerat social reproduktion och något som kan liknas vid 

det kulturella kapitalets betydelse för elevernas skolprestationer, studiemotivation och vilja att fortsätta 

studera efter gymnasiet. Biström-Rissléns syfte var att studera hur gymnasieungdomar med 

arbetarbakgrund beskriver sina framtida studie- eller yrkesval och försöka ta reda på vilka faktorer 

som kan ha påverkat deras självuppfattning avseende studier och kommande valmöjligheter. Biström-

Risslén genomförde sin undersökning genom intervjuer av nio högstadieelever med arbetarbakgrund. 

Arbetarbakgrund definierade författaren på följande sätt: ”Arbetarbakgrund innebär alltså i den här 

studien att föräldrarna inte har akademisk utbildning. Denna definition möjliggör också jämförelser 

med statistiskt material från Statistiska centralbyrån (SCB) i vilket klassbakgrund även där definieras 

utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.” (Biström Risslén 2008:2). 

Det framgår av studien att många elever föredrar att arbeta med händerna och därför vill välja en 

yrkesinriktad utbildning på gymnasiet där de inte behöver läsa så mycket (Biström-Risslén 2008:29). 

Många av eleverna berättade att de blivit stämplade som problemelever som inte kan sitta still eller 

hålla tyst under lektionerna och hade negativa erfarenheter från sin skoltid. Detta har i sin tur lett till 

att de känner ett ointresse för skolan och en ovilja att söka till gymnasiet och högre utbildningar. 

Biström-Risslén anger detta som en möjlig konsekvens av den dolda läroplanens påverkan. Det var 

också vanligt att eleverna beskrev sig själva med ord och fraser som ”praktiskt lagd” och ”har inget 

läshuvud”. Majoriteten av eleverna berättade att föräldrarna inte har uttryckt några starka åsikter eller 

krav vad gäller deras barns utbildning, utan har uttryckt en önskan att barnen ska få ett ordentligt jobb. 

Akademiska studier har inte nämnts som en självklar fortsättning efter grundskolan och gymnasiet. 

Det stöd som eleverna har fått hemifrån har varit främst av moralisk art och knappt någon praktisk 
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hjälp i form av hjälp med läxläsning då föräldrarna inte själva är välutbildade eller har tillräckliga 

kunskaper för att kunna hjälpa till med skolarbetet (Biström-Risslén 2008:30–31). 

Trots att teorierna om klassamhället inte argumenteras för lika starkt som tidigare konstaterar Biström-

Rissén utifrån sin studie att det fortfarande finns vissa samband mellan föräldrars klasstillhörighet och 

utbildningsnivå och deras barns studiemotivation och studieprestationer. Erfarenheterna från grund- 

och gymnasieskolan tycks ha påverkat ungdomarnas syn på de framtida studie- och yrkesvalen på 

olika sätt. Eleverna i studien talar om sig själva med ord som ”dum” och ”lat” eller någon som saknar 

”läshuvud” och författaren konstaterar att eleverna riktar sina misslyckanden i skolan mot sig själva 

(Biström-Risslén 2008:32–33). 

Jag använder Biström-Rissléns studie främst som en form av bollplank för att göra jämförelser mellan 

hennes och mina egna resultat, då Biström-Rissléns studie också undersöker den sociala 

reproduktionen, d.v.s. vilket sambandet kan vara mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnens 

studieambitioner. Däremot belyser min studie frågan utifrån ytterligare ett perspektiv, nämligen 

lärstilar och deras eventuella samstämmighet med elevernas planer på fortsatt utbildning. Detta 

tillsammans med att jag analyserar andra data gör att min studie skiljer sig från Biström-Rissléns. 

4 Metod 

4.1 Urval 

I denna undersökning har lärare och elever från två gymnasieskolor i Stockholms förorter deltagit. I 

varje skola har en lärare och dennas elever varit objekt för observationer och enkätundersökningar. Av 

konfidentiella skäl benämns dessa skolor Norra respektive Södra skolan. Vid valet av skolor var 

strävan att ha så neutrala skolor som möjligt. Med neutral menas här att de inte är privatskolor och inte 

har någon särskild profil eller inriktning vad gäller pedagogiken, utan skolorna får i denna 

undersökning representera ett någorlunda genomsnitt bland svenska gymnasieskolor. Vi hade kommit 

i kontakt med skolorna och några ur personalen tidigare bl.a. genom VFU och personliga kontakter. 

Detta avgjorde valet av skola, då kontakterna underlättade för oss på det praktiska planet. Gemensamt 

för lärarna var att de båda undervisar i spanska. 

Eleverna var totalt 54 men det var många av dem som inte var närvarande vid både våra 

observationstillfällen och de tillfällen då frågeformulären och enkäten fylldes i. Dessutom var några 

elevers formulär ofullständigt ifyllda och vissa hade angett uppenbart oseriösa svar. Därmed är det ett 

antal elever av dem som vi har observerat som inte kan tas med för en djupare analys eftersom det 

saknas tillräcklig information om dem. Därför har det totala antalet elever reducerats till 42. Dock 

valde jag att ta med samtliga resultat som fanns att tillgå från lärstilsanalyserna för att få ett större 

underlag till sammanställningen av lärstilspreferenserna på gruppnivå i fråga 1 och därmed höja 

resultatens reliabilitet. Eleverna i de besökta klasserna går i högstadiet och på studieförberedande 

program på gymnasiet (samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen) och läser spanska 

mellan steg 1 och steg 3. Steg 1 och 2 motsvarar högstadiets nybörjarkurs i Moderna språk och steg 3 

är fortsättningskursen i gymnasiet som bygger vidare på högstadiekurserna. Elevunderlaget vid 

observationerna såg ut enligt följande: 
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Norra skolan 

Lektion A: Steg 1 gymnasiet, 11 elever (nationellt program) 

Lektion B: Steg 2 högstadiet, 21 elever  

Södra skolan 

Lektion C: Steg 3 gymnasiet, 6 elever (individuellt val) 

Lektion D: Steg 3 gymnasiet, 16 elever (nationellt program) 

 

Hos det totala antalet elever såg modersmålsfördelningen ut så här: 

 

4.2 Lärstilspreferenser 

För att samla in analysmaterial har jag använt mig av olika metoder för olika delar av frågeställningen. 

Den första delen av frågeställningen kommer att genomföras med en kvalitativ analys av 

klassrumsobservationer och en kvantitativ analys av elevernas lärstilspreferenser. Till den andra delen 

har kvalitativa analyser av enkätsvar gjorts för att kunna jämföra dessa resultat med resultaten i den 

första delen. 

För att kunna besvara min första fråga har jag tagit reda på vilka lärstilar eleverna i de observerade 

klasserna har genom att låta eleverna göra ett så kallat PEPS-test (Productivity Environmental 

Preference Survey). Svaren analyseras av ett datorprogram och används till att fastställa varje elevs 

lärstilspreferens. Lärstilspreferensen talar om hur eleven bäst tar till sig ny kunskap. Denna 

information jämför jag mot klassrumsobservationerna för att besvara min första fråga. 

Analysinstrumentet PEPS används enligt Dunn & Dunns lärstilsmodell genom att eleven får ta 

ställning till 100 påståenden om vad eleven föredrar när han eller hon ska lära sig något nytt. Frågorna 

handlar om belysningen i rummet, tiden på dygnet, arbetsställningen, rummets temperatur, 
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studievanor, mm. Här nedanför visas ett utdrag ur formuläret. 

 

Efter att eleverna fyllt i sina svar skulle dessa analyseras och till min och Catarina Hanes hjälp hade vi 

Lena Boström. Hon erbjöd sig att låna ut PEPS-formuläret tills oss samt att göra en analys av varje 

elev för att få dennes unika lärstilsprofil utifrån svaren i PEPS-formuläret. Vi hade nämligen inte 

tillgång till de nödvändiga datorprogrammen för att kunna göra detta dels på grund av den tid det hade 

tagit oss att lära oss att använda programmet, dels av ekonomiska skäl. Vi förde över elevernas svar 

till digitala formulär som Boström sedan lät bearbetas av datorprogrammet för att få fram elevernas 

individuella lärstilsprofiler.  

