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Abstract 
The following work deals with a different approach in teaching grammar which is designed to 

facilitate learning by stimulating several senses and by strengthening cognitive development 

through interaction with others. The purpose is to investigate if it is possible to use charades 

as a pedagogical method when it comes to learning elements of grammar such as: subject, 

predicate, object predicative, predicative, adverbial modifier and attribute. 

The essay is based upon seven different lessons once a week with a class of ninth graders 

where the dramatisation of clauses took place. Not only have the students kept a log for the 

sake of the study, but there were also four interviews with different students as well as 

observations of them. For different reasons it is my belief that the study’s target group is not a 

representative class of ninth graders. 

The result of this investigation shows that charades as a method for learning grammar, 

within the confines of the study, was not a successful method for the chosen group. Moreover 

it is also clear that the method has to be complemented with teaching material other than only 

charades in order to give students extra support. 

However, based on a successful previous experience with another class where charades 

were used to teach grammar, I can make the conclusion that it is possible to use charades for 

the purpose of teaching grammar; especially as a way to compliment and vary traditional 

grammar teaching. This method helps reach students and thus stimulate their learning process. 
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Sammandrag 
Föreliggande arbete handlar om ett försök att använda ett varierat arbetssätt i 

grammatikundervisningen för att främja inlärningen genom att stimulera flera sinnen och 

stärka den kognitiva utvecklingen i interaktion med andra. Syftet är att undersöka om det är 

möjligt att använda charader som en pedagogisk metod i fråga om inlärning av grammatik 

med avseende på satsdelarna subjekt, predikat, objekt, predikatsfyllnad, innehållsadverbial 

och attribut. 

Undersökningen grundar sig på sju genomförda lektioner fördelade på en gång per vecka i 

en niondeklass med dramatisering av satsdelar. Eleverna har skrivit loggbok, en intervju med 

fyra elever har utförts och därtill har jag gjort observationer. Av olika anledningar anser jag 

inte att urvalsgruppen går att använda som norm för en genomsnittsklass för årskurs nio. 

Resultatet av undersökningen visar att charader som metod inte gick att använda under de 

premisser som gällde för den utvalda klassen. Dessutom visar resultatet att metoden måste 

kompletteras med läromedel som stöd för eleverna.  

Slutsatsen är dock att undervisningsmetoden i sig kan fungera då jag tidigare använt den i 

en annan klass. Därför anser jag att det är möjligt att använda charader som pedagogisk metod 

för att bredda och variera den traditionella grammatikundervisningen och därmed bättre nå ut 

till alla elever och därigenom stimulera och främja lärandeprocessen. 
 

Nyckelord: grammatikundervisning, pedagogisk metod, inlärning, charader 
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1  Inledning 
Eftersom grammatikundervisningen många gånger är traditionell, lärarledd med läromedel, 

vill jag testa om undervisningen i stället kan läggas upp på ett annat sätt, dels för att ta reda på 

om eleverna lär sig genom denna metod, dels för att göra grammatikmomentet lite mer 

stimulerande.  

För två år sedan använde jag mig av charader i svenskundervisningen i en niondeklass och 

jag upplevde hur olika denna inlärningsmetod fungerade för eleverna. I denna klass rådde en 

bra sammanhållning och eleverna hade följts åt sedan mellanstadiet. Således kände de 

varandra mycket väl och klassrumsklimatet var öppet och tillåtande. Dessa elever tyckte att 

det var otroligt roligt att gå igenom satsdelarna via charader. Det fanns en stor glädje och en 

ivrig kunskapstörst i klassrummet som smittade av sig till de elever som från början inte var 

så intresserade. Eleverna var mycket duktiga, både på att gestalta de olika satsdelarna och veta 

hur de används i syntaxen, vilket de visade såväl på kunskapstesterna som under 

”framträdandet”. Dock var det framför allt två elever som skiljde ut sig från de övriga 

klasskamraterna. Den ena var en pojke som hade lite svårt att ”släppa loss” när han 

genomförde charaderna, och på det första kunskapstestet visade han att han inte hade förstått 

de olika satsdelarna, något som var högst ovanligt för denne elev. När han såg att han inte 

hade klarat det bad han att få göra om det två dagar senare och tog med sig läroböckerna hem 

för att plugga. Vid det andra försöket fanns det inte ett fel. Den andra eleven var en flicka som 

verkligen gav sig hän, både vid gestaltningen och då eleverna skulle plocka ut de olika 

satsdelarna. Hon intog en framträdande roll och visade på stor säkerhet beträffande 

satsdelarna. När hon skulle visa sina kunskaper på kunskapstestet visade resultatet det 

omvända, d.v.s. hon klarade inte av det. Även om hon behärskade satsdelarna kunde hon inte 

ta ut dem på papperet framför sig. Efter flera försök med ytterligare kunskapstester fick hon i 

stället redovisa muntligt, vilket gjorde att hon klarade av det på ett mycket tillfredsställande 

sätt. De här upplevelserna fick mig att fundera mycket över elevers olikheter vid inlärning och 

också om lärares val av metod. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
När jag nu stod inför min slutpraktik var jag nyfiken att testa något liknande med en annan 

klass för att se om denna metod fungerar, stimulerar och bidrar till inlärning av grammatik. 

Av den anledningen handlar mitt examensarbete om grammatikinlärning och om den kan ske 

under mer aktiva och lekfulla former än det klassiska sättet som många gånger används i 
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undervisningen. Syftet med mitt arbete är att undersöka om det är möjligt att använda 

charader som en pedagogisk metod i fråga om inlärning av grammatik med avseende på 

satsdelarna subjekt, predikat, objekt, predikatsfyllnad, innehållsadverbial och attribut. 

 För att fullgöra mitt syfte använder jag mig av följande frågeställningar:              

 Kan man lära in grammatik genom att konkretisera den med hjälp av charader eller 

måste mer traditionella metoder användas? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns med att använda charader som undervisningssätt i 

ovan nämnda grammatikmoment?   

 På vilka sätt gynnas eller missgynnas elevens inlärning? 

 Hur kan charader som pedagogisk metod främja alla elever?  
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2  Bakgrund 
2.1  Historik   
Redan de gamla grekerna ansåg att grammatikundervisningen var nödvändig. Således är 

grammatiken till stor del sprungen ur den grekiska och romerska lingvistiken. I Aten och Rom 

betraktades grammatikundervisningen som oumbärlig för att kunna läsa Homeros verk och 

för att kunna skriva på latin, eftersom både grekiskan och det talade latinet hade förändrats 

kraftigt några århundraden efter Kristi födelse. Alldenstund latinet hade en stark ställning blev 

det latinska skriftspråket normerande och uppfattades liktydigt med skrivande och 

grammatik.1

Under medeltiden ansåg kyrkan, med sin stora makt, att det skrivna latinet med stränga 

grammatiska regler utgjorde en norm för den sanna verkligheten. Denna språksyn innebar att 

grammatikundervisningen intog en dominerande roll i latinskolan fram till mitten av 1800-

talet. Vid denna tid började modersmålsämnet att tränga undan latinet som 

undervisningsspråk i skolan, vilket innebar att modersmålsundervisningen ärvde de metoder 

som rådde i latinundervisningen.2

Dionysos Thrax från Halikarnassos skrev ett grammatiskt verk omkring 100 f. Kr. i 

Alexandria, som kom att påverka både språkundervisningens innehåll och metod där 

språkinlärningen byggde på formalisering, att man först övar på de formella delfärdigheterna 

och därefter använder sina färdigheter i en tillämpad språksituation.3 Detta kallas för en 

deduktiv undervisningsmetod, där man utgår från regeln eller begreppet för att sedan pröva 

det i praktiken.4

År 1631 skrev Johann Amos Comenius Janua linguarium reserata (Den öppnade gyllene 

dörren till språket), en lärobok i latin där språklärans betydelse för modersmåls-

undervisningen grundlades. Comenius språklära byggde på en elevcentrerad metod, en 

induktiv metod, som utgick från formulerade satser som hade anknytning till elevernas egna 

erfarenheter.5  

 

                                                 
1 Nils-Erik Nilsson, Varför grammatikundervisning? I: Retoriken kring grammatiken. Didaktiska perspektiv på 
skolgrammatik. (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 11 ff.  
2 a.st.   
3 a.st. 
4 Tomas Kroksmark, Om språklära i skolan – en tillbakablick. I: Fem uppsatser om grammatik (Lund: 
Studentlitteratur, 1993), s. 46. 
5 a.a., s. 45.  
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2.1.1  Äldre läroplaner  

I 1842 års skolstadga var inte undervisning i svensk språklära föreskriven utan detta kommer 

först i ”Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor” från 1878, efter önskemål 

från folkskollärarnas förening sju år tidigare. Här gavs även metodiska anvisningar för 

undervisningen i språklära, som skulle utgå från valda exempel med påföljande skriftliga 

övningar. 1919 fick språkläran för första gången en markerad plats på schemat då 

”Undervisningsplan för rikets folkskolor” publicerades med utökade metodiska direktiv, som 

utgick från Comenius induktiva metod. Drygt 30 år senare blev den deduktiva metoden 

aktuell i och med Undervisningsplan 1955, då de främmande språken gjorde sitt intåg. Man 

ansåg att allt skolarbete kunde underordnas en viss speciell metod så att ett bra enhetligt 

undervisningssätt kunde användas på skolans hela innehåll. Med grundskolans och 

läroplanens införande 1962 förändrades modersmålsämnet till svenska, som även fick den 

främsta placeringen av de obligatoriska ämnena. I Lgr 62 föreskrevs, tydligt och detaljerat, att 

språklärans syntaxmoment skulle genomföras i årskurs sex, något som även återfanns i Lgr 69 

men där utan särskilda anvisningar om stoffets disposition. Detta gav en ökad möjlighet att 

anpassa undervisningen till klassens behov. I Lgr 80 betonades åter vikten av ett induktivt 

arbetssätt och de undervisningsmetodiska anvisningarna hade omvandlats till allmänna 

beskrivningar. Dessutom visade svenskans kursplan att syntaxmomentet hade förflyttats till 

högstadiet.6  

 

2.1.2  Nuvarande styrdokument 

Det som utmärker dagens läroplan och som enligt Lena Boström, fil. dr i pedagogik, gör den 

unik i jämförelse med tidigare styrdokument är bl.a. ett förtydligande av de många olika vägar 

som finns för att erövra samma kunskaper, elevernas egna aktiva bearbetning och att 

undervisningen skall ha elevernas kunskaper och olika inlärningsstrategier som 

utgångspunkt.7 Härigenom framhävs ett induktivt arbetssätt men återigen framgår inte de 

undervisningsmetodiska anvisningarna explicit. Målstyrningen är uttalad men inte hur det 

skall ske. I Skolans värdegrund och uppdrag står bl.a. att:  
 

                                                 
6 Kroksmark 1993, s. 45-57. 
7 Lena Boström, Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i 
svensk grammatik. Diss. (Jönköping: Jönköping University Press, 2004), s. 83. 

