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Syftet med uppsatsen är att finna de kritiska aspekterna av pronomenen de och dem i vår undervis-

ning, samt skapa förutsättningar för lärande hos de utvalda eleverna i årskurs 6. Frågeställningarna 

blir därmed: 

 Vilka är de kritiska aspekterna av pronomenen de och dem i  vår undervisning? 

 Hur skapas förutsättningar för elevernas lärande av pronomenen de och dem i vår undervis-

ning? 

För att nå syftet gjordes en så kallad learning study där en experimentslektion planerades, videofil-

mades, analyserades och förbättrades för att sedan genomföras ytterligare en gång med en ny grupp 

elever. Lektionerna utfördes av oss själva och videofilmerna analyserades ytterligare med hjälp av 

variationsmönster efter att studien hade genomförts och tillsammans med de test eleverna genom-

förde innan och efter lektionerna kunde vi dra slutsatser. Det vi kom fram till efter studien var att 

eleverna måste få en förståelse för att det finns skillnader mellan talspråk och skriftlig textprodukt-

ion samt att de och dem är olika ord som används på olika sätt. Genom studien har det även fram-

kommit att det är gynnsamt att använda engelskans they och them i undervisningen om de och dem. 

En annan slutsats var att eleverna inte gynnas av att tillåtas skriva dom i skolan och att korrekt an-

vändning av de och dem bör läras ut i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att underlätta för ele-

verna senare i livet. 
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1 Inledning 

”Dem sa att dem skulle gå ut efteråt.” Kanske märker du på en gång att det är något som inte 

stämmer med denna mening. Kanske ser den helt normal ut. Det vore i så fall inte så konstigt då 

en sådan mening inte är ovanlig idag, trots att den grammatiskt sett är fel. Det är nog lätt att tro 

att det handlar om meningar som elever i grundskolan, eller kanske på sin höjd elever på gymna-

siet, skriver men så är inte fallet. Allt oftare ses dessa meningar i texter som vuxna har skrivit, 

även bland högskolestudenter. Detta är anledningen till att vi har valt att skriva en uppsats om 

pronomenen de och dem och dess talspråkliga form dom.  

I det samhälle vi lever nu, med all dess möjlighet till kommunikation genom skrift, skrivs det som 

aldrig förr. Vi skickar sms, skriver facebookmeddelanden och komponerar e-mail och detta sker 

ofta istället för att plocka upp telefonen och ringa. Därför används inte talspråket lika mycket 

som tidigare och skriftspråket blir allt viktigare för oss. Det gäller att kunna göra sig förstådd. 

Men trots det tycks det inte längre lika viktigt hur vi skriver då förkortningar och talspråkliga ut-

tryck dominerar på internet och i mobiltelefonen. Därför har, i sådana forum, formen dom blivit 

mer acceptabelt. Trots detta ses varje dag försök till att använda de och dem. Försök, eftersom det 

inte är alla som lyckas göra det på ett korrekt sätt. Vi ser det ofta bland elever under våra verk-

samhetsförlagda utbildningar (VFU) men också bland våra studiekamrater på högskolan.  

Meningar så som den inledande fick oss att börja fundera över hur undervisningen i skolan egent-

ligen ser ut när det gäller de, dem och dom, eftersom det tycks råda en stor osäkerhet bland både 

elever och studenter. Tillåter lärarna att eleverna skriver dom eller är det de och dem som gäller? 

Hur undervisar de i så fall eleverna om dessa pronomen? Efter att idéer om enkätundersökningar 

om lärarnas syn på det hela och om undersökningar om elevernas tankar hade förkastats blev 

detta en studie om hur själva undervisningen kan se ut. Vad är det eleverna behöver få syn på för 

att lära sig dessa pronomen och hur skapar man som lärare goda förutsättningar för detta? Det är 

vad denna uppsats handlar om och förhoppningsvis kan den vara en hjälp i undervisningen för 

både blivande och verksamma lärare och även bidra till en större medvetenhet om elevers och 

studenters skriftspråk, för ”de har ingen koll på dem”! 

  



 

2 

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel behandlas både pronomenen de och dem och learning studies. Under rubriken 

De/dem/dom beskrivs bland annat det korrekta användandet av pronomenen samt argument för 

och emot användandet av dom. Under rubriken Learning studies återges vad det är för något och två 

tidigare studier presenteras.  

2.1 De/dem/dom 

I svenskan finns flera personliga pronomen och de flesta av dem har en form i subjekt och en 

annan form i objekt, till exempel: jag/mig, du/dig, hon/henne, vi/oss, de/dem, och dessa former 

räknas som de korrekta i skrift (Svenska språknämnden, 2005). För att förstå användningen av 

subjekt och objekt, behövs en förståelse för svenskans satsdelar. Bolander (2005) förklarar att det 

finns flera olika satsdelar, men att subjekt och predikat är de två nödvändiga leden (med vissa 

undantag) för att bilda en svensk sats. På ett förenklat sätt kan Bolanders förklaring skrivas på 

följande vis: För att urskilja subjektet brukar frågan: ”Vem gör något?” ställas. Till exempel som i 

meningen ”De ser dem.” där ordet de är subjekt. ”Vad gör subjektet?” är frågan som kan ställas 

för att finna predikatet i en sats, följaktligen blir frågan i detta fall: ”Vad gör de?” och svaret är: 

”De ser dem.”, vilket innebär att ser är predikat i denna sats. Objekt är den tredje satsdelen 

Bolander skriver om och den kan urskiljas genom att ställa frågan: ”Vad/vem/vilka ser de?” 

(Vad/vem/vilka + predikat + subjekt?). Svaret blir då att dem är objekt, eftersom ”De ser dem.” 

(Bolander, 2005) Figuren nedan förtydligar vilka satsdelar pronomenen de och dem tillhör. 

Subjekt Predikat Objekt 

De ser dem. 

Figur  1 – förtydligande av pronomenen de och dem. 

Som har konstaterats ovan är de och dem de former som används i svenskans skriftspråk, enligt 

Svenska språknämnden (2005), men i talspråket används de inte på samma sätt. I de flesta 

svenska dialekter används dom i tal, både som subjekt och som objekt, istället för de eller dem. På 

grund av detta uppstår ibland förvirring när talspråk och skriftspråk inte stämmer helt överens. 

Svenska språknämnden rekommenderar att de och dem används i skrift då dom kan uppfattas 

talspråkligt. Som hjälp vid osäkerhet kan de och dem jämföras med till exempel vi och oss. De byts 

ut mot vi och dem mot oss. Detta kan dock ställa till problem då vi och oss inte betyder samma sak 

som de och dem. Det går även att ta hjälp av engelskans motsvarighet they (subjekt) och them 

(objekt), som används på samma sätt som de och dem. Men när de används som bestämd artikel, 
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till exempel: de snälla eleverna, spelar det ingen roll vilket satsdel det tillhör, det blir alltid de: Jag 

träffade de snälla eleverna (a.a.).  

Enligt Svenska språknämnden (2005) diskuteras det mycket inom skolan om pronomenen de, dem 

och dom och det finns de som vill ha en så kallad dom-reform. Detta är en debatt som pågått i 

varierande styrka sedan 60-talet då bruket av dom tycktes öka i skrift och många trodde att de och 

dem skulle försvinna. De som talar för dom menar att inlärandet av de och dem är svårt för eleverna 

och därför tar upp för mycket tid av viktigare saker i skolan. De anser också att det är oundvikligt 

att de och dem kommer försvinna en dag och att skolan därför inte bör lägga energi på att försöka 

förhindra det. Motargument mot detta är att inlärningssvårigheterna oftast beror på eleverna inte 

är tillräckligt motiverade, vilket i sin tur beror på lärarnas bristande ambition att lära ut de och dem. 

Ett annat motargument är att det är viktigt för eleverna att kunna de och dem för att bli tagna på 

allvar som skribenter (a.a.). 

De som argumenterar för användandet av de och dem menar att det tydliggör vad som är subjekt 

och vad som är objekt (Svenska språknämnden, 2005). Om man däremot skulle använda dom kan 

det ibland uppstå förvirring, som till exempel i följande mening: Anna och Kalle mötte Britta och 

Johan på stan men dom hälsade inte på dom. Det finns även kulturpolitiska argument för de och dem. 

Man menar att de och dem bevarar likheten med övriga nordiska språk och även att en förändring 

skulle kunna försvåra för framtida generationer att förstå dagens texter. Motargument till detta är 

att man har gjort andra förändringar i svenskan, som har gått bra, och att det därför inte borde 

vara några problem att ändra från de och dem till dom (a.a.). 

Enligt Grünbaum (1996) anser många att dom får repliker att låta naturligare och ger mer flyt i 

texten. Hon menar dock att de och dem är former man sällan lägger märke till då de inte är bundna 

till något uttal. Dom står ut mer från en text och drar uppmärksamheten från textens helhet 

genom att dom "ropar ut sin talspråklighet" (a.a. s.21). Andersson (2000) skriver om huruvida man 

borde lära ut de och dem i skolan eller tillåta dom eftersom distinktionen blir av allt mindre 

betydelse idag. Andersson anser att de och dem är viktigt, men han ser lärarnas problem; att det är 

mycket tid och energi som går åt till något mycket svårlärt. Han anser att det är viktigt att 

diskutera problemet med eleverna och förklara de språkliga variationerna i tal och skrift, vilket 

han menar är svårt men nödvändigt (a.a.).  

I ett lucktest bland 100 studenter med svenska som första språk och 42 andraspråksinlärare av 

svenska kom Håkansson och Norrby (2003) fram till att talspråksformen dom inte förekommer så 

mycket som de förväntat sig. Istället användes objektsformen dem ofta på felaktigt sätt, nämligen 
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som subjektsform, som i exemplet: Vad kostar dem? Bland andraspråksinlärarna var denna 

tendens starkare än bland de svenska studenterna. Håkansson och Norrby observerar att 

användningen av formen dem tycks bero på vilken position pronomenet har. De gånger dem eller 

dem här/där har används felaktigt har det nästan uteslutande varit efter verbet i meningen. Till 

exempel i meningen: Vad kostar dem? Den allmänna uppfattningen tycks vara att ett pronomen 

ska stå i objektsform då det placeras efter det finita verbet, att positionen efter verbet är en klar 

objektsposition (a.a.). 

Enligt Svenska språknämnden (2005) är många osäkra på hur de och dem används korrekt, vilket 

leder till en överanvändning av både de eller dem. Att det blir fel kan bland annat bero på ordföljd. 

Ofta används objektsformen dem när pronomenet står efter verbet: Vad heter dem?. Även när det 

gäller de som bestämd artikel uppstår osäkerhet och de här blir dem här. Ett annat problem är när de 

blir det, vilket händer när skribenten har lärt sig att det som uttalas de é stavas det är och därför 

lägger till ett t även vid pronomenet de (a.a.). 