I resultatavsnittet anges elevernas PEPS-värden för samtliga preferenser så att man kan skapa en 

helhetsbild av varje elevs lärstil. Man får ett värde för samtliga fyra sinnespreferenser hos eleven och 

värdena tolkas enligt följande:  

20 – 39 = LÅG   

40 – 59 = FLEXIBEL 

60 – 80 = HÖG 

 

Samtliga fyra preferenser finns hos alla personer men de är varierande starka respektive svaga hos 

olika individer. Om en elev har ett flexibelt värde för någon av preferenserna betyder det att 

preferensen kan variera mellan olika situationer och olika ämnen. Betydelsen av den starkaste 

sinnespreferens kan öka och minska i grad beroende på t.ex. personligt intresse för ämnet och 

dagsform generellt. En elev som har ett flexibelt värde på någon eller alla av preferenserna har en 

relativt god förmåga att anpassa sig och är inte beroende av inlärning genom en viss lärstilspreferens. 

Det är vanligt att en elev har ett högt värde för flera olika sinnespreferenser. Vissa kombinationer är 

vanligt förekommande, t.ex. auditiv + taktil eller taktil + kinestetisk. För sammanställningen på 

gruppnivå (diagrammen) har jag valt att endast ta med varje elevs högsta värde även i de fall där 

värdet ligger inom gränserna för flexibel. I analyser på individnivå är det dock av betydelse att ta 

hänsyn till elevens hela lärstilsprofil, däribland även de flexibla preferenserna eller dubbla 

högstavärden. Jag har valt att kategorisera elever som har flexibla värden på samtliga 

lärstilspreferenser som elever som får sitt lärstilsbehov tillgodosett (benämns med förkortningen LÄR 

i tabellerna).  

Resultatet av PEPS-analyserna har Catarina Hane och jag sedan jämfört utifrån våra olika perspektiv. 

Jag har haft som syfte att dels jämföra lärstilspreferenserna med lärarens metoder för att kunna se om 

elevernas lärstilar får utrymme i undervisningen, dels att jämföra detta med den bakgrundsinformation 

jag fick om elevernas kulturella kapital och deras uttryckta planer på vidareutbildning. Detta för att 
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kunna dra eventuella slutsatser om huruvida elevernas intresse för högre studier tycks samspela i något 

mån med den grammatikundervisning de har fått i skolan. 

4.3 Enkätundersökning 

För att kunna besvara min andra fråga behövde jag tilläggsinformation om eleverna som de fick svara 

på i anslutning till PEPS-frågorna. Frågorna handlar om elevernas bakgrund och deras planer på att 

vidareutbilda sig. Dessa frågor var främst avsedda för mig och mitt perspektiv trots att både jag och 

Catarina Hane tog del av samma PEPS-resultat. Frågorna som eleverna fick svara på var: 

 Vad arbetar dina föräldrar med?  

 Vad har dina föräldrar för utbildning? 

 Tänker du studera vidare efter gymnasiet? Om inte, ange i så fall varför. 

 Vilket/vilka är dina modersmål? 

Catarina Hane fick även tilläggsinformation om elevernas betyg från lärarna till sin studie, men jag 

valde att inte ta del av denna information. Uppgifterna hade onekligen varit intressanta även för min 

studie, eftersom de hade gett mig information om elevernas utbildningskapital. Jag valde dock att 

enbart fokusera på elevernas kulturella kapital eftersom det har varit det huvudsakliga syftet med min 

studie. Däremot tog jag del av informationen om elevernas modersmål som efterfrågades i enkäten. 

Frågan ställdes först och främst för att Catarina Hane behövde den informationen till sin studie men 

jag ansåg att även jag kunde ha nytta av den informationen dels för att beskriva urvalsgruppen, dels för 

att studera elevernas och i synnerhet föräldrarnas bakgrunder närmare. Modersmålen har dock inte haft 

avgörande betydelse vid urvalet till denna studie och mitt syfte har inte varit att fördjupa mig i 

elevernas bakgrunder baserat på deras modersmål. 

I min analys har jag valt att utgå från Statistiska centralbyråns definition av en högutbildad person. 

Enligt SCB räknas en person som högutbildad om denne har minst tre års utbildning vid högskola eller 

universitet (Statistiska Centralbyrån 2009). I de fall där eleven av något skäl inte har angett 

föräldrarnas utbildningsnivå har jag utgått från yrket och från Högskoleverkets information om olika 

utbildningars längd vid olika lärosäten (Högskoleverket 2011).  

4.4 Klassrumsobservationer 

Som tidigare nämnts, har olika metoder använts för att besvara de olika frågorna. I första delen av 

denna undersökning har jag samarbetat med Catarina Hane eftersom vi båda har gjort en undersökning 

om lärstilar i klassrummet men med olika infallsvinklar. Vi har delat på det insamlade materialet för 

att få ett kvantitativt bredare analysunderlag och för att därmed kunna dra mer tillförlitliga slutsatser. 

Vi har också valt att göra observationerna tillsammans i varje klassrum för att kunna ha fler kategorier 

i vårt observationsschema och för att ”fyra ögon ser mer än två” (Björndal 2005:21). 

Ett första steg i våra studier var klassrumsobservationerna. De utfördes för att ta reda på vilka metoder 

läraren använder sig av för att lära ut grammatik. Vilka av elevernas perceptuella sinnen stimuleras? 

Består undervisningen av auditiva metoder där läraren står framme vid tavlan och talar medan 

eleverna lyssnar? Får eleverna läsa mycket? Använder läraren tavlan för att illustrera grammatikregler 

med bilder? Får eleverna röra på sig och använda kroppen i meningsskapande syfte? Är lektionspassen 

långa så att eleverna måste sitta still länge? Får de använda händerna för att ta på saker och ting för att 
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underlätta inlärningen? För detta syfte valde vi att basera tillvägagångssättet för observationerna på 

Björndals förslag att använda ett observationsschema med slutna kategorier. (Björndal 2005:52). 

Observationsschemat konstruerades initialt med slutna kategorier (Se Bilaga 1). Vi ville observera 

specifika företeelser i klassrummet, vilket gjorde att det är lämpligast att ha slutna kategorier i 

observationsschemat. Rubinstein Reich & Wesén (1986) anger fördelar och nackdelar med ett löpande 

protokoll kontra ett kategorischema, jämförbart med Björndals observationsschema med slutna 

kategorier. Enligt författarna är nackdelen med löpande protokoll att man lätt tappar fokus under 

observationen. Därför passar de till kortare observationer om cirka 5-10 minuters tidsperioder. Det kan 

bli tidskrävande att hantera ett löpande protokoll, varför ett kategorischema är lämpligare när det rör 

sig om observationer av hela lektioner. Samtidigt är nackdelen med ett kategorischema att man, som 

författarna uttrycker det, ”låser fast det man ska titta efter så att oförutsedda men viktiga händelser inte 

kommer med” (Rubinstein Reich & Wesén 1986:15–19). Fördelarna med att använda ett 

kategorischema med slutna kategorier övervägde ändå och eftersom vi var två som samarbetade vid 

observationerna var det möjligt för oss att studera flera olika faktorer samtidigt i klassrummet.  

Utöver läraren har även eleverna och deras klassrumsaktivitet varit föremål för observation, vilket 

gjorde att vi förutom de slutna kategorierna även förde ett löpande protokoll, trots Rubinstein Reich & 

Weséns varningar. Vår samlade bedömning var att ett löpande protokoll var lämpligast att använda för 

att observera elevernas aktivitet och i synnerhet oväntade företeelser i klassrummet. Fördelen med att 

ha ett löpande protokoll i stället för ett observationsschema med slutna kategorier är att det finns 

utrymme för att anteckna elevernas faktiska och oförutsedda aktivitet under lektionen. Vi ville se om 

de t.ex. skickar sms eller surfar på Internet med mobilen, stör andra elever i klassrummet eller på 

något annat sätt inte verkar koncentrera sig på undervisningen och de givna uppgifterna. 

Catarina Hane och jag hade i förväg fördelat observationsuppgifterna mellan oss på så sätt att den ena 

förde anteckningar i det slutna kategorischemat och den andra förde anteckningar i ett löpande 

protokoll. 

4.5 Procedur 

Vi kontaktade respektive lärare via mejl och bad att få komma till deras lektioner för att genomföra 

studien. Vi informerade lärarna om studiens syfte och genomförande och kom sedan överens om 

lämpligt tillfälle för besöken. Lärarna fick veta att vi skulle studera grammatikundervisning men inte 

mer detaljerat än så för att inte påverka dem och deras lektionsplanering eftersom vi ville ha så 

autentiskt material som möjligt att analysera. Lärarna fick mer information om studiens syfte efter 

själva observationerna. 

Catarina Hane och jag presenterade oss för eleverna och berättade för dem att vi var där för att 

observera hur grammatikundervisningen ser ut och placerade oss sedan längst bak i klassrummen. 

