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Förord 
 
Vi har båda under vår skoltid varit intresserade av det svenska språket och svenskämnets 
helhet. När vi valde att utbilda oss till lärare kände vi därför att svenska var det vi ville inrikta 
oss på. När utbildningen nått sista terminen och därmed val av examensarbete skulle ske, var 
valet därför inte så svårt, vi kände att vi ville göra något inom svenskämnets ramar. Eftersom 
grammatik alltid är föremål för diskussioner och ibland våndor kände vi att vi ville prova på 
att utforma en arbetsmetod kring ordklasser på ett för eleverna lustfyllt och meningsfullt sätt. 
Denna metod genomförde vi i en årskurs tre under vår verksamhetsförlagda utbildning. Att 
eleverna hade en positiv inställning till arbetet var till stor glädje för oss. Till sist vill vi passa 
på att tacka alla som hjälpt oss med vårt examensarbete.  
 
 
 
Luleå, december 2005 
Malin Aspviken 
Ann-Louise Lindström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
  
Syftet med detta arbete var att pröva en arbetsmetod som vi själva utformat. Arbetsmetoden 
gick ut på att lära elever de tre största ordklasserna substantiv, adjektiv och verb på ett enkelt 
och lustfyllt sätt. Tyngdpunkten i metoden utgår från lek, rörelse och skapande, eftersom vi 
alltför ofta upplevt att grammatikundervisning varit mycket traditionell med enbart genom-
gångar och arbetsblad. Vi ville även ta reda på elevernas attityder till arbetsmetoden samt om 
de lärt sig något. Arbetet utfördes i en årskurs tre i Luleå, som inte arbetat med ordklasser 
tidigare. Vi såg det som en utmaning att ge eleverna en inspirerande introduktion till de tre 
ordklasserna men även som en introduktion för deras framtida studier i grammatik. Eleverna 
hade en positiv inställning till metoden och efter det avslutande testet som vi utformat som en 
tipsrunda visade det sig att eleverna hade fått goda kunskaper i ämnet.  
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Inledning 
 
Vi har som examensarbete valt att arbeta med ordklasser under lekfulla former i en årskurs 3. 
Genom detta vill vi se reaktioner, engagemang samt inlärning hos de berörda eleverna. 
Anledningen till vårt intresse inom detta ämne är att vi under vår lärarutbildning inriktat oss 
mot svenskämnet, där grammatik spelar en stor roll. Vi har under våra tidigare verksamhets-
förlagda utbildningar observerat att vissa elever har en negativ inställning till grammatik, 
liknande den vi själva hade under vår skolgång. Utformningen av lektionerna har inte 
utvecklats så mycket sedan vi gick i grundskolan. Den dominerande undervisningsformen 
verkar fortfarande vara att läraren har genomgångar och att eleverna därefter får arbeta med 
arbetsblad och, i våra ögon, tråkiga böcker. 
 
Debatten kring grammatikens vara eller inte vara i skolan har under åren varit aktuell. 
Språkvetare tvistar om vikten av att lära sig grammatik under skolåren. Språkvetaren Bengt 
Brodow anser att grammatikstudier inte tillför elevernas praktiska språkförmåga någonting 
och att det finns andra delar av språkkunskap som är viktigare (Brodow, Nilsson, Ullström, 
2000:130). En språkvetare med motsatt åsikt är Ulf Teleman som anser att grammatik kan ge 
kunskap om sig själv som språkvarelse samt fungera som redskap när man vill nå andra mål 
(Teleman, 1999:9). 
 
Vi hoppas att med detta arbete kunna utveckla en undervisningsform som passar både elever 
och oss själva som lärare.  
 
 
Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi under rubriken ”Historik” att behandla ”Grammatikundervisning i 
ett historiskt perspektiv” Vi kommer vidare att hantera frågan ”Vad är grammatik?”, eftersom 
vi anser den vara mycket relevant för examensarbetets utgångspunkt. Vi beskriver även den 
svenska grammatikens delar under en egen rubrik. Eftersom det finns olika indelningar av 
ordklasser har vi valt att kort behandla detta under en egen rubrik. Vidare kommer vi att 
behandla ”Barnets språkutveckling” samt ”Språkfunktioner i barnets första yttranden”, för att 
få en överblick över hur barn anammar språket. Dessutom presenterar vi i vår bakgrund 
”Forskares syn på grammatik i skolan”, detta eftersom vi anser det vara intressant att ta del av 
olika perspektiv på den ständigt pågående debatten kring ämnet. Eftersom vår utgångspunkt 
till arbetsmetoden ligger i ett lustfyllt lärande, anser vi det vara relevant att presentera åsikter 
om varför grammatiken ska läras ut på ett lustfyllt sätt. Därför visar vi Piagets, Vygotskijs 
samt aktivitetspedagogikens grunder under rubriken ”Varför grammatik på ett lustfyllt sätt?”. 
Som avslutning i bakgrunden förankrar vi vårt arbete i klassen i styrdokumenten. 
 
 
Historik 
 
Det grekiska ordet grammatik innebär ungefär ”Konsten att rätt läsa och skriva, har avseende 
på bokstäver, språk och liknande”(Nationalencyklopedin på internet, NE, artikeln gramm-
atik). Det är alltså regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser. 
När man talar är man ofta inte medveten om de grammatiska reglerna, som man tillämpar i 
sitt språkbruk (ibid.). När man talar ett språk utan att behöva tänka på grammatiska regler, 
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kallas det ett automatiserat språk. Det blir svårt att delta i till exempel en diskussion om man 
inte har det automatiserade språket (Ladberg 2003:69 f).  
 
 
Grammatikundervisning i ett historiskt perspektiv 
 
Talarskolor förekom redan i antikens undervisning i grammatik. Medeltidens skolor, som i 
Sverige drevs av kyrkan, var språkskolor där den latinska grammatiken lärdes ut. Under 
renässansen och reformationen värderades det högt att man kunde de tre religiöst viktiga 
språken: latin, grekiska och hebreiska. Därför fick grammatiken en ökad betydelse i dåtidens 
gymnasieskola. Under 1500-1600 talen började skolan undervisa på nationalspråken och 
successivt dök det upp grammatikor för skolan i exempelvis svenska (NE, artikeln 
grammatik). 
 
Från och med 1800-talet blev svenska grammatiska läroböcker viktiga, framförallt på det 
nyinrättade borgerliga gymnasiet, detta på grund av att grammatiken användes som en 
vägledning i det standardiserade skriftspråket. De flesta elever talade under denna tid sär-
präglade dialekter som låg långt ifrån skriftspråket. Vidare kom de nya grammatikorna att 
innehålla mer syntax än tidigare. En franskorienterad riktning betonade sambandet mellan 
grammatisk och logisk form. Det fanns dock teoretiker under 1800-talet med ursprung i den 
tyska romantiken som inte ville låta grammatiken komma in i modersmålsstudier förrän efter 
det att elevens eget språk hade fått utvecklas (ibid.). 
 
På 1900-talet och fram till andra världskriget hade grammatiken en stark ställning i de 
svenska läroverken. Detta på grund av att det inte bara kunde användas som språkriktighets-
redskap utan också som ett redskap vid inlärning av främmande språk, särskilt sedan alla 
elever inte längre läste latin. Även i folkskolan studerades en hel del grammatik, dock blev 
grammatikundervisningen i skolan ett isolerat studerande utan intellektuell eller praktisk 
funktion (ibid.). 
 
Under de senaste årtiondena har grammatikens ställning försvagats i skolorna av olika skäl. 
Ett skäl är att språkriktighetsträningen spelar mindre roll eftersom eleverna talar med mindre 
dialekt och därför ligger närmare skriftspråket än tidigare. Det ansågs även under en tid att 
grammatikinlärning i främmande språk var skadlig och därför minskades grammatik-
undervisning i svenskämnet. Numer har den uppfattningen förändrats. Dock har grammatiken 
svårt att få ett rejält fotfäste igen (ibid.). 
 
 
Vad är grammatik? 
 
