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Sammandrag 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur en huvudsakligen syntaktiskt definierad ord-

klass som prepositioner framställs i läromedel för högstadiet. Ges eleven tillräckliga förut-

sättningar för att förstå vad som särskiljer prepositioner från andra ordklasser? 

Som teoretisk utgångspunkt används lärandeteorin variationsteori tillsammans med en 

genomgång av hur prepositioner förklaras i ett antal språkvetenskapliga källor. Som metod 

används kvalitativ innehållsanalys. Läromedlen analyseras utifrån ett antal undersöknings-

frågor som formuleras mot bakgrund av variationsteorin och de språkvetenskapliga 

källorna.  

Undersökningen visar att inget av läromedlen ger eleven tillräckliga verktyg för att kunna 

särskilja prepositioner från andra ordklasser. Framför allt saknas det syntaktiska kriteriet att 

prepositioner tar ett komplement. I ett av de tre läromedlen ger man kriteriet en förenklad 

förklaring utan att samtidigt synliggöra innebörden med exempel eller övningar, och i de 

andra två saknas förklaring helt. Även det betydelsemässiga kriteriet att prepositioner be-

tecknar en relation framgår inte tydligt i något av läromedlen.  

I samtliga läromedel framgår däremot att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse och att 

det kan vara svårt att välja rätt preposition i fasta uttryck. I två av läromedlen kretsar också 

en stor del av övningarna runt just konsten att välja ”rätt” preposition. I undersökningen tol-

kas detta som ett uttryck för en ambivalens mellan att ge språkvetenskap utrymme, respek-

tive att fokusera på slipandet av kommunikativa färdigheter. En ambivalens som kopplas 

till styrdokumenten där förmågan att urskilja språkliga strukturer anges som en ämnesspe-

cifik förmåga, men där samma förmåga lyser med sin frånvaro i de betygsgrundande kun-

skapskraven.  
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1 Inledning  

Trots att jag var nyfiken på språkets struktur och tog del av skolans grammatikundervisning 

med stort intresse, så fick jag aldrig skolgrammatiken att gå ihop. Problemet började när vi 

gick vidare från adjektiv, substantiv och verb till ordklasser som subjunktioner, konjunk-

tioner och prepositioner.  Vi fick definitioner och listor med exempel, och på något magiskt 

vis tycktes det vara en smal sak för läraren att tillämpa dessa definitioner på orden i öv-

ningarna. Själv var jag oftast tvungen att gissa vilken ordklass orden tillhörde, eller att till-

lämpa rena utantillkunskaper utifrån vad jag mindes av listorna med exempel.  

Det var först på universitet, när jag uppmärksammades på vilka kriterier som används för 

att dela in ord i ordklasser, som bitarna föll på plats. Jag förstod då att vi aldrig hade fått till-

räckliga verktyg för att genomföra de till synes enkla grammatikövningarna i skolböckerna, 

åtminstone inte på ett sätt som byggde på förståelse och som skulle gå att överföra till exem-

pel bortom skolbokens. Universitetsläraren skrev böjning, funktion och betydelse på tavlan och 

förklarade att alla dessa kriterier, om än i olika grad för olika ordklasser, ligger till grund för 

klassificeringen. Medan verb, substantiv och verb i hög grad går att klassificera enbart ut-

ifrån böjning och betydelse, så är det nästan uteslutande ordets syntaktiska funktionsmöjlig-

heter som avgör huruvida ett ord är t.ex. en preposition eller konjunktion. Hon gjorde det 

dessutom tydligt att det finns gränsfall, ord för vilka ordklasskriterierna står i konflikt med 

varandra, och där olika grammatikor förespråkar olika klassificering. Det var plötsligt be-

tydligt mer relevant att förstå och kunna motivera varför ett ord borde klassas som t.ex. pre-

position, än att nöta in exempel. Grammatiken blev ett sammanhängande helt, och bitarna 

blev möjliga att få ihop. 

I likhet med många andra teoretiska beskrivningar av verkligheten innebär grammatiken en 

pedagogisk utmaning eftersom den utgör en helhet som inte går att förstå utan sina delar, 

vilka i sin tur inte går att förstå utan att de relateras till helheten. Lärandet kan således inte 

följa en enkel progression, utan måste röra sig fram och tillbaka mellan helheten och delar-

na. För ordklassernas del blir detta framför allt tydligt för den grupp som huvudsakligen 

definieras utifrån sina syntaktiska funktionsmöjligheter. 

För läromedel för grundskolans årskurs 7–9 kompliceras bilden ytterligare av att gramma-

tiken i sin helhet givetvis måste innehålla vissa förenklingar —  vi kan inte förvänta oss att 

en framställning för grundskolan rymmer en fullständigt uttömmande grammatisk teori.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill i denna uppsats undersöka hur man beskriver huvudsakligen syntaktiskt definiera-

de ordklasser i läromedel för högstadiet, genom exemplet prepositioner.  

Tidigare analyser av hur grammatik framställs i läromedel har ett antal år på nacken, och 

ingen av dessa undersöker systematiskt hur just prepositioner eller andra syntaktiskt 

definierade ordklasser beskrivs (Pettersson 1987; Nilsson 2000a; Ullström 2000). Sedan 

millennieskiftet har det bl.a. gjorts undersökningar om effekten av olika undervisnings-

former (Boström 2004), elevers syn på grammatik och lärares uppfattning om den egna 

grammatikundervisningen (Boström & Strzelecka 2013; Strzelecka & Boström 2014), men 

forskningen kring hur grammatik framställs i läromedel tycks tämligen eftersatt.  

Syftet med denna undersökning är att utröna vilken typ av förståelse som läromedel för 

högstadiet tycks sträva mot i framställningen av prepositioner, dvs ger de eleven tillräckliga 

verktyg för att bilda sig en språkvetenskapligt rimlig förståelse? Eller tycks beskrivningar, 

övningar och exempel peka mot en annan typ av förståelse?   

Uppsatsens grundläggande frågeställning är således: Hur framställs prepositioner i läromedel 

för högstadiet? För att på ett mer systematiskt vis kunna besvara frågan, kommer jag att dela 

upp frågan i ett antal underfrågor. Dessa redovisas i metodkapitlet.   

2.1 Avgränsningar 

Jag har valt prepositioner som exempel på en syntaktiskt definierad ordklass av huvudsak-

ligen två anledningar. Ordklassen rymmer relativt många medlemmar (jämfört med t.ex. 

konjunktioner) vilket gör att gruppen bjuder på en förhållandevis stor variation. Av samma 

anledning låter sig ordklassen inte gärna sammanfattas i en uttömmande lista av ord, utan 

kräver en djupare förståelse för att ringas in. Dessutom bjuder ordklassen på utmanande 

avgränsningar mot andra ordklasser, t.ex. adverb och subjunktioner.  

I undersökningen kopplas läromedlens innehåll till såväl styrdokument som språkveten-

skapliga framställningar. Däremot inbegriper den inte någon empirisk studie av läro-

medlens faktiska effekt på elevers resultat eller förståelse. En sådan studie bedömdes alltför 

omfattande för en uppsats av denna storlek eftersom ett så stort antal parametrar skulle be-

höva kontrolleras, t.ex. lärarens undervisning, elevernas förutsättningar och såväl lärarens 

som elevernas förkunskaper.  

Läromedel används alltid i en klassrumskontext, och det kan därför tyckas underligt, rentav 

meningslöst, att undersöka dem utanför densamma. Mot detta vill jag hävda att det är vik-

tigt att de läromedel som faktiskt används ger en rättvisande och fungerande beskrivning av 

lärandeobjekten, alldeles oavsett hur de används i praktiken. Varför ska vi annars ha dem?  
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3 Bakgrund 

Följande avsnitt redogör för grammatikens och ordklassernas plats i grundskolan enligt 

styrdokumenten. 

3.1 Grammatik och ordklasser enligt styrdokumenten 

Enligt kursplanens syftesdel ska undervisningen i svenska bland annat ge eleven möjlighet 

att: 

utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och   

utveckling (Skolverket, 2011:247).  

Språkets uppbyggnad, vilket rimligen inkluderar ordklasser, nämns alltså explicit, och 

motiveras genom att detta ska: 

stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan (Skolverket 2011:247)  

I kommentarsmaterialet får vi veta att: “Tanken är att sådana kunskaper behövs för att 

kunna kommunicera på ett rikt och nyanserat sätt. Att ha kunskaper om språkets upp-

byggnad och normer ger eleverna trygghet i den egna språkförmågan och en möjlighet att 

diskutera språkfrågor och göra språkliga val” (min fetmarkering, Skolverket, 2017:7). 

Genom kommentarsmaterialet blir det alltså tydligt att det underliggande syftet med den 

anvisade grammatikundervisningen är att stärka de kommunikativa färdigheterna.  

Bland de fem ämnesspecifika förmågorna listas förmågan att:  

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (Skolverket 2011:248) 

Språkliga strukturer torde inbegripa grammatiska strukturer, och formuleringen skriver 

därmed fram den språkliga (inklusive den grammatiska) analysen som en ämnesmässig 

förmåga i sig.   

Ordklasser tas uttryckligen upp som centralt innehåll för årskurs 7-9 under rubriken Läsa 

och Skriva:  

Språkets struktur, med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

(Skolverket, 2011:251) 

Det framgår inte om undervisningen ska behandla språkets alla ordklasser, eller ett urval. 

Eftersom det centrala innehållet återges som ett antal nominala led utan förtydligande verb, 

framgår det inte heller vilken typ av förståelse som undervisningen ska syfta till. Räcker det 

med att ge eleverna ett hum om vad t.ex. en preposition är, eller ska man arbeta mot en dju-

pare förståelse? Av rubriken (Läsa och Skriva) att döma, kan vi sluta oss till att grammatiken 

ska användas för läs- och skrivutvecklingen, något som också framgår av kommentarsma-
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terialet: “Alla elever ska få undervisning i grammatik och stavning i grundskolans alla års-

kurser. Att veta att man behärskar dessa sidor av språket kan öka den språkliga tryggheten 

och därmed också lusten att uttrycka sig.” (Skolverket, 2017:12)  

Ingenstans i kunskapskraven för årskurs 9 nämns att eleven ska kunna utföra grammatisk 

analys, eller behärska ett grammatiskt metaspråk. Det kunskapskrav som ligger närmast är: 

- Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 

samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 

strukturer. (Skolverket 2011:255, betygsnivå E) 

I den mån grammatikundervisningen som anvisas i syftesdelen och det centrala innehållet 

speglas i kunskapskraven är det alltså som en tillämpad kommunikativ färdighet.  

Sammanfattningsvis är grammatikens och ordklassernas plats i kursplanen otydlig. I syftes-

delen ges grammatiken status som (del i) en ämnesspecifik förmåga, samtidigt som syftet 

med den grammatiska kunskapen definieras via andra förmågor – att utveckla och skapa 

trygghet i den kommunikativa språkfärdigheten. Ordklasser nämns i det centrala innehållet, 

men återkommer ingenstans bland kunskapskraven. Det är därmed svårt att avgöra vilket 

djup och omfång området bör ägnas.    
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring hur grammatik och ordklasser framställs 

i läromedel.  

I Grammatik på villovägar (1987) samlas ett antal artiklar som på olika sätt belyser glipan 

mellan språkvetenskapen och den grammatik som lärs ut i skolan. Man vill peka ut ”fel, 

konstigheter eller luckor i den skolgrammatiska traditionen” (Teleman, 1987:7). Hultman 

(1987) visar på problem som uppstår när läromedel lägger för stor vikt vid den innehållsliga 

sidan i definitionen av satsdelen objekt: ”De innehållsliga definitionerna är lättfattliga men 

leder lätt tanken fel” (s. 53). Han medger att skolgrammatiken omöjligen kan redogöra för 

fullständiga språkvetenskapliga definitioner, men menar samtidigt att de antydningar som 

faktiskt görs bör vara generaliserbara, ligga i linje med språkvetenskapen och gå att tillämpa 

på det egna språket (Hultman 1987:39). 

Pettersson (1987) undersöker hur tre läromedel för mellanstadiet framställer substantiv, ad-

jektiv och verb genom att granska framställningarnas ”exempelflora” (ibid: 64). Författaren 

jämför läromedlens exempel med hur de respektive ordklasserna används i autentiska elev- 

och tidningstexter. Han finner att läromedlens val av exempel inte speglar språkbruket i de 

autentiska texterna. Läromedlens substantiv är barnsligare och betecknar betydligt oftare sa-

ker, växter och djur än jämförelsematerialet. Dessutom saknar läromedlen helt tidsbeteck-

nande substantiv, trots att dessa är relativt frekventa i jämförelsetexterna. För verbens del 

brister läromedlen framför allt i representationen av yttrande- och tankeverb, samt i bred-

den bland hjälpverben. Sammantaget menar Pettersson (1987) att exemplen ”ger en skev 

bild av ordklasserna” (s. 74), och att eleverna dessutom inte ges några ledtrådar om att det 

bara är en partiell bild som tecknas.   