 -    -  4



Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. [---] Detta kräver att 
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 
och utvecklas.8

 

Tonvikten läggs alltså på det individuella lärandet, och i Mål och riktlinjer står bl.a. att 

”elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 

för det egna arbetet”.9 Under samma punkt är det även fastställt att ”läraren skall utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan”.10

Svenskämnet innehar huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, och både tal- och 

skriftspråket är av fundamental betydelse för lärandet, vilket framgår av kursplanen i svenska. 

Idag förekommer inte själva termen grammatik i kursplanen däremot står det om ”språkets 

struktur och uppbyggnad” och att kunskaper om detta fördjupar förståelsen om språket.11 

Bland de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret står att eleven skall 

kunna tillämpa skriftspråkets normer och ha kunskaper om språket som möjliggör iakttagelser 

av både sitt eget och andras språkbruk.12 Mål att sträva efter i svenskundervisningen är bl.a. 

att eleven: 
 

- tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, 
ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika, 
- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 
språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.13

 

Med dessa implicita uttryck är det högst rimligt att texten tolkas som att det handlar om 

grammatik.14 I bedömningskriterierna för väl godkänt krävs bl.a. att eleven ”använder och 

behärskar vanliga grammatiska termer”.15

 

2.1.3  Kursplanen i svenska 
Med tanke på föreliggande examensarbete bör även nämnas att i ämnets karaktär och 

uppbyggnad i kursplanen står: 
 

För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att 
upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra 

                                                 
8 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: 
Skolverket och Fritzes, 2006), s. 7. 
9 a.a., s. 13. 
10 a.st. 
11 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Stockholm: Skolverket och Fritzes, 2002), s. 99. 
12 a.a., s. 100. 
13 a.a., s. 97. 
14 Lena Boström & Gunlög Josefsson, Vägar till grammatik (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 25.  
15 Skolverket 2002, s. 101.  
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lära sig om språkets uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt 
bygga upp kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv 
på sin egen språkförmåga.16  

 

Mål att sträva efter i svenskundervisningen är bl.a. att eleven: 
 

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra, 
- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på 
egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att 
bilda och befästa kunskaper.17

 

Svenskämnet skall således ge eleverna kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och 

undervisningen skall sträva efter att ge eleverna en möjlighet att ge utlopp för sin kreativitet 

och utveckla och förstärka sina kunskaper i samarbete med andra och på egen hand.18  

 

2.2  Inlärningsteorier 
Två tanketraditioner har dominerat studiet av lärandet, nämligen behaviorismen och 

kognitivismen, som båda går långt tillbaka i vår intellektuella och filosofiska historia. 

Dessutom finns ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande som är avsett att 

presenteras som ett alternativ till dessa dominerande teorier eller som en vidareutveckling av 

kognitiva tankar. 19 Någon entydig ”sociokulturell inlärningsteori” finns dock inte. 20 Den 

sociokulturella traditionen kallas även sociohistorisk, kulturhistorisk eller situerad, namn som 

syftar på att kunskap alltid finns i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Detsamma gäller 

också språket eftersom kunskapen kommer till uttryck via detta. Sociokulturella perspektiv 

baseras på en konstruktivistisk syn på inlärning och utveckling, där vikten läggs vid att 

kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext.21

Den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs idéer utgår just från en konstruktivistisk 

syn där den kognitiva utvecklingen äger rum i ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket 

alltså ger ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Inlärning och utveckling sker 

således genom interaktion med andra människor, inte minst språkligt, då språk används för att 

kommunicera. 22

                                                 
16 Skolverket 2002, s. 98. 
17 a.a., s. 97. 
18 a.a., s. 97 f. 
19 Roger Säljö, Lärande i praktiken (Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 2000), s. 48. 
20 Olga Dysthe, Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I: Dialog, samspel och lärande (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), s. 32. 
21 Dysthe 2003, s. 33-41. 
22 Oddbjorn Evenshaug & Dag Hallen, Barn- och ungdomspsykologi (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 135 ff. 
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Vygotskij menar att språket är betydelsefullt för den kognitiva utvecklingen då det 

fungerar som verktyg för tänkandet. Förhållandet mellan ord och tanke representerar sålunda 

en funktionell utvecklingsprocess som går från ord till tanke och omvänt från tanke till ord, 

vilket innebär att varje tanke är ett förlopp, en utveckling.23 Vygotskij anser att inlärningen 

går före utvecklingen och formar en potentiell utvecklingszon, en zon där barnet är mottagligt 

för stöd och förklaringar från en mer erfaren person och där interaktionen bygger upp och 

vidgar barnets intellektuella förmåga. 24 Följaktligen skapas en dynamisk kontakt mellan 

lärande och utveckling i den närmaste utvecklingszonen där utvecklingsprocessen går från en 

social aktivitet till en individuell, eftersom barnet självt utför en handling som först ägt rum i 

ett dialogiskt samspel. 25 Därtill anser Vygotskij att en undervisning som läggs på en nivå 

som barnet redan har uppnått är ineffektiv eftersom den inte leder utvecklingsprocessen 

framåt.26  

Under de senaste tjugo åren har mycket forskning kring inlärning och hjärnans ofantliga 

kapacitet bedrivits. Professor Howard Gardners teorier om de multipla intelligenserna visar att 

varje människa har åtminstone sju olika intelligensdrag, nämligen det lingvistiska, logisk-

matematiska, visuella-spatiala, kroppsliga-kinestetiska, musikaliska, interpersonella (sociala) 

och intrapersonella (självkännedom).27 Var och en av dessa förmågor är lokaliserade till en 

bestämd del av hjärnan. Sålunda förfogar vi alla över många skilda intelligensdrag, vilket 

betyder att varje barn är potentiellt begåvat fastän på varierande sätt.28 Dessa olika talanger 

bör stimuleras i undervisningen för att på så sätt nå ut till alla elever.29

Varje person har även sin egen speciella inlärningsstil, vilket innebär att var och en har 

olika preferenser, styrkor eller behov, för att lära sig ett nytt och svårt innehåll. Exempelvis 

kan den omgivande miljön, undervisningssättet eller tidpunkten variera. Kombinationen av 

dessa individuella stildrag kallas lärstil, något som också är viktigt att beakta i undervisningen 

eftersom varje elev har sin egen lärstil och koncentrerar sig och minns på just sitt personliga 

sätt. Enligt professorerna Ken och Rita Dunns modell för lärstilar finns tjugo olika faktorer 

                                                 
23 Lev S. Vygotskij, Tänkande och ord. I: Psykologi och dialektik. (Stockholm: Norstedt & Söners Förlag, 1981), 
s. 75 f.  
24 Lev S. Vygotskij, Inledning: Psykologi och dialektik. I: Psykologi och dialektik. (Stockholm: Norstedt & 
Söners Förlag, 1981), s. 22 f.  
25 Evenshaug & Hallen 2001, s. 135 ff. 
26 Lev S. Vygotskij, Inlärning och psykisk utveckling i skolåldern. I: Psykologi och dialektik. (Stockholm: 
Norstedt & Söners Förlag, 1981), s. 167 f. 
27 Lena Boström & Hans Wallenberg, Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet 
(Jönköping: Brain Books, 1997), s. 22 f. 
28 Gordon Dryden & Jeanette Vos, Inlärningsrevolutionen.  Ett program för livslångt lärande (Jönköping: Brain 
Books, 1994), s. 119, 343 f. 
29 Boström & Wallenberg 1997, s. 22 f. 
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som påverkar lärandet. Dessa element är även indelade i fem olika områden som varje person 

påverkas av, såsom miljömässiga, emotionella, sociala, fysiologiska och psykologiska 

faktorer.30

Lena Boström fokuserar i sin forskning på de perceptuella preferenser som tas upp i Dunns 

och Dunns lärstilsmodell, då hon anser att ”våra sinnen är fönster mot världen och våra 

direkta lärandekanaler”.31 De fyra sinnena är det auditiva (hörsel), det visuella (syn), det 

taktila (känsel) och det kinestetiska (rörelser). Undervisningen är inte så effektiv då endast det 

auditiva sinnet stimuleras, via exempelvis föreläsningar och diskussioner, något som skolan 

av tradition har inriktat sig på. 32 Ändå är det taktila och kinestetiska sinnet mer dominant hos 

eleverna, särskilt hos pojkar. Dessa elever lär sig alltså på ett annat sätt men är inte mindre 

intelligenta.33 Det är också vanligt att elever är lågpresterande och/eller som har 

inlärningsproblem många gånger saknar visuell lärstilspreferens och i stället har en taktil-

kinestetisk lärstil.34 Gardners teori om de multipla intelligenserna kan ses som ett parallellt 

spår till lärstilsteorin. Båda fokuserar på ett individuellt perspektiv och att man bör bygga på 

elevernas starka sidor.35

Neurologisk forskning visar att tänkande och inlärning inte bara sker i huvudet, utan hela 

kroppen är involverad i intellektuella processer. Inlärning går via muskelrörelser och kommer 

därigenom allra först in via våra sinnen. Sålunda spelar rörelse en stor och betydelsefull roll 

vid inlärning och tankebearbetning och utgör en väsentlig del i inlärningsprocessen.36

 

2.2.1  Inlärning  

Tomas Kroksmark försöker reda ut begreppen inlärning och undervisning och kommer fram 

till att dessa begrepp har med varandra att göra och därför är de svåra att åtskilja. 

”Undervisning och inlärning blir två aspekter av en helhet som inte ömsesidigt är utbytbara 

mot varandra.”37 De kan alltså vara två sidor av samma mynt. Undervisning är en aktivitet 

som kräver interaktion medan inlärning kan ske isolerat eller tillsammans med andra. 

                                                 
30 Boström & Josefsson 2006, s. 71 ff. 
31 Boström 2004, s. 19. 
32 Boström & Josefsson 2006, s. 74 f. 
33 Boström & Wallenberg, Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet (Jönköping: Brain 
Books, 1997), s. 15. 
34 Boström & Josefsson 2006, s. 75. 
35 a.a., s. 90. 
36 Carla Hannaford, Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet (Jönköping: Brain Books, 1997), 
s. 11 f. 
37 Tomas Kroksmark, Undervisningsmetodik som forskningsområde. I: Didaktik - teori, reflektion och 
praktik.(Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 82.  
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Undervisning kan leda till inlärning men det är inte givet att den leder till den avsedda 

inlärningen eller till någon inlärning alls. Likaså behöver en inlärningssituation inte alltid 

generera inlärning.38

Genom den utveckling som har skett i skolan har fokus flyttats från undervisning till 

lärande, något som innebär att den lärande eleven sätts i centrum.39  I Lpo 94 används 

begreppet inlärning frekvent men under det sista decenniet har begreppet lärande fått en mer 

framträdande ställning i samband med skolutveckling. Skillnaderna mellan dessa begrepp är 

inte så skarpa och tydliga och de används ibland som synonymer. Beroende på ur vilket 

perspektiv och vilket sammanhang som avses skiljer sig dock begreppen åt. Lärande speglar 

eleven som aktiv i lärandeprocessen och lärande kan förekomma överallt medan inlärning 

åsyftar en passiv syn på eleven i lärandeprocessen som sker i en undervisningssituation i 

skolmiljö.40

Olga Dysthe skriver att lärande sker ständigt och överallt. Hon anser att samspelet mellan 

deltagarna i en grupp, såsom elever, och lärande är sammanlänkande. Det innebär att det är av 

stor vikt att fundera på om samspelet i gruppen, klassen främjar eller hämmar lärandet. 