Grammatiken är bara en del av språket och språkbeskrivningen. Ordet kan betyda olika saker. 
Ofta används ordet grammatik som en beteckning för ett moment i skolans modersmåls-
undervisning. I modern språkforskning har termen en annan betydelse, nämligen att 
grammatik är en kompetens som vi utnyttjar när vi talar eller skriver. Kompetensen gör att vi 
kan göra korrekta yttranden som vi aldrig har hört förut, och dessutom göra en säker 
bedömning om ett yttrande är grammatiskt riktigt eller inte i vårt modersmål (Josefsson 
2001:11). Detta brukar kallas för grammatik eller mer specifikt för vår mentala grammatik 
eller den inre grammatiken. Den mentala grammatiken är medfödd enligt vissa forsknings-
traditioner. Grundstrukturen till språket finns således i barnets hjärna, såvida denna inte har 
någon skada. Barnet måste dock höra modersmålet talas för att utveckla sitt eget språk. Vissa 
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forskare hävdar att språket inte är medfött utan att barn är födda med mer generella 
inlärningsstrategier, som de använder sig av för att lära sig olika saker, exempelvis språk 
(Josefsson 2001:12). De flesta språkforskare är dock eniga om att vi människor bygger upp en 
mental grammatik, det vill säga den kompetens vi utnyttjar för att tala och förstå ett 
modersmål (Josefsson 2001:13). 
 
Det finns många beskrivningar av den mentala grammatiken hos talare av ett visst språk. Den 
ena beskrivningen kallas för en deskriptiv grammatik. Detta innebär att författare beskriver 
hur folk talar och skriver på svenska, utan att säga vad som är rätt eller fel. En grammatik-
beskrivning som värderar och ger råd om vad man bör säga och skriva kallas för preskriptiv 
grammatik (Josefsson 2001:13). 
 
 
Den svenska grammatiken 
 
Traditionell grammatik indelas vanligen i formlära (morfologi) och syntax (satslära), böjning, 
formord samt ordföljd (NE, artikeln grammatik). 
 
Med formlära menas hur det enskilda ordet används som byggsten i ordgrupper och satser. 
Här sorteras orden i olika ordklasser efter sin betydelse, böjning och möjlighet att kombineras 
med andra ord. Följande ordklasser brukar urskiljas; substantiv, adjektiv, pronomen, räkneord, 
verb, adverb, prepositioner, konjunktioner och interjektioner. De stora ordklasserna sub-
stantiv, adjektiv och verb är öppna, det vill säga att de hela tiden tillförs nya ord. Övriga 
ordklasser omfattar färre ord och är på det hela taget slutna, det vill säga får få tillskott av nya 
ord (ibid.). 
 
Syntaxen redovisar hur ord kombineras till ordgrupper samt hur ord och ordgrupper bildar 
satser. Den syntaktiska relationen mellan satsens ord och ordgrupper visas bland annat med 
böjning, formord och ordföljd. Utanför grammatiken finns andra typer av regler som 
språkbrukaren rättar sig efter; fonetiken, lexikonet och textläran. Fonetiken omfattar förrådet 
av ljud och regler samt för hur de kan kombineras. Lexikonet innefattar förrådet av enskilda 
ord med deras fonetiska, ortografiska, semantiska och grammatiska egenskaper. Textläran 
innehåller reglerna för hur meningar kan fogas samman till texter (ibid.). 
 
Böjning sker ofta genom att ett suffix läggs direkt till en ordstam eller till en ordstam som 
redan utvidgats med ett annat suffix, till exempel bok-en, bok-en-s. Böjning kan även ske 
genom att ordstammen förändras på ett annat sätt, till exempel att vokalen byts ut; springa, 
sprang, sprungit. Böjningskategorierna är oftast knutna till de stora ordklasserna; substantiv, 
adjektiv och verb. Böjningskategoriernas skillnader är knutna till exempelvis singular−plural 
eller presens−preteritum (ibid.). 
 
Formord är ord med abstrakt betydelse vars huvuduppgift är att förbinda textens betydelseord 
med varandra eller med den situation där yttrandet kommer till. Formord är till exempel 
pronomen, hjälpverb, prepositioner, konjunktioner, infinitivmärke. Formorden är som regel 
oböjliga, och de tillhör ordklasser som i stort sett är slutna (ibid.). 
 
Grammatikens syntaktiska regler anger i vilken ordning orden placeras i ordgruppen och i 
vilken ordning ordgrupperna placeras i satsen. Ordföljden har även andra uppgifter som att 
visa skillnad mellan påstående och fråga: det regnar, regnar det? (ibid.). 
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Böjning, formord och ordföljd ger förklaringar om hur lyssnare och läsare ska uppfatta ordens 
syntaktiska relationer till varandra och därmed också hur de ska konstruera en helhets-
betydelse för satsen med utgångspunkt i de ingående lexikonordens betydelser (ibid.). 
 
 
Ordklasser 
 
Det finns ingen bestämd uppfattning om hur ord ska delas in i ordklasser, eller hur många 
ordklasser det egentligen finns. Detta beror främst på att det inte finns något särskilt kriterium 
för hur ordklassindelning ska göras, utan de tre som språkvetaren Josefsson tar upp i sin bok 
är: semantik (vad ordet betyder), morfologi (hur ordet böjs) och funktion (vilken satsdel ordet 
har) (Josefsson 2001:25). Ordklasser som vanligen används är som tidigare nämnts substantiv, 
adjektiv, verb, räkneord, pronomen, adverb, prepositioner, interjektioner och konjunktioner. 
Dock bör tilläggas att en del även räknar verbpartiklar, subjunktioner, infinitivmärke samt 
particip till ordklasser (NE, artikeln grammatik).  
 
Med substantiv menas konkreta eller abstrakta ting. Till de konkreta kan nämnas: hylla, 
lampa, bil, till de abstrakta substantiven kan nämnas krig, hunger, lek (Josefsson 2001:26). 
Adjektiv betecknar egenskaper eller tillhörighet till en grupp, tillexempel sur, svensk, död 
(Josefsson 2001:30). Verb betecknar händelser eller handlingar såsom älska, spela, hoppa 
(Josefsson 2001:33). Med räkneord menas grundtal 1,2,3 och ordningstal första, andra, 
tredje (Josefsson 2001:44). Pronomen kan skrivas som ett ersättningsord för substantiv eller 
adjektiv, exempelvis jag, vi, dessa (Josefsson 2001: 37 f). Adverb är ord som anger tid, sätt, 
rum och orsak, till exempel hit, dit, här, då. Till adverben hör även satsadverbial som 
kommenterar hela satsinnehållet. Ett typiskt satsadverbial är det negerande inte, ”Hon vill inte 
komma” (Josefsson 2001:44). Prepositioner är oböjliga småord som anger främst spatiala 
relationer (som har med rummets dimensioner att göra) till exempel till, från, under, över 
(Josefsson 2001:45). Interjektioner är utropsord, som till exempel, ja, oj, nej, aj (Josefsson 
2001:50). Konjunktioner är bindeord som binder ihop satsdelar, satser av samma slag, men 
också inom satser, till exempel och, men, ty, för (Josefsson 2001:47).Ordklassen verb-
partiklar definieras delvis med hjälp av prosodiska kriterier: de är alltid betonade, till 
exempel slå till, köra om, köra till (Josefsson 2001:46). Subjunktionernas uppgift är att 
inleda bisatser, till exempel att vi sjunger, om vi lyckas, alltså orsak, avsikt eller villkor 
(Josefsson 2001:48). Infinitivmärke innehåller bara ett ord, att, infinitivmärket följs alltid av 
ett verb i infinitiv (Josefsson 2001:50). Particip består av en verbstam, efterföljande ändelse 
är particip, till exempel tro-ende, skriv-ande (Josefsson 2001:51). 
 
 
Substantiv, adjektiv, verb− de största ordklasserna 
 
Språkvetaren Åke Pettersson har skrivit en artikel i Ulf Telemans bok Grammatik på villo-
vägar (1999). Där har han beskrivit sin granskning över läroböckernas exempel på substantiv, 
adjektiv och verb. Han konstaterar att läroböckerna ger en skev bild av dessa ordklasser. 
Enligt Petterssons granskning, av vilka ord läroböckerna har som exempel till de olika 
ordklasserna, har det visat sig att orden inte överensstämmer med elevernas val av ord i deras 
egna uppsatser eller texter (Teleman 1999:74).  
 
Läroböckernas exempel på substantiv: sked, kopp, tass, hink och så vidare intresserar på sin 
höjd tre-fyraåringar men knappast tioåringar. Läroböckerna inriktar sig på ord för saker, 
växter och djur. I elevernas uppsatser och egna texter återfinns substantiv som är mer 
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avancerade, såsom: lillebror, skrik, hurra och smäll. Ord för tidpunkt, tidsrymd och ordnings-
följd hör till de vanliga inslagen i elevernas texter till exempel: början, eftermiddag och 
fredag. Pettersson menar att det är allvarligt att de abstrakta substantiven inte tas upp i 
läroböckerna. Tiden är abstrakt, den syns inte och kan inte tas på. Pettersson menar att det är 
en av anledningarna till att läroboksförfattarna skyr tidsbetecknande substantiv (Teleman 
1999: 67 f). 
 