Nilsson (2000a) granskar grammatikavsnitten i ett välspritt läromedelspaket för högstadiet 

och kommer fram till att det bland annat finns brister i hur ordklassindelningen framställs. 

Läromedlet diskuterar knappt kriterierna för indelningen, ger ingen fingervisning om att det 

finns gränsfall, och använder uteslutande konstruerade exempel. Den språkteori som där-

med tecknas håller inte för mötet med riktiga texter, och Nilsson menar att den elev som för-

söker tillämpa textbokens språkteori på autentiska exempel kommer att misslyckas och upp-

fatta ”språkteori som obegriplig och meningslös” (Nilsson, 2000a:37). 

Ullström (2000) följer upp flera av de frågeställningar som undersöktes i Grammatik på villo-

vägar (1987). Till skillnad från Pettersson (1987) som undersökte mellanstadieböcker, stu-

deras här läromedel för gymnasiet. Även i dessa tycks de konkreta substantiven breda ut sig 

på abstrakternas bekostnad (Ullström, 2000:50). Ullström ser dessutom problem med att 

exemplen genomgående ”presenteras som isolerade och entydiga exempel på någon aspekt 

av substantivet” (ibid: 52), och vidare att exemplen inte rymmer den ”mentala världens ord-

förråd” trots att eleverna borde förberedas för universitets språkbruk. Ullströms (2000) kritik 

rymmer alltså en önskan om att eleven ska ledas in i vuxenvärldens ordförråd samtidigt 

som hen lär sig att urskilja begreppet substantiv. Kritiken rymmer vidare en pedagogisk idé 
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om att exempel ska vara autentiska och väljas så att de speglar verklighetens frekvenser – 

man tycks mena att om en viss typ av substantiv är vanlig i autentiska texter så bör den vara 

vanlig också bland läromedlens exempel.  

Mot denna idé vänder sig Boström & Josefsson (2006:46f). De argumenterar för att läraren 

ska konstruera exempel med omsorg, så att språkets struktur successivt blottläggs.  På så vis 

hjälper man eleven att se att ”grammatik är ett system, inte ett dimmigt moln av spridda 

termer och begrepp” (ibid:47). De jämför med fysikläraren som noga måste överväga i vil-

ken ordning experiment ska genomföras för att fenomen som tyngd, massa och krafter ska 

bli tydliga för eleven.  

Under 2000-talet tycks studierna av grammatik i läromedel ha avtagit. Enligt Strzelecka & 

Boström (2014:9) har det bedrivits relativt lite grammatikdidaktisk forskning under 2000-

talet. Förutom Strzelecka & Boströms egen studie som undersöker lärares uppfattningar om 

den egna grammatikundervisningen, utgör framför allt Boström (2004) ett viktigt undantag. 

Boström undersöker hur valet av undervisningsmetod i grammatikundervisningen, lärstils-

anpassad kontra traditionell, påverkar gymnasieelevers prestationer, attityder och förståelse 

för syftet med grammatikmomentet. Undersökningen visar att undervisning som utgår från 

individuella lärstilspreferenser både ger bättre provresultat och en mer positiv inställning 

till ämnet.   

Bland studentuppsatser är studier av grammatikdidaktik och grammatik i läromedel desto 

vanligare. Som exempel kan nämnas Werkelin (2016), Johansson (2009) och Palm (2007), som 

med lite olika infallsvinklar och fokus undersöker hur grammatik framställs i läromedel.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

För att på ett meningsfullt sätt kunna undersöka hur begrepp eller företeelser framställs i 

läromedel måste vi utgå från en idé om hur lärande går till, och vilka krav som därmed kan 

ställas på en framställning för att den ska möjliggöra lärande. För detta ändamål kommer jag 

att utgå ifrån variationsteorin, en lärandeteori med rötterna i fenomenografin (Lo, 2014:24). I 

detta kapitels första del kommer jag att redogöra för teorins grundläggande antaganden och 

terminologi.  

Dessutom måste vi ha en bild av vad de aktuella begreppen eller företeelserna egentligen 

består i – vad är det som de undersökta avsnitten i läromedlen ska undervisa i? Med ut-

gångspunkt i variationsteorin kommer jag därför att redogöra för hur begreppen ordklass 

och preposition definieras enligt språkvetenskapen. För detta ändamål kommer jag att an-

vända det språkvetenskapliga standardverket Svenska Akademiens Grammatik (Teleman et al, 

1999a) samt ett par grammatikor för högskolan skrivna av språkvetare.   

 

5.1 Variationsteorin 

Variationsteorin är en empiriskt grundad teori som bygger på fenomenografin (Lo, 2014:26; 

Thorsten, 2014:35). Teorin intresserar sig för hur lärande går till, men inte i relation till gene-

rella undervisningsmetoder eller organisationsformer, utan i relation till hur innehållet bör 

presenteras för att lärande ska vara möjligt. Teorin söker alltså inte svar på frågor som hur 

elevgrupper bör sättas samman, om man ska arbeta problembaserat eller projektbaserat, om 

man ska arbeta med IT, organisera undervisningen i helklass eller halvklass och så vidare. 

Fokus ligger i stället på innehållet som ska förmedlas, det så kallade lärandeobjektet. På sam-

ma sätt som vi inte kan tänka utan att tänka på något, så kan vi inte lära oss utan att lära oss 

något (Lo, 2014:22), eller som Marton et al (2014) uttrycker det:  

Learning is always the acquired knowledge of something. (ibid:3) 

Och det är i en analys av detta något som varje undervisningsplan måste ta sin början enligt 

variationsteorin: vari består lärandeobjektet och vilka innehållsliga aspekter måste göras 

synliga för att eleverna ska kunna urskilja det (Lo 2014: 22ff ;Marton et al, 2014:3f; Thorsten, 

2014:35)? 

Jag har valt att utgå från variationsteorin av flera skäl. Dels för att den erbjuder redskap för 

att utforska själva lärandeobjektet (prepositioner), dels för att den stipulerar ett antal empi-

riskt grundade principer för hur innehåll bör synliggöras varmed teorin erbjuder en grund 

att relatera läromedlens framställningar till. Teorin har ett stort empiriskt stöd (Thorsten 

2014:36), och har framgångsrikt använts i andra läromedelsanalyser (t.ex. Ericson & Mengel, 

2018 och Bohman & Karlsson, 2017).  
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5.1.1 Lärandeobjekt 

Utgångspunkten i variationsteorin är alltså lärandeobjektet.  Man skiljer mellan det direkta 

lärandeobjektet (även kallat dess specifika aspekt) och det indirekta lärandeobjektet (dess 

generella aspekt). Medan det direkta lärandeobjektet består i själva ämnesinnehållet, d.v.s. 

den specifika kunskapen eller kompetensen som eleven ska tillägna sig, så svarar det 

indirekta lärandeobjektet mot de generella förmågor som ska utvecklas. Det direkta lärande-

objektet för ett undervisningstillfälle skulle t.ex. kunna vara att ge eleverna förutsättningar 

att urskilja vad en preposition är, medan det indirekta lärandeobjektet för samma undervis-

ningstillfälle kunde vara förmågan att se språkliga strukturer, utvecklandet av en meta-

språklig kompetens och en ökad språklig trygghet. Medan elevens fokus oftast är riktat mot 

det direkta lärandeobjektet (det som hen mer konkret är i färd med att lära sig), så bör lä-

rarens fokus vara riktat mot både det direkta och det indirekta lärandeobjektet. Den som 

undervisar måste säkerställa att det direkta innehållet förmedlas på ett sätt som på längre 

sikt gagnar tillägnandet av det indirekta lärandeobjektet (Lo 2014:34f; Marton et al, 2014:4).  

Teorin skiljer vidare mellan det planerade, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. 

Man syftar därmed på skillnaden mellan det som läraren i planeringsstadiet avser att för-

medla (det planerade lärandeobjektet), den undervisning som eleven faktiskt möter (det 

iscensatta lärandeobjektet) och det som eleven slutligen bär med sig (det erfarna lärande-

objektet) (Lo, 2014:38f). Marton et al (2014) beskriver det iscensatta lärandeobjektet som 

följer: 

What the students encounter is the enacted object of learning, and it defines what it is 

possible to learn in the actual setting […] The enacted object of learning is the researcher’s 

description of whether, to what extent and in what form the necessary conditions of a 

particular object of learning appear in a certain setting. (ibid: 4)  

En läromedelsanalys (som denna) har således det iscensatta lärandeobjektet som sitt studie-

objekt. Utan tillgång till läromedelsförfattarnas intention, eller till intervjuer med elever före 

och efter undervisningen, faller både det planerade och det erfarna lärandeobjektet utanför. 

Lärandeobjektet kan vidare studeras utifrån dess externa respektive interna horisont. När vi 

studerar dess externa horisont, urskiljer vi hur det ter sig i relation till andra objekt i samma 

system. Lo (2014) uttrycker det så här: ”De delar som inte utgör själva lärandeobjektet men 

ändå står i förbindelse med det tillhör objektets externa horisont.” (ibid: 57). Objektets in-

terna horisont handlar om objektet självt, dvs om dess inre struktur och hur dess delar sam-

verkar med varandra och helheten (Lo, 2014: 69).  

5.1.2 Kritiska drag och aspekter 

Två centrala begrepp inom variationsteorin är kritiska drag och kritiska aspekter. Trots att vi 

som regel upplever objekt och företeelser omkring oss som odelbara helheter, så bär de en 

mängd egenskaper (drag) som vi mer eller mindre medvetet urskiljer och bygger helheten 

på. En del av dessa egenskaper är av mer tillfällig art, i så mening att de inte är avgörande 

för att vi ska känna igen objektet som sådant. Att en triangel är en triangel påverkas inte av 
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om dess bas är 2 eller 10 cm, eller om dess färg är grön eller röd. Med variationsteorins ter-

minologi hör därmed färg och storlek till en triangels möjliga aspekter (variationsdimension-

er). Det som däremot gör att vi identifierar triangeln som en triangel är dess kritiska drag –  

att den har tre sidor som möts i tre hörn. Teorin skiljer explicit mellan en kritisk aspekt, som 

svarar mot en definierande variationsdimension, och ett kritiskt drag som svarar mot ett de-

finierande värde inom denna variationsdimension. (Lo 2014:37f,79f; Thorsten, 2014:371) 

I  vårt exempel är sidantal en kritisk aspekt, medan tresidighet är ett kritiskt drag.  

Hur vi uppfattar ett objekt avgörs av vilka aspekter vi urskiljer och låter träda i förgrunden. 

Vilka aspekter som är mest relevanta är inte bara avhängigt objektet självt, utan i vilket syfte 

det betraktas. Det är t.ex. lätt att föreställa sig att olika aspekter är kritiska när en konstnär 

erfar och återger en hands rörelse, jämfört med när en läkare undersöker detsamma (Lo, 

2014:79). 

Enligt variationsteorin innebär lärande dels att vi urskiljer nya kritiska drag hos ett lärande-

objekt, dels att vi blir medvetna om vilka möjliga aspekter som inte är kritiska. Att en elev 

ännu inte erfar lärandeobjektet på det sätt som läraren avser, kan bero på att eleven inte har 

lärt sig att urskilja alla kritiska aspekter, men det kan också bero på att eleven ännu inte har 

lärt sig att bortse från icke-kritiska aspekter och därmed distraheras av irrelevanta egen-

skaper hos lärandeobjektet. (Thorsten, 2014:37f)  

 

5.1.3 Variationsmönster 

Så långt har jag huvudsakligen berört det som Thorsten (2014) sammanfattar som variations-

teorins första grundantagande: ”Vi uppfattar fenomen och företeelser på olika sätt eftersom 

vi urskiljer olika aspekter” (ibid: 36).  Den pedagogiska implikationen blir att läraren (och 

läromedlet) bör hjälpa eleven att bli medveten om lärandeobjektets kritiska aspekter så att 

dessa träder i förgrunden.  

Variationsteorins andra grundantagande sammanfattar Thorsten (2014) som följer: ”vi kan 

bara urskilja sådant som varierar” (ibid 36). Om vi levde i en miljö med idel röda ting, skulle 

vi inte urskilja egenskapen röd. Först om vi fick möta andra färger, och därmed fick uppleva 

variation, skulle vi bli varse egenskapen röd. En pedagogisk implikation blir att lärare (och 

läromedel) bör använda systematisk variation för att synliggöra lärandeobjektet. Variations-

teorin förespråkar att eleven får möta ett antal variationsmönster som jag nu kommer att 

redogöra för.   