2.2 Learning studies 

Enligt Runesson (2011) är learning study baserat på den japanska modellen lesson study, som har 

rötter från 1800-talet. Under en lesson study kommer lärare samman och arbetar tillsammans un-

der lång tid för att utvecklas som lärare. Detta tros vara en av orsakerna till att japanska elever 

presterar så bra i internationella kunskapsmätningar. Learning study är en svensk version av detta 

som Runesson varit med och grundat. Runesson förklarar att det finns vissa skillnader mellan en 

learning study och originalet lesson study. En av skillnaderna är att learning studies vilar på en 

teoretisk grund, variationsteorin. Det kallas inte en undervisningsmodell utan snarare ett ar-

rangemang där elevernas lärande står i fokus. Det som fokuseras på och ska läras ut kallas läran-

deobjekt eller lärandets objekt (a.a.).  

Holmqvist (2006) förklarar att lärandeobjekt är det område som ska utvecklas i studierna. Det 

kan handla om en särskild förmåga, till exempel social kompetens, men kan också handla om om-

råden inom de vanliga skolämnena. Lärandeobjektet delas upp i tre delar; det intentionella läran-

deobjektet, det iscensatta lärandeobjektet och det erfarna lärandeobjektet. Detta görs därför att 

det lärande som läraren avser lära ut inte alltid stämmer överens med det som eleverna faktiskt lär 

sig. Det intentionella lärandeobjektet är det som läraren avser att lära ut och det som bör definie-

ras ordentligt i början av studien. Det iscensatta lärandeobjektet är det som presenteras i klass-

rummet. Detta bör vara mycket likt det intentionella lärandeobjektet, men eftersom det finns 

flera olika personer närvarande, som betraktar undervisningen utifrån sina egna perspektiv och 



 

5 

 

erfarenheter, kan lärandeobjektet framstå på ett annat sätt än det var planerat att göra. Genom att 

undervisningssituationen videofilmas kan forskare granska det lärande som erbjuds under under-

visningen. Det erfarna lärandeobjektet, det eleverna faktiskt lär sig, är inte alltid detsamma som 

det som presenteras i undervisningssituationen eftersom eleverna utvecklas olika och uppfattar 

saker på olika sätt under en lektion. Genom för- och eftertester kontrolleras elevernas förståelse 

för lärandeobjektet.  

Holmqvist och Molnár (2006) förklarar att det i en learning study är brukligt att inleda med att 

eleverna får göra ett så kallat förtest. Detta görs innan forskningslektionen genomförts. Forskarna 

och lärarna som genomför studien vill se vad eleverna har för förkunskaper inom lärandeobjektet 

innan forskningslektionen genomförs. Förtesten används också i jämförelse med eftertesten, som 

görs direkt efter den planerade lektionen, för att se om elevernas kunskaper har ökat. I större stu-

dier görs ofta ytterligare ett eftertest ungefär fyra veckor senare för att se vad av elevernas nya 

kunskaper som fortfarande finns kvar och om de utvecklats ytterligare.  

I en learning study är det inte eleverna som studeras, inte heller är det lärarnas egentliga insats 

utan det är, enligt Gustavsson och Wernberg (2006), hur innehållet i undervisningen presenteras. 

Genom förtestet analyserar de forskare och lärare som ingår i studien fram lärandeobjektets kri-

tiska aspekter. Med kristiska aspekter menas det som eleverna behöver upptäcka för att förstå 

lärandeobjektet (a.a.). Dessa, menar Wernberg (2006), kan vara olika från elevgrupp till elevgrupp 

då de kritiska aspekterna har koppling till gruppens förkunskaper om lärandeobjektet. Därför är 

det inte säkert att de kritiska aspekterna från en learning study går att applicera på en annan le-

arning study även om lärandeobjektet är detsamma (a.a.). 

För att exemplifiera hur en learning study kan se ut sammanfattas här Holmqvists och Molnárs 

(2006) studie som är gjord tillsammans med elever i årskurs 4 och handlar om deras användning 

av de engelska orden have och has. Holmqvist och Molnár har arbetat tillsammans med lärarna på 

den utvalda skolan och inledde studien med att genomföra ett förtest, som här bestod av ett luck-

test där have och has saknades. Genom analys av dessa försökte de sedan hitta de kritiska 

aspekterna för elevernas lärande. En kritisk aspekt de fann var att eleverna inte hade någon för-

ståelse för hur de ska använda has, utan flera elever använde have genomgående i testet. Detta tror 

forskarna och lärarna beror på att det endast finns ett ord för har i svenskan. 

Holmqvist och Molnár (2006) förklarar att en lektion sedan planerades och under lektionen skulle 

eleverna bland annat försöka hitta vilket ord som betyder har i olika engelska meningar. Efter att 

eftertestet genomförts kunde det konstateras att antalet korrekta svar ökat med 12 procent. Lekt-
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ionen hade dock inte fokuserat nog på de kritiska aspekterna och enbart vissa moment tycks ha 

nått fram till eleverna under lektionen. Lektionen reviderades sedan och genomfördes med en ny 

grupp elever och en ny lärare. Den inleddes nu med en gruppuppgift vilket motiverades med att 

läraren skulle få en uppfattning om vilka aspekter som bör tas upp i helklass. Efter avslutad lekt-

ion hade antalet rätta svar ökat med 35 procent i eftertestet jämfört med förtestet. Samma cykel 

genomförs sedan en gång till i en ny grupp och med en ny lärare. Båda de tidigare lektionerna, 

med tillhörande för- och eftertest, låg då till grund för hur den utformades. Efter den sista lekt-

ionen hade antalet korrekta svar ökat med hela 43 procent. 

I sin resultatdel drar Holmqvist och Molnár (2006) slutsatsen att eleverna utvecklat sin förståelse 

mest i de två sista lektionerna i och med att fokus då hela tiden låg på lärandeobjektet, till skillnad 

från den första lektionen då andra saker troligtvis distraherade eleverna. Den sista lektionen tros 

ha förbättrat elevernas resultat mest i och med att mest utrymme gavs åt elevernas egna tankar 

kring lärandeobjektet. Det visade sig dock under det sista eftertestet, som gjordes fyra veckor ef-

ter att forskningslektionerna genomförts, att den första gruppen hade utvecklat sina kunskaper 

mest sedan lektionen avslutats. Detta förbryllade forskarna och en kontrollstudie genomfördes 

med samma resultat. Efter att återigen ha granskat den första lektionen på mikronivå lyckades 

forskarna dock hitta små kvaliteter i den första lektionen som inte fanns i de två andra vilket tro-

ligtvis gjorde att eleverna i grupp 1 fick ett mer långvarigt lärande (Holmqvist & Molnár, 2006).  

Runesson (2011) förklarar att learning studies oftast genomförs inom matematikämnet. Gustavs-

son (2006) menar att det är enklare att där avgränsa ett, för eleverna okänt, lärandeobjekt medan  

potentiella lärandeobjekt inom svenska är mer eller mindre bekanta för eleverna redan i årskurs 

fyra. Hon har tillsammans med tre mellanstadielärare genomfört en learning study där lärandeob-

jektet var tj-ljud i elevernas egna texter. Lärarna på skolan hade upplevt att eleverna inte var säkra 

på om de skulle skriva tj-, k-, ch- eller kj- i början på dessa. Förtestet som genomfördes i de tre 

klasserna bekräftade det lärarna upplevt då det visade sig att eleverna hade lika många rätt som 

fel. 

Efter att Gustavsson (2006) och lärarna som ingick i studien läst in sig på ämnet och studerat ele-

vernas tester fann de vad som var kritiskt för elevernas lärande. De förstod att det är det andra 

ljudet i ordet som avslöjar vilken av stavningarna som är rätt och att eleverna måste få förståelse 

för detta. Under de tre lektionerna fick eleverna, mer eller mindre, hitta på egna ord med tj-ljud 

och lärarna förde diskussioner med eleverna där de försökte få dem att se ett samband för hur 

orden ska stavas. Endast små justeringar gjordes i lektionsplaneringen mellan de tre grupperna.   
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Gustavsson (2006) fastställer att efter alla tre lektioner utvecklades elevernas lärande märkbart, 

men det var bara i den första gruppen som eleverna fortsatte att förbättras efter att lektionen av-

slutats. Detta tros bero på att eleverna här fick störst frihet att hitta på egna ord som sedan klassi-

ficerades på tavlan utifrån stavning. Efter att studien avslutats reflekterade lärarna kring arbetet. 

De fann att de utvecklats under arbetets gång, till exempel genom att analysera varandras lektion-

er och tillsammans planera lektionerna (a.a.). Med ovanstående bakgrundsbeskrivning kommer vi 

nu in på studiens syfte och frågeställningar.  

2.3 Variationsteori 

I denna studie används variationsteorin som forskningsansats. Runesson (2011) förklarar att 

skillnaden mellan en lesson study och en learning study är att den sistnämnda vilar på en teoretisk 

grund. Hon förklarar att variationsteorin nästan alltid brukar användas i samband med learning 

studies och detta är motiveringen till varför den även kommer att ligga till grund för vårt arbete.  

Runesson (1999) fastställer att variationsteorin har sin grund i den fenomenografiska forskningen. 

Kroksmark (1990) förklarar att fenomenografisk forskning beskriver våra uppfattningar av om-

världen. Omvärlden och människan är sammanbundna med ett så starkt band att de inte helt går 

att skilja från varandra. Fenomenografin försöker inte först och främst finna en sanning utan 

istället hitta människors beskrivningar av objekts egenskaper eller skillnader. 

För att variationsteorin ska kunna användas i studien behöver vi först utreda vad den innebär. 

Det är inte helt lätt, men med hjälp av Runesson (1999) har vi gjort en tolkning som legat till 

grund för vår learning study. Runesson anser att för att vi människor ska kunna urskilja en aspekt 

av ett fenomen måste vi ha erfarit en variation av fenomenet. Vi behöver helt enkelt förstå vad 

någonting inte är för att förstå vad det faktiskt är. För att kunna förstå vad tungt betyder måste vi 

ha förståelse för att olika objekts vikt kan variera. Till exempel behöver vi ha erfarit vad lätt bety-

der för att kunna förstå motsatsen (a.a.). 

Runesson (1999) menar att vid observation av ett objekt uppfattar människor ett mönster av 

olika aspekter. Vi kan till exempel urskilja ålder, storlek, form och färg men för att vi ska kunna 

urskilja dessa egenskaper måste vi vara medvetna om att dessa kan variera. Vi vet till exempel att 

det finns fler färger än ljusrosa. Detta mönster gör att vi uppfattar objektet som något, till exem-

pel en telefon eller en blomkruka. När vi uppfattar föremålet på bordet som en stor, rund, blå-

mönstrad, antik tekopp med tillhörande fat gör vi det för att vi ser att det inte är en liten, rak, vit, 
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enfärgad ny kaffemugg utan fat. Urskiljning, samtidighet och variation förutsätter alltså varandra 

(a.a.) och dessa tre begrepp fanns med i bakhuvudet då denna studies lektioner planerades. 