Dysthe menar att vi måste få en ökad insikt i mänsklig kommunikation och hur lärande äger 

rum i en språklig samverkan för att uppnå samspelsprocesser som leder till lärande.41

 

2.3  Grammatik 

2.3.1  Traditionell grammatikundervisning 

Traditionell grammatikundervisning är ett begrepp som är diskuterat och besvärligt att 

precisera och än svårare är det att definiera begreppet traditionell undervisning. Vanligtvis 

innebär en traditionell undervisning en lärarcentrerad undervisning som utgår från lärobokens 

och lärarens struktur, där eleverna tar sig igenom momentet på samma sätt hela tiden ”genom 

att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt genom skriftliga 

övningar och muntliga traditioner”.42 D.v.s att det visuella och auditiva sinnet stimuleras. 

Denna typ av undervisning används ofta då eleverna skall lära sig grunderna i moment som 

anses vara svåra.43

                                                 
38 Kroksmark 1997, s. 82 f.  
39 Lena Boström, Från undervisning till lärande (Jönköping: Brain Books, 1998), s. 31. 
40 Boström & Josefsson 2006, s. 60. 
41 Olga Dysthe, Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande. I: Dialog, samspel och lärande (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), s. 9-15.  
42 Boström 2004, s. 21 
43 a.a., s. 20 f. 
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Boström framhåller i sin avhandling att traditionell grammatikundervisning innebär en 

undervisning som utgår från läroboken, vars innehåll läraren går igenom och varvar med 

förklaringar, diskussioner och skrivövningar.44 Som utgångspunkt i detta examensarbete 

används Boströms tolkning av traditionell grammatikundervisning. 

 

2.3.2  Åsikter om grammatikundervisning 

Boström liknar grammatiken vid en gemensam plattform som används, medvetet eller 

omedvetet, i kommunikationen mellan människor. Hon menar att grammatik bör ses som en 

”brygga mellan språkets uttrycks- och innehållssida eller mellan dess form och betydelse” och 

att man måste förstå de omedvetna regler som utgör grunden i ett språks grammatik för att 

begripa sig på språket.45

De olika artiklarna i antologin Grammatik på villovägar tar upp dels olika slags brister och 

luckor som finns i skolgrammatiken, dels olika osanningar och missvisande beskrivningar 

som finns i läromedlen och därmed leder till felaktig grammatikundervisning. Då 

undervisningen utgår från dessa halvsanna läromedel får eleverna en skev bild av språket. En 

anledning till att denna vilseledande grammatikundervisning fortgår kan vara att lärarna tror 

att en sanningsenlig grammatik blir alldeles för svår och obegriplig för eleverna, och kanske 

även för lärarna själva.46

I Bengt Brodows undersökning av svensklärares syn på grammatikundervisningen framgår 

att undervisningsmetoderna inte skiljer sig så mycket åt och består av en liten introduktion 

med påföljande elevarbete. Vanligtvis utgår grammatikmomentet från ett stencilerat material 

som främst består av en mängd övningsuppgifter ur olika läroböcker men även klassens 

ordinarie läromedel används, trots att några lärare anser att den framställning av grammatiken 

som läromedlen presenterar är tråkig och stereotyp. De lärare som hade provat att utgå från 

elevernas egna meningar, gjorda under lektionen eller från uppsatser, ansåg att detta arbetssätt 

blev alltför besvärligt eftersom lärarna fick svårigheter med satsanalysen av dessa meningar. 

Av den anledningen väljer läraren ut enklare, konstruerade meningar.47

 
  
                                                 
44 Boström 2004, s. 23 
45 a.a., s. 24 
46 Ulf Teleman, Det skolgrammatiska arvet. En inledning. I: Grammatik på villovägar (Solna: Esselte studium, 
1987), s. 7-11. 
47 Bengt Brodow, En undersökning av svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning. I:  
Retoriken kring grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatik. (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 119-
125.  
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Nils-Erik Nilsson påpekar i samma bok att just grammatikmomentet är mycket mer 

läromedelsstyrt än andra moment i svenskundervisningen och upplägget i böckerna inbjuder 

till en grammatikdrill där termerna skall läras in. Vidare menar Nilsson att skolgrammatiken 

är otillräcklig att använda för att klara av att analysera elevernas texter, något som gör 

grammatikmomentet isolerat och distanserat från autentiska texter och således försvårar 

elevernas språkriktighet ur ett funktionellt perspektiv.48

Flera av lärarna i Brodows undersökning anser att elevernas inlärning ofta blir en mekanisk 

ytinlärning av grammatiken och terminologin blir svårhanterad då termerna inte används i 

andra sammanhang. En lärare, av 32 intervjuade, upplever att eleverna befäster de 

grammatiska begreppen bättre när de lärs in under lekfulla former.49

Boström och Josefsson säger att ingen av metoderna - deduktiv eller induktiv – är bättre än 

den andra utan de ”representerar två vägar som leder till samma mål”.50 Vidare menar 

författarna att det inte finns någon färdig och entydig modell för hur en elev bör arbeta för att 

lyckas med grammatikinlärningen, eftersom inlärningen är individuell och sker på olika sätt. 

Läraren måste använda olika metoder i undervisningen så att den gynnar alla elever.51

 

Det handlar inte om vare sig den ena eller andra rätta metoden eller det rätta förhållningssättet till 
grammatikundervisningen utan att förstå komplexiteten i lärande och att utveckla en förmåga att på 
bästa sätt individanpassa metoderna därefter.52

                                                 
48 Nils-Erik Nilsson, Grundskolans grammatikundervisning ur ett läromedelsperspektiv. I: Retoriken kring 
grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatik. (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 30-44. 
49 Brodow 2000, s. 110 
50 Boström & Josefsson 2006, s. 98. 
51 a.st. 
52 a.a., s. 94. 
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3  Metod 
3.1  Urval 
Föreliggande arbete bygger på en empirisk undersökning vars syfte är att ta reda på om man 

kan använda charader som en pedagogisk metod i fråga om inlärning av grammatik vad gäller 

satsläran i grammatikmomentet. För att fullgöra syftet har jag valt en niondeklass på 

högstadiet därför att det i kursplanen finns tydliga mål att sträva mot och mål som eleven skall 

uppnå efter avslutad grundskola.  

Av klassens 23 elever valdes fyra ut som skulle intervjuas. Urvalet av dessa fyra, två 

pojkar och två flickor, bestod av elever som har vissa svårigheter vid inlärning av 

svenskämnet. Dessutom har de även deltagit på samtliga lektioner, och urvalet bestämdes före 

sista lektionen. Skälet till att det skulle vara en gruppintervju var att eleverna skulle känna sig 

lite mer trygga i den för dem ovana situationen. 

 

3.2  Genomförande 
Undersökningen grundar sig på sju genomförda lektioner fördelade på en gång per vecka med 

dramatisering av satsdelar, dessutom gjorde jag observationer och eleverna skrev loggbok. 

För att komplettera undersökningsmaterialet gjordes vid sista lektionstillfället en intervju med 

fyra elever, vilken varade ca 30 minuter. 

Vid första lektionen fick eleverna svara på tre frågor för att jag på detta sätt skulle få reda 

på deras förkunskaper om satsdelar. Detta gjordes helt anonymt då jag ville ha så 

sanningsenliga svar som möjligt. Under den tredje lektionen gjordes ett test för att ta reda på 

om eleverna ”hängde med”. Eftersom jag ville undersöka viken strategi de själva använder sig 

av, när de tar ut satsdelar, valde jag medvetet att inte ha några genomgångar gällande satsläran 

innan testet. Efter den sista lektionen fick eleverna ett oförberett prov för att jag därigenom 

skulle undersöka vilka satsdelar som eleverna behärskade efter de genomförda lektionerna. 

För att bättre förstå hur själva grammatikmomentet med charader såg ut följer här en 

beskrivning av tillvägagångssättet. Det moment som jag har valt att hoppa över inför 

undersökningens första test står därför inom parentes. 

Som förberedelse skriver läraren ner på lappar ett antal meningar som eleverna skall 

framföra som en charad. Man börjar enkelt med bara subjekt och predikat, t.ex. ”Kvinnan syr” 

och utöka sedan meningarna med direkt objekt, t.ex. ”Flickan vässar pennan”. Meningarna 

byggs ut mer och mer utifrån de satsdelar som eleverna skall lära sig, i denna klass var det 

subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt, predikatsfyllnad, tids- rums- och sättsadverbial 
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samt attribut. Det är viktigt att tänka på att få med så många olika tempusformer som möjligt 

och både rak och omvänd ordföljd samt att meningarna, på något rimligt vis, skall gå att 

genomföra som en charad. Klassen delas in i två grupper, och en elev får en lapp och utför 

charaden. När meningarna är korta får den grupp svara som räcker upp handen först. Om 

svaret är felaktigt går frågan vidare, men om svaret är rätt får gruppen ta ut satsdelarna i 

meningen som läraren då skrivit på tavlan. En poäng ges för rätt mening och en poäng för 

varje rätt satsdel. Om någon satsdel benämns felaktigt går frågan över till andra gruppen, som 

då har möjlighet att få poäng i stället. Charaderna utförs växelvis mellan grupperna, och det är 

viktigt att alla eleverna får möjlighet att ”uppträda”. När meningarna blir längre och svårare är 

det bättre att gå från handuppräckning till tidtagning. Varje grupp/lag får 1½ minut på sig att 

klura ut charaden, och ”hemmalaget” för den uppträdande eleven får börja gissa under sin 

tilldelade tid. Här blir det också något lättare då läraren skriver de rätt gissade orden på tavlan, 

eftersom det kan vara svårt att ”spela upp” vissa saker, t.ex. rätt tempus. När meningen är 

färdiggestaltad får det lag som löst det avslutande ordet börja med att ta ut satsdelarna, under 

förutsättning att de har kvar av sin tilldelade tid. Satsdelarna skall tas ut först och attributen 

sist och vid fel namn på någon satsdel går det direkt över till det andra laget. (När alla 

satsdelar är namngivna diskuterar läraren tillsammans med eleverna hur de går tillväga vid 

satslösning.) Således utgörs metoden av charader och genomgångar med utgångspunkt i 

gestaltandet i stället för traditionell grammatikundervisning med läromedel. Varken elevgrupp 

eller antalet elever har betydelse för utförandet då det kan appliceras på olika målgrupper. 

Tidsåtgången beror dels på antalet meningar, dels på både lärarens och elevernas 

uppfinningsrikedom och förmåga att använda kreativitet och fantasi.  