Läroböckerna som han undersöker innehåller 104 olika adjektiv (uppslagsord). Exempel på 
sådana är: mörkrädd, dimmig och feg. I elevernas texter finner man väldigt få adjektiv, detta 
på grund av att adjektiv är en svår ordklass. Exempel som kan hittas i elevernas texter är: 
jättekul och jätteroligt. Medan substantiv har en barnslig karaktär i böckerna så är 
läroböckernas adjektiv mer exotiska. Adjektiven i läroböckerna innehåller inga ”små-
barnsord”. På detta sätt ger adjektivexemplen ett visst stöd åt ordkunskap och litteraturläsning 
samt även indirekt skrivträning. Pettersson menar att om man ska arbeta med adjektiv på 
mellanstadiet bör det ske på ett laborativt och språkutvecklande sätt (Teleman 1999: 70 f). 
 
Jämför man verbexemplen i läroböckerna med elevernas egna texter hittar man fler verb i 
elevernas texter. I läroböckerna favoriseras synliga och väluppfostrade handlingar till 
exempel: le, längta och önska. Elevernas uppsatsord är mer åt det tänkande hållet, till 
exempel; besluta, tro och tänka samt åt att yttra sig, till exempel: berätta, fråga och svara 
(Teleman 1999: 71 f). 
 
Pettersson menar sammanfattningsvis att om man arbetar med läroböckerna blir eleverna 
sällan medvetna om att orden och ordklasserna används i texter utan att orden snarare är från 
ordlistan. Eleverna blir även dåligt förberedda för att studera sitt eget språkbruk. De vägleds 
inte heller närmare den vuxna språkvärlden (Teleman 1999: 70). 
 
 
Barnets språkutveckling 
 
Ulf Teleman betraktar barns och ungdomars språkutveckling från tre olika synvinklar. Dessa 
tre synvinklar är: den strukturella (eller den lingvistiska), den funktionella (eller 
psykologiska), och den pedagogiska (eller den sociologiska) (Sandqvist, Teleman 1989:7). 
 
Med den strukturella synvinkeln menas hur barnet erövrar delar av det språkliga 
normsystemet: ord, grammatik och textmönster. Mycket tyder på att de flesta barn lär sig 
förstå ca 40 000 till 50 000 olika ord under grundskoletiden. De flesta barn snappar även upp 
många generella grammatiska regler före skolåldern. Det som återstår att lära i den åldern är 
för det första sådana grammatiska regler som är kopplade till de enskilda orden, till exempel 
att genus måste läras in före varje nytt substantiv. För det andra måste barnet vänja sig vid att 
kunna kombinera användningen av flera grammatiska regler, speciellt vid skrivande. Detta 
visar tydligt på att vi normalt inte behöver lära oss vårt modersmåls grammatik via regler utan 
att vi omedvetet kan räkna ut vilka regler som gäller. Skolan måste se till att barnen får öva 
sig i att använda sin grammatik i allt mera krävande sammanhang. Den språkliga 
kompetensen utvecklas under skoltiden, dock inte nödvändigtvis i skolan. Många barn lär sig 
att känna igen andras dialekter, andras socialt betingade språkbruk och olika stilarter med 
mera. De lär sig även ”Vad som står mellan raderna” (Sandqvist, Teleman 1989:8 f). 
 
Det funktionella perspektivet fokuserar på språkbruket, det vill säga de kommunikativa 
processerna, såsom läsande, skrivande, lyssnande, talande samt verbalt tänkande. Hit hör 
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erövrandet av läs− och skrivkonsten. Språkutvecklingen och kunskap utvecklas tillsammans 
och det innebär att språkutvecklingen påverkas av skolan som helhet, i alla skolans ämnen. 
Det är viktigt att lärare låter barn och ungdomar skriva och läsa mycket för att utveckla sin 
fantasi och språkutveckling. Barnen får information om språket genom att lyssna på andra och 
utvecklar därigenom sitt eget språk (Sandqvist, Teleman 1989:10 f). 
 
Det pedagogiska perspektivet handlar om språkanvändningen i skolan, undervisning om 
språket, träning av språkliga tekniker med mera. Skolan kan stödja barnets språkutveckling på 
två sätt. För det första genom att vara en stimulerande språklig miljö där barnen genom sin 
egen språkliga aktivitet fångar upp allt fler delar av det offentliga språket och  för det andra att 
ge kunskap om språk och språkbruk (Sandqvist, Teleman 1989:12). 
 
 
Språkfunktioner i barnets första yttranden 
 
Instrumentell funktion. Till den här funktionen hör ord som till exempel ”Ge mig min bil” 
eller ”jag vill ha den”. 
Reglerande funktion. Ordet används för att styra ett beteende, exempelvis ”Klappa i händerna 
en gång till”. 
Interagerande funktion. Uttalandet används för att kommunicera med andra personer för att 
svara på tilltal. 
Personlig funktion. Språket används för att uttrycka gillande eller andra personliga känslor. 
Imaginativ funktion. I den här funktionen  används språket för att skapa fantasi eller för att 
låtsas. 
Heuristisk funktion. Barnet nyttjar språket för att undersöka omvärlden. 
Informativ funktion. Språket används för att ge information och upplysningar och för att 
berätta om något (Arnqvist 1993:53).  
 
De fyra första funktionerna uppträder fram till ungefär 14 månaders ålder. De tre senare 
funktionerna kommer senare i barnets språkutveckling. Den sista kategorin uppträder vid 22 
månaders ålder. Först vid 18-24 månaders ålder börjar barn använda språket för att ge 
information och berätta saker för sin omgivning (Arnqvist 1993:53). 
 
När barn börjar behärska fler ord närmar de sig övergången till nästa stadium, ”tvåordssatser”. 
Ett första tecken på en övergång är när ett ord kombineras med en gest, till exempel ett barn 
skakar på huvudet och säger stjärna, vilket kan betyda att barnet inte ser någon stjärna. När 
barnen börjar använda sig av tvåordskombinationer kan det liknas vid telegrafiskt tal till 
exempel ” Pelle bil ”, ” Mamma baka ”. Yttrandena saknar bestämd artikel, prepositioner och 
hjälpverb (Arnqvist 1993:55). 
 
När barn kan kombinera olika tvåordssatser till treordssatser har de utvecklat ett mer 
avancerat språk. Exempel på detta är att ”Pappa laga” och ”Laga bil” kan kombineras till 
”Pappa laga bil”. Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket och tillägnandet 
av morfemen är ett viktigt led i den grammatiska utvecklingen (Arnqvist 1993:56). Ett 
morfem skall inte kunna delas upp i mindre delar, där var och en har sin egen betydelse, till 
exempel ordet katt har ett morfem och ordet katten har två morfem (NE, artikeln grammatik). 
Genom att räkna antalet morfem kan man få ett mått på språkets komplexitetsgrad. som 
återfinns i helhetens betydelse (Arnqvist 1993:56). 
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Barn utvecklar mycket tidigt mentala regler för hur ord bildas, till exempel användandet av 
pluraländelser. Reglerna är självkonstruerade för barnet, det kommer till exempel naturligt att 
plural kan sluta med exempelvis –ar. Ett ytterligare exempel på hur barn utvecklar sin verbala 
förmåga är när de ska börja böja verb. Främst kan det iakttas vid oregelbundna verb, många 
barn säger till exempel inte ”Jag sprang hem” då är det betydligt vanligare att säga ”Jag 
springde hem” (Arnqvist 1993:57). 
 
Passiva meningar är ett exempel på en grammatisk form som av barn behärskas förhållandevis 
sent. Den aktiva meningen ”Mamma ska baka en kaka” är inte så svår att uppfatta, om 
meningen däremot formuleras som en passiv sats ”Kakan ska bakas av mamma” blir 
svårigheterna större. Först efter tolvårsåldern behärskar barn den passiva formen till fullo 
(Arnqvist 1993:58). 
  