                                                      
1 Thorsten (2014:37) skiljer genomgående mellan nödvändiga och kritiska aspekter, där de förra svarar mot dem 

som är nödvändiga för att urskilja ett lärandeobjekt, och de senare mot den delmängd som återstår för den spe-

cifika eleven att tillägna sig. I Lo (2014) är definition av kritiska aspekter mer otydlig, men används oftast som 

här (jfr t.ex. ibid 38).   
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5.1.3.1 Kontrastering  

Kontrastering utgår från skillnad – att förstå vad något är inbegriper att förstå vad det inte 

är. Kontrastering syftar därmed till att synliggöra ett kritiskt drag genom att kontrastera ett 

objekt som bär det kritiska draget mot objekt som inte bär det. För att styra elevens fokus 

mot den kritiska aspekten bör övriga aspekter hållas invarianta (Thorsten, 2014:39). Låt oss 

återgå till exemplet med lärandeobjektet triangel. För att styra elevens uppmärksamhet mot 

det kritiska draget tresidighet (och motsvarande kritiska aspekt sidantal) bör vi kontrastera en 

exempeltriangel mot polygoner med andra sidantal, t.ex. en fyrkant och en femhörning. För 

att hjälpa eleven att fästa uppmärksamheten vid den kritiska aspekten sidantal bör vi hålla 

övriga aspekter invarianta. Polygonerna bör t.ex. ha samma färg och framstå som ungefär 

lika stora. Därmed hjälper vi eleven dels att uppmärksamma det kritiska draget, dels att 

identifiera aspekter som inte är unikt utpekande (här storlek och färg). Genom kontrastering 

synliggör vi helt enkelt det kritiska dragets gränser, och i förlängningen gränserna för det 

aktuella lärandeobjektet.  Thorsten (2014:40) påpekar vidare att det är viktigt att de kontras-

terande exemplen visas samtidigt, så att variationen upplevs synkront.  

Lo (2014:106) tar upp en annan typ av kontrastering som kan fylla en viktig pedagogisk 

funktion, nämligen att ställa elevens tidigare kunskaper mot det som förmedlas i undervis-

ningen. Ibland bär eleven med sig en felaktig eller ofullständig uppfattning om lärande-

objektet, en uppfattning som kan stå i konflikt med det som undervisas. Om eleven inte 

uppmärksammas på kontrasten mellan synsätten, finns det en risk att eleven förbiser att det 

finns en konflikt, snart glömmer det läraren har sagt och återgår till sin ursprungliga intuiti-

va förståelse.  

5.1.3.2 Generalisering 

Generalisering utgår från det som faller inom lärandeobjektet, och syftar till att synliggöra 

förhållandet mellan det kritiska draget och lärandeobjektets övriga drag. Det kritiska 

dragets gränser ska identifieras och separeras från objektets övriga egenskaper. För att 

åstadkomma detta bör vi visa flera exempel på lärandeobjektet. Det kritiska draget hålls 

konstant, medan andra icke-kritiska drag varierar (Thorsten, 2014:39). I vårt exempel skulle 

vi alltså visa exempel på olika trianglar, som delar draget tresidighet, men som t.ex. har olika 

färg och storlek. Genom generalisering visar vi helt enkelt på spännvidden inom lärande-

objektet – att en triangel t.ex. kan vara såväl röd som blå, stor som liten, rätvinklig, spets-

vinklig eller trubbvinklig och så vidare.  

5.1.3.3 Fusion 

Fusion slutligen, syftar till att synliggöra hur lärandeobjektets olika aspekter samspelar. För 

att underlätta fusion bör kritiska drag, liksom vissa icke-kritiska drag varieras samtidigt. I 

vårt exempel skulle eleven få möta trianglar av olika slag tillsammans med andra polygoner.  

För mer komplexa lärandeobjekt där de kritiska dragen påverkar varandra, bör variationen 

göras systematiskt så att beroenden blir synliga. (Thorsten, 2014:40)    
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5.2 Lärandeobjektet enligt språkvetenskapen  

I detta avsnitt ska jag sammanfatta hur lärandeobjektet preposition framställs i språkveten-

skaplig litteratur. Denna litteratur kommer att representeras av standardverket Svenska 

Akademiens Grammatik (Teleman et al, 1999a, 1999b) samt två högskolegrammatikor:2: Funk-

tionell svensk grammatik (Bolander, 2012) och Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (Josefs-

son, 2016). Syftet med att inkludera högskolegrammatikorna är dels att skapa en fylligare 

bild av den språkvetenskapliga synen på lärandeobjekten, dels att de till skillnad från Tele-

man et al (1999a, 1999b) har skrivits med ett uttalat pedagogiskt syfte (om än för en hög-

skolepublik). 

Avsnittet inleds med en genomgång av hur det övergripande lärandeobjektet ordklass intro-

duceras. Jag kommer uteslutande att fokusera på objektets interna horisont, det vill säga hur 

dess inre struktur framställs. Jag kommer med andra ord att fokusera på hur man beskriver 

ordklassindelningens grunder, och lämna hur man skiljer ordklasser från fraser och sats-

delar därhän. Det senare är inte mindre viktigt ur ett språkvetenskapligt perspektiv, men det 

är helt enkelt en annan undersökning.   

5.2.1 Ordklasser 

5.2.1.1 Form, funktion och betydelse 

Orden i ett språk kan delas upp på en mängd olika vis. Man kan t.ex. utgå från deras his-

toria och skilja mellan arvord, lånord och nybildade ord, eller från hur många rotmorfem de 

innehåller och skilja mellan enkla och sammansatta ord.  

När man delar in ord efter deras grammatiska egenskaper – på vilket sätt de kan ingå som 

byggstenar i större språkliga enheter, och vilka böjningsegenskaper de har – talar man om 

ordklasser. Man brukar också räkna betydelse till en av indelningsgrunderna, men som vi 

ska se skiljer sig möjligen betydelsens status som kritisk aspekt något från de mer gram-

matiskt definierade.    

Inom språkvetenskapen brukar man alltså tala om tre kriterier för indelning av ord i ord-

klasser (Teleman et al, 1999b:7; Bolander, 2012:103; Josefsson 2016:65): 

a) form (alt. böjning eller morfologi) 

b) funktion (alt. syntaktisk funktion) 

c) betydelse (alt. semantik) 

För ordklasser med böjliga ord, framför allt substantiv, adjektiv och verb, är ordens böj-

ningsegenskaper det viktigaste kriteriet för ordklassindelningen (Teleman et al, 1999b:7; 

Josefsson, 2016:65). Möter vi ett ord som kan böjas i species, numerus och kasus, och som 

visar tecken på att bära ett inherent genus, kan vi sluta oss till att det är ett substantiv. Form 

                                                      
2  Böckerna används vid ett eller flera universitets grundkurser i svensk grammatik (Lunds, Uppsala, Göteborgs 

eller Stockholms universitet, söktillfälle 2018-02-24). 



 

 

12 

 

är alltså en av lärandeobjektets kritiska aspekter. Exemplet visar också att kriterierna ten-

derar att vara integrerade i varandra. Det faktum att substantiv kan böjas i kasus (grund-

form respektive genitiv) säger samtidigt något om substantivs syntaktiska funktion. På 

motsvarande vis berättar numerusböjningen något om vilken typ av begrepp som substan-

tiv vanligen betecknar (betydelse), det vill säga sådant som kan förekomma som en eller 

flera. Bolander (2012) understryker också att formkriteriets framträdande plats inte får miss-

tas för att språkets innehållssida är oviktigt: ”den grammatiska formens uppgift är att skapa 

betydelse och göra språket begripligt” (Bolander, 2012:26f).  

Funktionskriteriet handlar om hur ord fungerar med andra ord i fraser och satser. Ett sub-

stantiv utmärks t.ex. av att fungera som huvud i nominalfraser, vilka i sin tur kan fungera 

som subjekt, objekt eller rektion (Teleman et al, 1999b:8). För de oböjliga ordklasserna, t.ex. 

prepositioner, konjunktioner och subjunktioner, är funktionskriteriet det mest framträ-

dande. Dels är formkriteriet av naturliga skäl inte särskilt behjälpligt, dels sammanfaller de 

oböjliga ordklasserna i hög grad med formorden. Formorden utmärks enligt Teleman et al 

(1999b) av att de ”har en blekare egenbetydelse” (ibid:7) och att de framför allt används ”för 

att ange vaga eller semantiskt enkla relationer mellan det som anges med betydelseorden” 

(ibid:7). Det går t.ex. alltid att skilja en preposition från en subjunktion genom att utgå från 

deras respektive syntaktiska funktion, medan betydelseskillnaden emellanåt kan vara svår 

att urskilja. I följande exempel (modifierat från Teleman et al, 1999b:11) är det uteslutande 

det faktum att prepositionen knyter ett nominalt led till resten av satsen, medan subjunk-

tionen inleder en bisats, som gör att vi kan skilja ordklasserna åt:   

De satt ute trots det häftiga regnet. (preposition) 

De satt ute fastän det regnade häftigt. (subjunktion) 

Funktionskriteriet kan bli avgörande även för de böjliga ordklasserna när formkriteriet av en 

eller annan anledning inte går att tillämpa. Det kan bero på att en enskild ordklassmedlem 

avviker från det generella böjningsmönstret. För att ordklassbestämma adjektivet lila kan vi 

inte utgå från hur det böjs, eftersom det varken kan kongruensböjas eller kompareras (*lilat, 

*lilare). Däremot kan vi sluta oss till att det är ett adjektiv genom att undersöka dess syntak-

tiska konstruktionsmöjligheter; det kan användas som attribut till ett substantiv: en lila blom-

ma, och som predikativ: blomman är lila. Här kan givetvis också betydelsekriteriet ge viss 

vägledning – lila anger en egenskap som kan beskriva och peka ut ett substantiv. Samman-

fattningsvis kan vi alltså sluta oss till att funktionskriteriet är en kritisk aspekt när vi delar in 

ord i ordklasser.  

Indelningen i ordklasser kan enligt Bolander (2012) ses som en indelning av ord efter vilket 

uttrycksbehov de fyller (ibid:11f). Hon visar inledningsvis exempel på hur ord från olika 

ordklasser typiskt berättar om olika typer av fenomen. Substantiv betecknar ord som ”pekar 

ut och beskriver personer och företeelser”, och verb av ord som ”berättar om aktiviteter, 

handlingar, tillstånd och skeenden”. Hon betonar alltså aspekten betydelse som en viktig 

grund för hur språket naturligt delar in orden i klasser. Men hon visar samtidigt på hur en i 

grunden mycket likartad lexikal betydelse kan gestaltas genom olika ordklasser.  
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(a) Ängen var grön. (adjektiv) 

(b) Ängen grönskade. (verb) 

(c) Ängens grönska var mycket intensiv. (substantiv) 

(d) Ängen lyste grönt. (adverb) 

(e) Ängen var grönskande. (presens particip av verb) 

   (Bolander, 2012:12) 

Betydelse spelar in i ords indelning i ordklasser, men betydelsenyanserna kan uppenbar-

ligen vara så subtila att de på egen hand inte räcker som indelningsgrund. Teleman et al 

(1999b) värderar betydelsekriteriet lägst, men menar att ”betydelsen är nära knuten till de 

andra egenskaperna [form och funktion] och kompletterar dessa”(ibid:7). Även Josefsson 

(2016:65) värderar betydelsekriteriet lägst och menar att betydelseaspekten bidrar med att 

knyta en typisk betydelse till en ordklass. Det typiska substantivet skulle t.ex. beteckna något 

som är konkret och räknebart. Hon påpekar att typiska betydelser antagligen kan vara till 

hjälp när man närmar sig grammatik för första gången, men understryker att de aldrig kan 

bli tillräckliga för att identifiera ordklasser – det finns t.ex. många substantiv som inte be-

tecknar konkreta föremål. Betydelsekriteriet är alltså problematiskt ur två perspektiv: dels är 

det svårt att fånga hela betydelsevariationen inom en ordklass, dels är det svårt att markera 

var gränsen mot andra ordklasser går (som vi såg i exemplet med de avledda formerna av 

grön). Betydelsebeskrivningen blir med andra ord svårligen tillräckligt vid för att rymma alla 

medlemmar och tillräckligt precis för att stänga ute icke-medlemmar.  

Form och funktion framstår som kritiska aspekter i indelningen av ord i ordklasser. Bety-

delsekriteriet däremot tycks snarare ange vad som är typiskt för en viss ordklass, än vad 

som är kritiskt. Trots att betydelsekriteriet därmed inte alltid är tillämpbart för att synlig-

göra kontraster mellan ordklasser, kan det användas för att visa på spännvidden inom en 

ordklass och för att fördjupa förståelsen för hur en ordklass används.    