 

3.3  Tekniker för insamling av information 
Det insamlade materialet består av subjektiva tolkningar som syftar till att förstå och tolka 

helheterna av olika beteenden och skeenden som utkristalliserat sig under undersökningens 

gång. Sålunda är mitt arbete kvalitativt inriktat och jag använder mig även av en kvalitativ 

bearbetning av materialet.53

 

                                                 
53 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 12, 26, 99. 
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3.3.1  Loggbok 
En loggbok kan användas både för en kvantitativ och för en kvalitativ bearbetning av 

information. Vid den förstnämnda förutsätts noggranna anvisningar och vid den senare bör 

”så få anvisningar som möjligt” ges.54 Vad man måste beakta är hur pass detaljerade 

skrivanvisningarna skall vara beroende på hur informationen i ett senare skede skall 

behandlas. Om informationen av bearbetningen hamnar någonstans mitt emellan bör dock 

anvisningarna stå i proportion till själva problemet. Detta kan exempelvis inträffa då ”vi vill 

få individernas egna beskrivningar men kring områden som vi själva har bestämt” och således 

kan viss tilläggsinformation fordras.55 För att tillvarata elevernas spontana reflektioner under 

genomförandets gång anser jag att loggboksskrivandet är en bra teknik för att samla 

information. Därigenom kan man fånga alla elever, och eftersom jag först berättat att de inte 

skulle bli bedömda för sina tankar gavs de därmed möjlighet till ett fritt tyckande. 

 

3.3.2  Intervju 
Enligt Patel och Davidson är det två aspekter som man måste beakta när man använder sig av 

en intervju för att samla information. Den ena är vilken grad av standardisering som frågorna 

har, alltså deras utformning och i vilken inbördes ordning de kommer under intervjun. Den 

andra är vilken grad av strukturering som frågorna har, alltså vilket svarsutrymme som ges till 

den intervjuade, hur pass öppna frågorna är och om de lämnar plats för fri tolkning.56 Då jag 

eftersökte kvalitativa intervjusvar av eleverna använde jag mig av en låg grad av både 

standardisering och strukturering för att därigenom få större spelrum under intervjun. Jag 

utgick från de frågeområden som intervjun skulle innehålla för att på så sätt täcka in alla 

delområden, något som Patel och Davidson anser att man måste göra.57 Anledningen till att 

jag gjorde så var att jag ville sträva efter en ”vanlig” diskussionssituation för eleverna för att 

därigenom få deras spontana tankar om hur de upplevde charader som arbetssätt. För att 

genomföra intervjun använde jag mig av en bandspelare för att kunna vara mer koncentrerad 

på elevernas svar och kunna ställa följdfrågor. Eleverna hade givit sitt samtycke till 

bandupptagningen som även finns bevarad hos mig i sin helhet.  

 

                                                 
54 Patel & Davidson 1994, s. 58. 
55 a.a., s. 59. 
56 a.a., s. 60 ff.  
57 a.st. 
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3.3.3  Observation 
För att undersöka vad som sker och hur personer beter sig i naturliga miljöer direkt när det 

verkligen händer, kan observation användas som metod för att samla information. 

Observationsmetoden kan dels användas som huvudinstrument och dels som komplement till 

andra tekniker. En observation kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Den 

förstnämnda förutsätter att ett preciserat och givet problem skall observeras, där olika 

observationsscheman används. Den sistnämnda används i stället i utforskande syfte för att 

därigenom skaffa undersökaren så mycket upplysning som möjligt. En ostrukturerad 

observation bygger på nedskrivna nyckelord som används direkt efteråt vid renskrivandet 

över den fullgjorda observationen.58 Observatören kan antingen vara deltagande eller icke 

deltagande samt känd eller okänd i den situation som skall observeras. Patel och Davidson tar 

bl.a. upp att en deltagande observatör kan ”störa gruppens naturliga beteende”, särskilt då 

denne är känd.59 I min undersökning var jag just en deltagande känd observatör eftersom jag 

höll i lektionerna och dessutom har undervisat eleverna tidigare. Jag anser dock inte att min 

roll förändrade klassens beteende. Jag skrev ner korta stödord under lektionens gång och satte 

mig direkt efter lektionens slut och skrev ner en komplett skildring över dagens observation 

för att inte något skulle falla i glömska.  

 

3.4  Metodkritik         
Loggboksskrivandet förlöpte inte riktigt som jag hade förväntat mig då eleverna inte var så 

uttömmande i sina reflektioner. Antagligen berodde det på att de inte var så förtrogna med 

detta uttryckssätt, även om jag vet att de har använt sig av loggböcker vid tidigare tillfällen. 

Att de personer som skriver loggbok bör ha en viss vana att kunna uttrycka sina tankar i skrift 

är något som också påpekas av Patel och Davidson.60 Vidare framhåller författarna att det 

också är av stor vikt att tänka på att kvaliteten på det som framkommer i loggboken grundar 

sig på ”individernas villighet att bidra med information”.61

Det urval av elever som jag hade planerat för intervjun fick i sista stund ändras eftersom 

bara en av de fyra var närvarande vid detta tillfälle. Tre andra elever fick därför väljas ut i 

klassen. Precis som Patel och Davidson nämner så förändras ofta situationen något då 

bandspelaren stängs av. ”Personerna börjar prata mer spontant och är inte längre lika 

                                                 
58 Patel & Davidson 1994, s. 74 ff. 
59 a.a., s. 83. 
60 a.a., s. 57 ff. 
61 a.a., s. 57. 
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angelägna om att framstå som t.ex. logiska och förnuftiga.”62 Detta håller jag med om, och 

kanske upplevde eleverna intervjusituationen som lite annorlunda än deras tidigare 

erfarenheter eller så var just dessa fyra mer talträngda än de elever som ursprungligen skulle 

ha intervjuats. 

 

3.5  Validitet och reliabilitet 
När man undersöker det man har ämnat att undersöka har det god giltighet, god validitet. 

Eftersom det resultat man får grundar sig på det observerade värdet är det av stor vikt att de 

tekniker eller instrument som används har god tillförlitlighet, god reliabilitet. Då min 

undersökning grundar sig på människors upplevelser och inställningar har jag studerat ett 

abstrakt fenomen, vilket gör det svårare att mäta validiteten.63 För att säkerställa validiteten 

har jag diskuterat med och konsulterat min handledare, som besitter mångåriga och gedigna 

yrkeskunskaper, och hon har granskat och kommenterat dels charaderna och de prov som jag 

utformat till eleverna, dels de frågor som jag använt mig av vid loggskrivandet. Dessutom har 

jag tidigare använt mig av ett snarlikt arbetssätt beträffande satsläran i en annan klass, och 

därför anser jag att min undersökning har god validitet. För att få en större tillförlitlighet till 

mina instrument har jag använt mig av flera olika tekniker som kompletterar varandra för att 

samla information. Min handledare har alltid varit med i klassrummet så att jag efteråt har 

kunnat diskutera dagens observation med henne för att därigenom göra denna mer tillförlitlig. 

Dessutom spelades den intervju in som gjordes med eleverna, så sammantaget får 

reliabiliteten anses vara god. 

                                                 
62 Patel & Davidson 1994, s. 70. 
63 a.a., s. 84 ff. 
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4  Resultat 
Klassen består av 23 elever fördelad på sju pojkar och sexton flickor, och under de senaste två 

åren har klassen utökats vid ett flertal tillfällen med nyinflyttade elever. Sammanhållningen är 

påfallande svag och klassrumsklimatet är inte så särskilt tillåtande utan mer slutet. Frånvaron 

är mycket hög bland eleverna, såväl i svenska som i andra ämnen. Flertalet av eleverna har 

stora sociala problem i hemmiljön, något som naturligtvis får konsekvenser för skolgången. 

Dessutom är ambitionsnivån anmärkningsvärt låg bland eleverna i denna niondeklass, vilket 

även uppmärksammats av deras andra lärare. 

Mitt resultat kommer att presenteras lektionsvis varvat med både lektionsplanering och 

insamlad information via observation, loggböcker (Kommenterat, se nedan) och intervju 

(Diskuterat, se nedan). Den första lektionen var en fredagsmorgon och var 60 minuter lång. 

De övriga lektionerna ägde rum på måndagens sista lektion på sena eftermiddagen och var 50 

minuter långa. Provtillfället skedde en fredagsmorgon. Jag har valt att skriva termerna direkt 

och indirekt objekt i arbetet. I klassrummet använde jag både ackusativ- och dativobjekt men 

förtydligade oförtrutet med förstnämnda termer för att dessa skulle präntas in. Eleverna 

använde själva den ålderdomliga varianten men flertalet anammade rätt snart direkt och 

indirekt objekt. 

 
4.1 Genomförda lektioner 
 
Lektion I 

Planerat 7/3: Inled med tillbakablick på ordklasserna för att se vad eleverna kommer ihåg. Ta 

upp form och funktion. Led in på satsdelar men nämn inte några vid namn. Förklara syftet. 

Låt eleverna svara på tre frågor anonymt. Förklara charaderna och påpeka att alla skall delta, 

såväl i gruppen som i charaderna. Dela in i två grupper genom att dela klassen i mitten. Gör 

sex charader, subjekt, predikat och direkt objekt. Vänta med attributet i nuläget.  

 

Observerat: Sju elever var frånvarande. De kom ihåg ordklasserna bra. Någon visste inte en 

enda satsdel men en elev nämnde subjekt och predikat som exempel. En elev sa att det var en 

”knäpp och tråkig” lektion när jag höll på och förklarade syftet för dem. De var lite 

reserverade och fundersamma under förklaringen av momentet men det släppte direkt och 

utbyttes mot en positiv anda när de började med själva charaderna. Jag flyttade på två bänkar 

närmast katedern för att ge plats åt gestaltandet. Eleven som nyss visat sitt missnöje över 

lektionen kastade sig fram och var mest angelägen om att få börja. De vågade gå fram och 
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”uppträda” och en av de mycket blyga i klassen gick t.o.m. fram under den första lektionen. 

Det uppstod nya gruppkonstellationer i klassrummet och eleverna intog nya roller i dessa. 

Den ena gruppen hade ett mycket bra samarbete. Det blev dock lite stojigt i klassrummet. Åtta 

charader genomfördes. En elev uppmärksammade att det fanns ett attribut med i meningen 

men kom inte ihåg vad det hette. Hon fick dock inget medhåll av klasskamraten bredvid, 

vilket gjorde att det inte kom upp till diskussion.  

 

Kommenterat: 14 av eleverna ansåg sig behärska subjekt och predikat. Fem av dem skrev 

även direkt objekt, en predikatsfyllnad och tre av dem agent. De övriga nio eleverna ansåg 

inte att de behärskade några satsdelar alls och en elev skrev ”kan inga så”. Samtliga elever 

hade dock hört talas om subjekt och predikat och hälften av dem även direkt objekt. 

Ytterligare några nämnde indirekt objekt men predikatsfyllnad, attribut, adverbial och agent 

nämndes bara av några få. De allra flesta av eleverna brukade mest läsa i läroboken för att lära 

in grammatiken. ”Man bara läser, antingen högt eller tyst för sig själv”, skrev en flicka och en 

annan skrev: ”Jag kan inte det, sitter och skriver under meningar”.  