 
Forskares syn på grammatik i skolan 
 
Enligt språkvetaren Gunilla Molloy motiverar många svensklärare sin grammatikundervisning 
med hänvisning till kommande eller pågående undervisning i främmande språk. Studier i 
andra språk underlättas av att man behärskar sitt eget språks grammatik och framförallt är 
förtrogen med de grammatiska begreppen. I Molloys undersökningar bland elever angående 
attityder till grammatik framkommer det att de flesta eleverna har en förutfattad mening om 
att grammatik är svårt, men att de ändå propsar på grammatikundervisning för att de vill lära 
sig. Molloy har under sin verksamma tid i skolan å andra sidan märkt att föräldrar kan vara 
negativa till grammatiken. Föräldrar kan förklara sitt barns svårigheter i grammatikinlärning 
med att de själva aldrig kunnat lära sig. Även ett äldre syskon kan ha uttryckt sin vånda över 
grammatikläxor och prov inför det yngre syskonet och därmed skapat ett negativt 
förhållningssätt till ämnet (Molloy 1996:113 f).  
 
Bengt Brodow har efter intervjuer med grundskollärare kommit fram till att det ofta är 
föräldrar som efterlyser grammatik i skolundervisningen eftersom de vill ha ordning, reda, 
resultat och fasta moralnormer i skolan (Brodow 1996:304). Han tycker vidare att den 
traditionella grammatiken behandlar enbart en liten del av den språkkunskap eleverna bör 
känna till. Han invänder sig även mot arbetssätten inom grammatikundervisning. Han menar 
att arbetssättet bör vara induktivt, där eleverna själva ska göra iakttagelser i språket, och få en 
ytterst liten vägledning av läraren för att göra systematiseringar (Brodow, Nilsson, Ullström, 
2000:130). 
 
Många tror att det krävs teoretiska grammatikkunskaper för att kunna skriva och läsa. Så är 
det naturligtvis inte anser svenskdidaktikern Nils-Erik Nilsson. Traditionellt har grammatik-
undervisningen fokuserat på ordklasser och satsdelar. Nilsson menar att grammatik-
undervisningen bör utgå från riktiga texter där elevernas eget intresse är avgörande.  
Tidningar, skönlitteratur, facklitteratur och reklam är utmärkta hjälpmedel i språk-
undervisningen. Undervisning utifrån ordklasser och satsdelar blir alltför abstrakt om eleverna 
enbart läser ”tråkiga texter”. Läraren bör tala om språket med eleverna utan att ge dem de 
grammatiska termerna i början. Termer kan tas upp vid behov (Nilsson 2004, internet).  
 
Ulf Teleman menar att grammatikens värde är av två slag. Den kan ge kunskap om oss själva 
som språkvarelser samt fungera som redskap när vi vill nå andra mål. Grammatiken är även 
nyttig vid studier av andra språk anser Teleman. Svenskläraren är den viktigaste vägledaren i 
grammatiken. Det är inom svenskämnet som det humanistiska perspektivet på grammatiken 
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och språket ska grundläggas. Enligt författaren bör ingen i skolan undervisa i grammatik som 
inte håller med om hans huvudskäl till varför eleverna ska lära sig grammatik i skolan 
(Teleman 1999:8 f). 
 
 
Varför grammatik på ett lustfyllt sätt? 
 
Vygotskijs teorier 
 
(Lev Vygotskij, rysk psykolog, 1896-1934). 
Vygotskij såg på inlärning och utveckling först och främst som ett resultat av samspel, 
framför allt socialt samspel. Med det menade han att eleven genom övning kunde tillägna sig 
de redskap som ligger i språket. Vygotskij ville att eleverna skulle ställas inför utmaningar, 
undervisningen var bra endast när den kom före utvecklingen menade han (Imsen 1988:191).  
 
 
Piagets teorier 
 
(Jean Piaget, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog, 1896-1980). 
Piaget ansåg att all inlärning eller utveckling förutsatte aktivitet från barnets sida. I sin 
forskning fokuserade Piaget i hög grad aktivitet mot ting. Han menade att undervisningen 
skulle vara laborativ och att klassrummet skulle vara en verkstad med material som eleverna 
kunde arbeta med. Det väsentligaste för Piaget var den aktiva personliga konstruktions-
processen. Han menade att kunskap inte kunde mottas receptivt utan skulle erövras med egen 
kraft genom egna erfarenheter. Han ville skapa människor som gjorde nya saker och inte 
upprepade vad andra gjort. Piaget uppfann inte aktivitetspedagogiken, men han har gett den 
ett betydelsefullt psykologiskt underlag (Imsen 1988:119).  
 
 
Aktivitetspedagogik 
 
Aktivitetspedagogik är en samlingsterm för ett antal pedagogiska ideologier och uppfostrings-
program som utvecklades i Europa och USA från omkring 1900 och ett trettiotal år framåt. 
Den kom som en reaktion mot den äldre skolans formalbundna ämnesundervisning. Olika 
metodiska skolor och enskilda pedagoger betonade det väsentliga inom aktivitetspedagogiken. 
Det centrala är barnet och dess utveckling och att uppfostringsprogram och läroplaner ska 
anpassas till barnets behov. Barnens aktivitet är både mål och medel. Aktiviteten ska vara 
spontan och kräver inga motivationsåtgärder. Genom aktiviteterna tränas barnen till 
självständighet, initiativförmåga samt samarbete. Individuellt arbete ska kompletteras med 
kollektivt arbete och klassen strävar efter gemensamma mål. Lärarens uppgift är inte att 
förhöra läxor utan att stimulera, aktivera och hjälpa eleven att genomföra sitt arbete. Från 
lärarens sida kräver aktivitetspedagogiken engagemang och tid. De aktivitetspedagogiska 
inslagen i skolan har med åren ökat, men en helt genomförd aktivitetspedagogik förekommer 
bara undantagsvis. Dock är den grundläggande principen om eleven som centrum för 
undervisningen och inlärningen i skolan alltjämt aktuell och i stort sett accepterad (NE, 
artikeln aktivitetspedagogik). 
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Förankring i styrdokument 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
står det att ”Varje elev efter genomgången grundskola ska behärska det svenska språket och 
kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94, 2001). 
För att kunna göra det måste man ha grundläggande kunskaper i svenskämnet. Enligt 
kursplanen för svenska i grundskolan ska eleven tillägna sig kunskaper om det svenska 
språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt 
utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika.  Eleverna ska även i slutet av 
det femte skolåret kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och det vanligaste 
reglerna för stavning, samt kunna använda ordlista (Kursplanen för svenska i grundskolan, 
2001). Skolan har som uppdrag att i det aktiva lärandet framhålla lek och ett skapande arbete. 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper (Lpo 94, 2001).  
 
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att pröva en arbetsmetod med tyngdpunkten på de tre största 
ordklasserna. Arbetsmetoden ska utgå ifrån lek, rörelse och skapande. Vi vill även undersöka 
de berörda elevernas attityder till metoden, samt hur inlärningen gått. 
 
 
Metod  
 
Den klass vi genomförde vår undersökning i var en årskurs 3 med 18 elever och arbetet med 
ordklasserna pågick under fyra veckor. Vi har i vårt arbete i den berörda klassen arbetat med 
ordklasser på ett lustfyllt sätt. Under arbetets gång observerade samt intervjuade vi eleverna 
om hur de uppfattade ordklassarbetet. Observationerna nedtecknades varje dag, och resultatet 
av det presenteras i resultatdelen. Intervjuerna genomfördes enskilt med utvalda elever, som 
deltagit i alla moment också detta presenteras i resultatdelen. För att undersöka vad eleverna 
lärt sig gjorde vi en tipsrunda. Resultatet av denna uppvisas i resultatdelen.  Anledningen till 
att vi valt att utforma vår arbetsmetod i klassen på detta sätt, är att vi anser att vi får det bästa 
resultatet genom att fortlöpande samla information om attityderna och inlärningen till det 
pågående ordklassarbetet. I vår undersökning ingick samtliga elever i den berörda klassen, 
eftersom vi ansåg att ordklassarbetet lämpade sig för hela klassen. 
 
Genom våra observationer genomförde vi arbetet i klassen empiriskt, det vill säga genom att 
iaktta verkligheten (NE, artikeln empiri). Vi valde att både kvantitativt och kvalitativt insamla 
och bearbeta materialet. Kvalitativa data brukar kallas ”mjukdata” och ger svar på frågor med 
”varför?” Vi har bearbetat intervjuerna och observationerna kvalitativt, det vill säga genom 
att redovisa resultaten i löpande text. Tipsrundan presenteras kvantitativt i form av ett 
diagram. Kvantitativa data brukar kallas ”hårddata” och ger konkreta svar på frågor om ”hur 
många” (Svenning1999: 68). 
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Arbetsmetod i klassrummet 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning undervisade vi eleverna om de olika ordklasserna. 
Arbetet startade med att vi tillsammans i klassen förde en dialog om vad språk är, för att 
eleverna skulle få en introduktion i det kommande arbetet. Vi valde medvetet de tre största 
ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb. Genom att kunna dessa ordklasser kan hela 
världen beskrivas, exempelvis: ”Solen är varm när den lyser”, samt att de är öppna 
ordklasser, som hela tiden tillförs nya ord. Undervisningen bestod av lustfyllda lekar och 
övningar. Som avslutning på arbetet i klassen fick samtliga elever ett diplom, där de utnämnts 
till ”ordklassmästare”.  
 