5.2.1.2 Ett system utan vattentäta gränser 

Trots att det tycks råda konsensus om vilka kriterier som ska användas när man delar in ord 

i ordklasser, kan den slutliga uppdelningen i ordklasser skilja sig något åt. Vissa typer av 

ord passar nämligen inte in i mönstret, och språkvetare kan välja att klassificera dessa på 

olika sätt.  Detta gäller t.ex. particip, som å ena sidan är en del av verbets böjningsmönster, 

men å andra sidan fungerar som ett adjektiv och t.o.m. kongruensböjs i perfekt particip 

(Josefsson, 2016:93). Det finns alltså argument för att föra dem såväl till verben eller adjek-

tiven, som att behandla dem som en egen ordklass.  Bolander (2012:137) för dem till verben 

medan Josefsson (2016:103) och Teleman et al (1999b:11) behandlar dem som en egen ord-

klass. På motsvarande vis kan man diskutera om egennamn ska föras till substantiven eller 

behandlas som egen ordklass, eller om artiklar och opersonligt det ska sorteras under pro-

nomen eller ges status som egna ordklasser. Även i dessa fall varierar författarnas beslut. Av 

särskilt intresse för denna uppsats är hur man ser på verbpartiklar. Både Bolander (2012:147) 

och Josefsson (2016:89) behandlar verbpartiklar som en egen ordklass, som bland annat skiljs 

från prepositioner och adverb genom att de betonas och fungerar annorlunda syntaktiskt. 

Teleman et al (1999a:207) gör en annan avvägning, och talar i stället om satsdelen partikel-

adverbial, vilken i sin tur kan utgöras av prepositioner ”i absolut funktion” eller adverb.   



 

 

14 

 

Ett kritiskt drag i lärandeobjektet ordklasser, som skiljer det från t.ex. lärandeobjektet poly-

goner, är alltså att indelningen i undergrupper emellanåt inbegriper avvägningar som kan 

leda till olika, men likväl rimliga, beslut.  

5.2.2 Prepositioners kritiska och möjliga drag  

I uppslagsdelen i Teleman et al (1999a) definieras prepositioner enligt följande: 

preposition, en ordklass t.ex. i, trots […]. Prepositioner tar ett nominalt led som 

efterställd bestämning (rektion) och anger den semantiska relationen mellan detta leds 

referent och en annan referent eller aktion som anges i ett överordnat led, t.ex. böcker i 

hyllan, lyckas trots svårigheter. (ibid:211) 

Utmärkande för prepositioner är alltså a) deras funktion – att de tar ett nominalt led, och b) 

deras betydelse – att de beskriver vilken typ av relation som gäller mellan detta nominala led 

och ett överordnat led.  

Jag ska nu sammanfatta vilka framträdande drag hos prepositioner som tas upp i de språk-

vetenskapliga referenserna, sorterade under aspekterna funktion, betydelse och form.  Där-

efter tar jag upp några viktiga avgränsningar mot andra ordklasser. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av grammatikornas olika sätt att sortera verbpartiklar, och vilka kon-

sekvenser det får för prepositionernas kritiska drag.    

5.2.2.1 Funktion 

Ett av prepositionens viktigaste kännetecken är att den tillsammans med ett nominalt led, 

den s.k. rektionen bildar prepositionsfraser (Teleman, 1999a:211; Bolander, 2012:135; Josefs-

son, 2016: 88). Ibland inleder prepositionen ett valensbundet led, och bildar då en enhet med 

det valensbärande verbet, adjektivet eller substantivet (Teleman et al, 1999b:685), t.ex.: 

 tro på något 

 van vid något 

  en berättelse om något 

Normalt följer rektionen direkt på prepositionen. Ett viktigt undantag är så kallad preposi-

tionsstrandning (Josefsson, 2016:88) eller isolerad preposition (Teleman et al 1999b:724), som 

uppstår när rektionen flyttar längst fram i satsen och lämnar prepositionen kvar på den 

ordinarie satsdelsplatsen, som i följande exempel från Teleman et al (1999b:724): 

 Vem väntar vi egentligen på [-]?  

I ett mindre antal lexikaliserade konstruktioner står prepositionen direkt efter rektionen, 

t.ex. vänner emellan, året runt, världen över (Teleman, 1999b:721; Bolander, 2012:135). Och i 

ytterligare några konstruktioner omsluter två-ledade prepositionsuttryck rektionen, t.ex.: för 

trettio år sedan, för skolans räkning (Teleman et al, 1999b:722).    

Sammanfattningsvis framstår prepositionens del i prepositionsfraser som ett kritiskt drag. 

Frånsett ett litet antal undantag, följer dessutom det nominala ledet direkt på prepositionen. 

(Se dock avsnitt 5.2.2.5 om verbpartiklar).   
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5.2.2.2 Betydelse 

Prepositioner uttrycker relationer av olika slag (Teleman et al 1999a:211; Josefsson 2016:87; 

Bolander 2012:135). Bland de vanligaste betydelserna finns enligt Teleman et al (1999b:684ff) 

och Bolander (2012:136) dem som uttrycker: 

- rumsrelationer/rumslig betydelse:  duken på bordet, smulan under duken, resa till Stockholm   

- tidsrelationer/tidslig betydelse: mötet på tisdag, mötet i nästa vecka, tiden efter sjukdomen 

- instrumentala relationer/instrumentell betydelse : hugga med saxen, resa med flyg, övertala 

genom list   

Teleman et al (1999b:684f) tar också upp bland annat:  

- kausala och liknande relationer: glad trots sjukdomen, gråta för något, sträva efter berömmelse 

Många gånger är dock relationen som prepositionen betecknar vag, och det är svårt att ringa 

in prepositionens betydelse utan att samtidigt se till det överordnade ledets betydelse, t.ex.: 

tro på honom, van vid orättvisor, berättelse om kriget (Teleman et al, 1999b:685; Bolander 

2012:136). Det kan alltså vara relevant att skilja mellan valensbundna och icke-valensbundna 

prepositioner, där det framför allt är de senare som uttrycker en urskiljbar egen betydelse.     

Även för icke-valensbundna prepositioner kan valet av preposition ibland te sig semantiskt 

godtyckligt, som t.ex. valet mellan i och på i: i affären respektive på posten (jfr Bolander, 

2012:136). 

Sammanfattningsvis framstår egenskapen att uttrycka relationer som ett kritiskt drag för 

prepositioner (som förvisso delas med bland annat subjunktioner). Vari relationen rent 

semantiskt består, framstår å andra sidan som en aspekt som kan variera mellan många, och 

ibland vaga drag, även om bland annat den rumsliga betydelsen framstår som typisk.   

5.2.2.3 Form 

Prepositioner är oböjliga, och kan vara enkla (t.ex. i), sammansatta (t.ex. inom) eller bestå av 

lexikaliserade flerordsuttryck (t.ex. på grund av). Det finns även ett litet antal adjektiv och 

particip som har övergått till att fungera som prepositioner, t.ex.: enligt, oavsett, angående. 

(Teleman et al, 1999b:684; Bolander, 2012:135; Josefsson, 2016:88). Det finns således en re-

lativt stor spännvidd inom aspekten form.  

Bolander (2012:135) och Josefsson (2016:89) räknar egenskapen att vara obetonade som ett 

viktigt kännetecken hos prepositioner (se vidare under verbpartiklar).  

5.2.2.4 Viktiga avgränsningar 

Avgränsningar mot ordklasser som delar något (eller några) drag med prepositioner är 

givetvis svårare att identifiera än avgränsningar mot ordklasser som inte delar något 

relevant drag med ordklassen. Följande avgränsningar kan därmed vara svåra att göra.   

Avgränsning mot subjunktioner 

Subjunktioner är oböjliga och uttrycker precis som prepositioner en relation mellan ett 

underordnat och ett överordnat led). Ibland uttrycker relationen dessutom en snarlik 

betydelse, som i följande kontrasterande par (från Teleman et al, 1999b:11): 
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under regnet   medan det regnade 

trots det häftiga regnet fastän det regnade häftigt 

Emellanåt är det alltså endast det kritiska draget att prepositioner tar ett nominalt led och 

inleder prepositionsfraser, som särskiljer dem från subjunktioner. Vissa prepositioner är 

dessutom homonyma med subjunktioner (Teleman et al, 1999b:727; Bolander, 2012: 135), 

varmed inte ens ordets fulla form går att använda som kriterium trots att prepositioner ut-

görs av en ändlig mängd ord (exempel fritt från Teleman et al, 1999b:727): 

 Vi pratade innan konkursen. Vi pratade innan företaget gick i konkurs   

Avgräsning mot adverb 

Många adverb är oböjliga och har ibland en betydelse som överlappar med prepositioner-

nas. De kan t.ex. uttrycka en rumslig och temporal betydelse (Josefsson, 2016:84f). Till skill-

nad från prepositioner kan de emellertid själva uppbära hela betydelsen, medan preposi-

tionen uttrycker motsvarande betydelse tillsammans med en rektion:  

Han sprang till mig.  Han sprang hit. 

Han gick i riktning mot hemmet.  Han gick hemåt.  

De anlände på morgonen.  De anlände tidigt.  

Avgränsning mot adjektiv och particip  

Några prepositioner springer ursprungligen ur adjektiv och particip, och ser därmed morfo-

logiskt ut som sådana (Teleman et al, 1999b:726). För sådana prepositioner blir den syntak-

tiska funktionen avgörande för klassificeringen, och i någon mån betydelsen (jfr om bråket): 

 Vi hade ett brådskande möte…  angående bråket.  

5.2.2.5 Verbpartiklar –  avgränsning eller problematiskt undantag 

Bolander (2012:147) och Josefsson (2016:89) behandlar verbpartiklar som en egen ordklass. 

Partiklar ser ofta ut som prepositioner, men är alltid betonade och inleder aldrig pre-

positionsfraser, t.ex: 

Pinnen gick av.   [partikel] 

Vi körde på en hjort.    [partikel + dir obj]  

Vi körde på en dammig landsväg.  [preposition, som del i  prep obj] 

Teleman et al (1999a:207) betraktar i stället partiklarna ovan som prepositioner i absolut 

funktion. Man vinner därmed en tydlig åtskillnad mellan perspektiven ordklass (pre-

position) och satsdelsfunktion (partikeladverbial), men man introducerar samtidigt svåra 

gränsdragningsproblem mellan ordklasser. För att räkna verbpartiklar som prepositioner 

måste flera av prepositionernas kritiska drag sättas på undantag: att de inleder en pre-

positionsfras, att de betecknar en relation och att de är obetonade.  
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5.3 Exempel på relevanta variationsmönster 

Thorsten (2014:39ff) ger exempel på hur man skulle kunna använda variationsmönster för 

att synliggöra prepositioners betydelse. Hon utgår från prepositioners rumsliga betydelse, 

och föreslår att man börjar med att kontrastera två lägesbeskrivande prepositioner, t.ex. 

bakom och bredvid. Syftet är att synliggöra att prepositionerna visar ett föremåls läge i rela-

tion till ett annat. För att åstadkomma detta bör föremålen som lägesbeskrivs hållas konstan-

ta, så att det enda som varierar tillsammans med prepositionerna – och därmed träder i för-

grunden – är föremålens läge i relation till varandra. Man skulle t.ex. kunna ställa följande 

meningar mot varandra (mitt exempel): 

Cykeln står bakom den röda bilen. 

Cykeln står bredvid den röda bilen. 

I ett andra steg (som Thorsten sorterar under generalisering) föreslår hon att föremålen som 

lägesbeskrivs varieras, medan prepositionen hålls konstant. På så vis hjälper man eleven att 

separera prepositionens betydelse från föremålens, så att det blir tydligt att ”’bakom’ inte är 

relaterat till aspekten föremål, utan till läget” (ibid:40). Man skulle t.ex. kunna visa (mitt 

exempel):   

Cykeln står bakom det lilla huset. 

Cykeln står bakom garaget. 

Barnet gömmer sig bakom sin mamma.  

I ett sista steg låter man både föremålen och prepositionerna variera samtidigt, så att eleven 

övas i fusion – en samtidig urskiljning av kritiska och möjliga aspekter. 

I Thorstens variationsmönster är det uteslutande den rumsliga betydelsen som står i fokus. 