Medan Catarina gjorde anteckningar i observationsschemat med slutna kategorier började jag med att 

för varje klass rita en skiss över klassrummet. Varje sittplats numrerades och fick tillsammans med 

gruppbeteckningen ge namn åt den elev som satt vid just den platsen, B11 (klass B, elev 11).  

På den ena skolan besökte vi så långa lektionspass att vi kunde låta eleverna fylla i PEPS-formulären i 

samband med vårt besök. På den andra skolan var lektionspassen kortare och vi fick be läraren om 

hjälp med att låta eleverna fylla i PEPS:en vid ett senare tillfälle. 
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Efter att ha fått PEPS-analyserna från Boström fortsatte Catarina Hane och jag att arbeta individuellt 

med våra respektive studier då våra forskningsfrågor har olika perspektiv och uppsatsen skulle skrivas 

individuellt. 

4.6 Etiska hänsynstaganden 

Vid genomförandet av observationerna har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla informationskravet varskoddes såväl lärarna som 

eleverna om besöket i förväg. Väl på plats informerade vi dem om studiens syfte och innehåll. 

Däremot fick de inte i förväg veta explicit vad vi skulle observera i klassrummet då detta kunde 

påverka resultatet. Initialt fick de deltagande veta att vi är där för att lära oss mer om 

grammatikundervisning i främmande språk.  

I enlighet med samtyckeskravet informerades respektive skolas rektor om vårt besök och de gav sin 

tillåtelse att genomföra studien tillsammans med respektive lärare. Alla elever fick möjligheten att 

avstå från att fylla i PEPS-formuläret och svara på enkätfrågorna. 

Alla observationsobjekt har avidentifierats och informanternas namn, betygsuppgifter, uppgifter om 

skolorna samt enkätsvar har behandlats konfidentiellt. Endast jag, Catarina Hane och Lena Boström 

har haft tillgång till informationen om eleverna för att uppfylla nyttjandekravet som tillåter 

användning av de insamlade uppgifterna endast för forskningsändamål. 

5 Analys och resultat 

Resultaten av undersökningarna redogörs för enligt följande: 

Del 1 

1. Beskrivning av lektionerna och det som observerades under lektionerna. 

2. Redovisning av resultaten från PEPS-analyserna och fördelningen av lärstilspreferenser på 

gruppnivå. 

Del 2 

3. Redovisning av enkätsvaren tillsammans med elevernas individuella resultat av PEPS-analyserna. 

4. Jämförelse mellan elevernas enkätsvar och deras möjlighet till inlärning av grammatik genom sin 

starkaste lärstilspreferens. 

I redogörelsen för resultaten kommer eleverna att benämnas med en kod som talar om vilken klass 

eleven går i enligt den princip som har beskrivits i metodavsnittet. (Exempel: B11 = klass B, elev på 

sittplats 11). 
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5.1 Klassrumsobservationer: lärstilspreferenser 

Den första delen av frågeställningen är av kvantitativ art och syftar till att besvara frågan ”Får 

eleverna möjlighet till inlärning av grammatik genom sin starkaste lärstilspreferens?” på gruppnivå 

genom att jämföra observationsanteckningar med resultaten från PEPS-analyserna. 

Den totala fördelningen av PEPS-resultaten ser ut så här: 

 

I Boströms studie (2004) såg fördelningen bland det totala antalet elever ut så här: 

Auditiv
21%

Visuell
3%

Taktil
15% Kinestetisk

5%

Flexibel
56%

Lärstilar, Boströms studie

  

(Boström 2004:112) 

I stort sett ser fördelningen likadan ut. De flexibla och de auditiva eleverna är i majoritet i båda 

analysgrupperna och utgör nästan lika stora delar i respektive grupp: 77 % av totalantalet i Boströms 

studie och 76 % i min. Taktila, kinestetiska och visuella elever är i likadant förhållande till varandra i 

båda analysgrupperna med taktila elever över 10-procentsgränsen, visuella elever under 5-

procentsgränsen och kinestetiska elever däremellan. Därmed kan man konstatera att trots att 

elevunderlaget i denna studie är förhållandevis litet tycks elevurvalet utgöra en representativ sampel, 

åtminstone i förhållande till resultaten i Boströms studie. 

5.1.1 Norra skolan, klass A. Steg 1, gymnasiet.  

11 elever. Tid: 09.40-10.35. 

Under denna lektion förekom det en hel del småprat eleverna emellan. Ett antal elever pratade med 

varandra flera gånger och verkade inte koncentrera sig på skolarbetet och en elev såg ut att vara 

mycket rastlös. Han rörde sig mycket på stolen och ”hoppade” med fötterna där han satt. Dessvärre var 

ingen av dessa elever med när PEPS-formulären fylldes i, vilket gör att vi aldrig fick se om det kan 

finnas samband ett mellan deras beteende och deras lärstilar.  

 



17 

 

Lektionens innehåll:  

 Skriftligt läxförhör. 

 Hörförståelseövningar från CD-skiva och med frågor som läraren ställde till eleverna. 

 Högläsning ur läroboken och översättning från spanska till svenska (muntligt). 

 Individuellt arbete med grammatikövningar (skriftligt). 

Undervisningen kan kategoriseras som traditionell och den dialogiska interaktionen i klassrummet 

som helhet var ganska låg. Arbetssätten som förekom var både deduktiva och induktiva. Whiteboard 

användes sparsamt.  De elever som ur ett lärstilsteoretiskt perspektiv gynnas mest av undervisningen i 

den här gruppen är framför allt auditiva men även visuella. 

 

Resultaten från PEPS-formulären ger följande preferensfördelning i klass A: 

 

Som tidigare har nämnts, skedde ett stort bortfall av elever eftersom många av dem inte var med på 

den lektion då PEPS-formulären fylldes i. Det relativt sett största bortfallet skedde i klass A, där 

ungefär ¾ av eleverna inte var närvarande. Det är därför svårt att ge ett säkert svar på frågan om 

eleverna i den här klassen får möjlighet till inlärning genom sin starkaste preferens, men utifrån det 

material vi har kan vi konstatera att 3 elever, de auditiva och den flexibla, får sina lärstilspreferenser 

tillgodosedda i undervisningen. 

5.1.2 Norra skolan, klass B. Steg 2, årskurs 9.  

21 elever. Tid: 10.50–11.35. 

Även i klass B förekom en del småprat mellan eleverna. Eftersom eleverna i klass B var nästan 

dubbelt så många som i klass A, hördes sorlet mer. Två elever kom tio minuter för sent och verkade ha 

svårt att fokusera på lektionsinnehållet. De pratade mycket med de andra eleverna om sådant som inte 

rörde övningarna. En grupp på 4-5 elever verkade jobba flitigt med grammatikövningarna. 

Lektionens innehåll: 

 Skriftligt, individuellt arbete med material från övningsbok: korsord, luckövningar, byta ut 

presensform mot preteritum. 

 Översättning av meningar.  

Eleverna arbetade med detta hela lektionen i egen takt, medan läraren gick runt i klassrummet och 

hjälpte till där det behövdes. Vid ett tillfälle gick läraren fram till tavlan och påkallade allas 

uppmärksamhet och skrev formerna för perfektböjningen av verb som repetition och riktade sig till 

alla elever eftersom det verkade som om många inte hade lärt sig böjningsmönstret. 

Genomgångar och instruktioner skedde främst på svenska. Undervisningen kan kategoriseras som 

traditionell och deduktiv. Den dialogiska interaktionen i helklass var ganska låg även här, däremot 
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gick läraren runt bland eleverna medan de arbetade individuellt och hjälpte till där det behövdes. 

Tavlan används sparsamt. De elever som utifrån ett lärstilsteoretiskt perspektiv gynnades mest av 

undervisningen i den här gruppen är främst de visuella som får läsa mycket och i viss mån de taktila 

som fick använda händerna eftersom det förekom mycket skrivande. 

Resultaten från PEPS-formulären ger följande preferensfördelning i klass B: 

 

Diagrammet visar att över hälften av eleverna i klass B är flexibla och fem elever har en auditiv 

lärstilspreferens. De flexibla elever som hade höga värden på visuell lärstil fick till stor del sin 

preferens tillgodosedd då de fick läsa till sig information i läroböckerna på egen hand. Däremot var 

eleverna inte fysiskt aktiva och de jobbade inte heller mycket med händerna, förutom när de skrev svar 

på övningarna, vilket betyder att en taktil elevs preferens tillgodoses till viss del medan en kinestetisk 

elevs preferens inte tillgodoses. Det bör nämnas att det var samma lärare i både klass A och B, vilket 

innebär att auditiva undervisningsmetoder troligtvis också förekommer med klass B, även om just den 

observerade lektionens innehåll dominerades av visuella arbetssätt. 