Om alla föremål i hela världen såg likadana ut som tekoppen skulle vi människor inte kunna ur-

skilja dess aspekter, anser Runesson (1999), eftersom vi då inte skulle veta att färg, form och 

andra egenskaper kunde variera. För att kunna urskilja dessa förutsätts alltså att vi erfarit variat-

ion. Runesson exemplifierar detta med en tebjudning. Ponera att du blir bjuden på te hemma hos 

en vän och drycken serveras i en kopp av glas. Runesson menar att människor i en sådan situat-

ion blir medvetna om att en kopps material kan variera, en aspekt vi tidigare inte märkt. Om vi 

sedan återgår till att betrakta den blåmönstrade tekoppen skulle vi lägga märke till den nya 

aspekten - materialet. Tekoppen är inte genomskinlig och den är inte gjord av glas. Förmågan att 

urskilja nya aspekter av den blåmönstrade tekoppen har utvecklats därför att vi erfarit en ny vari-

ation (a.a.).  

Runesson (1999) menar vidare att inom den fenomenografiska forskningen har många undersökt 

skillnaden i hur inlärning utfallit. Ofta har man gått in och undersökt hur människorna urskiljer 

kritiska aspekter av problemet, texten eller fenomenet. Att kunna och att inte kunna är helt enkelt 

en skillnad mellan att kunna erfara fenomenet på ett visst sätt, eller att inte kunna det. Att lära sig 

något nytt kan beskrivas som att erfara något på ett nytt sätt (Runesson, 1999). Detta är något vi 

tar med oss i denna studie. Eleverna kan säkert redan på sätt och vis använda tredje person plural 

(de/dem/dom), eftersom det ingår i deras modersmål, men för att de verkligen ska kunna lära sig 

det behöver de erfara det på ett nytt sätt.  

Lärare har en möjlighet att erbjuda dessa variationer i sin undervisning. Runesson (1999) illustre-

rar detta med ett exempel. Om en lektion ska handla om kvadraters egenskaper kan läraren till 

exempel utifrån en bild lyfta fram kvadratens egenskaper en i taget, som räta vinklar och antalet 

sidor. Detta visar dock inte på en variation. Eleverna får inte förståelse för att det fortfarande 

skulle vara en kvadrat om den var dubbelt så stor, till exempel. För att eleverna skulle få erfara 

variation skulle läraren precis som tidigare kunna gå igenom en av kvadratens egenskaper i taget, 

men låta dessa variera. Kvadraten kan jämföras med en triangel eller en rektangel och den kan 

pressas ihop så att vinkelstorleken blir en annan. Läraren erbjuder då eleverna mer variation i 

undervisningen (Runesson, 1999).  
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att finna de kritiska aspekterna av pronomenen de och dem i vår under-

visning, samt skapa förutsättningar för lärande hos de utvalda eleverna i årskurs 6. Frågeställning-

arna blir därmed: 

 Vilka är de kritiska aspekterna av pronomenen de och dem i  vår undervisning? 

 Hur skapas förutsättningar för elevernas lärande av pronomenen de och dem i vår under-

visning? 
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4 Metod 

Det vi vill fokusera på i uppsatsen är vad som är viktigt att förstå för att lära sig använda de och 

dem på ett korrekt sätt och dessutom hur man lär sig detta på bästa sätt. Detta är vad learning 

studies handlar om och därför har vi valt att använda oss av en sådan för att nå syftet med stu-

dien. Vanligtvis när en learning study görs brukar lärare träffas tillsammans med forskare och ar-

beta ihop med dem i en cykel av lektioner (Gustavsson & Wernberg, 2009). Men eftersom sådana 

resurser och den tiden inte fanns tillgänglig för denna studie konstruerades enbart två lektioner 

som planerades, genomfördes och analyserades av oss två. Studien genomfördes i en klass i års-

kurs 6 och vi två genomförde hela undersökningen själva, från förtest till analys. 

4.1 Vår learning study 

Det ämne denna uppsats handlar om, nämligen pronomenen de och dem är en mycket liten del 

inom den svenska grammatiken och alltså var det redan från början mycket avgränsat. Enligt Ru-

nesson (2011) vill lärare ofta välja stora ämnen som algebra eller funktioner. Ämnet som behand-

las i en learning study måste dock vara mycket begränsat, vilket vårt ämne är, eftersom eleverna 

bara har en, eller möjligtvis två, lektioner att utveckla sina kunskaper inom lärandeobjektet (a.a.). 

Då vi har varit endast två lärarstudenter som arbetat med denna learning study har den fått an-

passas efter de resurser som funnits tillgängliga. Till skillnad från en vanlig learning study då både 

lärare och forskare arbetar tillsammans (Runesson, 2011) har vi ensamma arbetat som ett team. 

Förtestet konstruerades tillsammans och vi genomförde det sedan med eleverna. Målet var att 

hitta vilka aspekter som är kritiska, vad eleverna behöver få syn på i undervisningen för att förstå 

lärandeobjektet, vilket i vårt fall är användningen av de och dem i skriftspråk. En lektion planera-

des sedan efter elevernas resultat, precis som Runesson (a.a.) förklarar. En av oss genomförde 

sedan lektionen, som planerats tillsammans, i sin tilldelade grupp och efter lektionen blev elever-

na återigen testade. Detta för att se om elevernas kunskaper inom lärandeobjektet förändrats. Må-

let med studien var inte att studera oss själva utan hur lärandeobjektet iscensattes och hur de kri-

tiska aspekterna presenterades. 

Båda lektionerna i vår studie videofilmades, precis som lektionerna i större learning studies (Ru-

nesson, 2011). Enligt Runesson används sedan videofilmen som analysmaterial och analysen sker 

gemensamt i teamet, vilket i vårt fall endast bestod av oss, efter att den första lektionen genom-

förts. Detta görs för att se om det var möjligt för eleverna att lära sig det som var meningen med 

undervisningen. Fick eleverna möjlighet att erfara de kritiska aspekterna i undervisningen? Och 

om resultatet inte blev som väntat; vad var det som gjorde att eleverna inte lärde sig det som 



 

11 

 

önskades? Lektionen reviderades sedan tillsammans i teamet för att nästa grupp med elever ska få 

större möjlighet att utveckla sitt lärande. Den av oss som filmade det första lektionstillfället ge-

nomförde sedan den reviderade versionen av lektionen med nya elever från samma klass. I större 

learning studies görs så många reviderade lektioner att alla lärare i studien får genomföra en lekt-

ion (a.a.). 

4.2 Urval 

Studien har genomförts på en skola i södra Sverige som vi båda har haft kontakt med tidigare. 

Vid samtal med rektor fick denne information om målet med studien och rektorn hänvisade till 

arbetslagsledaren för årskurs 6. Han ställde gärna upp och tilldelade oss tre lektionstillfällen för 

förtest och två experimentlektioner och tider bokades upp. Bryman (2002) kallar det bekvämlig-

hetsurval att göra sin undersökning på en plats som redan är bekant sedan tidigare. Urvalet motive-

ras också med att skolan har relativt få andraspråkselever, vilket var någonting som eftersträva-

des. Detta är en faktor som skulle kunnat påverka vår undersökning, som i Håkanssons och 

Norrbys (2003) studie och det var inte önskvärt i just den här uppsatsen.  

Intentionerna med studien är att den ska vara en förenklad version av en learning study, detta 

motiverar valet att bara ha åtta elever vid varje lektionstillfälle. Alla elever i klassen deltog därför 

inte under lektionerna medan alla, utom två elever som var frånvarande, genomförde förtestet. 

De frånvarande eleverna deltog inte i studien på något sätt. De 16 elever som skulle få delta vid 

de två lektionstillfällena lottades fram. Eftersom det var 20 elever som gjorde förtestet blev fyra 

elever inte dragna i lottningen om deltagande under lektionerna, men dessa skrevs ner på en lista 

som reserver om det skulle förekomma bortfall bland de elever som var utlottade att vara med. 

Förtesten som var genomförda av de elever som stod som reserver användes dock som underlag 

för våra första kritiska aspekter, även om eleverna inte deltog mer under studiens gång.  

4.3 Forskningsetik 

Inför planeringen av studien togs, som tidigare nämnts, kontakt med rektor som godkände att 

studien genomfördes på skolan och att lektionerna filmades, om elevernas föräldrar gav sitt till-

stånd till detta. Därför formulerades ett brev till elever och föräldrar (bilaga 1) där de informera-

des om studien, om att det var frivilligt att delta och om deras godkännande behövdes om ele-

verna skulle få vara med under lektionerna. Eleverna fick denna information muntligt också i 

samband med att de gjorde förtestet och fick tillgång till breven. Allt detta skedde enligt informat-

ionskravet (Bryman, 2002) som innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om studi-

ens syfte och om att deltagandet är frivilligt. Med breven bifogades blanketter för godkännande 
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som föräldrarna fyllde i och återlämnade. Detta för att föräldrar och elever på ett smidigt sätt 

skulle kunna ge sitt samtycke, enligt samtyckeskravet (Bryman, 2002). Elever och föräldrar medde-

lades också om att undersökningen är konfidentiell och att personuppgifter och det material som 

samlades in enbart används av oss som genomförde studien, vilket Bryman (2002) kallar konfiden-

tialitetskravet, och att materialet enbart används i forskningssyfte, enligt nyttjandekravet (Bryman, 

2002). 

4.4 Genomförande 

Tabellen visar kronologiskt hela genomförandet av studien. 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

4.4.1 För- och eftertest 

Vid konstruktionen av förtestet (bilaga 2) till studien gjordes ett lucktest med förhoppningen att 

det, innan lektionerna utformades, skulle visa vilka förkunskaper eleverna hade sedan tidigare. 

Förtestet inleds med åtta egna meningar med tomma luckor istället för de eller dem. Meningarna 

varierades på så sätt att pronomenens position var olika och att det finns en jämn fördelning av de 

och dem.  

Meningarna kompletterades med en kort berättelse som tagits från en gammal FUMS-rapport 

(Hallencreutz, 1981). Språket i berättelsen var på sina ställen aningen föråldrat och för att undvika 

att bristande läsförståelse eller ordförråd skulle påverka elevernas prestation på förtestet skrevs 

somliga ord om för att passa ett mer modernt språkbruk. Till exempel byttes ordet finna ut mot 

den modernare formen hitta.   

Avgränsa 
lärandeobjektet 
Skapa förtest 

Analysera resultat av 
förtest  

Finna de kritiska 
aspekterna 

Skapa och 
genomföra lektion 1 

Analysera resultat av 
eftertest 1 och video 

från lektion 1 

Revidera kritiska 
aspekter 

Skapa och 
genomföra lektion 2 

Analysera resultat av 
eftertest 2 och video 

från lektion 2 

Granska lektion 1 
och 2 utifrån tre 

variationsmönster 

Fastställa studiens 
kritiska aspekter 

Figur 2 - Genomförande i kronologisk ordning 
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Sammanlagt i meningarna och berättelsen finns det 37 luckor men efter att själva ha blivit osäkra 

på vilket pronomen som var rätt i frasen ”dyraste av ____ som fanns i affären” kontaktades en 

universitetslektor i svenska på högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Denne 

förklarade att enligt den ursprungliga regeln ska det vara dem efter preposition, vilket här var fal-

let, men att även de numera är accepterat. Eftersom båda alternativen kan betraktas som riktiga 

räknades inte den luckan med i resultatet. Den sammanlagda poängen på förtestet blev därför 36 

poäng. 