När vi skulle förklara de olika ordklasserna för eleverna, valde vi medvetet ord som hela tiden 
finns med i elevernas vardag. Detta för att de enklare skulle förstå och ha något att återkoppla 
till. Under arbetet med substantiv undvek vi att beröra abstrakta substantiv, exempelvis 
tankar, eftersom vi ansåg det bli för svårt för nioåringar. Vi bestämde oss istället för konkreta 
substantiv, såsom stol, ring och bord, men även egennamn som Greta. När vi planerade 
adjektiv valde vi att förklara det med ord som fanns i elevernas närhet, exempelvis ord för 
färger, storlekar och så vidare. När vi arbetade med verb valde vi ord för handlingar som vi 
gjorde för tillfället till exempel pratar, blinkar, skriver och suckar. 
 
 
Klassrumsarbetet och materialet 
     
      Lektion 1: 

• Introduktion, vad är språk och vad är ordklasser? 
• Genomgång, vad är substantiv? 
• Substantivramsan (se bilaga 1). 
Ramsan ger en klar bild för eleverna av vad ett konkret substantiv är, och det är en bra text 
att minnas och gå tillbaka till. 
• Tillverkning av ordklasshäfte. 
Eleverna får tillverka en trevlig framsida till sitt ordklasshäfte, där allt material ska samlas 
under arbetets gång. Detta för att synliggöra vad eleverna åstadkommit samt att eleverna 
kan gå tillbaka till häftet om det är någonting de undrar över. 
• Arbetsblad med substantivuppgifter. 
Anledningen till att eleverna ska arbeta med arbetsblad är att de ska konkretisera vad de 
lär sig. 
 
Lektion 2: 
• Snabbgenomgång av substantiv för att kontrollera vad eleverna kommer ihåg. 
• Arbetsblad om hur man böjer substantiv. 
• Eleverna skriver en text om sig själva och plockar ut substantiv ur texten. 
Genom att skriva egna texter och arbeta utifrån dessa, hoppas vi på att väcka elevernas 
intresse dessutom är det alltid bra med skrivövningar. 
• Läxa till nästkommande lektion: ta med ett hemligt substantiv hemifrån. 
Saken kommer sedan att beskrivas av eleven, och de övriga eleverna får gissa vad det är. 
Genom att eleverna ska ta en sak hemifrån, tränar de på substantiv även från en annan 
miljö. 
 
Lektion 3: 
• Alla beskriver sitt substantiv och de andra gissar. 
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Detta är en utmärkt övning i att presentera, förklara och prata inför andra. För de övriga 
tränas lyssnandet och förmågan att ta instruktioner. 
• Substantivcharader. 
Eleverna ska gestalta ett för dem givet substantiv och de andra eleverna gissar. Genom 
denna övning tränar eleverna på att stå inför sina kamrater. 
• Substantivkedjan (apelsin, nypon, nyckelpiga och så vidare). 
Eleverna sitter i ring och kedjan går runt. De säger ett ord med begynnelsebokstav som 
föregående ord slutat på. Eleverna får i denna övning träna på att lyssna på varandra samt 
öva sig på substantiv.  
 
Lektion 4: 
• Repetition av substantiv. 
• Genomgång, vad är adjektiv? 
• Adjektivramsan (se bilaga 1). 
• Arbetsblad med adjektivuppgifter. 
• Självporträtt, med namndikt av adjektiv (se bilaga 4). 
I denna uppgift utgår vi från eleverna själva, och det är deras fantasi och kreativitet som är 
av betydelse.  
 
Lektion 5: 
• Snabbgenomgång av adjektiv. 
• Läsa och lyssna till fabel samt ta ut adjektiven ur texten. 
Eleverna utgår från en för dem rolig text. 
• Spel: ordklassjakten (se bilaga 3). 
Här tränar eleverna på ordklasserna, samtidigt som det är en lekfull form av undervisning, 
där de även får träna på att läsa frågor till varandra och samarbeta. 
 
Lektion 6: 
• Genomgång av adjektiv. 
• Adjektivbild (se bilaga 2). 
I denna övning tränar eleverna på att använda sin fantasi och kreativitet. 
 
Lektion 7: 
• Repetition av substantiv och adjektiv. 
• Genomgång, vad är verb? 
• Verbramsan (se bilaga 1). 
• Arbetsblad med olika verbformer. 
• Plocka ut verb från en bild. 
Eleverna får en bild på en bondgård där det händer en massa saker. Eleverna får plocka ut 
verben samt färglägga bilden. 
 
Lektion 8: 
• Snabbgenomgång av verb. 
• Vad gjorde jag igår, skriv och berätta. 
I denna uppgift tränar eleverna på sitt minne samtidigt som det är nyttigt och relevant för 
eleverna att arbeta utifrån sina egna texter. 
• Verbcharader. 
 
 

 11



Lektion 9: 
• Stationsarbete. Station 1: Spel (ordklassjakten). Station 2: Rätt ord till rätt ordklass (se 
bilaga 3). Station 3: Collageframställning: Eleverna får klippa ut ord och bilder från 
tidningar som hör till respektive ordklass. Dessa klistrar de sedan upp på tre stora papper 
där det finns en rubrik för de olika ordklasserna. Under denna arbetsövning tränar 
eleverna samtliga ordklasser och får ett vidare och bredare perspektiv och helhet på det de 
arbetat med. Samtidigt tränar eleverna i att samarbeta. 
• Ordklassången (se bilaga 1). 
Sången ger även den en bra träning på ordklasserna. 

 
Lektion 10: 
• Femstegsdikt (se bilaga 4). 
Eleverna får skriva en dikt som de sedan ska illustrera och utsmycka. Övningen ger en bra 
sammanfattning på alla ordklasser, samtidigt som eleverna får uttrycka sin kreativitet.  
 
Lektion 11: 
• Tipsrunda om ordklasserna (se bilaga 5). 
Eleverna får gå två och två, de blir indelade så att de får gå med någon på ungefär samma 
kunskapsnivå. Förutom att sammanfatta arbetet om ordklasser, får eleverna röra sig och 
träna på sina kunskaper i en annan miljö. Eleverna tränar även på att samarbeta. 

 
 
Observationer 
 
Under arbetets gång har vi observerat eleverna. Vi har efter varje lektionspass antecknat det vi 
observerat och upplevt i klassrummet. Observationerna har varit till stor hjälp för oss eftersom 
vi genom dem kunnat tyda elevernas attityder och följaktligen göra små korrigeringar i det 
fortsatta arbetet. Detta var till stor nytta för oss på grund av att de flesta lektioner hölls i 
halvklass, och att vi på så sätt kunde ändra små detaljer som vi upplevt varit en aning 
problematiska för eleverna. Vi ändrade exempelvis upplägget på genomgången av den 
aktuella lektionen. Det kunde till exempel ibland vara svårt för eleverna att ta in information 
om hela lektionen och ibland kunde de bara ta åt sig en uppgift åt gången. Ofta låg våra 
korrigeringar i att vi var tvungen att kasta om orden i meningar för att göra dem tydligare. 
Andra gånger behövde vi bara ändra tonfall eller rytmen i våra röster.  
 
Våra observationer grundar sig på elevernas spontana kommentarer under lektionerna, samt 
kroppsspråk och arbetslust. Genom dessa kriterier anser vi att vi tydligt kunde urskilja deras 
attityder till uppgifterna. Kommentarer som eleverna kunde fälla och som vi tog till vara på är 
exempelvis ”Åh vad tråkigt”, ”Måste vi göra det här”, ”Inte adjektiv igen” eller ”Åh vad 
roligt att…”, ”Kan vi inte göra det här en gång till” och så vidare. Elevernas kroppsspråk 
visade tydligt deras attityder till arbetet då de till exempel hängde med axlarna, låg över 
bordet eller visade tydliga minspel i ansiktet. 
 