5.1.3 Södra skolan, klass C. Steg 3, gymnasiet.  

6 elever. Tid: 08.00-10.20 (09.50-10.20 tid för att fylla i PEPS). 

Elevantalet i den här klassen var litet och stämningen kändes gemytlig. Utifrån det som observerades 

kunde vi se att av de sex eleverna i denna klass var det bara elev C11 som utmärkte sig på olika sätt: 

dels för att hon verkade ha en mycket god hörförståelse och ivrigt ville svara på lärarens frågor vid 

hörförståelseövningarna och dels för att hon hade svårt att sitta stilla och rörde sig mycket i stolen där 

hon satt och ändrade sittställning ofta. 

Lektionens innehåll: 

 Dialog mellan läraren och eleverna; att återberätta vad man har gjort under helgen. Fokus på 

användning av preteritum. Läraren använde White Board och skrev upp de olika 

preteritumformer som förekom. 

 Skriftligt arbete med material från övningsboken: luckövningar där preteritum av verbet ska 

fyllas Muntlig genomgång av övningen i helklass. Eleverna svarade och läraren visade de rätta 

svaren på Power Point. 

 Arbete med ett kapitel i läroboken: muntlig beskrivning av textens huvudperson utifrån en bild 

och därefter tyst läsning individuellt. 

 Hörförståelseövningar, frågorna visas på Power Point. Eleverna fick först svara på frågorna i 

par, sedan gicks frågorna igenom i helklass. 

Undervisningen kan kategoriseras som traditionell. Det förekom både deduktiva och induktiva 

arbetssätt, men mestadels induktiva. Största delen av lektionen var på målspråket. Dialogisk 
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interaktion förekom i relativt hög grad. PowerPoint och Whiteboard användes aktivt. De elever som 

utifrån ett lärstilsteoretiskt perspektiv gynnas mest av undervisningen i den här gruppen är de auditiva 

och visuella genom de många dialogerna samt PowerPointen som hjälpmedel för att bearbeta viktiga 

nyckelbegrepp och relevanta böjningsformer. 

Resultaten från PEPS-formulären ger följande preferensfördelning i klass C: 

 

Som vi kan se är den dominerande lärstilspreferensen i denna klass auditiv medan det finns en visuell 

och en kinestetisk elev i klassen. Ingen av eleverna har taktil lärstilspreferens som sin starkaste. 

Därmed kan man konstatera att majoriteten av eleverna får möjlighet till inlärning genom sin starkaste 

preferens, förutom en elev, C11, vars starkaste preferens är kinestetisk.  

5.1.4 Södra skolan, klass D. Steg 3, gymnasiet. 

16 elever. Tid: 12.15–13.20 (13.00–13.20 tid för att fylla i PEPS)  

Utifrån det som kunde observeras var det ingen av dessa 16 elever som utmärkte sig under lektionen. 

Arbetet tycktes flyta på bra för samtliga elever även om det generellt förekom en del småprat elever 

emellan, men varken jag eller min studiekamrat upplevde detta som störande för den övriga gruppen. 

Lektionens innehåll: 

 Övning i att ställa frågor till varandra med fokus på preteritum (muntligt). 

 Muntlig övning i att beskriva en person utifrån en bild och en läst text. Elevernas svar 

antecknades på Whiteboard. 

 Textläsning i läroboken. 

Dialogisk interaktion förekom och undervisningen var främst induktiv. Undervisningen kan 

kategoriseras som traditionell. De elever som utifrån ett lärstilsteoretiskt perspektiv gynnades mest av 

undervisningen i den här gruppen är de auditiva och visuella. 

Resultaten från PEPS-formulären ger följande preferensfördelning i klass D: 
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Resultatet från PEPS-enkäten visar att de dominerande lärstilspreferenserna i denna klass är auditiva 

och flexibla. På tredje plats kommer taktil, medan ingen av eleverna har kinestetisk lärstil som sin 

starkaste preferens. Därmed kan man konstatera att majoriteten av eleverna får möjlighet till inlärning 

genom sin starkaste lärstilspreferens, förutom tre elever som har taktila lärstilspreferenser. 

5.1.5 Sammanfattning 

Om vi jämför de undervisningsmetoder som förekom i de observerade klasserna med elevernas 

lärstilspreferenser kan vi konstatera att en majoritet av eleverna får möjlighet till inlärning genom sin 

starkaste preferens i samtliga klasser. Auditiva och flexibla elever gynnas oftast av undervisningen och 

de visuella och taktila får för det mesta sitt lärstilsbehov tillgodosett. De kinestetiska eleverna får inte 

möjlighet till inlärning genom sin starkaste lärstilspreferens, vilket var fallet i samtliga klasser. 

En stor andel av eleverna visade sig ha en auditiv lärstilspreferens, vilket stämmer överens även med 

den tidigare forskning som presenterats här. Bl.a. Boström (2004) som konstaterar att nästan en 

fjärdedel av eleverna i hennes undersökning hade auditiv lärstilspreferens. Det kan finnas en logisk 

förklaring till den stora andelen auditiva elever i språkklasser som de som undersökts i denna studie. 

Man kan anta att det är vanligt att elever med auditiv lärstilspreferens generellt har lättare att lära sig 

språk eftersom språkstudier i början till en stor del går ut på att lyssna, härma och lära, vilket är till 

auditiva elevers fördel. Naturligtvis består språkstudier även av andra former av inlärning och en stor 

del läsning, men inkörsporten till språkstudier är relativt enkel för auditiva elever. 

5.2 Enkätsvar: elevernas intresse för att studera 

vidare efter gymnasiet 

För att besvara denna fråga har jag jämfört elevens lärstilspreferens med svaren på den första frågan, 

elevens planer på vidareutbildning och information om elevens föräldrars bakgrund för att kunna 

besvara den andra frågeställningen i min studie: kan man skönja några samband mellan i) att en elevs 

lärstilspreferens inte blir tillgodosedd, ii) elevens kulturella kapital och att iii) han eller hon inte 

planerar att studera vidare efter grundskolan eller gymnasiet. 

För varje klass görs en sammanställning av de elever som har angett att de tänker studera vidare efter 

gymnasiet enligt följande fördelning: 

 de elever som får sin lärstilspreferens tillgodosedd (förkortning LÄR för lärstil) 

 de elever som har högutbildade föräldrar (förkortning FÖR för föräldrar) 

 de elever som uppfyller kriterierna för båda ovanstående. (LÄR+FÖR) 

 de elever som inte tänker studera vidare placeras i en egen kategori (NEJ). 

Relationerna kan illustreras med följande formel: 

     a = x 

   b = x 

                    a+b = x 

   c = y 

I min analys har jag utgått från följande kriterier: 
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 en elev får sin lärstilspreferens tillgodosedd (LÄR) när lärarens undervisningsmetoder, som 

har fastställts utifrån observationsanteckningarna, motsvarar elevens lärstilspreferens. 

 en elev har högt kulturellt kapital om han eller hon har högutbildade föräldrar (FÖR)  

 

PEPS-värdena tolkas enligt följande:  

20 – 39 = LÅG   

40 – 59 = FLEXIBEL 

60 – 80 = HÖG 

 

Om eleven har ett flexibelt värde för någon av preferenserna betyder det att den kan variera mellan 

olika situationer och olika ämnen. Jag har därför valt att kategorisera elever med flexibla värden på 

samtliga lärstilspreferenser som elever som får sitt lärstilsbehov tillgodosett (LÄR). 

5.2.1 Norra skolan, klass A 

I denna klass har samtliga av de tre elever som fyllde i hela enkäten angett att de vill studera vidare 

efter gymnasiet och fördelningen är jämn mellan de tre mönstren: A13 får sin lärstilspreferens 

tillgodosedd och planerar att studera vidare (LÄR). A12 får inte sin lärstilspreferens tillgodosedd och 

har ett mycket lågt värde på både auditiv och visuell lärstil, som ju var de vanligast förekommande 

klassrumsaktiviteterna, men tänker studera vidare efter gymnasiet liksom sina föräldrar (FÖR). A64 

har både en lärstilspreferens som motsvarar klassrumsundervisningen och högutbildade föräldrar. 

Elev Lärstils-

preferens 

AUDITIV 

 

 

VISUELL 

 

 

TAK-

TIL 

 

 

KINES-

TETISK 

Planerar 

att 

studera 

vidare 

Högutbil- 

dade 

föräldrar 

Föräldrarnas yrke 

A12 29 21 57 60 JA JA, BÅDA Civilingenjör/ 

konsult på bank 

A13 58 55 47 50 JA NEJ Studerar 

A64 73 50 69 58 JA JA, BÅDA Kemist/bank 

AX 67 42 51 44 - - - 

Ett streck (-) i tabellen betyder att eleven inte lämnade något svar eller angav att han eller hon inte 

visste. 