Eftertestet (bilaga 7) är en modifierad version av förtestet och avsikt var att göra dem lika för att 

kunna dra slutsatser i jämförandet mellan de olika testerna. Meningarna är förändrade på olika 

sätt och i den korta berättelsen har personerna fått nya namn och de borttappade jackorna blev 

istället mössor. Till eftertestet togs inte luckan där både de och dem accepterades bort. Detta moti-

veras med att flytet i texten skulle kunna riskeras om den hade tagits bort. Men när den första 

gruppen gjorde eftertestet uppmärksammade en elev att det fanns ett fel i texten. Av misstag 

hade ett pronomen skrivits ut bredvid en tom lucka, trots flera granskningar av texten. Denna 

lucka räknas inte med i resultatet och maxpoängen på eftertestet är därför 35 poäng. 

På både för- och eftertest fanns en del där eleverna fick producera egna meningar. Instruktionen 

de fick var att skriva tre meningar där de och dem finns med. Denna del togs med i ett försök att 

förstå elevernas förståelse för de och dem då chansen att gissa rätt på lucktestet fick anses som 

relativt stor. Genom att se elevernas egen textproduktion blev bilden av deras egentliga förståelse 

större. Dock visade det sig att dessa meningar blev för svåra att analysera och dra slutsatser ifrån. 

Elevernas meningar var dels för få och speglade därför inte en tillräckligt stor del av elevernas 

totala förståelse för de och dem och de var dels för olika i svårighetsgrad. En elev med alla rätt på 

lucktestet hade ett fel i meningarna, men detta var en mycket komplicerad mening, medan en an-

nan elev med få rätt på lucktestet hade alla rätt i meningarna, men dessa var då på en mer grund-

läggande nivå. Därför har en sammanställning av dessa meningar varit omöjlig, men de har ändå 

använts i arbetet med att finna de kritiska aspekterna och med att planera lektionerna.  

4.4.2 Genomförande och analys 

Arbetet inleddes med att avgränsa lärandeobjektet. Det bestämdes att det var användningen av de 

och dem i skriftspråk som skulle bearbetas och försöka förbättras hos eleverna. Förtestet hade 

utformats utifrån lärandeobjektet och syftet med det var att ta reda på vad eleverna hade för för-

kunskaper inom ämnet och förtestet genomfördes på skolan under en av klassens lektionstimmar. 

Innan eleverna blev tilldelade varsitt förtest presenterades studien och de fick en tydlig förklaring 
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på hur de skulle genomföra testet.  Att det endast var orden de och dem som skulle skrivas i luck-

orna poängterades extra för att inte riskera obrukbara förtest genom att de fyllt i andra ord. Efter 

att eleverna sedan blev klara fick de sitta och rita på baksidan, där ungefär halva sidan var vit. 

Detta för att inte alla elever blev klara samtidigt och för att de elever som tog längre tid på sig inte 

skulle känna sig stressade. 

Förtesten rättades redan samma dag av oss båda. Endast i väldigt få fall diskuterades om huruvida 

en elev hade svarat rätt eller fel. Detta kunde till exempel bero på otydlig handstil eller användan-

det av ordet den istället för de eller dem. I övrigt var lucktestet lätt att rätta i och med att alternati-

ven antingen var korrekta eller felaktiga, bortsett från de strukna frågorna som inte togs med i 

resultatet. Resultatet sammanställdes sedan på ett papper, lucka för lucka för att få en överblick 

över vilka luckor som eleverna generellt funnit problematiska.   

Efter att förtesten blivit rättade och analyserade fastställdes en kritisk aspekt. Denna användes 

som grund för planeringen av den första lektionen (se bilaga 3). Inspirerade av tidigare forskning 

planerades momenten, samtidigt som målet var att få med så mycket variation som möjligt. De 

sista 15 minuterna av lektionen ägnades åt elevernas genomförande av vårt eftertest. Precis som 

efter förtestet hölls eleverna kvar till lektionen var slut, om de blev klara tidigare fick de skriva 

fler meningar på sista sidan eller rita en bild för att fördriva tiden.  

Rättningen av eftertestet gjordes på precis samma sätt som rättningen av förtestet. Elevernas re-

sultat vid de olika tillfällena jämfördes sedan för att se om det blivit någon förändring. Videon av 

den första lektionen granskades två gånger för att se om det intentionella och det iscensatta lä-

randeobjektet hängde ihop. Genom elevernas respons och uttalanden gjordes ett försök att tolka 

det av eleverna erfarna lärandeobjektet. Förståelsen för elevernas förkunskaper hade nu ökat och 

de kritiska aspekterna reviderades. 

Efter detta började planeringen av den andra lektionen (se bilaga 8). Planeringen gjordes efter de 

nya kritiska aspekterna och med kunskaperna om elevernas förförståelse och utfallet av den 

första lektionen. Återigen konsulterades forskningsresultat för att hitta gynnsamma undervis-

ningsmetoder. Precis som efter den första lektionen ägnades de sista minuterna under den andra 

lektionen åt eftertestet som rättades och analyserades på samma sätt som då. Även videoinspel-

ningen granskades på samma sätt som efter den första lektionen. Med detta som underlag fast-

ställdes de slutgiltiga kritiska aspekterna. 
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Till den slutliga analysen av filmerna, som gjordes en vecka efter att lektionerna avslutats, använ-

des Martons, Runessons och Tsuis (2004) variationsmönster som är baserade i variationsteorin. 

De har här identifierat olika mönster av variation:  

Kontrast – För att veta vad något är måste man först veta vad det inte är. Marton, Runesson och 

Tsui använder siffran 3 som exempel. Om någon ska lära sig vad 3 är för något måste vederbö-

rande också presenteras för något som inte är 3, till exempel siffrorna 2 och 4. 

Generalisering – För att verkligen förstå vad något innebär behöver man presenteras för flera typer 

av samma sak. I exemplet med siffran 3 kan det vara att den lärande får uppleva olika ”treor”, till 

exempel tre äpplen, tre bollar, tre pennor och så vidare. På så sätt blir det tydligt att siffran 3 inte 

har något med färg, form eller karaktär att göra.  

Separation – För att uppleva en del av något och för att kunna urskilja den delen från andra delar, 

behöver den delen variera medan andra är konstanta (Marton, Runesson och Tsui, 2004). Detta 

kan exemplifieras med tekoppar. Alla tekoppar används på samma sätt, men de kan ha många 

olika utseenden. En aspekt är då konstant medan en annan varierar. 

Fusion – Då det finns flera kritiska aspekter behöver man beakta alla dessa och sedan uppleva 

dem samtidigt. Detta innebär att man först skiljer de kritiska aspekterna åt och sedan slår ihop 

dem (därav fusion) så att eleverna får ta till sig dem samtidigt. På så vis får de möjlighet att ur-

skilja de typiska egenskaperna för lärandeobjektet och samtidigt få en helhetsbild av det (Marton, 

Runesson och Tsui, 2004). 

Genom att återigen titta på filmerna och skifta fokus mellan de olika aspekterna kunde analysen 

av lektionerna ske på en djupare nivå. Det bestämdes dock att variationsmönstret generalisering 

inte skulle användas i vårt arbete då vi såg att vi inte kunde få fram det. 

  



 

16 

 

Figur 3 – Utdrag ur två elevers förtester 

5 Resultat 

Studiens resultat redovisas i kronologisk ordning, från förtest till de kritiska aspekter som analyse-

rats fram efter lektion 2. Här presenteras de kritiska aspekter som framkommit under studiens 

gång, lärandeobjektet (det intentionella, det iscensatta och det erfarna) under lektionerna, resulta-

ten från eftertesterna och de problem som vi behövt hantera och hur de hanterades. Som tidigare 

har nämnts har Martons, Runessons och Tsuis (2004) variationsmönster; kontrast, separation och 

fusion använts som analysmetod genom granskning av lektionsfilmerna och efterföljande diskuss-

ion om dessa variationsmönster förekom under lektionerna. Dessa olika typer av variation har sin 

grund i variationsteorin (a.a.). 

5.1 Förtest och kritiska aspekter 

Efter rättningen av elevernas förtest påbörjades urskiljandet av de kritiska aspekter som eleverna 

behöver få syn på i sitt användande av pronomenen de och dem. Eleverna nådde mycket olika re-

sultat. Ett fåtal elever visade upp riktigt bra resultat medan många visade att de inte riktigt visste 

vid vilka tillfällen de skulle använda de och vid vilka tillfällen de skulle använda dem.  

Det visade sig vara svårt att dra slutsatser utifrån lucktestet och hitta de kritiska aspekterna. Av de 

sammanlagt 36 luckor som fanns i förtestet var det bara i två luckor där alla elever skrivit rätt 

svar. Av elevernas egenproducerade meningar upplevdes att många elever varken hade någon för-

ståelse eller någon strategi för hur de skulle använda pronomenen. Ett flertal elever visade här att 

de inte hade förståelse för att de och dem var olika ord som används på olika sätt, till exempel när 

de använt dem som subjekt i början av meningarna så som figur 3 visar. 

  

  



 

17 

 

Den kritiska aspekten eleverna behöver få syn på är: 

 Eleverna behöver upptäcka att de och dem inte är samma ord och därför inte kan använ-

das på samma sätt.  

5.2 Lektion 1 

Den första av de två lektionerna genomfördes med åtta elever som hade lottats fram. Hela lekt-

ionen baserades på en berättelse som vi skrivit själva (bilaga 4). Den var skriven i första person 

plural, det vill säga vi och oss-form, och eleverna skulle i grupp ersätta vi och oss med de och dem. 

De fick sedan diskussionsfrågor (bilaga 5) att jobba med tillsammans innan lärare 1 samlade upp 

diskussionen i helklass. Lektionen avslutades med att samma berättelse visades på engelska (bilaga 

6) och lärare 1 gjorde eleverna uppmärksammade på att det ofta är lättare att försöka översätta de 

och dem till engelskans they och them.  

Det intentionella lärandeobjektet till den första lektionen var att eleverna skulle få en ökad förstå-

else för användningen av de och dem. Förhoppningen var att de skulle få det genom både grupp- 

och helklassdiskussioner, där de fick utrymme att uttrycka egna tankar och funderingar. Intent-

ionen var också att eleverna skulle tillägna sig vi och oss-metoden att använda den när de skriver 

själva och använda den som stöd när de är osäkra på vilket av orden som ska användas. Även den 

andra metoden, med engelskans they och them, presenterades i slutet av lektionen för att ge elever-

na ytterligare en metod att använda, som kanske passar en del elever bättre än den första meto-

den. Lektionen avslutades med att eleverna fick göra eftertestet. 

5.2.1 Resultat av eftertest 1 

Resultatet av lucktestet i eftertesterna redovisas främst genom tabeller, en per elevgrupp. Elev-

grupp 1 är de elever som deltog i lektion 1 och elevgrupp 2 är de som deltog i lektion 2. Siffrorna 

i tabellerna visar hur många rätt eleverna fick på varje test. I förtestet var maxantalet 36 rätt och i 

eftertestet var det 35 rätt. Tabellerna har färgkodats för att tydliggöra elevernas enskilda resultat. 