 

Diskuterat: Vid intervjun senare framkom att det ordinarie lektionsupplägget i satslära brukar 

bestå i att eleverna skriver i skrivboken och gör övningar där de stryker under satsdelarna. De 

brukar också diskutera satsdelar med varandra i små grupper för att därigenom kunna hjälpa 

varandra, och sedan brukar de ha ett test för att se vilka satsdelar de behärskar.  

 

Lektion II 

Planerat 10/3: Repetera ordklasserna, ta upp form och funktion och syftet och låt de elever 

som var frånvarande förra gången svara på frågorna anonymt. Presentera loggboken och 

kommentera bedömningsfriheten i reflektionerna och tyckandet. Förklara charaderna. Dela 

klassen på samma sätt. Börja med några nya, korta charader så att alla får samma början av 

momentet. Gör sex charader och utöka med indirekt objekt och attribut. Avsluta med 

loggboksskrivande.  

 

Observerat: Sex elever var frånvarande. När eleverna kom in i klassrummet kom en elev fram 

och bad om att få fortsätta med ett pågående författarporträtt eftersom hon redan ”kunde allt 

om satsdelar”. Efter förklaring satte hon sig ner. Eleverna var mycket snabbare att räkna upp 

ordklasserna denna gång. Förklaringen av charaderna blev inte så grundlig för eleverna var 

angelägna om att få sätta igång. Efter den inledande korta charaden hade de nyinvigda förstått 
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upplägget. En positiv respons fanns i klassrummet. Två elever som har svårigheter med 

svenskämnet deltog mycket aktivt och svarade rätt flera gånger. Två andra elever som inte 

gärna står inför klassen var uppe och gjorde charader utan tveksamhet. Med den nya 

gruppkonstellationen var samarbetet mycket bättre i den andra gruppen denna gång. I den som 

hade fungerat så bra förra lektionen infann sig inte samma gruppkänsla och de satt heller inte 

lika nära varandra den här gången. Alla elever var mycket snabba på att gissa vad som 

gestaltades men däremot var de mycket ”dåliga” och fantasilösa på att utföra själva 

charaderna. Det tog lång tid och det uppstod svårigheter när eleverna skulle ta fram attributen 

för de kom inte ihåg vad satsdelen hette. Båda lagen kunde förklara vad det var och hur det 

användes men de hade glömt namnet. Jag gav dem de två första bokstäverna och svaret kom 

direkt från den elev som hade funderat på detta under förra lektionen. Det blev mycket 

stökigt, t.o.m. hetsigt när det gällde vems tur det var och vissa meningsskiljaktigheter 

uppstod. Efter sju charader avbröts aktiviteten och eleverna skrev i sina loggböcker.  

 

Kommenterat: Sammanfattningsvis var deras spontana reaktioner positiva och de tyckte att 

det var ett bra och mycket roligare sätt att lära sig satsdelar på. ”Äntligen så fattar jag det där 

med satsdelar”, skrev den elev som varit så negativ i början av första lektionen. En elev tyckte 

att det var tråkigt och skrev att han inte lärde sig något. Några elever kommenterade även 

nyttan av att våga framträda ”Jag vågar uppträda muntligt mera inför klassen” och ”man lär 

sig redovisa inför klassen”. Många tyckte att det var stökigt men ansåg att det kunde 

förbättras. Mest intressant var att flera också kommenterade själva gruppgemenskapen och att 

klassen inte kan hantera diskussioner. ”Men vår klass går inte så bra ihop. Vi blir lätt oense.” 

 

Diskuterat: Under intervjun framkom att eleverna tyckte det var ”jättepinsamt” att redovisa 

inför klassen. Däremot upplevde de inte att det var några problem med att gå fram och göra 

charader. De kände att klasskamraterna var mer engagerade och att de fick ett positivt gensvar 

under själva framträdandet, jämfört när de står rakt upp och ner och redovisar ”nå´t tråkigt”. 

Meningarna gick dock isär beträffande stökigheten. En av flickorna tyckte att det skulle vara 

stojigt när man gjorde charader och en av pojkarna tyckte i stället att det blev för ”tjafsigt”, 

även om själva arbetssättet var bra. 

 

Lektion III 

Planerat 17/3: Förklara förändringen gällande tidtagning och att de säger till när själva svaret 

ges, så att gruppen kan diskutera tillsammans utan att missförstånd uppstår. Gör fyra längre 
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charader för att kunna visa på attributen. Skriv i loggboken vilken strategi de använder sig av, 

hur de tänker när de tar ut satsdelarna. Gå igenom och diskutera tillsammans en lämplig 

strategi att utgå från för att synliggöra satsdelarna. Ge dem ett test på de satsdelar som vi 

använt hittills, dels för att se vad de har förstått, dels för att det också är påsklov nästa vecka. 

 

Observerat: Sex elever var frånvarande. Det var mycket lugnare med tidtagningen och 

stämningen blev bättre och mer positiv. Samarbetet fungerade bra i båda grupperna. 

Charaderna tog längre tid än väntat för eleverna hade svårigheter med att gestalta attributen. 

Efter de fyra gjorda meningarna avbröt jag för loggboksskrivandet. Tidsnöd uppstod och 

omstrukturering av planeringen fick ske. Jag gav dem testet och ingen av eleverna 

kommenterade att de fick det. Jag kunde varken se att de blev förvånade eller sura eller att 

några blickar utväxlades mellan dem, inte ens en suck hördes.  

 

Kommenterat: I loggböckerna förklarar en tredjedel av eleverna att de ställer sig frågor för att 

därefter ta ut satsdelarna. Dessa har de även skrivit ner i loggen. Den andra tredjedelen 

förklarar att det är inlärt sedan tidigare utan att beskriva hur de går tillväga, ”jag tänker inte så 

mycket på hur jag vet de men vi har övat mycket och haft prov Så man kan de mästa då”. Av 

den återstående tredjedelen är det bara en som skriver att hon inte vet hur hon gör ”för jag gör 

ingenting, kan inte satsdelarna”. De andra skriver att de ”bara vet vad det är” utan att  

beskriva vilken strategi de använder sig av. ”Jag bara gör.” 

 

Diskuterat: Eleverna bekräftade under intervjun att de tyckte det var svårt att beskriva i ord 

hur de tänker och hur de egentligen går tillväga för att plocka ut satsdelarna. En av dem hade 

nogsamt skrivit ner de frågor som han ställer sig själv och tyckte därför inte att uppgiften var 

svår. De sa också att de inte tyckte det var så lätt att skriva loggbok för det var ingenting som 

de var vana att göra. De var osäkra på om de hade använt sig av loggbok tidigare och kunde 

inte dra sig till minnes att det skett förut. 

 

Lektion IV 

Planerat 31/3: Återkoppla till förra lektionens fråga om vilken strategi de använder sig av, hur 

de kommer fram till att det är ett subjekt etc. Låt eleverna få fram de frågor som ställs vid 

satslösning. Gå igenom de satsdelar som hittills har tagits upp i diskussionsform med 

eleverna.  Förtydliga attribut, predikat vid sammansatt tempus och vid omvänd ordföljd och 

att hela satsen skall strykas under, eftersom testet visade att de hade svårigheter med detta. 
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Gör fyra charader som utvecklats med predikatsfyllnad, konjunktioner finns också med. Skriv 

i loggboken. 

 

Observerat: Åtta elever frånvarande. Första dagen efter påsklovet, sista lektionen och eleverna 

är otroligt sega och svårflirtade. Genomgången tog lång tid eftersom de inte var så 

pratbenägna. En elev kommenterade att vi redan ”har gjort detta” och ett par elever svarade 

att de inte visste. Slutligen fick jag ställa frågor direkt till namngivna elever för att komma 

vidare. När de skulle dela upp sig i sin vanliga indelning var det en elev som medvetet hade 

satt sig i den andra gruppen, vilket resulterade i att det bildades en helt ny gruppkonstellation 

och intagande av nya roller. Eleverna blev konfunderade när charaderna innehöll 

predikatsfyllnad, bara en elev kunde. De blev helt ställda när konjunktionen skulle namnges 

och de kom med olika förslag. Samarbetet i grupperna blev bättre ju längre tid som gick, och 

efter väldigt lång tid var det en elev som kom ihåg rätt. Hon fick också förklara hur 

konjunktioner används och nämna några fler exempel. Avslutade med loggbok. 

 

Kommenterat: Deras spontana reaktioner var att de tyckte det var bra med en genomgång för 

repetitionens skull, även om de ”kan allt”. ”Allt är mycket klarare nu, det har hjälpt mig att 

minnas det jag glömmt.” Några elever upplevde att det varit ”lite klurigare” den här gången 

med både predikatsfyllnad och konjunktion. En elev skrev att hon inte kan skilja på 

predikatsfyllnad och direkt objekt ”även om vi skulle lära oss det idag”. 

 

Lektion V 

Planerat 7/4: Gå igenom predikatsfyllnad med återkoppling till förra lektionen. Gör sex 

charader och utöka med tids-, rums- och sättsadverbial. Låt eleverna diskutera två och två hur 

man kan ta ut adverbialen för att sedan skriva ner det i loggboken.  

 

Observerat: Åtta elever frånvarande. Eleverna var sega och trögstartade under genomgången. 

Endast några få engagerade sig, främst en elev som inte varit närvarande gången innan. 

Återigen fick jag ställa frågorna direkt till namngivna elever. Två elever var mer intresserade 

av varandra än av genomgången. När den ene skulle ta ut satsdelarna i meningen på tavlan 

svarade han att han inte kunde. Efter ytterligare någon exempelmening var hans svar likadant 

och den andra ofokuserade eleven som satt intill kunde inte hon heller. Vid gruppindelningen 

skedde ett identiskt ”gruppbyte” av samma elev som förra lektionen. Passiviteten utbyttes mot 

aktivitet och flera elever som vanligtvis är mer tillbakadragna ”framträdde”. Eleverna var 
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kvicka och de plockade ut predikatsfyllnaden snabbt när den fanns med i meningarna. När det 

första adverbialet (tids-) skulle namnges konfererade eleverna i grupperna kort med varandra 

innan de svarade. Rumsadverbialet kunde de namnet på direkt men vid sättsadverbialet 

behövdes lite mera betänketid. Samarbetet fungerade mycket bättre i den ena gruppen. I den 

andra fanns även de två elever med, som tidigare varit mer koncentrerade på varandra och 

som fortsatte på samma vis under själva charaderna. Vid tillsägelse blev det tillfälligt bättre. 

Sju charader genomfördes. Eleverna fick sätta sig två och två och diskutera samt skriva ner 

hur man kan ta ut de olika adverbialen. Diskussionerna och samarbetet mellan paren 

fungerade bra.  

 

Kommenterat: Samtliga elever har skrivit ner de frågor som används för att få fram rätt slags 

innehållsadverbial och några har även visat med olika exempel. Att sitta i grupp och fundera 

och diskutera tillsammans var något som alla elever tyckte var både bättre och lättare än att 

sitta enskilt. De ansåg att de på så sätt kunde ta hjälp av varandra vilket gjorde att det var 

enklare och gick fortare att komma ihåg sådant de lärt sig tidigare.  