Undervisningens dominerande karaktär var enligt klassrumsobservationerna: auditiv och visuell. 

Sammanfattningsvis ser fördelningen för de elever i klass A som gav fullständiga svar ut så här:  

(a) LÄR A13     = 33,3% 

(b) FÖR A12     = 33,3% 

(a+b)LÄR+FÖR A64     = 33,3 % 

5.2.2 Norra skolan, klass B 

I denna klass har samtliga 15 av de elever som fyllde i hela enkäten angett att de planerar att studera 

vidare efter gymnasiet. 1/3 av eleverna får sin lärstilspreferens tillgodosedd men har inte högutbildade 

föräldrar (LÄR), 1/3 får inte sin lärstilspreferens tillgodosedd men har högutbildade föräldrar (FÖR) 

och 1/3 av eleverna har både högutbildade föräldrar och en lärstilspreferens som motsvarar 

undervisningsmetoderna (LÄR+FÖR). 
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Elev Lärstils-

preferens 

AUDITIV 

 

 

VISUELL 

 

 

TAKTIL 

 

 

KINES-

TETISK 

Planerar 

att 

studera 

vidare 

Högutbil-

dade 

föräldrar 

Föräldrarnas yrke 

B11 58 55 47 42 JA NEJ Lokalvårdare 

B12 46 55 51 52 JA JA, ENA Lärare/ 

systemutvecklare 

B13 64 42 44 29 JA JA, ENA Civilingenjör/kock 

B15 41 42 41 39 JA JA, BÅDA Bank 

B21 55 50 44 50 JA NEJ Vårdare 

B22 76 44 47 52 JA JA, BÅDA Ekonom/ 

systemarkitekt 

B25 55 48 51 47 JA VET EJ Förvaltning 

/Patentverket 

B33 49 46 57 55 JA JA, BÅDA Förskollärare/ 

controller 

B43 55 44 69 63 JA JA, ENA Administration/ it-

konsult 

B51 55 46 54 58 JA NEJ Säljare / receptionist 

B52 46 48 57 63 JA JA, BÅDA Tekniker 

B53 76 63 63 63 JA JA, BÅDA Marknadsföring/ 

ekonomi 

B62 49 55 51 44 JA JA, BÅDA Lärare 

/maskinkonstruktör 

B63 61 48 54 52 JA JA, BÅDA Civilingenjör/ 

barnläkare 

B65 55 46 44 44 JA NEJ - 

BX 52 50 60 44 - - - 

BY 64 50 47 42 - - - 

Ett streck (-) i tabellen betyder att eleven inte lämnade något svar eller angav att han eller hon inte 

visste. 

Undervisningens dominerande karaktär var enligt klassrumsobservationerna: visuell och taktil. 

Sammanfattningsvis ser fördelningen för de elever i klass B som gav fullständiga svar ut så här: 

(a) LÄR B11, B21, B25, B51, B65   = 33,3 % 

(b) FÖR B13, B22, B52, B53, B63   = 33,3 % 

(a+b)LÄR+FÖR B12, B15, B33, B43, B62   = 33,3 % 

5.2.3 Södra skolan, klass C 

I denna grupp har fyra elever angett att de inte tänker studera efter gymnasiet. Av dem har tre elever 

en lärstilspreferens som motsvarar lärarens undervisningsmetoder (LÄR), och en elev har både 

högutbildade föräldrar och en lärstilspreferens som motsvarar lärarens undervisningsmetoder 

(LÄR+FÖR). Två elever har angett att de inte tänker studera vidare (NEJ): C11 och C31. C11 har 

varken högutbildade föräldrar eller en lärstilspreferens som motsvarar undervisningsmetoderna, medan 

C31 inte heller har högutbildade föräldrar men däremot ett högt värde på auditiv lärstilspreferens som 

även var den dominerande klassrumsaktiviteten. 
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Elev Lärstils-

preferens 
AUDITIV 

 

 
VISUELL 

 

 

TAKTIL 

 

KINES-

TETISK 

Planerar 

att 

studera 

vidare 

Högutbil-

dade 

föräldrar 

Föräldrarnas yrke 

C11 58 53 60 63 NEJ NEJ Arbetssökande 

C12 73 48 69 60 JA JA, ENA Läkare 

C13 67 42 57 50 JA - Förskollärare/ 

fastighetsskötare 

C14 41 61 47 55 JA NEJ Elektriker 

C23 73 40 63 47 JA - Lokalvårdare 

C31 70 53 23 58 NEJ JA, ENA Förskollärare / - 

Ett streck (-) i tabellen betyder att eleven inte lämnade något svar eller angav att han eller hon inte 

visste. 

Undervisningens dominerande karaktär var enligt klassrumsobservationerna: auditiv och visuell. 

Sammanfattningsvis ser fördelningen för klass C ut så här: 

(a)LÄR C13, C14, C23 = 50 % 

(b)FÖR - 

(a+b)LÄR+FÖR C12      = 16,7 % 

(y)NEJ C11, C31     = 33,3 % 

5.2.4 Södra skolan, klass D 

Av de 12 elever som fyllde i enkäten i denna klass har alla förutom elev D14  angett att de tänker  

studera vidare efter gymnasiet. Det är en jämn fördelning mellan de elever vars lärstilspreferens 

matchar den dominerande klassrumsaktiviteten (LÄR) och de elever vars föräldrar är högutbildade 

(FÖR). De elever som både har högutbildade föräldrar och en lärstilspreferens som motsvarar lärarens 

undervisningsmetoder (LÄR+FÖR) är något fler. D14, som inte planerar att studera vidare efter 

gymnasiet (NEJ), har visserligen en lärstilspreferens som motsvarar lärarens undervisningsmetoder 

men inte högutbildade föräldrar. 
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Elev Lärstils-

preferens 

AUDITIV 

 

 

VISUELL 

 

 

TAKTI

L 

 

KINES-

TETISK 

Planerar 

att 

studera 

vidare 

Högutbil-

dade för-

äldrar 

Föräldrarnas yrke 

D12 76 40 72 52 JA JA, ENA Maskintekniker/ 

mäklare 

D14 55 38 38 37 NEJ NEJ - 

D22 67 59 60 55 JA JA, ENA Mentalskötare/i.u. 

D32 55 46 41 44 JA - Vårdare/chef 

D33 61 50 57 52 JA JA, BÅDA Kärnfysiker/ 

civilekonom 

D34 64 55 66 55 JA JA, BÅDA Tolk/taxiförare 

/förskollärare 

D44 49 53 69 63 JA JA Egenföret. 

mekaniker/i.u. 

D62 67 61 57 50 JA NEJ Telefonist/VD 

D63 55 48 60 50 JA JA Kemist/geolog 

D64 58 50 47 55 JA JA, BÅDA Agronom/lärare 

D73 73 50 57 58 JA JA, ENA Eget föret./ 

sjukskriven 

D74 44 44 57 47 JA NEJ Målare/ 

personaladmin.  

DX 46 55 47 42 - - - 

DY 46 42 54 44 - - - 

DZ 61 46 44 39 - - - 

Ett streck (-) i tabellen betyder att eleven inte lämnade något svar eller angav att han eller hon inte 

visste. 

Undervisningens dominerande karaktär var enligt klassrumsobservationerna: auditiv och visuell 

Sammanfattningsvis ser fördelningen för de elever i klass D som gav fullständiga svar ut så här: 

(a)LÄR D32, D62, D74     = 25 % 

(b)FÖR D34, D44, D63      = 25 % 

(a+b)LÄR+FÖR D12, D22, D33, D64, D73  =  

41,7 % 

(y)NEJ D14     = 8,3 % 

5.2.5 Sammanfattning 

Den totala fördelningen för samtliga klasser ser ut så här: 
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Som vi kan se visade det sig vara en relativt jämn fördelning mellan de olika kategorierna elever men 

det vanligaste tycks vara att elever som får sina lärstilsbehov tillgodosedda i undervisningen också är 

de som oftast uttryckte planer på att studera vidare efter gymnasiet (a=x). Näst vanligast är en 

kombination av att elevernas lärstilsbehov blir tillgodosedda och att eleverna har föräldrar som är 

högutbildade (a+b=x). Mindre vanligt är det att elever med högutbildade föräldrar uppgav att de tänker 

studera vidare trots att deras lärstil inte matchar undervisningen i skolan (b=x). Endast 8 % av eleverna 

har uppgett att de inte tänker gå någon eftergymnasial utbildning.  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Jag har i huvudsak använt mig av två metoder, enkäter och observationer, för att samla in 

analysmaterial. Dessa gav mig två olika typer av data. PEPS-testerna gav ett material som har hög 

reliabilitet statistiskt sett och gör det möjligt att fastställa elevernas lärstilsprofiler och dra tillförlitliga 

slutsatser om elevernas möjligheter till inlärning genom deras starkaste lärstilspreferens. Detta 

förutsätter naturligtvis att eleverna svarar uppriktigt på frågorna enligt instruktionerna. Jag och min 

studiekamrat upptäckte ett antal sådana fall där eleverna uppenbarligen inte hade gett seriösa svar på 

frågorna. Vi valde att inte ta med dessa elever i vår studie eftersom vi ville bibehålla reliabiliteten.  