De som har markerats med vitt har förbättrat sitt resultat sedan förtestet, mörkgrått innebär en 

försämring och ljusgrått betyder att det inte går att se någon förändring. Färgerna säger ingenting 

om hur stor förändringen är, vilket innebär att det finns tester som försämrats eller förbättrats 

med enstaka poäng, men ändå har färgats med mörkgrått eller vitt.  
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Tabell 1  Antal rätt per elev i elevgrupp 1 

 

 

 

Resultatet för elevgrupp 1 visar tydligt att större delen av eleverna inte hjälptes av lektion 1. End-

ast tre av åtta visade någon form av förbättring och i två av dessa fall gällde det elever som hade 

höga resultat redan på förtestet. Fem av de åtta eleverna visar på en försämring. Visserligen visar 

dessa resultat att eleverna över lag har lyckats bra på båda testerna, men syftet är att de ska ha 

utvecklats under lektionen. Dessutom, som nämnts tidigare, går det inte att dra några konkreta 

slutsatser av lucktestet då eleverna kunde gissa sig till svaren och flera av de egenproducerade 

meningarna visar ett annat resultat än lucktestet. Generellt sett har eleverna som deltog i den 

första lektionen skrivit fler inkorrekta meningar i eftertestet än i förtestet.  

5.2.2 Analys efter lektion 1 

Efter genomförandet av den första lektionen granskades filmen och innehållet analyserades. 

Trots medvetenheten om elevernas måttliga förförståelse hamnade lektionen på en alldeles för 

hög nivå. Det var svårt att motivera eleverna att lära sig använda de och dem i och med att det un-

der lektionen kom fram att deras lärare accepterar, och inte rättar, när eleverna skriver dom i sina 

texter. Uppfattningen var att flera elever, på grund av detta, inte förstod syftet med lektionen, 

vilket var att försöka förbättra deras användning av pronomenen. Detta blev extra tydligt då en 

av eleverna under lektionen frågar: ”Är de och dem typ Gustav Vasa-svenska?”. Ingen av eleverna 

uttryckte under lektionen att de hade en strategi med sin pronomenanvändning, utan förklarade 

att det fungerade att ”gå på känsla” eller att de ”känner vad som är rätt”. 

Under första lektionen stod det klart att elevernas förkunskaper hade överskattats och att nivån 

var för hög för majoriteten av eleverna. Att iscensätta lärandeobjektet lyckades relativt bra, men 

lektionen passade inte elevernas nivå. Språket lärare 1 använde i sina förklaringar var för högtra-

vande för eleverna då ord som motsvarighet användes, vilket visserligen kom från en av eleverna 

 

  

 
Förtest Eftertest 

1 19 23 

2 26 17 

3 23 19 

4 25 23 

5 25 20 

6 31 33 

7 31 22 

8 31 32 

   

  Förbättring 

  Försämring 

  Ingen förändring 
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men vid granskning av filmen blev det tydligt att eleverna har svårt att följa med i resonemanget. 

Dessutom hade utgångspunkten varit att eleverna skulle känna till kopplingen mellan de, dem och 

dom vilket visade sig inte vara en självklarhet för alla elever. Eleverna hade inte förmåga att själva 

upptäcka kopplingen mellan de och dem och vi och oss under lektionen, vilket hade tagits för givet 

under lektionsplaneringen och därför var en förutsättning för att lektionen skulle vara menings-

full. Detta gick lärare 1 därför igenom under diskussionen. På grund av att nivån var för hög blev 

diskussionsfrågorna därför inte meningsfulla och eleverna tillägnade sig inte metoden som före-

slogs. Det erfarna lärandeobjektet stämde därför inte överens med det intentionella lärandeobjek-

tet. Det skapades ingen förståelse under lektionen och tiden blev för knapp för att eleverna skulle 

kunna förstå metoden med they och them. 

När filmen från den första lektionen analyserades i den slutgiltiga analysen låg fokus på huruvida 

de olika variationsmönstrerna förekom under lektionen. Vi uppfattade inte att alla de olika typer-

na av variation fanns med men under lektionen presenterades flera olika former av kontrast. De 

och dem är inte samma sak som vi och oss men de kan användas på samma sätt grammatiskt, där 

de och vi är subjektsform och dem och oss är objektsform. Till viss del skiljdes även de och dem från 

det talspråkliga dom i helklassdiskussionen, alltså fick eleverna delvis erfara att de och dem inte är 

talspråk. Detta fick som sagt till viss del improviseras fram av lärare 1 då det hade förutsatts att 

detta var en del av elevernas förförståelse. Till viss del skiljdes även de och dem från varandra då 

detta var vår kritiska aspekt.  

De ovan nämnda är de olika exempel på kontrast som presenterades under lektionens gång. Ef-

tersom lektionen inte lyckades nå fram till majoriteten av eleverna och möta deras förkunskaper 

är vi osäkra på om de olika formerna av kontrast nådde ut till alla eleverna. Både elevers eftertes-

ter, uttalanden och ansiktsuttryck under lektionen tyder på att långt ifrån alla elever förstod sam-

bandet mellan de och dem och vi och oss. Två elever visade genom uttalanden under diskussionens 

gång att de åtminstone till viss del förstod kontrasterna som presenterades under lektionen och 

de förbättrade sedan sina resultat på eftertestet.    

Den separation som upptäcktes var att under hela lektionen användes samma text men pronomen-

en byttes ut. I början av lektionen delades texten som var i vi och oss-form ut. Eleverna fick sedan 

ersätta dessa pronomen med de och dem. Slutligen visades samma text igen, fast denna gång över-

satt till engelska. Däremot förekom inget exempel på fusion under lektionen.  
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5.2.3 Kritiska aspekter efter lektion 1 

Den kritiska aspekt som funnits innan lektion 1 visade sig vara för svår för eleverna att upptäcka, 

både på grund av att den var på för hög nivå och för att innehållet i lektionen inte lyckades syn-

liggöra den för eleverna. Under analysen av den första lektionen upptäcktes en ny kritisk aspekt 

som eleverna behöver få syn på innan de kan ta till sig den tidigare. Det visade sig att de kritiska 

aspekterna behöver presenteras i en viss ordning innan de kan upplevas samtidigt, annars uppstår 

det förvirring för eleverna. Därför har det tillkommit en ny kritisk aspekt, som hädanefter skrivs 

enligt den stegring som behövs för att göra lärande möjligt. De reviderade kritiska aspekter som 

eleverna behöver få syn på är som följer: 

 Eleverna behöver upptäcka att det finns en skillnad mellan tal- och skriftspråk i textpro-

duktion.  

 Eleverna behöver upptäcka att de och dem inte är samma ord och därför inte kan använ-

das på samma sätt.  

5.3 Lektion 2 

Eftersom lektion 1 låg på en alldeles för hög nivå för de flesta elever fick planeringen göras om 

helt och hållet inför lektion 2. Då de kritiska aspekterna hade blivit i princip osynliga under den 

första lektionen presenterades de redan i början av lektion 2 och de synliggjordes tydligt för ele-

verna. Den första och mest grundläggande kritiska aspekten, att det finns skillnad mellan tal- och 

skriftspråk i textproduktionen, presenterades genom att ordet dom skrevs på tavlan, diskuterades 

med eleverna och sedan ströks över, för att visa att lektionen handlar om skriftspråk och att dom 

inte har någon plats där. Därefter skrevs de och dem upp, under ordet dom för att visa kopplingen 

till talspråket, men med klar distans till varandra för att visa att de i princip har samma betydelse 

men är två olika ord. Därmed var även nästa kritiska aspekt presenterad och för att tydliggöra 

detta för eleverna förklarade lärare 2 att detta är de två ord som används i skriftspråket istället för 

talspråkets dom och att de används på olika sätt.  

Det intentionella lärandeobjektet var att eleverna efter lektionen ska förstå att de bör använda de 

och dem och att dessa pronomen inte kan användas på samma sätt. Det var också att ge eleverna 

en metod för att underlätta användandet av de och dem. Metoden med vi och oss togs bort helt då 

vi kommit fram till att de flesta elever inte själva kunde upptäcka sambandet mellan de och dem 

och vi och oss och då den metoden bara tycktes ha förvirrat eleverna som deltagit i lektion 1, ef-

tersom vi och oss inte har samma betydelse som de och dem. Istället användes metoden med eng-

elskans they och them som hjälpmedel och metoden avslöjades redan från början och därefter fick 
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eleverna, under större delen av lektion 2, träna på att byta ut they och them mot de och dem och vice 

versa (bilaga 9). De fick även redan ifyllda papper som de fick i uppgift att rätta och där hittade 

de ett fel, som medvetet skrivits dit. 

5.3.1 Resultat av eftertest 2 

Tabellen för elevgrupp 2 är uppbyggd på samma sätt som den föregående.  

Tabell 2 Antal rätt per elev i elevgrupp 2 

 

 

Resultaten på eftertesten i elevgrupp 2 visar att dessa elever tycks positivt påverkade av lektionen. 

Fem av åtta elever förbättrade sina resultat och endast en elev hade ett sämre resultat. Här finns 

även elever som inte visat på någon förändring. Detta kan verka missvisande då en av eleverna 

hade alla rätt på båda testerna och därför visar ett högt resultat på båda testerna, men tabellerna 

är inte till för att visa hur höga resultat eleverna åstadkom utan om det skedde någon förändring 

mellan för- och eftertest och i så fall hur stor den förändringen var. När det gäller de egenprodu-

cerade meningarna går det inte att fastställa om det skett någon förändring, varken till det bättre 

eller till det sämre. Däremot är det tydligt att de fel som eleverna gör enbart är sådana då dem an-

vänds som subjekt i början av meningarna, till exempel: ”Dem drack smält smör.”, eller då dem 

används som subjekt i en fråga, som i exemplet: ”Vart tog dem vägen?”. 

5.3.2 Analys efter lektion 2 

Genom granskning av filmen från lektion 2 och genom våra egna upplevelser under lektionen 

blev uppfattningen att de deltagande eleverna till stor del lyckades närma sig lärandeobjektet. De 

kritiska aspekterna iscensattes på en nivå som eleverna kunde ta till sig på ett bättre sätt än under 

lektion 1. På grund av elevernas mycket tystlåtna diskussioner var det svårt att följa deras tanke-

gångar under lektionen, men resultaten från eftertesterna visar att flera av eleverna har tillägnat 

sig, om inte förståelse för användningen av de och dem så åtminstone ett nytt verktyg och tanke-

   

 
Förtest Eftertest 

1 24 31 

2 36 35 

3 27 30 

4 31 34 

5 32 28 

6 35 35 

7 29 28 

8 26 29 

  Förbättring 

  Försämring 

  Ingen förändring 
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sätt, vilket var intentionen med lektionen. Det erfarna lärandeobjektet tycks följaktligen stämma 

någorlunda bra överens med det intentionella lärandeobjektet.  