 

Lektion VI 

Planerat 14/4: Förtydliga predikatsfyllnad och gör en kort genomgång av adverbialen. Sätt 

ihop eleverna två och två. Dela på ”paret” från förra lektionen. Placera de sällan närvarande 

eleverna bredvid varandra. Låt eleverna tillsammans skriva tio meningar som de utökar med 

fler och fler satsdelar. Alla satsdelar skall vara med. Båda eleverna skriver samma meningar 

på var sitt papper. Av ett papper görs ett ”facit” där de själva tar ut satsdelarna och skriver 

sina namn på. Använd elevernas gjorda meningar som arbetsmaterial genom att skifta dem 

mot de meningar som ett annat elevpar gjort. Tillsammans skall de nu ta ut satsdelarna och 

skriva namn på det papper som deras klasskamrater skapat. Samla in samtliga papper så 

eleverna inte ”rättar” varandras alster. Paret skall bara samarbeta sinsemellan utan någon 

annan hjälp. Skriv i loggboken. 

 

Observerat: Fem elever var frånvarande. Genomgången av adverbialen gjordes något 

grundligare  så att de elever som inte varit närvarande förra gången också skulle förstå. Av 

samma anledning gjordes en repetition och ett förtydligande av predikatsfyllnad. Flera elever, 

såväl ”paret” från förra tillfället som andra, var okoncentrerade och småpratade. När de skulle 

plocka ut satsdelarna svarade de heller inte alltid rätt. Fick förklara uppgiften två gånger och 

när jag ritade på tavlan hur jag menade förstod alla. Nämnde dock inte att de skulle byta 
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papper med varandra efteråt. De elever som jag placerade på nya platser flyttade på sig utan 

kommentarer. Den enda som tyckte de kunde sitta som de gjorde var den flicka som utgjorde 

ena halvan av ”paret”. Eleverna kom igång direkt och de samarbetade bra. De elever som ofta 

varit frånvarande hade stora svårigheter att ta ut satsdelarna och sa att de inte kunde. 

Påpekade utnyttjandet av samarbete sinsemellan för att ”komma vidare”. Ett elevpar jobbade 

fort och vände sig sedan om för att hjälpa paret bakom men slutade när jag sa till dem.  

Endast två elevpar blev klara med sina egna meningar under lektionens gång så jag skiftade 

deras papper. De kommenterade inte tillvägagångssättet utan tog ut satsdelarna i klass-

kamraternas meningar i samarbete med varandra. Strax därefter var lektionen slut och de 

övriga paren hade precis gjort klart sina tio meningar förutom två elevpar. I det ena av dem 

gick samarbetet trögt och de hade vissa problem med att producera meningar. Det andra 

elevparet arbetade mycket långsamt och hade endast skrivit fyra meningar vars innehåll var 

orealistiskt. Uppgiften tog längre tid än vad jag hade beräknat och därför uteblev 

loggskrivandet. 

 

Resultat av deras alster: De egenhändigt gjorda meningarna visar att många av eleverna har 

svårigheter med predikatsfyllnad. Rums- och tidsadverbial var de mycket säkrare på än 

sättsadverbial, som de blandar ihop med direkt objekt och predikatsfyllnad. Även indirekt 

objekt var lite problematiskt för några elever. Nästan alla behärskar subjekt och predikat och 

flertalet av dem har också grepp om attribut. Hos de elever som varit frånvarande mycket 

saknas många satsdelar i de egna meningarna och de har stora svårigheter att ta ut satsdelarna 

i de meningar som deras klasskamrater skrivit, även subjekt och predikat. Ett elevpar skrev 

även en mening med agent, fast satsdelen var dock inte korrekt använd. En stor del av 

eleverna behärskar också konjunktioner. 

 

Lektion VII 

Planerat 21/4: Skriv klart meningarna och förklara skiftet av deras alster. Dela ut testet som de 

gjort tidigare. Låt dem fylla i de satsdelar som de missat eller benämnt felaktigt på testet med 

en färgpenna, så deras kompletteringar syns. Låt dem skriva i loggboken vad de tyckte om att 

använda egna meningar. Repetera sättsadverbial, predikatsfyllnad och direkt objekt och 

betona skillnaden mellan användningen av dem, samt indirekt objekt och attribut genom att 

använda fyra charader som utgångspunkt för diskussionen. Avsluta med en repetition av vilka 

frågor som de kan ställa sig och använda vid satslösning.  
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Observerat: Sex elever frånvarande. Nästan samtliga elever var okoncentrerade, pratiga och 

allmänt stimmiga. De frågade om vi inte kunde gå ut i det vackra vädret och göra charader. 

Förklarade upplägget av lektionen. Tre elevpar hade några meningar kvar att skriva och 

började när de fick sina papper av mig. De elever som inte varit närvarande vid förra 

lektionstillfället placerades tillsammans med de elevpar som inte var kompletta den här 

lektionen, då de skulle plocka ut satsdelarna från kamraternas meningar. Jag delade ut de 

utbytta papperna. Flickan som ingått i det ”par”, som tidigare varit mycket ofokuserat och 

ointresserat de senaste lektionerna, upprepade flera gånger att hon inte kunde ta ut satsdelarna. 

Jag påpekade utnyttjandet av samarbetet sinsemellan och då svarade hon att ingen av dem 

kunde. När jag föreslog, att de i sådant fall skulle skriva på pappret att de inte kunde, suckade 

hon ljudligt. Strax därefter såg jag att de började plocka ut satsdelarna tillsammans. Det 

elevpar som arbetade mycket långsamt förra lektionen fortsatte i samma takt den här lektionen 

men de småpratade desto mer med dem runtomkring. När jag för tredje gången var och tittade 

hur långt de hunnit frågade den ene av dem varför de skulle arbeta med satsdelar när de hade 

gjort det i åttan och han hade skrivit MVG på det provet. Jag påtalade nyttan av dessa 

grammatikkunskaper, att detta moment även ingick i nians årskurs och förklarade att vi bara 

använder ett annat arbetssätt nu. Detta elevpar hade hitintills bara skrivit tre meningar till och 

jag beslöt att sju meningar fick räcka för dessa två. Jag upptäckte då att de inte gjort något 

”facit” till sina två sista meningar, d.v.s. inte tagit ut satsdelarna i dem och ifrågasatte orsaken 

till detta. Anledningen var att de inte klarade av det, sagt av samma elev som nyligen påtalat 

sitt MVG på tidigare prov i satslära. De övriga eleverna var redan klara och hade skrivit i 

loggboken samt fått tillbaka sina test. Flertalet av eleverna kompletterade sina test och skrev 

rätt satsdel där de gjort fel, även vid omvänd ordföljd. Jag delade upp eleverna i de sedvanliga 

grupperna. Endast två charader genomfördes och jag repeterade och förklarade utifrån dessa 

och använde även ytterligare exempel för att förtydliga. Eleverna var mycket stojiga och 

stimmiga under själva repetitionen. När jag bad dem att säga de frågor som de utgår ifrån vid 

satslösning, sa en del av eleverna unisont att de redan kunde det här och att vi hade gjort det 

tidigare. Jag påpekade att deras egna gjorda meningar visade på att många har svårigheter 

med detta och därför var det bra med repetition. Flera elever suckade ljudligt och då endast tre 

minuter återstod av lektionen valde jag att avbryta.  

 

Kommenterat: Övervägande del av eleverna var positivt inställda till arbetssättet med att 

använda sig av egna meningar. ”Det är väll ganska bra, lär sig mer gör man i alla fall”, skrev 

en elev och en annan tyckte att arbetssättet var ”lättare än meningar som finns i t.ex. 
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läroboken”. Hälften av eleverna tyckte att det var ”svårt att hitta på en del meningar” medan 

andra hälften inte ansåg att det var några svårigheter att skriva egna meningar och några 

elever påpekade också att samarbetet underlättade det hela. Någon av eleverna tyckte att det 

var mycket svårt att använda klasskamraternas meningar som arbetsmaterial då ”en del 

meningar var jättekrångliga”. Annars ansåg de inte att det var så svårt, ”bara en mening som 

var konstig” och att ”det var trångt att skriva”, då inte utrymme lämnats under meningarna. 

Även här var det några som påpekade samarbetets förtjänster. Den elev som ingått i ”paret” 

och som flera gånger upprepade att hon inte kunde och som sedan började samarbeta mer med 

sin klasskamrat skrev att det inte hade uppstått några svårigheter med att ta ut satsdelarna på 

kamraternas meningar ”för det var ganska enkelt sen när vi koncentrerade oss”. När eleverna 

skulle beskriva hur de tänkte när de skrev de egna meningarna varierade arbetssätten och 

några skrev att de ”tog det som kom upp i huvudet”. Vissa tänkte så att alla satsdelarna skulle 

finnas med i minst en mening var och ”tänkte ut en mening som innehöll så mycket satsdelar 

som möjligt”. En elev skrev att meningarna ”fick inte heller vara för svåra att ta ut satsdelarna 

i”. Andra hittade först på meningar och tog därefter ut satsdelarna. De sjutton elever som var 

där tyckte att de fick bättre grepp om vissa satsdelar, vilka innefattar alla vi gått igenom 

förutom adverbialen, två tyckte samtliga satsdelar och tre tyckte att de ”kunde alla lika bra 

innan”. 

 

Diskuterat: Även under intervjun visade det sig att eleverna ansåg att det var ett bra arbetssätt 

att använda sig av egna meningar. En av dem sa att ”man lärde sig bra” genom övningen för 

man fick sitta och fundera och diskutera tillsammans vilka meningar man skulle skriva och då 

man tog ut satsdelarna från kamraternas papper. Just fördelarna med att göra övningen i 

samarbete med en klasskamrat var något som de lyfte fram. Fördelningen huruvida det var 

svårt eller lätt att skriva egna och använda klasskamraternas meningar som arbetsmaterial, 

överensstämmer med hela klassens åsikter d.v.s. hälften av eleverna. Svårigheterna bestod i 

att göra meningar som skulle innehålla alla satsdelar och att komma på vilka satsdelar som 

kamraternas meningar innehöll. De andra två tyckte i stället att det var enkelt att utföra 

uppgifterna och ”lät fantasin flöda” samt betonade samarbetet mellan paret. Alla fyra 

upplevde att de fick bättre grepp om satsdelarna.  

 

Provtillfälle fyra dagar senare  

Planerat 25/4: Ge dem ett oförberett prov på samtliga satsdelar som vi har arbetat med. Låt 

dem skriva i loggboken där jag ritat en skala beträffande provets svårighetsgrad, med en 

 -    -  25



mittpunkt och ”lätt” respektive ”svårt” utskrivet vid ändpunkterna. Gör intervju med två 

flickor och två pojkar som är mest intressanta att följa upp och studera närmare. Dessa elever 

har vissa svårigheter vid inlärning av svenskämnet och har deltagit vid samtliga lektioner. 

Övriga elever får fortsätta med sina författarporträtt. 