Tillförlitligheten i den andra delen av enkäterna, den som berör elevernas bakgrund och planer på att 

studera vidare efter gymnasiet, är också beroende av att eleverna svarar seriöst på frågorna. Även här 

hade ett antal elever angett uppenbart oseriösa svar, vilka lämnades utanför studien för att reliabiliteten 

skulle vara så hög som möjligt. För studiens skull hade man kunnat ställa några fler frågor i enkäterna 

för att få en mer precis bild av varje elevs bakgrund och planer på att studera. Eller allra helst intervjua 

eleverna, men intervjuer kräver mer tid och mer förberedelser. Därför var min bedömning att 

enkäterna och de fyra frågor som ställdes ändå ger en tillräcklig beskrivning av elevernas bakgrund 

och deras tillgångar till kulturellt kapital. 

Observationerna med det öppna protokollet visade sig fungera väl i de mindre grupperna men var lite 

besvärligare i de större. Problemet med ett öppet protokoll är att man inte hinner se så mycket som 

man vill och det är svårt att hinna anteckna allt. Jag var medveten om svårigheterna med ett öppet 

protokoll och även Rubinstein Reich & Wesén (1986) nämner detta, vilket jag diskuterar i 

metodpresentationen (4.3). Jag ansåg det ändå vara värt att prova eftersom jag behövde gå in i 

klassrummen och observera klassrumsaktiviteten förutsättningslöst för att inte låsa mig fast vid 

förutbestämda kategorier. Då var ett öppet protokoll lämpligast. 

6.1.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Johansson & Svedner (2001) beskriver termerna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i de metoder som används och validiteten mäter hur relevanta 

analysobjekten är i förhållande till studiens syfte. Graden av generaliserbarheten talar om hur väl 

slutsatserna kan appliceras på andra urvalsgrupper eller andra studier (Johansson & Svedner 2001:69).  

De aktuella metoderna har valts för att besvara forskningsfrågorna i denna studie och därmed bibehålla 

studiens validitet. Studiens reliabilitet torde vara hög tack vare att PEPS som analysverktyg är pålitligt 
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och att klassrumsobservationerna genomfördes i par, vilket gjorde att jag och min studiekamrat kunde 

observera mer än vi hade kunnat göra om vi hade arbetat individuellt. 

Det är motiverat att diskutera antalet elever som utgör analysunderlaget för denna studie. På grund av 

praktiska skäl kunde inte jag och min studiekamrat låta eleverna fylla i PEPS-formuläret i samband 

med observationstillfällena i samtliga klasser, vilket dessvärre ledde till ett relativt stort bortfall av 

elever som inte var närvarande vid båda tillfällena. Inom ramen för detta arbete fanns det heller inte 

möjlighet att närvara vid ett större antal lektioner än de fyra som observerades. Detta ledde till att 

antalet elever blev lägre än förväntat. Det är även möjligt att vi hade kunnat få ett mer omfattande och 

mångfacetterat material av flera lektionstillfällen då både lärarnas och elevernas beteende kan ha 

påverkats av att vi bara besökte dem under en dag. Det reducerade elevantalet och det relativt låga 

antalet observerade lektionstillfällen påverkar naturligtvis generaliserbarheten hos denna studie då det 

kan vara svårt att dra allmängiltiga slutsatser av de resultat som analyserna visar. 

Jag valde att inte använda mig av statistik i större omfattning (Se sammanfattningen i 5.2.5) eftersom 

mitt elevunderlag inte är tillräckligt stort för att kunna göra generaliserbara statistiska och kvantitativa 

beräkningar. Jämfört med mig har t.ex. Boström (2004) ett mycket större elevunderlag vilket 

möjliggör mer ingående statistiska sammanställningar. Jag har i stället valt att analysera utvalda elever 

som är särskilt intressanta för min studie på ett kvalitativt sätt. 

Man bör också ha i åtanke att mina resultat i viss mån kan ha påverkats av att elevunderlaget utgör ett 

positivt urval eftersom de dels går på ett studieförberedande program och dels läser ett språk som de 

själva valt. Resultaten skulle kunna ha sett annorlunda ut om studien genomförts bland t.ex. 

yrkesförberedande program eller om undervisning i andra ämnen än språk hade varit objekt för 

studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Elevernas lärstilspreferenser 

Min första och andra fråga handlar om olika lärstilar och huruvida eleverna får möjlighet till inlärning 

av grammatik genom sin starkaste lärstilspreferens. En majoritet av eleverna får sitt lärstilsbehov 

tillgodosett. Det är de auditiva eleverna samt de flexibla, som har en generellt sett god 

anpassningsförmåga, som gynnas mest. Föreläsning är en vanlig undervisningsform på alla nivåer i 

vårt utbildningssystem som passar en majoritet av eleverna, vilket även min studie visar. Dock finns 

det ett stort antal elever, nästan en tredjedel, som har en visuell, taktil eller en kinestetisk lärstil och 

mycket sällan får möjlighet till inlärning genom sin starkaste lärstilspreferens. Dock tål det att 

upprepas att jag och min studiekamrat endast besökte två lektioner med respektive lärare varför man 

ska akta sig för att karaktärisera lärarnas undervisningsmetoder för bestämt, men 

klassrumsobservationerna från dessa tillfällen tillsammans med elevernas resultat från PEPS-analysen 

ger ändå en ungefärlig bild av hur det såg ut i klassrummen under dessa tillfällen. Trots att mitt 

elevunderlag är förhållandevis litet tycks elevurvalet utgöra en representativ sampel, åtminstone i 

förhållande till resultaten i Boströms studie.  

6.2.2 Elevernas studieambitioner i förhållande till deras kulturella 

kapital och lärstilspreferenser 

Som vi kunde se i resultatavsnittet visade det sig vara en relativt jämn fördelning mellan de olika 

kategorierna elever. Som svar på min fråga huruvida det kan finnas några samband med de tre sidorna 
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i triangeln som presenterades vid syftes- och frågeformuleringen (Se 2) kunde följande konstateras. 

Vanligast var att elever som får sina lärstilsbehov tillgodosedda i undervisningen också är de som 

oftast uttryckte planer på att studera vidare efter gymnasiet, eller en kombination av att elevernas 

lärstilsbehov blir tillgodosedda och att eleverna har föräldrar som är högutbildade. Mindre vanligt var 

det att elever med högutbildade föräldrar uppgav att de tänker studera vidare trots att deras lärstil inte 

matchade undervisningen i skolan. En liten andel elever har uppgett att de inte tänker gå någon 

eftergymnasial utbildning. Jag kommer närmast att ta upp några typfall från varje kategori och 

exemplifiera hur de följer formeln samt fundera kring möjliga bakomliggande orsaker till elevernas 

planer att studera eller inte studera vidare. 

6.2.2.1 Kategorin a = x (LÄR) 

Dessa elever utgör 33,33 % av det totala elevantalet och de har alla det gemensamt att de inte har 

högutbildade föräldrar men deras lärstilar matchar lärarnas undervisningsmetoder. Dessa elever 

uttrycker en vilja att studera vidare och har förmodligen positiva erfarenheter av undervisningen och 

upplever att de får ut något av den och vill fortsätta att studera. Möjligtvis känner de så eftersom de 

fått möjlighet till inlärning genom sin starkaste lärstilspreferens. Därmed kan man se att oavsett 

storleken på kulturellt kapital får eleverna möjlighet att skaffa sig utbildningskapital genom att deras 

lärstil matchas av undervisningsmetoderna i klassen. 

6.2.2.2 Kategorin b = x (FÖR) 

Dessa elever utgör en relativt liten andel av det totala elevantalet, 25 %. De har det gemensamt att de 

har högutbildade föräldrar men lärstilar som inte matchas av undervisningsmetoderna i klassen. 