Under den slutliga analysen efter den andra lektionen fann vi mycket tydligare exempel på variat-

ion än vi gjort efter lektion 1. När det gäller de olika variationsmönsterna fann vi att kontrast före-

kom genom att eleverna fick veta skillnaden mellan tal- och skriftspråk. De fick veta att de och 

dem inte är talspråk utan att dessa pronomen tillhör skriftspråket och på samma sätt fick de erfara 

att dom inte är skriftspråk utan att det tillhör talspråket, något som dessa elever inte känt till tidi-

gare eftersom de har fått använda dom i sitt skriftspråk. Kontrast förekom också genom det fel 

eleverna hittade när de rättade våra redan ifyllda meningar. Hade de enbart fått se de rätta svaren 

hade det antagligen inte bidragit till särskilt mycket kunskap, men genom att de upptäckte ett fel 

och på så sätt fick se hur det inte skulle vara blev de mer uppmärksamma på hur det rätta svaret 

faktiskt skulle se ut.  

Under lektion 1 förekom separation genom att innehållet i meningarna var konstant men prono-

menen varierade. Under lektion 2 var innehållet det som varierade och formen det som var kon-

stant. Det handlade hela tiden om att använda they och them, aldrig vi och oss, som hjälpmedel för 

att hitta den korrekta användningen av de och dem, men meningarna och dess innehåll varierade. 

Även uppgifterna de gavs varierade. Under denna lektion förekom även fusion genom att de kri-

tiska aspekterna synliggjordes på ett tydligt sätt i ett tidigt skede av lektionen. Eleverna fick sedan 

erfara de kritiska aspekterna upprepade gånger under arbetets gång genom att byta ut they och 

them mot de och dem och vice versa.  

5.3.3 Kritiska aspekter efter lektion 2 

Efter granskning och analys av lektion 2 fick de kritiska aspekter som funnits innan lektionen 

kvarstå och det har inte tillkommit några nya. De slutgiltiga kritiska aspekterna som eleverna be-

höver få syn på är: 

 Eleverna behöver upptäcka att det finns en skillnad mellan tal- och skriftspråk i textpro-

duktion.  

 Eleverna behöver upptäcka att de och dem inte är samma ord och därför inte kan använ-

das på samma sätt. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Efter att ha granskat de två videofilmade lektionerna samt för- och eftertesten som genomförts 

med alla elever som deltagit i vår studie, har vi kommit fram till ett resultat. För att eleverna ska 
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kunna använda pronomenen korrekt måste de ha upptäckt att det finns en skillnad mellan hur vi 

talar och hur vi skriver. Eleverna behöver också ha upptäckt att de och dem inte är samma ord och 

därför inte kan användas på samma sätt. Vår studie visar också att det är gynnsamt för lärare att 

använda de engelska översättningarna they och them i undervisningen om de och dem. De verkar 

vara ett bättre alternativ än att använda vi och oss.   
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6 Diskussion 

Detta kapitel består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under rubriken Metoddis-

kussion behandlas delarna som ledde till resultatet; att learning study användes, analysmetoden och 

variationsteorin samt yttre omständigheter som påverkade studien. Under rubriken Resultatdiskuss-

ion behandlas till exempel lektionerna eftersom dessa till stor del är studiens resultat. Även läran-

deobjektet, gynnsamma inlärningsmetoder och användandet av dom i text diskuteras här. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1  Learning study 

Vår intention var att göra en learning study för att nå vårt syfte. Som tidigare nämnts gick det inte 

riktigt som planerat då det inte fanns tillräckligt med tid och resurser för att göra en fullständig 

learning study. Begreppet learning study var relativt nytt för oss och därför läste vi in oss så gott 

det gick innan arbetet påbörjades. Dock upptäcktes i efterhand att en liten detalj hade missats, 

vilket bidrog till att arbetet kanske inte kan klassas som en riktig learning study utan mer som ett 

försök till en sådan. Den detalj som hade undgått oss var att lektionerna inte vanligtvis ändras i så 

stor omfattning som gjordes här. Den andra lektionen blev helt annorlunda än den första, men i 

en learning study ändras vanligtvis enbart mindre detaljer. 

Vi anser dock att det inte hade gått att handla annorlunda då den första lektionen inte alls var an-

passad efter elevernas nivå. Något ordentligt resultat hade inte nåtts om vi hade hållit oss till hur 

man vanligtvis gör i en learning study och inte ändrat den andra lektionen så radikalt. Det som 

skulle ha ändrats är förtestet. Lucktesten gav inte tillräcklig förståelse för elevernas egentliga nivå 

och deras kunskaper om de och dem. Det var svårt att dra några slutsatser om i vilka sammanhang 

eleverna satte vilket pronomen och vilka sammanhang som orsakade problem för eleverna. Till 

exempel trodde vi att förtestet skulle kunna visa att eleverna ofta blandar ihop de och dem då pro-

nomenet står i objektsposition, eftersom vi läst om detta i Håkanssons och Norrbys artikel 

(2003), men det var omöjligt att se ett sådant samband. Dessutom finns ingen garanti för att ele-

verna hade någon form av strategi när de utförde lucktestet då de hade 50 procents chans att 

gissa rätt eftersom det enbart fanns två ord att välja mellan. De meningar som eleverna fick skriva 

i förtestet gav större förståelse av deras kunskaper, men vi fann även dem problematiska att ana-

lysera då instruktionerna eleverna fick var så fria. Vissa elever skrev av meningar från lucktestet, 

vissa skrev samma mening två gånger men bytte formen på pronomenet och över lag skrevs me-

ningarna på så olika nivå att de var omöjliga att jämföra med varandra.  
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För att komma runt problemen kunde förtestet ha kompletterats med en uppgift där eleverna 

själva kunde få berätta om sin syn på de och dem och hur de tänker när de använder det i skrift-

språket. Då hade vi troligtvis fått klarhet i att många använder dom i skrift och de inte hade några 

strategier för sitt användande av pronomenen. Än mer gynnsamt hade varit att intervjua ett antal 

elever efter förtestet och på så vis fått mer förståelse för deras kunskaper, men det fanns det ing-

en tid för i denna undersökning. 

6.1.2 Analysmetod och variationsteorin 

Som analysmetod användes Martons, Runessons och Tsuis (2004) variationsmönster; Kontrast, 

separation och fusion. Eftersom detta var en mycket liten form av learning study har vi fått försöka 

anpassa den efter den tid som funnits till förfogande. I vanliga fall görs kompletterade intervjuer 

efter analysen av videofilmerna (Runesson, 2011), men det fanns det helt enkelt inte tid för. Vi 

fick försöka hitta en för oss gynnsam analysmetod och lyckades till sist hitta variationsmönstrena 

som sedan också användes, men tyvärr upptäcktes de efter att planeringsprocesssen var avslutad 

och därför användes de kanske inte helt och hållet så som brukligt är. Dock anser vi att vår ana-

lysmetod har underlättat vårt arbete med analysen och varit till hjälp för att upptäcka både posi-

tiva och negativa faktorer som påverkat lektionerna.  

Kontrast, separation och fusion var helt nya begrepp för oss och därför fick vi läsa in oss så mycket 

det gick om dessa. Det är dock mycket komplexa begrepp och vi har tolkat dem efter våra egna 

förkunskaper och erfarenheter, vilket kanske inte stämmer överens med Martons, Runessons och 

Tsuis (2004) tankar. Vi upplever ändå att vår tolkning av dessa variationsmönster har gynnat oss i 

vår analysprocess och att vi har utvecklats mycket genom detta.  

Variationsmönstrena hjälpte oss även att bättre förstå variationsteorin i sin helhet. Att helt förstå 

denna teori har vi nog inte lyckats med, men så som vi har tolkat Runesson (1999) har den ändå 

varit till stor hjälp för oss. Ordet variation har fått en helt annan innebörd och det är något som 

kommer genomsyra våra framtida lektionsplaneringar. De flesta studier där variationsteorin till-

lämpats handlar om matematik (Runesson, 2011), men vi anser att även om teorin kanske är svå-

rare att tillämpa inom språk är det ändå möjligt och kan vara gynnande för språkundervisningen.  

6.1.3 Yttre omständigheter 

Det stod klart redan från början att bristen på tid och resurser skulle påverka vår studie, men i 

efterhand ser vi att det dessutom uppkom yttre omständigheter som kanske hade kunnat undvi-

kas. Dessa påverkade den första lektionens utgång. Det hade inte i förväg skett någon ordentlig 

överenskommelse med klassens ansvariga lärare om var lektionen skulle äga rum. Därför var inte 
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grupprummet som användes tillgängligt i så god tid att kameran hann riggas innan eleverna kom 

in. Eleverna skulle även samlas i klassrummet innan lektionen började, vilket inte var med i våra 

beräkningar. Detta gjorde att den planerade tiden reducerades, vilket i sin tur skapade stor stress 

hos lärare 1 som var orolig för att inte hela lektionen skulle hinnas med. Stressen påverkade lekt-

ionen då det var många moment att utföra och vi inte så noga hade tänkt igenom vad lärare 1 

skulle säga innan och efter momenten. Det lämnades då inte så mycket tid till eftertanke, varken 

för lärare eller för elever.  

I efterhand inser vi att vi skulle ha gjort annorlunda då vi kontaktade skolan. Vi skulle ha varit 

tydligare i kommunikationen om hur mycket tid som behövdes för att genomföra lektionerna och 

även detaljplanerat upplägget så att ansvarig lärare kunde fått all information i förväg. Det hade 

underlättat om vi hade bett om att få ett rum tilldelat oss i god tid och på så sätt fått tillgång till 

det innan lektionen började så att vi kunde rigga kameran. 

När de tidsmässiga problemen som inträffat under lektion 1 var kända kunde lektion 2 planeras 

utefter det. De yttre omständigheter som påverkat den första lektionen eliminerades i största 

möjliga mån genom grundligare planering och bättre kommunikation med personalen på skolan. 

Redan innan det andra besöket var det bestämt vilken sal som skulle användas, hur mycket tid 

som fanns till förfogande och det var planerat mer exakt vad lärare 2 skulle säga under lektionen. 

Därför var förutsättningarna för lektion 2 mer gynnsamma redan från början. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lektionerna 

Även om arbetet inte riktigt blev som planerat har det ändå varit givande och intressant att analy-

sera lektionerna och se elevernas utveckling. Med lärdom från våra misstag under den första lekt-

ionen gjordes stora ändringar inför den andra. Bland annat slopades förståelsebiten helt och hållet 

på grund av tidsbrist. För förståelse, till exempel så att eleverna hade kunnat koppla de och dem till 

övriga pronomen som vi och oss, hade vi behövt mer tid med eleverna. Detta är något de säkert 

hade kunnat lära sig om de fått mer undervisningstid inom ämnet. Nu är det visserligen svårt att 

veta hur mycket eller lite förståelse eleverna verkligen hade då för- och eftertest inte gav oss sär-

skilt mycket information om det. Dessutom var det omöjligt att höra elevernas diskussioner med 

varandra under lektionen då de viskade mycket lågt när de arbetade i par. Varken vi själva eller 

kameran kunde ta upp vad de sa och därför kan vi inte heller kommentera något om hur de 

tänkte när de utförde uppgifterna. 
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I de meningar som eleverna fick i uppgift att rätta under lektion 2 fanns ett fel som vi medvetet 

placerat där för att kontrollera om eleverna kunde upptäcka det och på så vis visa att de hängde 

med på vad som presenterades för dem. Alla paren upptäckte felet, vilket tycktes göra dem mer 

alerta och koncentrerade på uppgiften. Genom att de upptäckte felet visade de att de kunde ur-

skilja hur det inte ska vara, vilket också tyder på att de har en aning om hur det ska se ut när det 

är korrekt. Det går återigen inte att säga att de hade någon verklig förståelse för vad som var fel, 

men de använde sig av den strategi vi erbjudit dem och lyckades på så sätt urskilja rätt och fel.  