 
Intervjuer 
 
Vi utförde intervjuer med fyra utvalda elever i klassen som alla varit med på samtliga 
lektioner. Syftet med intervjun var att vi ville ta reda på elevernas attityder till vårt arbetssätt 
kring ordklasserna. Eleverna intervjuades en och en för att de inte skulle kunna påverkas av 
varandra och de plockades ut ur klassrummet under pågående lektion. De fick svara på enkla 
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frågor om arbetet kring ordklasserna. Intervjuerna tog ungefär fem minuter per elev. Vi ställde 
frågorna och antecknade svaren under intervjuns gång. 
 
 
Resultat  
 
Den klass vi genomförde vår undersökning i var en årskurs 3 med 18 elever och arbetet med 
ordklasserna pågick under fyra veckor. Det har varit få bortfall, någon enstaka elev vid 
enstaka tillfällen. Klassen hade inte alls arbetat med ordklasser tidigare så detta var alldeles 
nytt för samtliga. De hade en positiv inställning och var intresserade av att lära sig något nytt 
vilket för oss kändes väldigt motiverande. 
 
I resultatdelen presenterar vi resultatet av observationerna som vi genomfört under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Resultatet av tipsrundan har vi valt att illustrera med ett 
diagram, för att ge en tydlig bild av resultatet. Slutligen sammanfattar vi intervjuerna med 
eleverna, alla intervjusvar återfinns i bilaga 6. 
 
 
Observationer 
 
Genom våra observationer kunde vi tydligt se att arbetslusten varierade tydligt under lektions-
passen och vår uppfattning är att det ofta inte berodde på våra lektioner, utan elevernas 
dagsform i övrigt. Det kunde ha hänt något på rasten, det kunde vara fredagseftermiddag med 
trötta barn eller elever som längtade till höstlovet. Vi observerade trots allt att vi genom vårt 
arbete med ordklasser fick upp arbetslusten.  
 
Arbetsuppgifterna som vi upplevde att eleverna uppskattade mest var uppgifter där deras egen 
kreativitet sattes på prov, till exempel att skriva och dekorera dikter, att leka charader och 
spela spel. Under dessa lektioner var de positiva kommentarerna många och arbetsglädjen 
stor. Vi upplevde även att uppgiften med hemliga saken gav ett gott resultat, eleverna verkade 
tycka att uppgiften var spännande. Även här blev det många positiva kommentarer och de 
ville gärna göra denna uppgift fler gånger. Alla var engagerade och involverade i det som 
skedde. Många elever verkade tycka om att sitta och arbeta med arbetsblad, då det blev en 
lugn och harmonisk arbetsmiljö. Vi observerade att många elever var i behov av lugna stunder 
och arbetsformer eftersom de flesta andra uppgifter kräver eller tillåter ett visst samspel 
mellan eleverna. Lektioner som tillåter en viss grad av prat blir såklart lite mer rörig. Vi 
observerade att ett stort antal av eleverna uppskattade skrivuppgiften ”Vad gjorde jag igår”? 
Under denna lektion var arbetslusten hög och många elever ville fortsätta skriva ända in på 
rasten. Till denna skrivuppgift tände vi ljus och spelade lugn och skön musik i bakgrunden, 
vilket var uppskattat bland eleverna. Andra skrivuppgifter var inte lika underhållande för 
eleverna, under de lektionerna verkade en del elever anse det vara jobbigt att skriva och 
använda pennan. Här kunde vi också tydligt urskilja på kroppsspråk och kommentarer om 
uppgiften var rolig eller mindre rolig. 
 
Ordklasser som eleverna verkade förstå snabbt var substantiv och verb. Många av eleverna 
hade svårt att förstå och komma ihåg vad adjektiv var för något. Det förstod vi genom att 
många elever upprepade gånger behövde hjälp med att komma ihåg vad ett adjektiv var. När 
vi arbetade med substantiv och verb flöt elevernas egna arbeten på bättre än lektionerna med 
adjektiv. Frågorna var färre och arbetslusten i klassrummet steg.  
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Eftersom vi hade förmånen att ha halvklasslektioner valde vi att göra små korrigeringar från 
föregående lektion till den andra. Dessa korrigeringar låg i, som tidigare nämnts, ofta i att 
endast kastade om orden i meningar vi sa, ett exempel på detta var när vi skulle gå igenom 
femstegsdikten med eleverna. Första lektionen berättade vi att vi skulle göra en femstegsdikt 
och förklarade hur den fungerade. Vi observerade att eleverna uppfattade det som svårt, de 
hängde upp sig på att de aldrig hört ordet femstegsdikt. Till efterföljande lektion berättade vi 
istället att vi skulle göra en dikt, som skedde i fem steg som de skulle följa. Detta observerade 
vi att eleverna förstod direkt.   
 
 
Tipsrunda  
 
Syftet med tipsrundan var att vi ville se om vårt arbete kring ordklasser lärt eleverna något. 
Resultatet blev bra och eleverna uppskattade denna form av uppgift. Vi presenterade 
uppgiften som en slags test, vilket gjorde att eleverna tyckte det var spännande och 
utmanande. De tog sig an uppgiften med ett gott humör och med en vilja att prestera bra. Efter 
tipsrundan blev det diskussioner om resultatet i klassrummet. 
 

Resultat av tipsrunda
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Av diagrammet framgår att den största delen av grupperna, och därmed klassen, förstått 
ordklasserna, och hade mycket gott resultat på tipsrundan. De elever som klarade sig mindre 
bra är de elever som har problem med läsning och skrivning.  
 
Eleverna som inte hade alla rätt missade på frågorna som handlade om adjektiv, samt frågorna 
”Substantiv är namn på ting, namn på ting, namn på ting….. vad kan substantiv vara?” och 
”Oj vad ni är duktiga som går ”Kläppenrundan!!” Vilket ord i denna mening är verb?” De 
två sistnämnda frågorna tyckte eleverna som missat på dem var svåra att förstå. Samtliga 
frågor till tipsrundan finns i bilaga 5. 
 
 
Intervjuer 
 
Genom intervjuerna fick vi våra observationer bekräftade. Samtliga intervjuade elever ansåg 
att substantiv och verb varit lättast, medan adjektiv varit lite svårare. Deras förklaringar till att 
adjektiv var svårt var att det är så otydligt vad ett adjektiv är. En elev uttryckte sig att ”Det 
var så himla svårt att förstå”. De ansåg däremot att substantiv var lätt eftersom dessa finns 
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överallt och då blir det lätt att komma ihåg. En elev yttrade att: ”Verb är lätt för det gör man 
ju hela tiden.” Det som bland de intervjuade eleverna varit mest uppskattat var de kreativa 
uppgifterna, det vill säga ordklasspelet, dikterna, tipsrunda och charader. Dessa lektioner var 
de som eleverna mindes bäst av hela arbetet kring ordklasser. Förklaringen till att de tyckte 
ordklasspelet och tipsrundan var rolig, var att eleverna såg det som en tävling och att det var 
skönt att få springa av sig. De intervjuade flickorna ansåg att dikterna var roligast, eftersom de 
tyckte det var roligt att skriva och att göra snygga arbeten. En av de intervjuade flickorna hade 
helst vela slippa ordklassen adjektiv, eftersom det var så svårt att förstå. En av de intervjuade 
pojkarna hade helst inte velat göra femstegsdikten, då han ansåg det vara jobbigt att skriva 
snyggt. De två övriga verkade ha uppskattat samtliga moment i arbetsmetoden. Det eleverna 
själva ansåg sig ha lärt sig var att de kände att de behärskade samtliga tre ordklasser samt att 
beskriva en hemlig sak och göra en femstegsdikt. Samtliga intervjuer presenteras i bilaga 6. 
 
 
Diskussion 
 
Validitet/Reliabilitet 
 
Validiteten i en undersökning uttrycker förmågan att mäta det vi avser att mäta och med 
reliabiliteten menas att resultaten ska vara tillförlitliga (Svenning, 1999:60 f). Vi har haft ett 
litet bortfall av elever men det har enbart rört sig om någon enstaka elev under några få 
lektioner. Vi har använt oss av olika metoder för att få fram information om attityder till vår 
arbetsmetod hos eleverna. De metoder vi använt oss av är observationer och intervjuer. Ett 
avslutande test har fått visa en ungefärlig kunskapsnivå. Genom att vi använt oss av dessa 
metoder anser vi att vår undersökning har stor validitet samt reliabilitet. 
 