Särskilt A12 har ett högt värde på kinestetisk men mycket lågt värde på både auditiv och visuell, som 

ju var de vanligast förekommande arbetssätten i klassrummet. Om man då jämför med situationen för 

eleverna i kategori a = x kan man tänka sig att A12 upplever att hon har svårt att hänga med i 

undervisningen, inte tillgodogör sig de kunskaper som hon ska och i värsta fall tappar intresset för att 

studera. Det som är gemensamt för eleverna i kategori b = x är att de däremot har ett högt kulturellt 

kapital genom föräldrarna som är högutbildade och därigenom skulle kunna antas ha god studievana 

och kunna hjälpa sina barn med läxläsningen. Det kan också vara så att för föräldrar som själva är 

högutbildade kanske värdet av eftergymnasial utbildning är mer självklart än för föräldrar som inte 

själva har eftergymnasial utbildning. Så behöver det dock inte vara, utan föräldrar som själva av olika 

anledningar inte har utbildat sig kan lika väl önska att deras barn ska göra det. 

Jag har noterat ett flertal tidningsannonser som erbjuder privat läxhjälp mot betalning och Upsala Nya 

Tidning har publicerat en artikel om att utbudet av företag som erbjuder privatundervisning och 

läxhjälp ökar. Det är dessutom möjligt numera att göra avdrag på skatten, rut-avdrag, för studiehjälpen 

(Upsala Nya Tidning, 2012-02-23).  Om man då har föräldrar som är högutbildade och/eller har 

välbetalda arbeten och kan betala för privatundervisning för sina barn, kan det kompensera att eleven 

har en lärstil som inte matchar lärarens undervisningsmetoder. Jag har dock för lite kunskap om den 

ekonomiska situationen i elevernas familjer för att kunna spekulera och har därför valt att endast 

fokusera på föräldrarnas utbildningsnivå som det kulturella kapitalet. 

6.2.2.3 Kategorin a+b = x (LÄR+FÖR) 

Dessa elever utgör en lika stor andel av det totala elevantalet som kategorin a = x, 33,33 %. Eleverna i 

den här kategorin har fördelen att ha både ett högt kulturellt kapital och en lärstilspreferens som 

matchas av arbetssätten i klassrummet. Exempelvis A64, C12, B53 och D73 har alla höga eller mycket 
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höga värden på auditiv lärstil vilket är till deras fördel i klassrumsarbetet. B53 visade sig ha höga 

värden även på visuell lärstil, som också är till elevens fördel, eftersom B-klassens arbetssätt hade mer 

visuell och taktil karaktär än de andra klassernas. Elevernas lärstilar i kombination med ett högt 

kulturellt kapital ger dem goda förutsättningar att lyckas med skolarbetet, och det kan då antas att de 

därför har kvar viljan och motivationen att fortsätta med studierna även efter gymnasiet. Vilja och 

motivation är dock svårmätbara värden eftersom det kan vara så att eleverna har angett att de tänker 

studera vidare för att de vet att det är nödvändigt för ett visst yrke eller att föräldrarna vill det. Det 

sistnämnda skulle emellertid vara ett tecken på social reproduktion av kulturellt kapital, såväl frivillig 

som ofrivillig. 

6.2.2.4 Kategorin c = y (NEJ) 

Av alla elever var det tre, 8 % av det totala elevantalet, som sorterades ut eftersom de uppgav att de 

inte tänker studera vidare efter gymnasiet. Jag ska här diskutera dem individuellt eftersom de inte går 

att placera in i någon av kategorierna. 

Eleverna C31 och D14 

Eleven C31 är ett undantag från kategorimönstren. C31 har minst en förälder med högskoleutbildning 

och ett mycket högt värde på auditiv lärstilspreferens. Enligt mönstret borde man därför kunna placera 

C31 i kategorin a+b = x, men han har ändå angett att han inte planerar att studera efter gymnasiet. 

Trots att jag enbart har sett till elevernas lärstilspreferenser med utgångspunkt i sinnena var det i C31:s 

fall motiverat att fundera kring andra faktorer som t.ex. motivationsnivån generellt. C31 angav 

skoltrötthet som orsak till varför han inte tänker studera vidare, vilket tycks stämma överens med 

siffror från Statistiska centralbyrån som visar att det vanligaste skälet till varför elever i gymnasiet, 

såväl flickor som pojkar, inte vill börja läsa på universitet eller högskola är just skoltrötthet (SCB 

2004).  

Eleven D14 har en flexibel lärstilspreferens vilket innebär att han generellt sett har lätt att anpassa sig 

och inte är särskilt beroende av arbetssätten. Detta borde betyda att D14 precis som C31 skulle kunna 

placeras i en av kategorierna, i C31:s fall a = x, men D14 uppgav ändå att han inte tänker studera 

vidare och skrev att han var skoltrött och att det var mödosamt.  

Trots att både C31 och D14 får sina lärstilsbehov tillgodosedda säger de att de är skoltrötta. Det kan 

vara motiverat att fundera kring huruvida alla elever som känner sig skoltrötta är det eller om de i 

själva verket har en lärstilspreferens som inte matchar lärarnas undervisning och att de därför inte 

känner någon motivation eller entusiasm att gå i skola, utan upplever det som skoltrötthet.  

Eleven C11 

Eleven C11 har angett att hon inte vill studera efter gymnasiet. Hon har varken en lärstil som matchar 

arbetssättet i klassrummen eller högt kulturellt kapital så hon platsar inte i de andra kategorierna, där 

avsaknaden av det ena tycktes i hög utsträckning kompenseras av det andra. C11 har en kinestetisk 

lärstilspreferens och är den enda i sin klass som inte får sitt lärstilsbehov tillgodosett. Detta kan vara 

orsaken till att hon också var den enda som utmärkte sig under observationerna genom att hon såg ut 

att ha rastlösa ben och rörde på sig mycket där hon satt. Hennes näst starkaste preferenser är taktil och 

auditiv och den svagaste är visuell. Som kinestetisk och taktil elev behöver C11 jobba mycket med 

händerna och kroppen för att bäst kunna bearbeta ny information. Hon har på gränsen till högt (58) 

värde även för auditiv, vilket betyder att hon lär sig bäst genom att lyssna medan läsning inte alls 

verkar vara effektfullt för henne. Läraren berättade för oss under rasten att C11 lärt sig mycket spanska 



29 

 

genom att titta och framför allt lyssna på spanskspråkiga tv-serier, vilket har gett henne god muntlig 

förmåga. Här kan man anta att hon fått dra nytta av sin auditiva lärstilspreferens. 

C11 angav som orsak till varför hon inte vill studera vidare efter gymnasiet att hon tycker att det är 

tråkigt och att hon inte har ork. Enligt enkätsvaren vill hon jobba som flygvärdinna. Man kan förstå 

det eftersom man som flygvärdinna är både fysiskt och verbalt aktiv i sitt yrkesutövande, vilket passar 

C11. Vidare får vi veta att föräldrarna är arbetslösa och vi vet inte vad de har för utbildning. C11 

angav serbiska som modersmål i enkätfrågan. Här väljer jag att anta att föräldrarna har invandrat hit 

till Sverige, men eftersom frågor om föräldrarnas etniska bakgrund inte ställdes i enkäten är detta 

endast ett antagande. Detta tillsammans med föräldrarnas låga utbildningsnivå skulle kunna ses som 

ett lågt kulturellt kapital och att chanserna till att få något stöd hemifrån vad gäller läxhjälp därmed är 

låga.  

Denna studie antyder att det faktum att C11:s  lärstilspreferens inte blir tillgodosedd i undervisningen 

kan ha bidragit till att hon inte vill fortsätta studera. Hon upplever att hon inte orkar med det och att 

det sätt hon har blivit undervisad på inte passar henne. Om en elev inte får lära sig genom sin starkaste 

preferens blir det troligtvis svårare för eleven att hänga med i undervisningen och känna att han eller 

hon får ut något av det. Som vi vet upplever många elever grammatik som ett svårt och tråkigt 

moment, vilket gör behovet av lärstilsanpassad undervisning desto större. C11 har visat att hon lär sig 

bra genom att lyssna på talad spanska men hon lär sig bara säga det hon hör sägas utan analys av t.ex. 

grammatiken, vilket betyder att hon behöver få arbeta mer med grammatikmaterial på ett auditivt sätt. 

För att öka koncentrationsförmågan behöver de auditiva övningarna kombineras med hennes två andra 

starka preferenser som är kinestetisk och taktil. Förslag på arbetssätt är grupparbete, rollspel, 

dramatiseringar, datorprogram, ordpussel eller andra fysiska aktiviteter. 