Att låta eleverna se vad som inte är rätt verkade vara ett framgångsrecept, vilket vi konstaterade i 

efterhand. Eftertestet visade även att eleverna fortfarande gjorde samma typiska fel som tidigare; 

att använda dem som subjekt. Således skulle vi visat mer felaktiga exempel för eleverna om en 

tredje lektion hade genomförts. Att visa hur något inte ska vara, till exempel genom att ha skrivit 

”Dem gick till affären” och sedan strukit över dem, hade kanske kunnat öka elevernas medveten-

het om hur sådana meningar skrivs korrekt. Efteråt konstaterades också att det faktum att elever-

na gjorde mycket bra ifrån sig på lucktestet i eftertestet, men inte lyckades lika bra med mening-

arna, kan ha berott på att de endast fick öva på luckuppgifter under den andra lektionen. En för-

ändring till en tredje lektion hade kunnat vara att låta eleverna träna på att producera egen text 

med de och dem. 

I vanliga fall i en learning study görs ett test några veckor efter lektionerna för att kontrollera ele-

vernas mer långvariga kunskaper om ämnet. (Holmqvist & Molnár, 2006) Detta hade vi tyvärr 

inte möjlighet att göra, men det skulle ha varit intressant att se om eleverna har kvar de kunskaper 

de utvecklade under lektionerna. Särskilt intressant vore det att se om den första lektionen verkli-

gen gav eleverna så lite som vi upplevde det. Holmqvist och Molnárs learning study (2006) visade 

att den grupp som utvecklats minst enligt jämförelsen mellan för- och eftertest egentligen var den 

grupp som på sikt utvecklats mest. Även i Gustavssons learning study (2006) visade ett oväntat 

resultat av det senare eftertestet då eleverna i den första gruppen var de som hade fortsatt att ut-

vecklas. Kanske fanns det även i vår första lektion dolda kvaliteter som gynnade eleverna. Vad 

gäller vår andra lektion skulle ett test några veckor efteråt kanske kunna visa om det är gynnsamt 

att erbjuda eleverna strategier eller om det krävs djupare förståelse för att eleverna ska tillägna sig 

ett mer långvarigt lärande. 

6.2.2 They know them 

Under de två lektionerna testades två olika metoder som hjälpmedel för att lära eleverna använda 

de och dem. Detta gjordes efter rekommendationer från Svenska språknämnden (2005). Dessa me-
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toder gick ut på att byta ut de och dem  mot närliggande pronomen, antingen vi och oss eller they 

och them. Skillnaden mellan dessa är att vi och oss grammatiskt fungerar på samma sätt men de har 

inte samma betydelse som de och dem. They och them  betyder samma sak och används på samma 

sätt grammatiskt, men är på engelska. (a.a.) Under den första lektionen låg fokus på vi och oss me-

dan under den andra användes enbart they och them-metoden. Svenska språknämnden (2005) var-

nade för problem med vi och oss-metoden, men då vi inte hade någon kännedom om elevernas 

kunskaper i engelska valde vi ändå att använda den under den första lektionen. Dock visade det 

sig att detta skapade problem och förvirring för eleverna. Redan då märktes det att eleverna sva-

rade bättre mot they och them-metoden, som hade en liten del av lektionen. Tyvärr fanns då inte 

tillräckligt med tid kvar av den lektionen för att utveckla detta mer. Därför fokuserades den andra 

lektionen helt och hållet på they och them och dess koppling till de och dem. Detta kan vara en fak-

tor som gjorde att eleverna i lektion 2 visade på större utveckling i eftertestet.  

”Men om det är svårt på svenska borde det inte vara ännu svårare på engelska då?” frågade en av 

eleverna under lektion 2 då lärare 2 presenterade they och them-metoden. Av reaktioner vi fått un-

der arbetets gång verkar denna metod vara relativt okänd bland lärare, lärarstudenter och elever. 

Kanske skulle många lärare, liksom vi, tveka inför att använda den och på så sätt blanda in ett 

annat språk i svenskinlärningen eftersom alla elever  kanske inte har nått lika långt i sin språkut-

veckling. Vår studie visar dock att de flesta av de elever som deltog hade lättare att ta till sig den 

metoden än något annat vi testade. Därför upplever vi att denna metod är till stor hjälp och att 

det finns möjlighet att använda den redan i årskurs 6. Något att tänka på är att lägga den engelska 

som används i svenskundervisningen på en grundläggande nivå så att elevernas kunskaper i eng-

elska påverkar inlärningen i svenska så lite som möjligt. Detta fick vi erfara under den andra lekt-

ionen då lärare 2 använde en mening i preteritum (tidigare kallat imperfekt) som exempel under 

genomgången; ”De gick hem.”. En elev översatte denna mening med ”They go home”, vilket stal 

fokus från de och they som var helt korrekt, men lärare 2 blev tvungen att påpeka att tempus var 

fel. Av detta lärde vi oss att meningar i presens är att föredra i sådana lägen. 

Att använda sig av engelskan som hjälpmedel tror vi är lättare idag än vad det varit tidigare ef-

tersom dagens samhälle är mycket internationaliserat och i Sverige möter vi det engelska språket 

varje dag och överallt. Eleverna har ofta internationella kontakter via internet, dataspel och ge-

nom skolan, vilket bidrar till ökat användande av engelskan. De hör och läser också mycket eng-

elska genom musik, filmer, reklam, internet och även inom skönlitteratur. Dessutom är Sverige 

ett land där väldigt få filmer och i princip inga tv-program dubbas om från originalspråk, vilket 

vant oss vid att höra till exempel engelska dagligen. Det bidrar även till att många redan i unga 
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åldrar klarar av att se på engelskspråkiga filmer och tv-serier utan undertexter. Därför menar vi 

att they och them är att föredra framför vi och oss i inlärningen av de och dem. 

6.2.3 Intentionellt blir erfaret?  

I vår studie försökte vi få det erfarna lärandeobjektet att stämma överens med det intentionella 

lärandeobjektet, vilket enligt Holmqvist (2006) är viktigt att sträva efter. Sedan tidigare var vi 

medvetna om att detta är svårt då det är något som diskuteras flitigt under lärarutbildningen, men 

trots detta lyckades vi inte helt under den första lektionen. Det var först när vi faktiskt upplevde 

det i verkligheten och dessutom hade möjlighet att i efterhand granska den videofilmade lektion-

en som det stod klart hur mycket som kan skilja mellan det som läraren avser att lära ut och det 

som eleverna faktiskt lär sig. Under den första lektionen märkte lärare 1 att det iscensatta läran-

deobjektet blev ett annat än det intentionella, men det var först under granskningen av videofil-

men som hon förstod hur lite som verkligen nådde ut till eleverna. Eftersom kameran mestadels 

var placerad i bakre delen av rummet visade filmen ett helt annat perspektiv av eleverna. Genom 

till exempel ansiktsuttryck och tysta kommentarer som inte uppfattades under lektionen, men 

som kom fram i videofilmen blev det tydligt att det erfarna lärandeobjektet inte stämde överens 

med det intentionella. Med detta i åtanke planerades lektion 2 mer ur elevernas perspektiv. Vi var 

nu mer medvetna om att eleverna inte uppfattade allt på samma sätt som vi gjorde. Därför för-

sökte vi se lektionen ur deras synvinkel och anpassa den efter dem. Den andra lektionen blev 

därmed mer lyckad än den första, då det erfarna lärandeobjektet stämde bättre överens med det 

intentionella.  

Videofilmen från första lektionen blev för oss en väckarklocka. Vi förväntade oss inte att den 

skulle ge oss så mycket som den gjorde. Ju fler gånger filmen granskades desto mer stod det klart 

att vi inte hade uppfattat allt under lektionen. Bland annat hördes en elev viska ”Vad sa hon?”, till 

sin bordsgranne, under en instruktion vilket visar att han inte uppfattat vad han skulle göra. Lä-

rare 1 var inte medveten om detta förrän videofilmen granskades. Detta är ett exempel på att man 

som lärare inte kan uppfatta allt som händer i klassrummet, vilket är något vi behöver bli 

påminda om ibland. Därför är det nog inte fel att använda sig av learning study, eller att åt-

minstone videofilma och granska sina lektioner för att utveckla sina kunskaper som lärare.  

Vår förhoppning är att denna uppsats ska vara till nytta för andra lärarstudenter, lärare och fors-

kare som vill arbeta med en learning study eller som bara vill lära sig något nytt om undervisning. 

Vi själva har lärt oss mycket nytt, framförallt när det gäller hur man som lärare kan tänka om sin 

undervisning, och vi hoppas att även andra kan känna att det finns andra sätt att se på elevers lä-
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rande än de traditionella. Ett exempel är detta med lärandeobjekt och kritiska aspekter. Att ta ett 

ämne, som svensk grammatik, och där hitta ett begränsat lärandeobjekt, pronomenen de och dem, 

och därefter bryta ner det till kritiska aspekter beroende på elevernas förkunskaper var ett sätt att 

tänka som vi inte stött på tidigare. Oftast, tror vi, fokuserar lärare på svårigheter, men här läggs 

fokus på de små delar av ett lärandeobjekt som eleverna behöver upptäcka för att förstå lärande-

objektet. Det som är viktigt att komma ihåg är att vilka aspekter som är kritiska beror helt på 

vilka elever som ingår i undervisningen, precis som Wernberg (2006) menade. Hade eleverna i 

denna studie redan från början känt till skillnaden mellan tal- och skriftspråk hade det inte blivit 

en kritisk aspekt som de hade behövt upptäcka. Därför kan det aldrig fastställas några allmängil-

tiga kritiska aspekter utan varje ny elevgrupp behöver undersökas från början. Kanske har inte 

lärare tid och resurser till att göra en hel learning study, men konceptet med någon form av för-

test borde kunna göras och någon form av kritiska aspekter borde kunna hittas för att göra ett 

lärandeobjekt förståeligt för eleverna. Kanske vore det ett sätt att använda det här tänket i skolan 

och det är något vi hoppas fortsätta göra i framtiden.     

6.2.4 Dom i skolan? 

”Mig gick till affären.” Vem skulle skriva så? Antagligen väldigt få. Därför är det lite spännande 

att så många skriver; ”Dem gick till affären.” eftersom det grammatiskt sett handlar om samma 

sorts fel i de båda meningarna. Skillnaden mellan dessa meningar är att jag och mig inte har en an-

nan talspråklig form, vilket de och dem har. Att vi säger dom för det som skrivs de och dem verkar 

vara den grundläggande orsaken till att både barn och vuxna blandar ihop dessa pronomen. Un-

der de genomförda lektionerna uppmärksammades att många elever inte hade en förståelse för att 

det finns en skillnad i användningen av de och dem. En del förstod inte heller vikten av att lära sig 

detta, eftersom de själva inte använde det varken i tal eller i skrift eftersom de tilläts använda dom 

även i skrift. 