 

Observerat: Åtta elever frånvarande. Flyttade isär deras bänkar. Av de fyra elever som jag 

tänkte intervjua var endast en närvarande. Eleverna trodde att de skulle svara på en enkät som 

mentorn pratat om under klassrådet precis innan. Jag förklarade syftet med det oförberedda 

provet. En av de elever som haft stor frånvaro sa att hon inte kunde någonting alls om 

satsdelar. Övriga elever kommenterade inte någonting alls. Delade ut provet, bestående av 21 

meningar att ta ut satsdelarna i. En elev som inte varit med på de senaste tre lektionerna kom 

tio minuter för sent och fick ett prov när hon satte sig. Några av de elever som inte varit 

närvarande på så många lektioner gjorde provet rätt snabbt. Därefter skrev de i loggboken. En 

elev hade inte fått någon tidigare p.g.a. frekvent frånvaro. Jag pratade med de fyra elever som 

jag nu hade valt ut för intervjun och genomförde den kort därefter. De övriga eleverna gick till 

datasalen. 

 

Kommenterat: När eleverna angav provets svårighetsgrad på skalan hade alla utom en 

placerat markeringen från mittpunkten till absolut längst bort på änden av skalan vid ”svårt”. 

En elev satte markeringen mitt emellan mittpunkten och ”lätt” med motiveringen att han ”fick 

MVG på det provet i 8:an”. Av de elever som tyckte det var svårt ansåg två att sammansatt 

tempus och frågor (omvänd ordföljd) var problematiskt. En elev som deltagit fem av sju 

lektioner tyckte att vissa subjekt och predikat var enkla men ”resten har jag knappt jobbat 

något med” och därför var provet svårt. Den elev som enbart deltagit på två lektioner tyckte 

att satsdelar var svårt att förstå. En annan elev skrev att nästan allt var svårt och avslutade 

med ”jag får nog öva mer på detta”. En av de två eleverna i ”paret” som varit mycket 

okoncentrerad under flera lektioner ansåg att han aldrig har lärt sig satsdelarna ordentligt och 

därför är han ”så himla dålig på satsdelar”. Den elev som kom för sent tyckte att det var 

jättesvårt och skrev ingenting på provet och motiverade detta i loggboken med ”pga. att jag 

inte varit med på lektionerna och har glömt bort en massa”. Flertalet ansåg att subjekt och 

tidsadverbial var lätt och vissa skrev också predikat.  

 

Diskuterat: De elever som intervjuades uttryckte tydligt att de inte uppskattade att få ett 

oförberett prov. En av dem sa också att det var tråkigt att få just oförberedda prov och samma 
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elev läser aldrig läxor utan läser i boken och jobbar koncentrerat under lektionerna. Alla fyra 

sa att de tyckte att provet var rätt svårt och ovannämnda elev t.o.m. jättesvårt. De ansåg att 

grammatik överlag var riktigt ”träligt” och en elev poängterade att det var viktigt att göra 

undervisningen lite rolig och annorlunda för att stimulera, ”så man inte bara sitter där och 

läser och allt är grått”. Hon framhöll att man lär sig mer när man har kul och tyckte att 

charader var ett väldigt bra arbetssätt att använda sig av i undervisningen. En annan elev 

tyckte att det var lättare att använda sig av läroboken eftersom man då kunde ”kolla tillbaka” i 

den när man behövde. Till slut kom eleverna fram till att det bästa vore att först få en grund 

att stå på genom att läsa och göra övningar i boken för att därefter använda sig av charader 

och sedan varva dessa arbetssätt. En av eleverna föreslog t.o.m. att använda charader som ett 

prov men det förslaget fick inte gehör hos de andra. De satsdelar som dessa elever ansåg att 

de behärskade bättre efter charaderna var främst adverbial och attribut.  

 

Resultat av provet: Provet visar att de elever som varit närvarande vid lektionstillfällena och 

gjort det första testet, har gjort vissa förbättringar såsom t.ex. predikat vid frågesatserna och 

markerat flera attribut. Däremot är predikatsfyllnad problematiskt för många av dem och flera 

blandar ihop den med direkt objekt och sättsadverbial. De elever som inte varit närvarande på 

lektionerna var t.o.m. sämre än vid det första testet. Fyra av eleverna var frånvarande vid det 

första testet och det här provet visar att de har stora svårigheter med samtliga satsdelar. 

 

4.1.1  Resumé av genomförda lektioner 
Sammanfattningsvis visar resultatet av min undersökning att eleverna i stort tyckte att det var 

ett bra och roligt arbetssätt men som ibland blev stökigt och stojigt. Dessutom framhöll flera 

nyttan av att våga uppträda muntligt inför hela klassen. Flera av eleverna ansåg att de redan 

kunde mycket av gällande satsdelar men att en viss repetition ändå var behövlig. Eleverna 

upplevde att de lärde sig satsdelarna bra men de tyckte att provet var svårt och efteråt ansåg 

de att det var många satsdelar som de inte behärskade alls. Efter genomfört prov framkom 

även att eleverna vill ha möjlighet att stödja sig på läroboken och varva läsande med charader.  

Med test, egna gjorda meningar, provresultat och mina observationer i klassrummet visar 

också min undersökning att flera av eleverna fortfarande var osäkra på satsdelarna efter dessa 

sju lektioner. Det första testet indikerade att eleverna hade ett bra grepp om de satsdelar som 

vi ditintills gått igenom men sedan dalade deras kunskaper allteftersom fler satsdelar 

plockades in och det då krävdes mer av dem. Eleverna själva upplevde att de behärskade 
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satsdelarna och flertalet av dem tyckte att de lärde sig mer med charader som arbetssätt. Dock 

bekräftade de egna gjorda meningarna och det oförberedda provet att så icke var fallet. Där 

framkom i stället att eleverna inte var så kunniga som de själva upplevde att de var.  
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5 Diskussion 
Enligt kursplanen i svenska skall svenskämnet ge eleverna kunskaper om språkets struktur 

och uppbyggnad, för att de därigenom skall kunna utveckla en fördjupad förståelse om 

språket.64 I enlighet med Boströms och Josefssons tolkning av samma kursplan handlar detta 

om grammatiska kunskaper, som är nödvändiga i språkutvecklingen. 65 Även jag tolkar 

svenskans kursplan som att ämnet skall innefatta grammatikundervisning och delar Boströms 

åsikt om att grammatiken kan ses som en brygga mellan språkets form och betydelse och att 

den är betydelsefull för att kunna förstå språk.66 Detta försökte jag också förmedla till 

eleverna vid inledningen av grammatikmomentet.  

Brodows undersökning visar att det inte är så stor skillnad på metoderna i grammatik-

undervisningen.67 I de flesta fall utgår grammatikmomentet från en traditionell grammatik-

undervisning, som Boström benämner denna undervisningsform.68 Endast en lärare i 

Brodows intervju nämner att grammatiska begrepp lättare lärs in under lekfulla former.69 

Boström och Josefsson framhåller vikten av att använda flera olika metoder i undervisningen 

så att den gynnar alla elever och i läroplanen framgår även att nya metoder måste prövas och 

utvecklas för att skolans verksamhet skall kunna svara mot gällande mål.70 Detta talar för att 

testa nya metoder i den annars så traditionella grammatikundervisningen för att därigenom 

kunna vidga och variera den. Som ett led i att försöka utveckla undervisningen i grammatik 

har jag använt mig av ett annat undervisningssätt för att ta reda på om det är möjligt att 

använda charader vid inlärning av satsdelar. Genom att använda denna pedagogiska metod 

anser jag att eleverna ges möjlighet att utveckla och använda sin fantasi och kreativitet. 

Dessutom stärks deras förmåga till samarbete eftersom eleverna aktivt är delaktiga i 

lärandeprocessen, både enskilt och tillsammans med andra, precis som kursplanen i svenska 

föreskriver.71 På så sätt ges även eleverna tillfälle att få prova om denna modell fungerar för 

just deras sätt att lära, såsom Boström och Josefsson förespråkar.72 Neurologisk forskning 

visar att man lär in med hela kroppen då våra sinnen vidarebefordrar muskelrörelser som 

genererar inlärning.73 Även Gardners teorier om de multipla intelligenserna, som finns hos 

                                                 
64 Skolverket 2002, s. 99.  
65 Boström & Josefsson 2006, s. 25.  
66 Boström 2004, s. 24. 
67 Brodow 2000, s. 119-125.  
68 Boström 2004, s. 23. 
69 Brodow 2000, s. 110. 
70 Lpo 94, s. 7.   
71 Skolverket 2002, s. 97. 
72 Boström & Josefsson 2006, s. 98.  
73 Hannaford 1997, s. 11 f.  
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var och en och där varje människas skilda intelligensdrag bör stimuleras, tyder på att olika 

metoder måste användas i klassrummet för att undervisningen skall nå ut till alla elever.74 

Boström och Josefsson framhåller att det är det auditiva och visuella sinnet som skolans 

undervisning framförallt riktat in sig på trots att det taktila och kinestetiska sinnet är mer 

dominant hos eleverna.75 Allt detta sammantaget tycker jag visar att många av eleverna skulle 

kunna beredas en större möjlighet till inlärning av grammatikmomentet genom en 

konkretisering av satsdelarna via charader. Kanske skolans fokusering på främst det visuella 

sinnet i grammatikundervisningen gör det svårare för eleverna att ta till sig andra metoder för 

inlärning än de traditionella, vid vilka de trots allt är mest vana. Elever med visuell 

inlärningspreferens kanske missgynnas då ett mer kinestetiskt inlärningssätt används eller 

utnyttjade inte eleverna detta tillfälle att prova modellen fullt ut för att se om den var lämplig 

just för dem. 

Även om undersökningen inte utföll som jag hade räknat med ser jag flera fördelar med 

undervisningssättet. Under lektionerna har jag observerat många positiva upplevelser av att 

använda charader som metod, framförallt vågar eleverna stå inför hela klassen och 

”framträda” vilket ger dem en större säkerhet vid bl.a. muntliga redovisningar. Även de riktigt 

blyga eleverna i klassen deltar utan tveksamheter. Det uppstår också nya gruppkonstellationer 

och eleverna intar nya roller, de samarbetar och ser samarbetets förtjänster. Med charaderna 

kunde fyra satsdelar presenteras redan under första lektionen, något som troligtvis hade tagit 

fler lektioner i anspråk med traditionell grammatikundervisning. Genom att konkretisera 

grammatiken blir satsläran mer greppbar för eleverna då dessutom flera sinnen berörs, främst 

det kinestetiska. Flera av de elever som brukar ha svårigheter med inlärningen i svenska 

visade framfötterna och var mycket aktiva, engagerade och säkra i benämnandet av satsdelar 

när gestaltandet ägde rum. Boström och Josefsson påpekar just att elever som har 

inlärningsproblem och/eller är lågpresterande i allmänhet har en lärstilspreferens som är 

taktil-kinestetisk och ofta saknar förmågan att lära in visuellt, vilket gör den traditionella 

undervisningen mindre effektiv för dem.76 Detta innebär att charader är en mycket lämplig 

metod för framförallt dessa elever, något som också märktes tydligt i klassrummet. De här 

eleverna blev mer motiverade och stimulerade att använda och utveckla sina tidigare 

kunskaper då de fick röra på sig och använda hela kroppen.  

