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Grammatikbolaget är en serie som vänder sig till
mellanstadieelever och handlar om ordklasser och grammatik.
Programmet är uppdelat i tio avsnitt som behandlar olika
ordklasser och ett elfte program som vänder sig till dig som
pedagog.
I lärarhandledningen hittar du olika förslag till arbetsprocesser
och övningar du kan använda i din undervisning i samband
med och efter det att ni sett programmet. Med hjälp av dessa
övningar befästes kunskap utifrån programmet och eleverna
kan träna på grammatiska begrepp och att sätta kunskapen i ett
sammanhang. Övningarna i lärarhandledningen är indelade efter svårighetsgrad;

Med Grammatikbolaget vill vi hitta en rolig ingång till ett ämne som ofta beskrivs som tråkigt eller svårt.
Genom programmet vill vi visa på att grammatik istället kan vara både lätt, lekande, fantasifullt och
intressant. Grammatiska regler kombineras med musik, färger, bilder och knep för att göra dem lättare att
förstå och komma ihåg. Grundtanken med programmet är att vända sig till elevernas intuitiva kunskap om
grammatik och att lära dem att sätta ord på sådant de redan kan. Efter programmet ska de kunna tänka
”Jamen, det där kunde jag ju redan” och ”Det där var ju lätt!”.

I Grammatikbolaget, behandlas grunderna till en del av ordklasserna. Vi vill göra det lätt för eleverna och
framförallt bejaka lärandelusten. Den kvarstående känslan ska vara att det var lätt och att man redan
kunde det man lärt sig. Därför har vi valt att inte gå på djupet med grammatiken, utan bara beröra
grunderna. I lärarhandledningen finns förslag på områden att fördjupa sig inom i klassrummet.
















I Lgr 11 står att (punkter som berörs genom Grammatikbolaget markerade i fet stil):
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer,
uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På
så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och
kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta
ansvar för det egna språkbruket.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
• söka information från olika källor och värdera dessa.
I årskurs 4–6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och
sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords
böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och
värdeladdning...