Självklart hade validiteten och reliabiliteten varit större om vi hade haft mer tid till vårt 
disponerande eftersom både ämnet och vi var nya för eleverna. Vi hade önskat att få fortsätta 
och gå vidare inom ämnet för att eleverna då hade kunnat få en helhetsbild över den svenska 
grammatiken. Validiteten och reliabiliteten hade även varit större om vi hade haft något 
jämförelsematerial. Det bör här även påminnas om att det var första gången eleverna kommit i 
kontakt med ämnet ordklasser och därmed inte har några tidigare erfarenheter att jämföra 
med. Det hade till exempel varit intressant och relevant att arbeta med vår arbetsmetod 
parallellt med en mer läroboksinritad metod. Detta för att kunna jämföra de olika arbetssätten. 
Orsaken till att detta inte gick att genomföra var att vi hade begränsat med tid.   
 
Vi har genom observationer och intervjuer fått en god uppfattning om elevernas attityder till 
arbetet i klassen. Genom dessa har vi uppfattat att attityderna varit mycket positiva. Eleverna 
har visat att de har lärt sig mycket samtidigt som de har upplevt arbetet som roligt och 
lustfyllt. Med hjälp av intervjuerna fick vi bekräftat att eleverna föredrog arbetsformer som 
spel, bilduppgifter, charader och annan form av praktiskt arbete framför enbart arbetet med 
arbetsblad och skrivuppgifter. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Som vi tidigare nämnt under rubriken ”Forskares syn på varför man ska lära sig 
grammatik”, anser Nils-Erik Nilsson att grammatikundervisningen i skolan bör utgå från 
riktiga texter, där elevernas egna intressen är avgörande. Han menar att tidningar, 
skönlitteratur och dylikt är utmärkta hjälpmedel i språkundervisningen. I vårt arbete fick 
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eleverna arbeta med att klippa ut ordklasser från tidningar. Eleverna fick skriva egna texter 
som de sedan fick arbeta vidare med och vi försåg eleverna med roliga texter.  
 
Enligt Sandqvist och Teleman har barnen innan de börjar skolan tillägnat sig de allra flesta 
grammatiska reglerna, detta har vi tidigare skrivit om under rubriken ”Barnets språk-
utveckling”. Det vi i skolan måste träna på är att koppla ihop de enskilda orden, till exempel 
att genus måste läras in före varje nytt substantiv. För det andra måste eleven vänja sig vid att 
kunna kombinera användningen av flera grammatiska regler, speciellt vid skrivande. Genom 
vår arbetsmetod bör eleverna få en god grund och utrymme för detta.  
 
Vi instämmer med Vygotskijs teorier om att inlärning och utveckling hör samman med socialt 
samspel, det vill säga att genom sociala övningar kan eleverna tillägna sig språket. I vårt 
arbete har samarbete varit en stor del av undervisningen, till exempel genom spel och lekar. 
Övningar som dessa främjar de enskilda elevernas utveckling. Piaget ansåg att inlärning 
skulle ske genom aktivitet från barnet själv. Klassrummet skulle fungera som en verkstad med 
mycket material och en undersökande undervisning. Vår arbetsmetod med ordklasserna har 
fungerat i linje med Piagets teorier, då eleverna haft tillgång till olika arbetsmaterial och olika 
aktiva undervisningsformer.  
 
Aktivitetspedagogiken förespråkar att pedagogen ska stimulera och aktivera eleverna i deras 
arbeten, för att öka elevernas självständighet, initiativförmåga samt samarbete. Genom vår 
arbetsmetod blir eleverna stimulerade på olika plan, och aktivitetspedagogiken stämmer 
överens med vår syn på lärande. De aktivitetspedagogiska inslagen i skolan har ökat med 
åren, och den grundläggande principen om eleven som centrum för undervisningen och 
inlärningen är alltjämt aktuell i skolan. Vygotskij, Piaget samt aktivitetspedagogiken har vi 
tidigare berättat om under rubriken ”Varför grammatik på ett lustfyllt sätt?”. 
 
Som vi nämnt under rubriken ”Förankring i styrdokument” står det i Lpo 94 att skolan har 
som uppdrag att i det aktiva lärandet framhålla lek och ett skapande arbete. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Detta har vi 
tagit fasta på i vår arbetsmetod, och utgår mycket från lek och skapande uppgifter. Även 
kunskapsmässigt följer vi läroplanen, eftersom den säger att alla elever i slutet av det femte 
skolåret ska kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket. Det är viktigt att börja 
tidigt med språkets uppbyggnad, för att eleverna ska få en djup och grundläggande inlärning 
om språket. 
 
Enligt våra observationer och intervjuer verkade eleverna uppskatta dikter, charader och spel 
framför övriga moment. Anledningen till detta tror vi är att de får nyttja sin kreativitet och 
fantasi. Vi anser även att det är av stor vikt hur vi som lärare presenterar det kommande 
arbetet. Vi hade alltid egengjort material som vi först visade för eleverna för att de skulle 
förstå vad de skulle göra, samt för att de skulle få inspiration. Uppgiften med den hemliga 
saken blev mycket uppskattad, detta tror vi beror på att uppgiften var så hemlighetsfull och 
därmed blev väldigt spännande. Här berodde det mycket på vår presentation av uppgiften. 
Arbetsbladen gav även de ett gott intryck på eleverna. Framförallt antar vi att anledningen till 
det var att det blev en mycket harmonisk stund i klassrummet. Eleverna visade tydligt att de 
trivdes med lugnet i klassrummet och att de konkret fick se att det blev något gjort. 
Skrivuppgiften ”Vad gjorde jag igår”? tyckte eleverna mycket om. Det beror förmodligen på 
att vi själva berättade vad vi gjorde igår, detta upplevde eleverna som spännande. Vi tror 
vidare att det beror på att vi till denna skrivuppgift tände ljus i klassrummet samt att vi hade 
lugn och skön musik i bakgrunden. Övriga skrivuppgifter verkade inte ge ett lika gott intryck 
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hos eleverna. Vi upplevde att de tyckte att uppgifterna var jobbiga och tråkiga, vilket kan bero 
på en kombination av elevernas sinneslag för tillfället och för att presentationen av uppgiften 
inte var nog spännande. 
 
Tipsrundan gav ett gott resultat och det måste betyda att de lärt sig något om ordklasser. 
Eleverna uppskattade denna form av uppgift. Vi antar att det beror på spänningen av att se vad 
man lärt sig samt att det blev en utmaning för dem. Vi presenterade denna uppgift med att 
använda ordet ”test”, detta medförde att de blev mer fokuserade på uppgiften. De som hade 
några fel på testet missade på frågorna om adjektiv, vilket vi kommit fram till var för eleverna 
svårast att förstå. De två sista frågorna: ”Substantiv är namn på ting, namn på ting, namn på 
ting….. vad kan substantiv vara?” och ”Oj vad ni är duktiga som går ”Kläppenrundan”!! 
Vilket ord i denna mening är verb?” var även de frågor som några elever missade på. De som 
missade på dessa två frågor är alla elever med läs och skrivsvårigheter, så vi antar att de hade 
problem med att förstå frågorna. 
 
Resultatet av vår arbetsmetod kring ordklasser i klassen visar att substantiv och verb är 
betydligt lättare för eleverna att förstå än ordklassen adjektiv. Vi tror det beror på att 
substantiv samt verb är konkret och lättåtkomligt för eleverna, ord som betecknar ting och 
handlingar är sådant som hela tiden finns i deras vardag. Adjektiv däremot är mer abstrakt och 
svårgripbart, ordklassen inrymmer många olika ord. Vi anser i enlighet med Åke Pettersson 
som vi skrivit om tidigare under rubriken ”Substantiv, adjektiv, verb−de största 
ordklasserna” att adjektiven är så svåra, då de är mer ”vuxenord”. Pettersson menar att om vi 
ska arbeta med adjektiv på mellanstadiet bör det ske på ett laborativt och språkutvecklande 
sätt. Vi tror också att genom att läsa mycket skönlitteratur och samtala mycket med eleverna 
så blir det lättare för dem att anamma adjektiven. Vi försökte ta fasta på detta i vår 
arbetsmetod, då vi använde oss av olika texter. 
 
De utvalda eleverna intervjuades enskilt för att de inte skulle kunna påverka varandra. 
Intervjuerna utfördes då hela arbetet med ordklasserna var avslutat. Dessa intervjuer gav för 
oss ett positivt resultat. I efterhand kan vi tycka att vi skulle ha gjort intervjuer med eleverna 
kontinuerligt en gång i veckan. Detta för att eleverna kan ha glömt vissa moment under 
arbetets gång. 
 