Om man stannar vid dessa finns det en uppenbar risk att eleven inte uppfattar att den ge-

mensamma kärnan i alla prepositioners betydelse är att de betecknar en relation, och inte 

som exemplen kan få en att tro, ett rumsligt förhållande. För att hjälpa eleven att generalisera 

och få syn på den betydelsemässiga spännvidden behöver man komplettera med andra 

exempel där valet av preposition ger upphov till en annan betydelsevariation, t.ex.  tempo-

rala betydelser (Han gick före/efter maten.). Slutligen skulle man kunna visa prepositioner 

vars betydelse är svårare att ringa in, men som alltjämt knyter led till varandra och anger 

hur relationen mellan dem ska tolkas, t.ex. Jag spelade för/åt honom.  

Genom att poängtera att prepositioner uttrycker en relation mellan föremål (som i Thorstens 

exempel), antyder man att de knyter ett (nominalt) led till något annat, men om man vill 

hjälpa eleven att urskilja att det nominala ledet är obligatoriskt, skulle man kunna visa  

exempel där närvaron av det nominala ledet varierar med frånvaron av detsamma:  

Barnet gömmer sig bakom sin mamma. 

*Barnet gömmer sig bakom  

Spännvidden inom det kritiska draget kunde demonstreras genom att visa på olika nomi-

nala led med liknande betydelse, t.ex. bakom (sin mamma|henne|den tryggaste personen i 
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världen). Man skulle också kunna tydliggöra att detta kritiska drag skiljer prepositioner från 

adverb. Precis som prepositioner, kan adverb uttrycka en rumslig betydelse, men adverben 

gör det helt på egen hand utan att sätta ett nominalt led i relation till något annat: 

Barnet gömmer sig i sitt hus. 

Barnet gömmer sig hemma.    

Slutligen skulle man kunna göra eleven uppmärksam på att de oböjliga ordens yttre inte all-

tid är avgörande för ordklasstillhörigheten, genom att kontrastera meningar med homo-

nymer ur olika ordklasser: 

 Jag berättade för honom. (preposition) 

 Jag gick hem för han var så tröttsam. (konjunktion) 

 Jag satt i båtens för. (substantiv) 

 Jag gick för långt. (adverb) 

Detta är förstås ett mer krävande variationsmönster, eftersom det enda som hålls konstant är 

ordformen själv, medan den syntaktiska kontexten måste variera. Men alldeles oavsett hur 

djupt eleven skulle förstå skillnaden mellan ordklasserna i exemplen, torde variations-

mönstret på ett effektivt sätt ta död på eventuella missuppfattningar om att en given ord-

form alltid är av samma ordklass.  
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6 Metod och material 

I detta kapitels första avsnitt redovisas och motiveras val av metod. I avsnittet därefter redo-

gör jag för materialval.  

6.1 Val av metod 

Analysen av läromedlen utgår från ett antal frågor som tillsammans syftar till att ge en bild 

av hur prepositioner framställs. Frågorna bygger dels på variationsteorins idéer om vad som 

krävs för att lärande ska komma till stånd, dels på genomgången av hur prepositioner be-

skrivs i språkvetenskaplig litteratur. 

De frågor som kommer att ställas till läromedlen är följande: 

1. Hur framställs aspekten funktion? Framgår det att prepositioner: 

a. tar ett nominalt led och att ledet följer direkt efter prepositionen? 

 

2. Hur framställs aspekten betydelse? Framgår det att prepositioner: 

a. betecknar en relation?  

b. har en betydelsemässig spännvidd?  

c. ibland har vag egenbetydelse? 

 

3. Hur framställs aspekten form? Framgår det att prepositioner: 

a. är oböjliga?  

b. ofta är småord?  

c. ibland är inlånade från andra ordklasser eller är flerordsuttryck?  

d. kan ha homonymer i andra ordklasser? 

Metoden faller i viss mån under det som Bryman (2008) kallar för kvantitativ innehållsanalys, 

dvs ”en analys av dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar 

till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg” (ibid: 283). Även här 

formuleras frågorna i förväg i syfte att skapa systematik och replikerbarhet i analysen. För 

att undvika att de väljs godtyckligt och alltför subjektivt är de dessutom formulerade utifrån 

en specifik lärandeteori och ett antal språkvetenskapliga framställningar. 

Men i huvudsak är det fråga om en kvalitativ innehållsanalys. För att besvara frågorna krävs 

tolkning, och undersökningen ”inbegriper sökande efter bakomliggande teman i det mate-

rial som analyseras” (Bryman, 2008:505). Svaren på frågorna är dessutom inte kvantifie-

ringar, utan analyser som mynnar ut i svaren ja, nej eller tveksamt.  

Att undersökningen inbegriper tolkningar gör den mottaglig för den typ av kritik som ty-

piskt riktas mot kvalitativa metoder. Den riskerar att bli subjektiv och icke-replikerbar efter-

som det är ”forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen” (Bryman, 

2008:368). Samtidigt är det svårt att se hur en ytspråklig analys, med objektivt kvantifierbara 
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kategorier (som t.ex. ordförekomster) skulle kunna ge annat än indikativa svar på upp-

satsens frågeställning. Förhoppningen är att de subjektiva inslagen i datainsamlingen upp-

vägs något av att undersökningsfrågorna är explicita, har formulerats i förväg och har kopp-

ling till litteratur och teori. 

En ytterligare kritik som kan riktas mot de kvalitativa inslagen i just denna undersökning, är 

att den tolkande ”forskaren” inte har så mycket erfarenhet av att undervisa i grammatik. Jag 

har heller inte hittat någon undersökning om vad elever brukar tycka är särskilt svår när de 

möter prepositioner. Jag kommer därmed inte kunna relatera läromedlens framställningar 

till erfarenheter om vad elever brukar tycka är svårt.  

6.2 Val av material 

Jag kommer att genomföra läromedelsanalysen på tryckta basläromedel, det vill säga läro-

medelspaket som syftar till att täcka ämnets alla väsentliga delar. Jag har gjort mitt urval 

genom att filtrera fram basläromedel för svenska årskurs 7–9 på följande förlags webbsidor: 

Gleerups, Bonnier/Sanoma utbildning, Natur & Kultur, Studentlitteratur och Liber. Jag har 

vidare begränsat urvalet till de läromedel som getts ut efter att den senaste läroplanen 

trädde i kraft3, och som i sin helhet var utgivna vid söktillfället i juli 2017. Urvalet resulte-

rade i följande basläromedel, som här listas med de delar som behandlar prepositioner:  

 Kontakt, Natur & Kultur: 

- Kontakt Introboken, Svenska för åk 7–9. (Wejrum, 2014). 

- Kontakt Huvudbok 2, Svenska för åk 7–9. (Bergsten, 2014b). 

 Svenskan, Studentlitteratur: 

- Svenskan 9. Arbetsbok (Andersson et al, 2016a).   

- Svenskan 9. Digital del. (Andersson et al, 2016c) 

 Svenska Direkt, Sanoma utbildning: 

- Grundbok Svenska Direkt 9. (Peña et al, 2012a). 

- Studiebok Svenska Direkt 9. (Peña et al, 2012b). 

Jag har skrivit till de respektive förlagen för att få information om hur spridda läromedlen 

är. Tyvärr ville inget av dem dela med sig av sin försäljningsstatistik.    

                                                      
3 Vissa delar av läromedelspaketet Svenska Direkt gavs ut före 2011, dock inte de som behandlar 

prepositioner.   
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7 Resultat 

Resultatet redovisas för ett basläromedel i taget. Redovisningarna inleds med en samman-

fattning över vad läromedlet tar upp om prepositioner. Här redovisas definitioner, beskriv-

ningar, exempel och övningstyper. Därefter besvaras undersökningsfrågorna för funktion, 

betydelse respektive form. Frågorna, som alla är på formen Framgår det att prepositioner... be-

svaras med ett ja, nej eller tveksamt varefter svaren motiveras. Eftersom svaren inte alltid går 

att hämta direkt ur texternas ytspråk, kommer dessa motivationer inbegripa tolkningar och i 

vissa fall motiverande diskussioner.  

I avsnitt 7.4, sammanfattas resultatet i sin helhet 

7.1 Kontakt  

Läromedelspaketet Kontakt består av två huvudböcker om sammanlagt 493 sidor (Bergsten 

2014a, 2014b). Som komplement till huvudböckerna finns också Kontakt Introboken (Wejrum 

2014) som spänner över 96 sidor, och Kontakt Språkhandboken (Wejrum 2015) på 152 sidor. 

Prepositioner tas upp i två av läromedelspaketets delar: Kontakt Huvudbok 2 (Bergsten 2014b) 

och Kontakt Introboken (Wejrum 2014). I Kontakt Språkhandboken (Wejrum 2015) finns ett ka-

pitel om språkriktighet som bl.a. beskriver när före respektive innan ska användas, men helt 

utan hänvisning till begreppen preposition eller subjunktion. Analysen bygger därför ute-

slutande på avsnitten i Huvudbok 2 och Introboken.    

7.1.1 Översikt 

Kontakt Huvudbok 2 ägnar prepositioner ett kort avsnitt som spänner över en knapp halvsida.  

Prepositioner definieras och beskrivs enligt följande: 

Prepositioner är ord som talar om riktning eller läge, alltså vart någon eller något är på 

väg eller var något befinner sig. Prepositioner följs alltid av substantiv eller pronomen, 

och de går inte att böja. (Bergsten, 2014b:237). 

Därefter presenteras följande lista över prepositioner: 

 
Figur 1: Bergsten, 2014b:237 

I Kontakt Huvudbok 2 finns varken exempel på prepositioner i meningskontext, eller 

övningar.  
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I Kontakt Introboken spänner prepositionsavsnittet över två sidor.  

Så här beskrivs prepositioner: 

Orden till, från, i, bakom, mot, under och mellan är några av alla vanliga prepositioner 

som finns i svenskan. Det här är ord som beskriver läge och riktning. Det är stor skillnad 

mellan att vara på väg till en match eller att vara på väg från en match. Och visst är det 

bättre att vara galen i någon än galen på någon? 

   Prepositioner kan man inte böja utan de ser ut som de gör. Det är oftast lätt att välja rätt 

preposition för den som är uppväxt med ett språk men svårt för den som lär sig ett nytt 

språk. 

     (Wejrum, 2014:45). 

Inflätat i beskrivningen finns som synes exempel på prepositioner i listform, liksom i 

kontext.  

I Kontakt Introboken finns två övningar som behandlar prepositioner. I båda ska eleven välja 

rätt preposition i sammanhängande lucktexter. I den första handlar det huvudsakligen om 

innehållsligt rikare prepositioner:   

 
Figur 2: Wejrum, 2014:45. 

I den andra övningen ska eleven välja rätt preposition i fasta uttryck, t.ex. ”Sov __ saken” 

(ibid:46).  

7.1.2 Aspekten funktion 

I tablå 1 redovisas huruvida det framgår att prepositioner tar ett nominalt led som normalt 

följer direkt efter prepositionen.  

Tablå 1: Undersökningsfråga 1a i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok 2 Introboken 

tar ett nominalt 

led och att ledet 

(normalt) följer 

direkt efter? 

 

Tveksamt (nämns men synliggörs ej) 

 

 

 

Nej 

 

I Kontakt Huvudbok 2 tar man upp att prepositioner tar ett nominalt led: ”Prepositioner följs 

alltid av substantiv eller pronomen” (Bergsten, 2014b:237). Eftersom boken inte innehåller 

några exempel får eleven inte möjlighet att samtidigt se vad detta innebär i praktiken. Till 
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exempel visar man inte att substantivet kan ha bestämningar som gör att det själv inte alltid 

följer direkt på prepositionen. Det är därför tveksamt om detta kritiska drag tydliggörs. 

I Kontakt Introboken nämns inte aspekten funktion alls, och övningarna synliggör inte draget 

på ett systematiskt vis. Övningarna inleds t.o.m. med en elliptisk konstruktion där substanti-

vet är utelämnat, jfr: ”gröna laget mot röda [laget]”; ett okommenterat undantag som 

riskerar att skymma draget (se figur 2 ovan). 

7.1.3 Aspekten betydelse 

I tablå 2 redovisas huruvida det framgår att prepositioner har en betydelsemässig spänn-

vidd.  

Tablå 2: Undersökningsfråga 2a i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok Introboken 

har 

betydelsemässig 

spännvidd 

Nej  Tveksamt (nämner bara rumslig) 

 

I både Kontakt Huvudbok 2 och Kontakt Introboken tar man fasta på prepositioners rumsliga 

betydelse.  

I Kontakt Huvudbok 2 lämnar förklaringen inte utrymme för andra betydelser: ”Prepositioner 

är ord som talar om riktning eller läge” (Bergsten, 2014b:237). Listan över vanliga preposi-

tioner rymmer däremot exempel som typiskt har en temporal betydelse (före och efter), 

instrumental betydelse (med) eller annan icke-rumslig betydelse (av och ur). Men detta är 

inget som man styr elevens uppmärksamhet mot, eller kommenterar.  