6.2.3 Sammanfattning 

För att sammanfatta denna studie kan man konstatera att det finns en mångfald av lärstilar hos 

eleverna. Även om de auditiva och flexibla eleverna är i klar majoritet, totalt cirka 2/3 av eleverna, och 

får sitt behov tillgodosett, ska man inte glömma att 1/3 av eleverna är visuella, taktila och kinestetiska 

som inte får det. Undervisningen behöver designas på ett sådant sätt att även de får använda sina 

sinnen i större utsträckning. Som redan nämnts tidigare (3.3) handlar inte lärstilsanpassad 

undervisning om att en elev endast behöver arbeta med ett sinne utan att eleven har flera starka sinnen 

och att det är den metodiska pluralismen som är viktig (Boström 2004:49). 

Frågan Social reproduktion av kulturellt kapital? är inte lätt att besvara och som jag nämnt tidigare är 

mitt elevunderlag förhållandevis litet för att kunna dra långtgående slutsatser i ämnet. Däremot ger 

min studie en fingervisning om vissa mönster som var vanligare än andra. Det visade sig vara 

vanligare (33 %) att elever som inte har ett högt kulturellt kapital tycks gynnas av att de får lära sig 

efter sin lärstil. En följd av detta tycks vara deras uttrycka planera på att läsa vidare efter gymnasiet. 

Genom att skaffa sig en eftergymnasial utbildning ökar deras utbildningskapital och vidare kan de 

tillförskaffa sig kulturellt kapital enligt den växelverkan som jag beskrev i (3.5). Ungefär lika vanligt 

var det att det tycktes finnas ett samband mellan kombinationen av elevens tillgodosedda lärstilsbehov 

och föräldrarnas höga utbildningsnivå och elevernas planer på att utbilda sig. Endast 25 % av eleverna 

kunde kategoriseras i b = x, där enbart den sociala reproduktionen av kulturellt kapital förekom. Dessa 

elever hade preferenser som inte blev tillgodosedda i undervisningen men deras ambitioner att utbilda 

sig tycks inte ha blivit särskilt påverkade av detta. Däremot har de med sig ett högt kulturellt kapital 

genom sina föräldrars höga utbildningsnivå och eventuellt kan det ha haft en positiv och 

uppmuntrande verkan på dessa elever. Högutbildade föräldrar kanske är mer måna om att stötta och 
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uppmuntra sina barn att skaffa sig en eftergymnasial utbildning än om föräldrarna inte själv är 

högutbildade. Å andra sidan kanske föräldrarna önskar att deras barn ska skaffa sig en högre 

utbildning än vad de själva har. Detta är dock bara antaganden och eftersom jag inte har ställt frågan 

om uppmuntran hemifrån kan jag bara spekulera. Däremot kan man med lite större visshet anta att 

elever med högutbildade föräldrar har större möjligheter att få läxhjälp hemma än en elev med 

föräldrar som själva inte har tillträckliga kunskaper för att kunna hjälpa.  

Oavsett vilket så tycks inte mönstret b = x vara lika vanligt som de andra kategorierna och som svar på 

min fråga kan jag konstatera att andra faktorer tycks spela en viktigare roll än det kulturella kapitalet. 

Det viktiga tycks i stället vara att eleven får möjlighet att använda sina starkaste sinnen för att ta in ny 

och svår information och att undervisningsmetoder varieras i större utsträckning för att eleven ska 

uppleva att han eller hon lär sig och vill fortsätta med sina studier. Det är mycket möjligt att de lärare 

vars lektioner jag och min studiekamrat observerade även använder sig av många andra metoder i sin 

undervisning men utifrån det vi såg under våra besök kan vi konstatera att undervisningen fortfarande 

är av en traditionell karaktär som mest gynnar de auditiva eleverna, som har lätt för att ta in ny 

information främst genom att lyssna eller de flexibla eleverna som kan anpassa sig bättre. 

Syftet med min undersökning har varit att dels ta reda på om elever får möjlighet att lära sig 

grammatik genom sin starkaste lärstilspreferens samt dels att ta reda på om det kan finnas samband 

mellan elevernas planer på vidarestudier och å ena sidan elevernas lärstilar och å andra sidan deras 

kulturella kapital. Jag har visat detta för båda delarna av frågeställningen. Resultaten ger en 

fingervisning om vilka mönster som går att skönja bland elevernas uttryckta planer på att studera 

vidare efter gymnasiet sett i förhållande till deras lärstilar respektive deras tillgångar till kulturellt 

kapital, vilket också har varit mitt syfte. Resultaten är en utgångspunkt för vidare och mer omfattande 

studier i framtiden. 

6.3 Slutdiskussion och reflexioner 

Precis som Dunn, Dunn & Treffinger såg på barns unika förmågor och potential gäller det att också 

inom skolan se varje elev som en unik människa med individuella förmågor och förutsättningar:   

Alla föräldrar vet att alla barn är olika. Det är ovanligt att kunna uppfostra två barn på precis samma 

sätt. […] Föräldrar tror ofta att de måste behandla alla sina barn på samma sätt men det stämmer inte. 

Det finns inget som är så ojämlikt som när olika personer får samma behandling (Dunn, Dunn & 

Treffinger 1995:7).   

På samma sätt är det orimligt att alla elever skulle kunna lära sig bäst genom samma 

undervisningssätt. Om man ansluter sig till Dunn & Dunns teori om att vi har olika sinnespreferenser 

som är starkare och svagare inser man vikten av lärstilsanpassad undervisning och i synnerhet 

variationen av undervisningsmetoder. Resultaten i denna studie ger en antydan till skönjbara mönster 

hos eleverna och är värda att ta i beaktande när man som lärare planerar sin undervisning. Det är 

viktigt att påminna sig om att en elev som har svårt att sitta still på lektionerna, har låg 

studiemotivation eller presterar dåligt i skolan kanske har ett lärstilsbehov som aldrig eller sällan blir 

tillgodosett och att det i själva verket kan handla om så enkla åtgärder som att medvetet införa korta, 

regelbundna bensträckare under lektionspassen eller att använda sig av olika taktila hjälpmedel som 

behövs för att eleven ska koncentrera sig bättre och höja sin inlärningsförmåga.  

Jag inser att det här naturligtvis till en stor del är en kostnadsfråga som i slutänden handlar om vikten 

av att ha mindre undervisningsgrupper så att läraren får förutsättningar att kunna anpassa sina 

lektioner bättre och ägna mer tid åt att komma på kreativa lösningar med syfte att variera sina metoder 
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på bästa sätt. Detta medför en ökad utgift för skolorna och verkligheten ser tyvärr alltför ofta 

annorlunda ut med stora klasser och alltmer reducerad planeringstid för lärarna. 

De många avhoppen från språkämnena anser jag vara en olycklig trend i en alltmer globaliserad värld. 

Initiativtagarna till den nationella grammatikdagen, Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen, har 

formulerat en slogan för Grammatikdagen som lyder: ”Med grammatiken äger du språket, med språket 

äger du världen.” Med tanke på att grammatik ofta upplevs som något svårt och abstrakt av många 

(Parkvall 2006:59–82) och att grammatikstudier därför kan vara en hög tröskel för somliga att komma 

över och få en förståelse för språket är det viktigt att som språklärare göra grammatiken så 

lättillgänglig som möjligt för alla elever och variera arbetssätten. Det här är en av aspekterna som man 

kan belysa med Broadys syn om att elever med svagt kulturellt kapital riskerar att hamna utanför 

utbildningssystemet och därmed förlora tillgången till en stor del av arbetsmarknaden och samhället 

(Broady 1998:8-9). Kan man då inte införskaffa denna kunskap minskar elevens chanser att skaffa sig 

utbildningskapital och därigenom kulturellt kapital. Den negativa cirkeln bryts inte och eleven får inte 

chansen att ”äga världen”. Genom att ta reda på vilken sammansättning av elever och lärstilar jag som 

lärare har i en klass kan jag lättare anpassa min undervisning och söka efter olika metoder så att så 

många som möjligt får möjlighet till inlärning av grammatik genom sin starkaste lärstilspreferens.  

Avslutningsvis vill jag, för att sammanfatta kärnan i den lärstilsanpassade undervisningen, använda 

mig av ett talesätt. När Boström (2004) argumenterar för att ”minnesbehållningen förbättras när 

innehållet bearbetas, först utifrån det individuellt starkaste sinnet och därefter ett annat sinne” citerar 

hon detta talesätt: genom alla sinnen in i alla minnen (Boström 2004:179).  
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