De flesta lektioner kring ordklasser som vi höll i utfördes i halvklass, vilket var till stor fördel 
för oss. För det första var det en stor förmån att kunna arbeta i halvklass, för att ge varje elev 
mer hjälp och stöd än i helkass. För det andra gav det oss chansen att ändra och förbättra en 
del detaljer om det behövdes. Anledningen till att vi valde att göra smärre korrigeringar var 
för att vi kände att det var utvecklande för oss själva att se hur vi kan göra förändringar i ett 
befintligt arbete. Det hade å andra sidan varit intressant att göra samma sak, utan 
korrigeringar, för att se om det berodde på oss som lärare eller på eleverna då det ibland blev 
missförstånd under första lektionen. De gånger vi gjorde dessa små korrigeringar upplevde vi 
att lektionen flöt bättre och färre missförstånd och frågor uppstod.  
 
 
Egna reflektioner 
 
Vi har reflekterat över vårt arbete i klassen, vilket vi tror är viktigt att vi som lärare ständigt 
gör för att kunna utvecklas och för att utveckla det pågående klassrumsarbetet. Det har varit 
nyttigt för oss att ha chans att ändra pågående arbete och på så sätt förbättra det. Även det tror 
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vi är en viktig egenskap hos lärare eftersom det inte alltid fungerar som man planerat och då 
är det viktigt att vara flexibel och kritisk. Dock får vi inte känna oss misslyckade som lärare.  
Vi anser att vår arbetsmetod varit mycket bra och givande. Vi har fått bra respons av både 
elever och lärare på den aktuella skolan. Vi finner att vi har stöd i våra resonemang kring hur 
vi som lärare kan lägga upp ett givande och lustfyllt arbete kring ordklasser, av såväl 
språkvetare som läroplanen. Under vår lärarutbildning har vi gång på gång fått det bekräftat 
att inget barn är det andra likt och vi måste som lärare därför alltid tänka på att anpassa 
undervisningen till varje enskild individ. Genom vår arbetsmetod tror vi att vi som lärare kan 
fängsla och intressera samtliga barn eftersom arbetsmetoden är varierande på alla sätt och vis. 
Vi har utifrån vår roll som lärare upplevt detta arbete som trevligt, varierande och givande.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi finner att arbetet kring hur man kan lägga upp en bra metod för grammatikundervisning är 
mycket fascinerande. Det skulle vara intressant att arbeta med olika metoder under en längre 
period, och i flera olika klasser, för att få en säkrare bild över vilken metod som är bäst. Det 
skulle även vara spännande att utveckla vår arbetsmetod ytterligare för att göra den så bra som 
möjlig. 
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      Bilaga 1 
Ordklassramsor  

 
”Substantiv är namn på ting, till exempel stol och ring.” 

 

”Adjektiv är hur något är, till exempel söt och kär”. 

 

”Verb är något som man gör, till exempel går och kör.” 

 

 

Ordklassång 

 
Substantiv är namn på ting,  

namn på ting, namn på ting,  

tillexempel stol och ring, 

stol och ring, stol och ring. 

Adjektiven nu oss lär, 

hurdana dom tingen är. 

Verb är något som man gör, 

startar, gasar, tutar, kör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Adjektivbild 

 

 

 
Eleverna väljer ut ett adjektiv att illustrera. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 3 

Ordklasspel 

 

 
Rätt ord till rätt ordklass. Eleverna lägger ordkort till rätt ordklass. 

 

 
Ordklassjakten. Spelet går ut på att ta sig från start till mål. Under vägen dit stöter eleverna på 

frågor om de tre olika ordklasserna, frågorna tar de från respektive hög av ordklasskort. 



Bilaga 4 

Dikter 
Namndikt, exempel 

Envis 

Vetgirig 

Ambitiös 

 

Femstegsdikt 

Ett substantiv 

Två adjektiv 

Tre verb 

En mening om substantivet 

Ett annat ord för substantivet 

 

exempel 

Säng 

Mjuk och varm 

Sover, snarkar, drömmer 

Min trygghet för natten 

Bädd 

 

Viking 

Stor och stark 

Dricker, ror, plundrar 

Vikingen skålar med mjöd 

Nordbo 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 5 
Tipsrunda      

 

Fråga 1. Till vilken ordklass hör orden katt, hatt, spöke? 

1. Adjektiv X. Substantiv   2. Verb 

 

Fråga 2.  Till vilken ordklass hör orden gå, springa, hoppa? 

1. Adjektiv   X. Substantiv    2. Verb 

 

Fråga 3.  Till vilken ordklass hör orden kort, lång, liten, het, kall? 

1.  Adjektiv  X.  Substantiv   2. Verb 

 

Fråga 4.  Vilket av dessa ord är substantiv? 

1.  Tjock       X. Greta            2. Springa 

 

Fråga 5.  Vilket av dessa ord är adjektiv? 

1.  Vacker    X.  Stol               2.  Sjunga 

 

Fråga 6.  Vilket av dessa ord är verb? 

1.  Fotboll     X.  Dribbla         2.  Snyggt 

 

Fråga 7.  Substantiv är namn på ting, namn på ting, namn på ting….. vad kan substantiv vara? 

1.   Saker      X.  Något som händer  2. Hur något ser ut 

 

Fråga 8.  Adjektiven nu oss lär hurdana dom tingen är…..vad kan adjektiv vara? 

1.   Saker     X.  Något som händer   2. Hur något ser ut 

 

Fråga 9.  Oj vad ni är duktiga som går ”kläppenrundan”!! Vilket ord i denna mening är ett 

verb? 

1.   Duktiga  X. Kläppenrundan      2. Går 

 

 

 



Bilaga 6 

Intervjuer      

 

  1. Vad minns du bäst av det vi arbetat om i klassen? 

Pojke 1: Verb, charader var roligt, eftersom det är kul att spela teater. 

Pojke 2: Ordklasspelet, jag gillar när det blir tävling 

Flicka 1: Substantiv, femstegsdikter, jag gillar att skriva dikter. 

Flicka 2: Verb, lektionen med olika stationer, för att det fanns så mycket att göra. 

 

2. Vad upplever du var roligast i vårt arbete? 

Pojke 1: Verb, bilden där man skulle plocka ut verb, för det fanns så mycket roliga saker 

som alla gjorde.  

Pojke 2: Ordklasspelet, för att det blev som en tävling, jag älskar att tävla. 

Flicka 1: Femstegdikter, för det är kul att skriva dikter och att göra dom snygga. 

Tipsrundan var också rolig, fast lite svår, det var skönt att gå ut och springa. 

Flicka 2: Allt var roligt, men särskilt femstegsdikten och charader. Dikten var rolig för att 

det är så kul att pyssla. Charader och lekar är roliga för då behöver man inte sitta still och 

jobba. 

 

3. Var det något du inte hade velat göra i arbetet om ordklasser? 

Pojke 1: Nej. 

Pojke 2: Femstegsdikten, för det är så jobbigt att skriva snyggt. 

Flicka 1: Nej. 

Flicka 2: Adjektiv, för det var så himla svårt att förstå. 

 

4. Vad har varit svårast i arbetet om ordklasser? 

Pojke 1: Adjektiv, speciellt att komma på något till adjektivbilden. 

Pojke 2: Femstegdikten, för att det var jobbigt. 

Flicka 1: Övningen där man skulle placera ut rätt ord till rätt ordklass, för det var ganska 

svåra ord att sätta till rätt ställe. 

Flicka 2: Adjektiv var svårt att förstå, för det var så otydligt, för substantiv är ju saker och 

verb sånt man gör. 

 



 

5. Vad har varit lättast i arbetet om ordklasser? 

Pojke 1: Verb är lätt för det gör man ju hela tiden. 

Pojke 2: Verb var lätt för det var så lätta uppgifter. 

Flicka 1: Substantiv, för det finns ju överallt, det är ju saker, och det är lätt att komma 

ihåg. 

Flicka 2: Substantiv och ordkedjan. För ordkedjan var så lätt för det var ju bara att säga en 

sak på rätt bokstav hela tiden. 

 

6. Har du lärt dig något du inte redan kunde? 

Pojke 1: Alla ordklasser och att beskriva en hemlig sak. 

Pojke 2: Ordklasserna  

Flicka 1: Ordklasserna känner jag mig säker på. 

Flicka 2: Allt om ordklasser, och hur man gör en femstegsdikt. 

 