I Kontakt Introboken uttrycker man sig något öppnare: ”Orden till, från, i, bakom, mot, under 

och mellan är några av alla vanliga prepositioner som finns i svenskan. Det här är ord som 

beskriver läge och riktning” (Wejrum, 2014:45). Huruvida ”det här är ord” syftar på preposi-

tioner i allmänhet, eller exemplen man just givit, är oklart.  Det framgår därmed inte särskilt 

tydligt att den rumsliga betydelsen bara är en av flera möjliga betydelser. Den första öv-

ningen ligger i linje med denna beskrivning, och de flesta luckorna i lucktexten ska fyllas av 

prepositioner som betecknar en mer eller mindre rumslig relation. Ett undantag utgörs av 

det kontrasterande exemplet ”galen i dig” respektive ”galen på dig”, där prepositionernas 

betydelse knappast är rumslig.    

I tablå 3 redovisas huruvida det framgår att prepositioner betecknar en relation. 

Tablå 3: Undersökningsfråga 2b i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok 2 Introboken 

betecknar en 

relation? 

Nej Tveksamt (genom kontrastering) 
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I Kontakt Huvudbok 2 framgår det inte att prepositioner uttrycker relationer. Det varken 

nämns, eller synliggörs i exempel eller övningar. 

Inte heller i Introboken nämner man denna egenskap. Däremot antyds det genom de kontras-

terande exemplen. Man skriver: ”Det är stor skillnad mellan att vara på väg till en match 

eller att vara på väg från en match.” (Wejrum, 2014:45). Man använder här den typ av 

kontrastering som Thorsten (2014:39) förespråkar, där det enda som varierar tillsammans 

med prepositionerna är riktningen. Riktningen träder därmed i förgrunden, och man under-

lättar för eleven att urskilja betydelseaspekten. Man följer dock inte upp med den typ av 

generalisering som Thorsten föreslår, där prepositionen skulle hållas konstant medan 

t.ex. ”en match” skulle bytas mot ett annat riktesmärke, t.ex. ”vara på väg till konserten”. Ett 

sådant variationsmönster kunde ha hjälpt eleven att få syn på att prepositionen behöver ett 

riktesmärke för att fungera, till skillnad från adverb som ”ditåt”, som uttrycker riktning helt 

på egen hand.  Man tar också upp exempelparet ”vara galen i någon” kontra ”vara galen på 

någon” (Wejrum, 2014:45), och hjälper därmed eleven att få syn på att prepositioner kan ge 

upphov till olika typer av betydelsevariationer.  Möjligen hjälper dessa båda exempelpar 

eleven att få syn på att prepositioner uttrycker relationer av olika slag.  

I Tablå 4 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse.  

Tablå 4: Undersökningsfråga 2c i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok Introboken 

ibland har vag 

egenbetydelse? 

Nej Ja  

 

I Kontakt Huvudbok 2 framgår det inte att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse, och 

väljas på basis av kontexten. 

I Introboken gör man eleven uppmärksam på att det finns prepositioner med vag egenbety-

delse. Inför avsnittets sista övning skriver man: ”Vissa prepositioner passar till vissa ut-

tryck” (Wejrum, 2014:45), varpå eleven instrueras att själv välja rätt preposition i fasta 

uttryck.    
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7.1.4 Aspekten form 

I tablå 5 redovisas huruvida det framgår att prepositioner är oböjliga, ofta är småord och 

kan springa ur andra ordklasser eller utgöra flerordsuttryck. 

Tablå 5: Undersökningsfrågor 3a-c i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok 2 Introboken 

är oböjliga Ja  Ja  

ofta är småord 

 

Ja  Ja  

ibland är inlånade från 

andra ordklasser eller 

flerordsuttryck 

Nej Nej 

 

Både i Kontakt Huvudbok 2 och Kontakt Introboken nämner man explicit att prepositioner är 

oböjliga, och exemplen rymmer både enkla (t.ex. på) och sammansatta (t.ex. framför) 

varianter.  

I ingen av böckerna visar man att prepositioner också kan vara flerordsuttryck eller inlånade 

från andra ordklasser. 

 I tablå 6 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha homonymer i andra 

ordklasser.  

Tablå 6: Undersökningsfråga 3d i Kontakt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Kontakt 

Huvudbok 2 Introboken 

kan ha homonymer i 

andra ordklasser 

Nej Nej 

 

Varken i Huvudbok 2 eller Introboken uppmärksammas eleven på att det finns homonymer i 

andra ordklasser, trots att t.ex. om listas både som preposition och subjunktion i Huvudbok 2 

(Bergsten, 2014b:237). Här listas dessutom ordformen för som konjunktion och (felaktigt 

som) subjunktion men inte som preposition (ibid:237). Ordformen från listas (felaktigt) som 

del av adverbet (sic!) från Spanien, men inte som preposition (ibid:236).   
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7.2 Svenskan  

Läromedelspaketet Svenskan4 består av tre elevböcker (Andersson et al 2015b, 2015d, 2016b) 

med bl.a. introduktioner, texter, och reflektionsfrågor. Dessa sträcker sig över sammanlagt 

408 sidor. Till varje elevbok hör en arbetsbok med bl.a. förklaringar och övningar (Anders-

son et al 2015a, 2015c, 2016a). Tillsammans spänner dessa arbetsböcker över 344 sidor.  

Prepositioner behandlas endast i en av böckerna: Svenskan 9 Arbetsbok (Andersson et al, 

2016a). Med läromedlet följer också digitala övningar (Andersson et al, 2016c) där 

prepositioner finns med.   

7.2.1 Översikt 

Prepositionsavsnittet i Svenskan 9 Arbetsbok fyller en sida. Prepositioner definieras där som 

följer:  

Prepositioner är ord som beskriver förhållanden mellan personer, platser och saker. 

Prepositioner går inte att böja. De kan handla om plats (läge eller riktning) eller tid. 

    (Andersson et al, 2016a:42) 

Man exemplifierar med följande lista av prepositioner: 

  
Figur 3: Andersson et al, 2016a:42. 

Man ger inga exempel på prepositioner i kontext, förutom i övningarna.  

Det finns två övningar som uteslutande är inriktade på prepositioner, en i direkt anslutning 

till definitionen ovan, och en bland de digitala övningarna. Båda handlar om att välja rätt 

preposition i ett antal (13 respektive 16) uttryck där prepositionen ingår som del av ett 

valensbundet led eller fast uttryck:  

 

                                                      
4 Jag bortser här från de delar som riktar sig till årskurs 6.  

 
Figur 4: Andersson et al, 2016a:42   

 
Figur 5: Andersson et al, 2016b. 



 

 

27 

 

Läromedlet rymmer dessutom övningar som behandlar många ordklasser på en gång. Pre-

positioner är med i fyra av dessa. Den första introduceras med: ”Många ord tillhör två eller 

flera ordklasser” (Andersson et al, 2016a:46) varpå eleven ska skriva ”meningar som visar 

rätt betydelse av orden.”(ibid:46) I övningen ställs prepositionen med mot motsvarande 

substantiv.  

I den andra ordklassgemensamma övningen ska eleven beskriva ”familjemedlemmar med 

ord ur en ordklass”: 

 
Figur 6: Andersson et al, 2016a: 47. 

I den tredje ordklassgemensamma övningen ska eleven välja ord ur givna ordklassekvenser 

för att skapa meningar, och här finns preposition med i tre av meningarna: 

 
Figur 7: Andersson et al, 2016a:48 

I den fjärde övningstypen får eleven se ett antal ord (tagna ur kontext) som ska dras till rätt 

ordklass. Preposition finns med som alternativ i tre av dessa övningar. I två av dessa finns 

det inga andra ordklasser att välja mellan, så eleven ska helt enkelt dra ord efter ord till 

ordklassen preposition (se figur 9).  

 
Figur 8: Andersson et al, 2016c.   

 
Figur 9: Andersson et al, 2016c. 
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I den femte övningstypen ska eleven välja ordklass för ett ord som visas i meningskontext. 

För flera övningsmeningar finns en annan övningsmening där samma ord återkommer, men 

som homonym ur en annan ordklass. Preposition är det rätta alternativet i två av 

meningarna (före respektive under). I ett av fallen återkommer ordformen (under) som 

homonym i en annan ordklass: 

 
Figur 10: Andersson et al, 2016c. 

 
Figur 11: Andersson et al, 2016c. 

Meningarna presenteras i slumpmässig ordning, så homonymerna kommer inte 

nödvändigtvis efter varandra.   

7.2.2 Aspekten funktion 

I tablå 7 redovisas huruvida det framgår att prepositioner tar ett nominalt led som ofta följer 

direkt efter prepositionen.  

Tablå 7: Undersökningsfråga 1a i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

tar ett nominalt led och att 

ledet (normalt) följer direkt 

efter? 

Tveksamt (nämns inte men framgår evt av övningar). 

 

I framställningens beskrivande delar nämns inte att prepositioner tar ett nominalt led eller 

att detta led normalt följer direkt efter prepositionen. Övningen i prepositionsavsnittet syn-

liggör inte heller det syntaktiska draget genom systematisk variation. Ibland utelämnas till 

och med det nominala ledet helt, vilket torde försvåra för eleven att urskilja detta kritiska 

drag (jfr figur 4). 

I den digitala delens prepositionsövning är prepositionen någon gång strandad, och då detta 

inte kommenteras (eller kontrasteras mot en icke-strandad variant) kan man anta att även 

detta försvårar urskiljningen av det kritiska draget (se figur 5).  

 

De ordklassgemensamma övningarna erbjuder större möjligheter för eleven att urskilja pre-

positionens syntaktiska funktion. I övningen där eleven ska skapa meningar med givna ord-

klassekvenser (figur 7) ska eleven vid tre tillfällen välja en preposition som ska följas av ett 

(adjektiv och) substantiv. Eleven ska alltså laborera sig fram till meningar som fungerar, och 

kommer med lite tur att upptäcka att det finns ett syntaktiskt mönster som skiljer t.ex. pre-

positioner från adverb. Samma sak gäller övningen där eleven ska konstruera meningar som 

visar på skillnaden mellan substantivet och prepositionen ”med”.  
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Även genom övningen där eleven ska identifiera ordklasser i meningskontext (figur 10 och 

11) finns det en möjlighet att eleven får ledtrådar till prepositionens särskiljande syntaktiska 

funktion, i synnerhet när två homonyma ordformer ställs mot varandra.  

Sammanfattningsvis förklarar man aldrig för eleven att prepositioner tar ett nominalt led. I 

övningarna som handlar om prepositioner, och som alltså introducerar begreppet för eleven, 

blir denna egenskap heller inte synliggjord. Däremot finns det en viss möjlighet att eleven får 

syn på det kritiska draget genom några av de ordklassgemensamma övningarna.  

7.2.3 Aspekten betydelse 

I tablå 8 redovisas huruvida läromedlet tydliggör att prepositioner betecknar en relation.  

Tablå 8: Undersökningsfråga 2a i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

betecknar en relation? Tveksamt (nämns men synliggörs inte i prepositionsavsnittet). 

 

Att prepositioner betecknar relationer nämns uttryckligen i definitionen: ”Prepositioner är 

ord som beskriver förhållanden mellan personer, platser och saker” (Andersson et al, 

2016a:42). Denna egenskap blir emellertid inte synliggjord i prepositionsavsnittet eftersom 

man går rakt på prepositioner som är del av fasta uttryck eller valensbundna led (jfr figur 4). 

I denna typ av konstruktioner kan det vara svårt att urskilja vilken relation prepositionen 

uttrycker (och därmed att den uttrycker en relation) eftersom den semantiska relationen del-

vis definieras av de kringliggande orden, eller som Teleman et al (1999b) uttrycker 

det:  ”Prepositionens eget bidrag till tolkningen går då normalt inte att skilja ut helt och 

hållet, och dess betydelse framstår i många fall som vid eller oprecis.” (ibid:685) Prepositio-

nens betydelse är betydligt enklare att urskilja när den inte är bunden av kontexten, men så-

dana exempel ges först i de ordklassgemensamma övningarna: ”Lägg mattan under bordet.” 

(jfr figur 10), respektive ”Dykaren simmar under vattnet efter fisken” (jfr figur 7). 

I tablå 9 redovisas om läromedlet tydliggör att prepositioner har en betydelsemässig 

spännvidd.  

Tablå 9: Undersökningsfråga 2b i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

har betydelsemässig 

spännvidd 

Tveksamt (rumslig och temporal kan tolkas som enda möjliga). 