                                                 
74 Boström & Wallenberg 1997, s. 22 f. 
75 Boström & Josefsson 2006, s. 74 f. 
76 a.a., s. 75. 
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Begreppen undervisning, inlärning och lärande är svåra att särskilja och används ibland 

synonymt enligt Boström och Josefsson, vilka anser att lärande har fått en mer framskjuten 

plats under de senaste tio åren. De menar att inlärning åsyftar en elev som har en passiv roll i 

lärandeprocessen och lärande i stället pekar på elevens aktiva roll i samma process.77 Jag 

håller med om att det finns en teoretisk skillnad mellan begreppen men i praktiken har jag inte 

tyckt mig märka att de hålls isär. Det skulle i sådant fall innebära att lärande ägde rum när 

charaderna genomfördes och att inlärning förekom under genomgångarna, då i stort sett alla 

elever tyckte att det var roligt med charaderna och var mycket aktiva och engagerade men 

under själva genomgångarna visade de i stället en segdragen och ointresserad attityd. I 

loggböckerna framkom ändå att de tyckte det var bra med genomgångar för repetitionens 

skull, något som inte gick att upptäcka p.g.a. deras inställning då dessa pågick. Detta tycker 

jag visar på komplexiteten av att skilja begreppen åt. Kroksmark anser också att undervisning 

och inlärning är begrepp som är svåra att hålla isär då de är relaterade till varandra. Han 

nämner även att det både finns undervisning och inlärningssituationer som inte alltid 

resulterar i inlärning.78 Läraren har givetvis sin roll att fylla men jag tycker också att det 

handlar om ett givande och tagande för alla inblandade parter i inlärningssituationen för att 

den skall kunna leda till inlärning.  

Enligt Lpo skall läraren utgå från att eleven ”kan och vill” ta ett eget ansvar för såväl sin 

inlärning som sitt skolarbete.79 Personligen anser jag att om eleven har en passiv eller negativ 

inställning till såväl sig själv som till skolan reduceras möjligheterna till inlärning i 

undervisningssammanhang. En låg ambitionsnivå underlättar inte inlärningen för eleven. Det 

handlar också om elevens eget ansvarstagande och dennes vilja och motivation att erövra och 

befästa kunskap i en inlärningssituation.  

Enligt Vygotskij måste undervisningen läggas på en nivå som är snäppet högre än vad 

eleven behärskar för att denne skall nå sin närmaste utvecklingszon. Ligger undervisningen i 

stället på en för eleven redan uppnådd nivå är den däremot ineffektiv.80 Kanske var det så att 

eleverna i min studie tyckte att det blev ”tjatigt” eftersom vi repeterade ett grammatikmoment 

som de läst tidigare. Kanske upplevde eleverna att undervisningen låg på en för låg nivå för 

dem eftersom de själva tyckte att de var säkra på satsdelarna, även om jag märkte att de hade 

vissa svårigheter med dem? Provet var oförberett just för att jag ville se vilka satsdelar de 

behärskade efter samtliga sju lektioner. Först när provet var genomfört upptäckte många 
                                                 
77 Boström & Josefsson 2006, s. 60. 
78 Kroksmark 1997, s. 82 f.  
79 Lpo 94, s. 13. 
80 Vygotskij 1981, s. 167 f. 
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elever att de inte var så säkra på satsdelarna som de själva hade tyckt. Resultatet av provet 

blev inte som jag hade förväntat mig efter dessa genomförda lektioner med charader som 

pedagogisk metod. Kanske upplevde eleverna att momentet med charader inte blev lika 

”seriöst”, att arbetssättet blev mer som en lek för dem jämfört med traditionell grammatik-

undervisning? Eller var det för att de inte visste om att de skulle få ett prov på detta 

genomförda grammatikmoment som de var mer oseriösa och inte tog undervisningen på 

allvar? Måste detta grammatikmoment bygga på formaliseringsövningar med struktur och 

upprepning och ett innötande av kunskap? Var det bara det roliga som de eftersträvade i 

lektionen och inte att de själva var tvungna att anstränga sig? Måste läraren ”hota” med prov 

för att eleverna skall förstå allvaret eller passar det inte med ett lekfullt arbetssätt i denna 

klass? 

Boström och Josefsson nämner att varken den induktiva eller den deduktiva metoden är 

överlägsen den andra då de leder till samma mål.81 Jag eftersträvade dock ett induktivt 

arbetssätt och därför lät jag eleverna nyttja sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

upptäcka grammatiska mönster och regler under gestaltandet. Detta använde jag mig sedan av 

som utgångspunkt i genomgångarna då jag även skrev flitigt på tavlan. 

Eleverna fick skriva egna meningar eftersom läroboken inte användes. I stort tyckte 

eleverna att det inte var så svårt att använda klasskamraternas meningar som arbetsmaterial 

men resultatet pekar på att de ändå hade svårigheter med en del meningar. Om det beror på 

deras bristande kunskap eller meningarnas svårighetsgrad är svårt att svara på. Vissa av 

meningarna var lite komplicerade och jag kunde ha använt dem som exempelmeningar på 

tavlan men då hade en djupare förklaring krävts av mig som lärare, något som också hade 

tagit längre tid. Därtill hade även ett större engagemang krävts av eleverna om en sådan 

genomgång skulle ”bära frukt” och kännas meningsfull. Några av elevernas meningar hade 

dessutom ett orealistiskt innehåll. Jag har full förståelse för att lärare väljer ut konstruerade 

meningar för att använda i undervisningen så att satsdelarna kan presenteras tydligt för 

eleverna, som ofta är fallet enligt Brodows undersökning.82

Nilsson hävdar att själva grammatikmomentet är mycket mer läromedelsstyrt än andra 

moment i svenskämnet.83 Teleman menar att luckor och missvisande beskrivningar finns i 

läromedlen varför elevernas bild av språket lätt blir skev.84 Dock framkom det att eleverna 

ville använda sig av läroboken för att kunna gå tillbaka och stödja sig på den. Kanske måste 
                                                 
81 Boström & Josefsson 2006, s. 98.   
82 Brodow 2000, s. 123.  
83 Nilsson 2000, s. 30-37. 
84 Teleman 1987, s. 7-11. 
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ändå läromedel användas i grammatikundervisningen eftersom eleverna är mer förtrogna med 

traditionella undervisningsmetoder? Jag anser att läromedel bör användas som ett 

komplement till charaderna, både som ett stöd för alla elever - inte minst för att gynna dem 

som lär in visuellt - och också för de elever som har hög frånvaro.  

Eftersom jag tidigare har använt mig av ett snarlikt lektionsupplägg med en annan 

niondeklass anser jag att jag här kan använda detta som referens i jämförande syfte. Med den 

tidigare klassen fick jag fram ett mycket tillfredsställande resultat av att använda charader 

som metod. Det finns skillnader mellan klasserna som jag tror påverkade resultatet i min 

studie. En av dem är den brist på kontinuitet som rådde under undersökningen. Tyvärr kunde 

mina lektioner bara förläggas till en gång i veckan. Vid det tidigare tillfället utfördes 

grammatikmomentet kontinuerligt vid varje svensklektion åtta lektioner efter varandra. En 

annan skillnad är att det inte fanns engagemang, ambitionsnivå eller kunskapstörst i den 

undersökta klassen. Därtill saknades även det öppna och tillåtande klassrumsklimat som 

existerade i den tidigare klassen. Detta anser jag påverkar samarbetet mellan eleverna i min 

urvalsklass då deras oengagerade sätt ”smittar av sig” vilket i sin tur får konsekvenser för 

lärandeprocessen. Kanske var den tidigare klassen mer tillgänglig. 

Dysthe framhåller vikten av att öka insikten i samspelets funktion mellan elever och 

lärande för att dessa samspelsprocesser verkligen skall leda till lärande.85 Med charader som 

metod sker inlärningen och utvecklingen genom interaktion med andra. Detta sociokulturella 

perspektiv på kunskap och lärande överensstämmer med Vygotskijs idéer.86 Flera elever 

skriver att gruppgemenskapen inte är så bra men ju fler lektioner som gick desto bättre blev 

samspelet i klassrummet. Några av eleverna kommenterade även samarbetets fördelar. De var 

mer säkra under charaderna än när de gjorde provet och troligtvis kompletterar eleverna 

varandra under själva charaderna genom att nyttja samarbetet i gruppen. Jag tror att eleverna 

har lättare för att lära sig då de känner en viss trygghet och ett stöd i varandra.  

En ytterligare skillnad mellan klasserna är att i den nuvarande utvalda klassen har flertalet 

av eleverna stora sociala problem och också en anmärkningsvärt hög frånvaro. Både 

emotionella och sociala faktorer är bl.a. några av de element som påverkar lärandet enligt 

Dunns och Dunns lärstilsmodell.87 Med charader som metod faller mycket av inlärningen då 

man inte är närvarande under lektionerna, något som märktes bl.a. vid de egna gjorda 

meningarna och vid det oförberedda provet.  

                                                 
85 Dysthe 2003, s. 9-15.  
86 Evenshaug & Hallen 2001, s. 135 ff. 
87 Boström & Josefsson 2006, s. 71 ff. 
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Av ovan nämnda anledningar anser jag inte att den utvalda klassen går att använda som 

norm för en genomsnittlig niondeklass. Då undersökningen utgår från ett begränsat material 

går det således inte att dra några generella slutsatser gällande alla elever i grundskolans sista 

år.  

Min slutsats är att det är möjligt att använda charader som pedagogisk metod i fråga om 

inlärning av grammatik med avseende på satsdelarna men metoden måste kompletteras med 

läromedel för att därigenom främja alla elever. Däremot visar undersökningens resultat på att 

denna metod inte fungerade på ett tillfredsställande sätt under de rådande premisser som 

gällde just för den utvalda klassen. Av tidigare erfarenhet vet jag att metoden i sig kan 

fungera men under andra omständigheter. Precis som Kroksmark nämner är det inte givet att 

undervisning leder till avsedd inlärning.88 Vad eleverna bär med sig efter dessa lektioner med 

charader som undervisningssätt kanske visar sig vid något tillfälle längre fram i livet.  

Studien har framförallt fördjupat min förståelse för betydelsen av att använda olika 

pedagogiska metoder i klassrummet men också givit mig mersmak att gå utanför den 

traditionella undervisningen. Den positiva respons som trots allt fanns och elevernas glädje 

och engagemang över att få använda ett lekfullt arbetssätt där hela kroppen används har stärkt 

mig i valet av pedagogisk metod i undersökningen. Med läromedel som komplement är 

charader en metod av många att använda i grammatikundervisningen för att därigenom skapa 

bredd och variation. Genom att varva olika metoder i undervisningen kan den bättre nå ut till 

alla elever och på så sätt främja deras lärandeprocess och visa att vägen till grammatik även 

kan gå via komik och mimik. 

                                                 
88 Kroksmark 1997, s. 82 f. 
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