 

Man beskriver den betydelsemässiga spännvidden så här: ”De kan handla om plats (läge 

eller riktning) och tid.” (Andersson et al, 2016a:42) Formuleringen är tvetydig och kan 
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antingen tolkas som att plats och tid är de enda betydelser prepositioner kan beteckna, eller 

också som att detta bara är exempel på prepositioners möjliga betydelser.  

Prepositioners betydelsemässiga spännvidd framgår således inte särskilt tydligt, varken i 

definitionen eller i övningarna. Den riktigt uppmärksamme eleven kan dock få syn på att 

det finns andra betydelser än den rumsliga och temporala i listan över prepositioner, efter-

som den rymmer prepositionen utan som varken uttrycker plats eller tid.  

I tablå 10 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse.  

Tablå 10: Undersökningsfråga 2c i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

ibland har vag 

egenbetydelse? 

Ja  

 

Det framgår tydligt i övningarna att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse och väljas på 

basis av uttrycket de ingår i. Detta sägs också explicit: ”Det finns många uttryck som kräver 

en speciell preposition.” (Andersson et al, 2016a:42) 

7.2.4 Aspekten form  

I tablå 11 redovisas huruvida det framgår att prepositioner är oböjliga, ofta är småord och 

kan vara inlånade från andra ordklasser eller utgöras av flerordsuttryck. 

Tablå 11: Undersökningsfrågor 3a-c i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

är oböjliga Ja  

ofta är småord 

 

Ja  

ibland är inlånade från andra 

ordklasser eller 

flerordsuttryck 

Nej 

 

Man skriver att prepositioner är oböjliga, och listar exempel på såväl enkla (t.ex. i, på) som 

sammansatta prepositioner (framför). Det framgår däremot inte att prepositioner kan utgöras 

av flerordsuttryck eller vara inlånade från andra ordklasser.  

I tablå 12 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha homonymer i andra 

ordklasser.  
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Tablå 12: Undersökningsfråga 3d i Svenskan. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenskan  

kan ha homonymer i andra 

ordklasser 

Ja  

 

Det framgår tydligt att det finns homonymer som faller under andra ordklasser. Dels skriver 

man det uttryckligen: ”Många ord tillhör två eller flera ordklasser.” (Andersson et al, 

2016a:46), dels får eleven själv formulera meningar där ordformen ”med” fungerar som sub-

stantiv respektive preposition. Även i övningen där man ska ta ut ordklasser i meningskon-

text kontrasteras ordklasstillhörigheten för ordformen ”under” (figur 10 och 11). I dessa öv-

ningar möter eleven systematisk variation – ordets form (hela ordet) konstant medan kon-

texten och därmed ordklasstillhörigheten varierar. Eleven ges därmed möjlighet att urskilja 

att ordet självt inte är ett kritiskt drag för prepositioner.  

 

7.3 Svenska direkt  

Läromedelspaketet Svenska Direkt består av tre grundböcker (Peña & Eriksson 2009, 2011; 

Peña et al 2012a) som tillsammans spänner över drygt 1200 sidor, samt tre studieböcker 

(Peña & Eriksson 2010; Peña et al 2011, 2012b) om sammanlagt 440 sidor.  

Prepositioner behandlas med introduktion och övningar i Grundbok Svenska Direkt 9 (Peña et 

al, 2012a) och med övningar i Studiebok Svenska Direkt 9 (Peña et al, 2012b).  

7.3.1 Översikt 

Grundbok Svenska Direkt 9 ägnar prepositioner en sida. Denna sida innehåller följande 

beskrivning: 

Prepositioner betyder ungefär ”något som är ställt framför”. Prepositioner är små ord 

som inte kan böjas.  (Peña et al, 2012a:416)  

Man visar en lista över vanliga prepositioner, och ger exempel i meningskontext: 
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Figur 12:Peña et al, 2012a:416. 

Grundboken rymmer slutligen en  övning där eleven uppmanas att prova med olika 

prepositioner i tre meningar med luckor, och att därefter jämföra resultatet med en kamrat: 

 

 
Figur 13: Peña et al, 2012a:316. 

Studieboken rymmer två prepositionsövningar, i den ena ska eleven förklara vad en prepo-

sition är, och i den andra (se nedan) ska eleverna parvis diskutera skillnaden mellan två 

meningar där endast prepositionen skiljer sig åt: 

 
Figur 14: Peña et al, 2012b:124. 

 

7.3.2 Aspekten funktion 

I tablå 13 redovisas huruvida det framgår att prepositioner tar ett nominalt led som följer 

direkt efter prepositionen.  
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Tablå 13: Undersökningsfråga 1a i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

tar ett nominalt led och att 

ledet (normalt) följer direkt 

efter? 

Nej 

 

I avsnittets första mening antyder man att prepositioner tar ett led: ”Prepositioner betyder 

ungefär ’något som är ställt framför’” (Peña et al, 2012a:416). Man förklarar dock inte på 

vilket sätt denna etymologi speglas i hur prepositioner faktiskt fungerar. I facit till övningen 

där eleven uppmanas att förklara vad en preposition är, återknyter man inte heller till pre-

positioners position framför något: ”Prepositioner är småord som inte kan böjas. Exempel: 

på, under, över, i, efter” (Peña et al, 2013:35). Förklaringen ger därmed inga ledtrådar till hur 

prepositioner syntaktiskt ska skiljas från andra oböjliga småord som adverb, subjunktioner 

och konjunktioner, bortsett från att exempelorden förstås kan läras utantill.  

I exempelmeningarna (se figur 12) tar prepositionerna konsekvent nominala led, men det 

finns egentligen ingenting som styr elevens uppmärksamhet mot detta (varken markeringar, 

förklaringar, pilar eller systematisk variation).   

7.3.3 Aspekten betydelse 

I tablå 14 redovisas huruvida det framgår att prepositioner betecknar en relation.  

Tablå 14: Undersökningsfråga 2a i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

betecknar en relation? Tveksamt (genom kontrastering) 

Prepositioners egenskap att beteckna relationer nämns inte. Däremot låter man eleven själv 

utforska vilken typ av betydelse prepositioner bidrar med i två av övningarna.  

I den första, där eleven själv får testa att stoppa in olika prepositioner i tre meningar, upp-

står samma typ av kontrastering som den Thorsten (2014:39) föreslår – bara prepositionen 

varierar medan föremålen i meningarna hålls konstanta. 

I den andra övningen ber man eleven fundera över skillnaden i betydelse mellan 

meningarna (Peña et al, 2012b:124):  

Han låg i sängen och läste. 

Han låg på sängen och läste.            

Även här använder man kontrastering för att göra eleven uppmärksam på prepositionernas 

betydelse.  

I tablå 15 redovisas huruvida det framgår att prepositioner har en betydelsemässig 

spännvidd.  
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Tablå 15: Undersökningsfråga 2b i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

har betydelsemässig 

spännvidd 

Ja   

 

Man definierar aldrig prepositioners betydelse (såsom rumslig eller temporal). I stället låter 

man eleven själv upptäcka den genom exemplen och övningarna. De listade prepositionerna 

(figur 14) har en stor spännvidd och rymmer såväl typiskt rumsliga (på), temporala (efter), 

instrumentala (med) och sådana som typiskt faller utanför dessa betydelser (av, om, för). 

(Peña et al, 2012a:416). 

I tablå 16 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha en vag egenbetydelse.  

Tablå 16: Undersökningsfråga 2c i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

ibland har vag 

egenbetydelse? 

Ja  

 

Man skriver uttryckligen att det kan vara svårt att välja rätt preposition, och får därigenom 

fram att betydelsen emellanåt är vag och bunden av kontexten. Detta antyds även av ett av 

exemplen: ”Jag köpte godis åt min bror”(Peña et al, 2012a:416).   

7.3.4 Aspekten form 

I tablå 17 redovisas huruvida det framgår att prepositioner är oböjliga, ofta är småord och 

kan vara inlånade från andra ordklasser eller utgöras av flerordsuttryck 

Tablå 17: Undersökningsfrågor 3a-c i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

är oböjliga Ja  

ofta är småord 

 

Ja  

ibland är inlånade från 

andra ordklasser eller 

flerordsuttryck 

Nej 

 

Man skriver att prepositioner är oböjliga, och ger exempel på enkla (t.ex. på) och samman-

satta (t.ex. framför) varianter. Precis som de andra läromedlen visar man inte att de kan vara 

inlånade från andra ordklasser, eller bestå av flera ord. 

I tablå 18 redovisas huruvida det framgår att prepositioner kan ha homonymer i andra 

ordklasser. 
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Tablå 18: Undersökningsfråga 3d i Svenska Direkt. 

Framgår det att 

prepositioner… 
Svenska Direkt 

kan ha homonymer i andra 

ordklasser 

Nej 

 

 

 

Man kommenterar inte att det finns prepositioner med homonyma ord i andra ordklasser, 

trots att för listas både som preposition och konjunktion, och om både som preposition och 

subjunktion. (Peña et al, 2012a:416-418) 

7.4 Sammanfattning  

Resultatet av läromedelsanalysen sammanfattas i tablå 19. För att göra det lättare att få en 

översikt, har svaren färgkodats så att svaret ja svarar mot gröna celler, tveksamt mot gula, 

och nej mot röda celler.   

Tablå 19: Resultatsammanställning. 

 

 

Framgår det att 

prepositioner… 

Svenskan  Kontakt Svenska 

Direkt Huvudbok Introboken 

A
sp

ek
te

n
 

fu
n

k
ti

o
n

 

tar ett nominalt led 

och att ledet 

(normalt) följer 

direkt efter? 

Tveksamt (nämns inte 

men framgår evt av 

övningar). 

Tveksamt 

(nämns 

men 

synliggörs 

ej) 

 

 

Nej Nej 

A
sp

ek
te

n
 b

et
y

d
el

se
 

 

betecknar en 

relation? 

Tveksamt (nämns 

men synliggörs inte i 

prepositionsavsnittet). 

Nej Tveksamt 

(genom 

kontrastering) 

Tveksamt 

(genom 

kontrastering) 

har 

betydelsemässig 

spännvidd 

Tveksamt (rumslig 

och temporal kan 

tolkas som enda 

möjliga). 

Nej  Tveksamt 

(nämner bara 

rumslig) 

Ja   

ibland har vag 

egenbetydelse? 

Ja  Nej Ja  Ja  

A
sp

ek
te

n
 f

o
rm

 

är oböjliga Ja  Ja  Ja  Ja  

ofta är småord 

 

Ja  Ja  Ja  Ja  

ibland är inlånade 

från andra 

ordklasser eller 

flerordsuttryck 

Nej Nej Nej Nej 

kan ha homonymer 

i andra ordklasser 

Ja  Nej Nej Nej 
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Som framgår av tablån är de mest konsekvent redovisade egenskaperna hos prepositioner 

att de är oböjliga småord med en ibland vag egenbetydelse.   

Aspekten funktion behandlas däremot styvmoderligt i samtliga läromedel – ingenstans 

framgår det tydligt att prepositioner tar ett nominalt led, eller ens att de tar ett komplement. 

Detta trots att man i Kontakt Introboken faktiskt trycker på funktion som avgörande för hur vi 

delar in ord i ordklasser (Wejrum, 2014:31). I ett av läromedlen, Huvudbok 2 Kontakt, nämner 

man att prepositioner alltid följs ”av substantiv eller pronomen” (Bergsten, 2014b:237) men 

man visar inte på ett enda exempel med preposition i kontext. Det är därmed ytterst tvek-

samt om eleven förstår vad förklaringen innebär i praktiken, t.ex. att det kan vara fråga om 

en utbyggd nominalfras, där substantivet föregås av ett antal bestämningar.  I ett annat läro-

medel, Svenskan, kan eleven möjligen själv komma underfund med prepositioners funk-

tionskriterium genom övningarna, men det förklaras ingenstans. Det finns alltså inget läro-

medel som både förklarar och synliggör med exempel eller övningar att prepositioner tar ett 

(nominalt) komplement.  

Aspekten betydelse bereds större utrymme, men inte heller det kritiska draget att beteckna 

en relation framgår tydligt i något av läromedlen. I ett av läromedlen, Svenskan, nämner man 

det förvisso: ”Prepositioner är ord som beskriver förhållanden mellan personer, platser och 

saker” (Andersson et al, 2016a:42), men prepositionsavsnittet rymmer inga exempel som 

synliggör detta. Man går rakt på en övning med prepositioner som är valensbundna eller del 

av fasta uttryck, t.ex. att känna sig illa till mods. Det är svårt att se hur eleven ska koppla inne-

hållet i dessa till ”förhållanden mellan personer platser och saker”. I Kontakt Introboken och 

Svenska Direkt 9 hjälper man eleven att få syn på prepositioners förmåga att uttrycka olika 

typer av relationer genom kontrasterande exempelpar såsom vara galen i/på dig och han låg 

i/på sängen, men i dessa läromedel förklarar man aldrig egenskapen.   

Något tydligare framgår prepositioners betydelsemässiga spännvidd. I Svenska Direkt 9 und-

viker man att ringa in betydelsen med förklarande text, och ger i stället exempelmeningar 

och övningar med en relativt stor spännvidd. I både Kontakt Introboken och Svenskan för-

klarar man att prepositioner kan ha rumslig respektive rumslig och temporal betydelse. For-

muleringarna är olyckligtvis tvetydiga och det är oklart om man ska förstå dem som uttöm-

mande, eller som exempel på möjliga betydelser. Kontakt Huvudbok 2 lämnar dock inga såda-

na öppningar; enligt denna bok kan prepositioner bara beteckna rumsliga relationer. Om 

definitionen hade hållits öppnare (t.ex. med ett ”bland annat” inflikat) kunde variationen 

man samtidigt bjuder på i exemplen antagligen hjälpt eleven att få syn på spännvidden.  

Att prepositioner kan vara inlånade från andra ordklasser eller utgöra flerordsuttryck fram-

går inte i något läromedel. I jämförelse med de kritiska funktions- och betydelsekriterierna 

borde detta vara mindre problematiskt, eftersom det i princip går att förstå den språk-

vetenskapliga kärnan i vad som utgör en preposition utan att känna igen dessa undantag.  

I alla läromedel framgår det tydligt att prepositioner emellanåt har vag egenbetydelse. I två 

av läromedlen (Svenskan och Kontakt) kretsar en stor andel av övningarna runt just konsten 

att välja rätt preposition i fasta uttryck.  
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Av samtliga läromedel framgår det att prepositioner är små och oböjliga ord, men i inget av 

läromedlen får vi veta att prepositioner kan vara flerordingar eller inlånade från andra ord-

klasser.  

Bara i Svenskan gör man eleven uppmärksam på att prepositioner kan ha homonymer i 

andra ordklasser, och visar därmed att ordets yttre inte ensamt kan bestämma ordklass. I 

övriga läromedel finns det, utan närmare förklaring, homonymer i listorna över preposi-

tioner, subjunktioner och prepositioner, något som torde förvirra den elev som till äventyrs 

uppmärksammar detta. I synnerhet som definitionerna i övrigt inte ger eleven en tillräcklig 

grund att skilja de syntaktiska ordklasserna från varandra.  

Det finns alltså stora likheter mellan läromedlen: i samtliga framgår det att prepositioner är 

små oböjliga ord som kan ha tunn betydelse, och i inget av dem framgår tydligt de kritiska 

dragen att prepositioner tar ett nominalt komplement, eller att de betecknar en relation. Man 

hjälper inte heller eleven att se vad prepositioner inte är, det vill säga vad som specifikt 

skiljer dem från t.ex. adverb eller subjunktioner.  

Om vi tittar närmare på övningarna framstår dock vissa viktiga skillnader i typen av förstå-

else som läromedlen tycks syfta till. I Kontakt handlar alla övningar om att eleven ska väl-

ja ”rätt” preposition. I dessa övningar varierar så många aspekter på en gång –  val av pre-

position, ordklass, betydelse, överordnat led, nominalt led –  att ingen aspekt blir syste-

matiskt synliggjord. Det är därmed svårt att se hur denna typ av övning på ett effektivt sätt 

skulle hjälpa eleven att urskilja prepositioners kritiska och möjliga drag, dess gränser mot 

andra ordklasser och inre spännvidd. Det som blir tydligt i övningstypen är att preposi-

tioner kan ingå i en mängd olika mer eller mindre fasta konstruktioner, och att det kan vara 

svårt att välja rätt. Det finns således en risk att eleven fokuserar på att skapa en korrekt text 

utan att uppmärksamma vad som är typiskt för den språkliga kategorin prepositioner. Öv-

ningarna tycks alltså snarare syfta till att slipa elevens språkkänsla, än att hjälpa hen att ur-

skilja det språkvetenskapliga lärandeobjektet.  

I Svenskan är de renodlade prepositionsövningarna också av typen välj-rätt-preposition – 

och bjuder alltså tillfälle att fila på ordförrådet snarare än att nå språkvetenskapliga insikter. 

I detta läromedel möter eleven emellertid andra övningar i en ordklassgemensam del. Här 

ska eleven visa på skillnaden mellan homonymer från olika ordklasser, skapa meningar 

efter givna ordklassekvenser och i ett fall identifiera en preposition i meningskontext. Även 

om prepositionsavsnittet i sig inte ger eleven fullständiga verktyg för att förstå vad en pre-

position är, så finns det en tydlig vilja att eleven ska lära sig att urskilja språkliga strukturer.  

I Svenska Direkt är övningarna av mer reflekterande art. Här ska eleven fundera över vad 

som händer när man byter preposition i en och samma kontext, och hjälper därmed eleven 

att få syn på prepositioners betydelsedimension. Man tycks alltså inte sträva mot att eleven 

fullt ut ska lyckas urskilja lärandeobjektet preposition, men övningarna bjuder in till reflek-

tion i språkvetenskaplig riktning.   
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8 Analys 

Enligt variationsteorin, det vill säga den lärandeteori som har varit utgångspunkt för denna 

uppsats, bör undervisning syfta till att hjälpa eleven att urskilja det aktuella lärandeobjektets 

kritiska drag. Det kan konstateras att inget av läromedlen ger tydligt besked om det kritiska 

draget att prepositioner tar ett komplement (funktion) eller det kritiska draget att de beteck-

nar en relation (betydelse). I bara ett av läromedlen gör man eleven uppmärksam på att det 

finns homonyma ord i andra ordklasser och att ordets form i sig självt därmed inte är sär-

skiljande. Det kan sammanfattningsvis konstateras att inget av läromedlen ger eleven till-

räckliga verktyg för att förstå vad som skiljer prepositioner från andra ordklasser.  

Enligt styrdokumenten ska undervisningen inbegripa ”ordklasser” (Skolverket, 2011:251). 

Det framgår inte om eleverna ska möta ett sammanhängande system där språkets alla ord i 

princip går att knyta till en ordklass, eller om det räcker med att eleverna får stifta en ytlig 

bekantskap med några få ordklasser. Något som talar för den mer språkvetenskapliga, första 

tolkningen, är att förmågan att ”urskilja språkliga strukturer” (Skolverket, 2011:248) lyfts 

fram som en ämnesspecifik förmåga. Samtidigt speglas inte denna förmåga i de betygs-

grundande kunskapskraven, annat än indirekt som en tillämpad kommunikativ förmåga. 

Läromedelsförfattare och lärare har därmed att följa en något ambivalent anvisning: å ena 

sidan ska eleverna lära sig att urskilja språkliga strukturer, å andra sidan ska denna förmåga 

inte räknas in i bedömningen. 

Denna ambivalens går att spåra i framför allt två av de studerade läromedlen. I ett av läro-

medlen (Svenskan) beskriver man inte hur prepositioner särskiljs från andra ordklasser, sam-

tidigt som man i en övning förutsätter att eleven kan göra just detta. I ett annat läromedel 

(Kontakt Huvudbok 2) nämner man det särskiljande draget att prepositioner tar ett komple-

ment, men visar inte i ett enda exempel vad detta innebär i praktiken. Man ger alltså inte till-

räckliga verktyg för att urskilja lärandeobjektet, samtidigt som man ger sken av att förklara 

eller förutsätter att eleven ska förstå ändå.  

Flera av övningarna vittnar om en ambivalens mellan att ge språkvetenskap utrymme, res-

pektive att fokusera på slipandet av kommunikativa färdigheter. Alla övningar i Kontakt, 

och alla prepositionsspecifika övningar i Svenskan, handlar om att välja ”rätt” preposition i 

lucktexter. Det finns egentligen ingenting i dessa övningar som riktar elevens uppmärksam-

het mot vad som är typiskt för det språkvetenskapliga begreppet prepositioner. Snarare 

finns det en överhängande risk att eleven arbetar sig igenom övningarna med fokus på att 

skapa en fungerande text. Eleven får alltså möjlighet att slipa sitt ordförråd, men knappa för-

utsättningar att nå språkvetenskapliga insikter. I någon mening ligger detta i linje med Ull-

ströms (2000) efterlysande av språkexempel som leder eleven in i vuxenvärldens ordförråd. 

Om man däremot som Boström & Josefsson (2006) önskar att grammatikundervisningen ska 

leda till något mer än ”ett dimmigt moln spridda termer och begrepp” (ibid:47) lämnar 

övningstypen en del att önska. 
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9 Diskussion 

Genom denna undersökning kan vi alltså konstatera att de undersökta läromedlen för hög-

stadiet inte ger eleven tillräckliga verktyg för att förstå vad som skiljer en preposition från 

andra ordklasser. Åtminstone inte under antagandet att eleven behöver explicit vägledning 

för att urskilja det språkliga systemet; det går inte att utesluta att eleven drar korrekta slut-

satser om lärandeobjektet alldeles på egen hand, på basis av implicit information som gått 

mig förbi. Undersökningen skulle därmed givit tydligare besked om den hade kompletterats 

med en empirisk studie av elevernas förståelse före och efter att de tagit del av läromedlens 

framställningar.  

Dessutom faller ett par andra frågor som pockar på svar utanför denna undersökning. För 

det första undersöks inte hur prepositioners kritiska drag bäst skulle synliggöras. Undersök-

ningen pekar på brister, men ger inga konkreta rekommendationer. Den spännande upp-

giften att formulera hypoteser om lämpliga tillvägagångssätt, t.ex. genom att samla lärares 

erfarenheter, och därefter empiriskt pröva dessa, återstår. Boströms (2004) undersökning, 

där effekterna av traditionell undervisning jämfördes med effekterna av lärstilsanpassad 

undervisning, gav intressanta besked vad gäller undervisningsmetod. Jag efterlyser alltså 

liknande effektstudier med fokus på vad i lärandeobjektet som lyfts fram, kontrasteras och 

generaliseras. För det går naturligtvis inte att inbegripa hela den språkvetenskapliga be-

skrivningen i undervisningen för högstadiet. 

För det andra är det oklart huruvida urskiljandet av prepositioner ens föreskrivs av styrdo-

kumenten. Kanske faller lärandeobjektet helt enkelt utanför styrdokumentens intentioner. 

Svaret på denna fråga står förstås inte att finna i mer forskning, utan i framtida, förhopp-

ningsvis tydligare formuleringar om vad respektive skolstadium bör inbegripa. Utan ett 

klargörande på denna punkt är det dessutom omöjligt för gymnasielärarna som tar vid efter 

högstadiet att veta vad eleverna har (eller åtminstone bör ha) med sig för kunskaper. Risken 

är stor att eleverna har undervisats av högstadielärare som har gjort olika tolkning av styr-

dokumenten, varmed gymnasieläraren har att välja mellan att tråka ut de elever som redan 

har erövrat kunskaperna, eller att tappa de elever som saknar dem. En riktigt duktig gym-

nasielärare lyckas förstås individualisera undervisningen tillräckligt för att tillmötesgå allas 

behov, men även denna lärare skulle rimligen ha bättre förutsättningar om det fanns mer 

förutsägbara bakgrundskunskaper.   

Av exemplet prepositioner att döma tycks de undersökta läromedlen inte möjliggöra en 

djupare förståelse av grammatiken. Om grammatikkunskaper reduceras till ett hum om 

spridda termer är det svårt att hitta situationer där kunskaperna kommer till praktisk an-

vändning, eller där de ger eleven spännande insikter om vad det innebär att behärska ett 

språk. Och härmed föds ett förödande cirkelresonemang. Om vi inte kan förklara eller visa 

på grammatikens nytta är det svårt att motivera att vi lägger tid och kraft på grammatik-

undervisning, men så länge vi inte prioriterar momentet förblir kunskaperna ytliga och oan-

vändbara. Läromedel som tog tydligt avstamp i språkvetenskapen, och som satsade på att 
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synliggöra de drag i lärandeobjekten som är kritiska för förståelsen, skulle kunna vara ett 

första steg ur en sådan låsning.   

I uppsatsens inledning beskrev jag frustrationen som jag upplevde när jag konfronterades 

med skolgrammatiken för ungefär trettio år sedan. Antagligen sitter det även idag ett antal 

frustrerade elever i Sveriges klassrum, som har svårt att få bitarna att gå ihop. Det är lätt att 

se hur den elev som försöker bringa ordning i vad en preposition är, kan bli förvirrad av 

läromedlens framställningar. Liksom den elev som försöker förstå vilken typ av förståelse 

som förväntas av henne. Men så länge styrdokumenten är oklara på den senare punkten, får 

vi kanske räkna med att även läromedel kan vara det. 
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