Även om debatten (Svenska språknämnden, 2005) om användandet av dom i skrift inte är lika 

stormande idag som tidigare finns det fortfarande motstridiga åsikter bland dagens lärare. Somliga 

tycker att det är okej att eleverna använder dom i skrift medan andra absolut inte skulle tolerera 

det. Andersson (2000) och Svenska språknämnden (2005) presenterar diverse argument för skrift-

lig användning av dom i skolan. Framförallt handlar det om att inlärningen av de och dem tar för 

mycket tid och energi från andra saker som anses viktigare att lära sig. Vår slutsats efter att ha 

genomfört studien är dock att det är viktigt att lära sig att använda och skilja på pronomenen så 

tidigt som möjligt. Detta för att underlätta för eleverna längre fram i livet. 
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I dagens samhälle kommunicerar vi mycket genom text, både genom sms, genom sociala nätverk 

och genom e-mail som kanske inte kräver formellt språk, men också genom mer formella texter 

som till exempel arbetsansökningar och kontakt med myndigheter. Det är även många fler som 

studerar på akademisk nivå där det krävs mer avancerade kunskaper när det gäller textframställ-

ning. I en mer formell typ av text behövs ett korrekt användande av de och dem för att tas på all-

var som skribenter. Precis som Grünbaum (1996) anser även vi att användande av formen dom i 

skrift tar fokus från innehållet i själva texten. Om alla lärare lägger tid och energi på inlärandet av 

pronomenen i ett tidigt skede i skolan skulle en alltför stor krock med verkligheten senare i livet 

kunna undvikas och eleven skulle slippa att på egen hand, i vuxen ålder, försöka förstå och lära 

sig hur de och dem används korrekt. Eftersom alla ändå måste kunna det senare, varför inte lära ut 

det från början?   

6.3 Vidareforskning 

Genom arbetets gång har flera tankar om fortsatt forskning uppkommit. Här är några exempel på 

närliggande ämnen som kan vara intressanta att forska mer om:  

 Högskolestudenters användande av pronomenen de, dem och dom. 

 Lärares syn på elevers användning av dom. 

 Elevers syn på användningen av pronomenen de, dem och dom. 

 Elevers användning av pronomenen de, dem och dom i sociala medier. 
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Bilaga 1a 

Till berörda föräldrar och elever 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
och denna termin skriver vi vårt examensarbete, som handlar om elevers lärande i 
skolan. Vi är intresserade av att titta på undervisningen inom ämnet svenska.  

För att göra detta har vi tänkt att själva genomföra lektioner med mindre grupper 
ur klassen och för att kunna granska vårt agerande i klassrummet behöver vi filma 
lektionerna. Fokus kommer ligga på läraren, alltså en av oss, men eleverna kan 
komma att synas i bild och deras röster kommer höras. För att Ert barn ska få delta 
i vår undersökning behöver vi därför Ert godkännande.  

Ingen information som vi erhåller under undersökningen kommer användas i något 
annat syfte än det vi nämnt ovan. Vi kommer inte använda några verkliga namn i 
uppsatsen och varken elever, lärare eller skola kommer kunna spåras i vårt arbete. 
Materialet granskas endast av oss själva och vår handledare på högskolan, Agneta 
Nordén, och filmen kommer senare att raderas. Det är helt frivilligt att delta och de 
elever som inte är med på våra lektioner har lektion med sin ordinarie lärare.  

Om Ni undrar något får Ni gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

 
Agneta Nordén 
Högskolan för lärande och kommunikation  
BOX 1026  
551 11 Jönköping 
036-101481 
agneta.norden@hlk.hj.se  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  

 

Caroline     Cornelia 
Stca0824@student.hj.se  baco08ne@student.hj.se 
07XXXXXX    07XXXXXX  
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Bilaga 1b 

Godkännande 

Barnets namn:_____________________________________ 
 

 Jag tillåter att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande.  

 Jag tillåter INTE att ni filmar i klassrummet när mitt barn är närvarande.  
 
Målsmans underskrift: 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.) 
 
Blanketten lämnas till XXX eller XXX senast den 25 november. 
 
Tack för Er tid! 
 
Caroline och Cornelia 
 

Godkännande 

Barnets namn:_____________________________________ 
 

 Jag tillåter att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande.  

 Jag tillåter INTE att ni filmar i klassrummet när mitt barn är närvarande.  
 
Målsmans underskrift: 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.) 
 
Blanketten lämnas till XXX eller XXX senast den 25 november. 
 
Tack för Er tid! 
 
Caroline och Cornelia  



 

36 

 

Bilaga 2a 

De eller dem? 

Namn___________________________________________________________________ 

 

1. Vart tog ____ vägen? Saknar du ____? 

2. När  ____ hade kommit hem märkte ____ att hunden hade följt efter ____. 

3. ____ sov hela morgonen men på eftermiddagen gick ____ på stan.  

4. Jag såg ____ när ____ lämnade badhuset. 

5. Elsa och Kajsa fick alla rätt på provet eftersom ____ hade pluggat mycket. 

6. ____ gick hela vägen hem när ____ hade missat bussen. 

7. Jag vill inte se ____ igen, för när jag ser ____ blir jag ledsen. 

8. Deras väskor låg där ____ hade lämnat ____. 

 

”Var är ____ nya jackorna”, undrade Jacob och Felicia. ”____ låg på köksbänken 

nyss, men nu kan vi inte hitta ____” ”Vi får väl hjälpas åt att leta efter ____”, sa 

mamma. Alla tre letade men ingen av ____ hittade  ____ saknade kläderna.  

Då kom pappa in med två jackor i handen. ”____ här låg i ____ taggiga buskarna 

ute i trädgården. Jag tog in ____, för jag tyckte att ____ var misstänkt lika ____ vi 

köpte igår.” Pappa såg strängt på Jacob och Felicia. Sedan gav han ____ jackorna. 

Mamma sade: ”Era jackor var ____ dyraste  av ____ som fanns i affären. Ni måste 

vara rädd om ____ kläder ni får. ____ kan bli smutsiga om ____får ligga ute. Nå-

gon kan komma och ta ____ också.” ”Vilken tur att jackorna låg kvar där vi glömt 

____”, sade Jacob. ”Det är bäst att vi skriver våra namn i ____, om vi skulle 

glömma ____ igen”, sade Felicia. 

Vänd!  
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Bilaga 2b 

Skriv tre meningar där de och dem finns med. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 3a 

Lektion 1 

Efter att ha analyserat elevernas prestationer på förtestet (Bilaga 2) konstruerade vi tillsammans 

en första lektion grundad i variationsteorin. Av de elever som fick föräldrarnas tillåtelse att vara 

med i studien har vi slumpvis lottat ut åtta elever till första lektionen. Lektionen vi får ta ut ele-

verna från var 50 minuter lång och de elever som inte är med på vår lektion har ordinarie lektion 

med sin vanliga lärare. Vi kan dock inte undervisa hela lektionen utan måste lämna 10-15 minuter 

till eftertestet som ska göras sist under lektionen.  

Vi kommer ha den första lektionen med åtta elever från årskurs 6 i ett grupprum. Under lektion-

en delas eleverna upp i två grupper om fyra. Redan innan de kommer in i klassrummet kommer 

de ombes att ställa sig på ett led och de kommer bli indelade i grupperna så att varannan elev 

hamnar i grupp ett och varannan i grupp två. Vi vill med detta skapa en struktur  innan eleverna 

kommer in i klassrummet. Eleverna får inte välja grupperna själva, dels för att risken finns att inte 

alla blir valda och dels för att vi vill bryta upp kompisgäng så att det blir lite mindre stökigt under 

lektionen.  

När eleverna väl är inne i klassrummet kommer den av oss som håller i lektionen, Lärare 1, inleda 

med att läsa en kort berättelse högt (Bilaga 3). Berättelsen har vi skrivit själva och handlar om vårt 

första besök på skolan. Den är skriven i vi-form och alla pronomen är understrukna. Efter att 

berättelsen är uppläst förklaras uppgiften. Eleverna ska tillsammans i grupperna byta ut de under-

strukna vi och oss mot de och dem. De ska få berätta om vårt besök på skolan. Vi har laminerat ett 

exemplar av berättelsen per grupp och delar ut små laminerade de- och dem-lappar i koppar till-

sammans med häftmassa.  

Vi vill att eleverna ska diskutera och resonera tillsammans när de sätter fast lapparna. När vi ana-

lyserade förtestet märkte vi att många inte hade några strategier för att använda de och dem och 

troligtvis gissade mycket. Vårt mål med uppgiften är att eleverna ska upptäcka att vi och oss går att 

ersätta med de och dem och på det sättet ge dem en strategi att använda när de skriver. När grup-

perna är färdiga med att sätta dit sina lappar får de ett papper med diskussionsfrågor som de får 

arbeta med tillsammans (Bilaga 4). Vi räknar med att grupperna blir färdiga vid olika tidpunkter, 

men det gör inte så mycket att grupperna inte fått diskutera precis lika länge. Med diskussionsfrå-

gorna vill vi förmå eleverna att reflektera över vad de gjort och förhoppningsvis kommer de 

flesta elever förstå och ta till sig den nya strategin.  
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Bilaga 3b 

Diskussionen kommer sedan samlas upp i helklass och samma berättelse kommer att visas på 

engelska (Bilaga 5). Eleverna får ett exemplar per par och precis som innan kommer pronomenen 

vara understrukna. På grund av tidsbrist kommer eleverna inte hinna diskutera så mycket själva, 

men vi ville ge dem ytterligare en strategi att använda som kanske passar en del bättre än den 

andra. Vi vill helt enkelt visa att de/dem kan bytas ut mot engelskans they/them.  

Slutligen vill vi knyta ihop säcken genom att be eleverna komma med tips på hur de ska tänka när 

de skriver med de/dem. Tipsen antecknas på tavlan och vår förhoppning är att eleverna tipsar om 

både vi/oss-metoden och they/them-metoden. Lektionen avslutas sedan med att eleverna får 10-15 

minuter till att göra vårt eftertest (Bilaga 6). Lärare 1 har då suddat ut tipsen från tavlan. När de är 

klara med testet får de sitta och rita på baksidan av pappret tills lektionstiden är slut.  

 

  



 

40 

 

Bilaga 4 

Berättelsen om Carro och Cornelia! 

Vi kom till XXX en grå dag i novem-

ber. Ingen visste varför vi var där och 

alla verkade nyfikna på oss. En flicka 

i sexan frågade oss varför vi var där, 

när vi mötte henne i korridoren. Vi 

svarade att vi skulle möta XX som 

väntade på oss. När vi kom in i klass-

rummet mötte eleverna oss med en 

hälsning på engelska. Vi tyckte att 

eleverna var väldigt snälla mot oss och 

vi såg fram emot att komma tillbaka. 
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Bilaga 5 

Diskussionsfrågor 

1. Ni har nu bytt ut vi/oss mot de/dem. Titta på ert papper och era 

lappar igen och fundera. Varför tror ni att ni har fått göra det här? 

 

2. Hur gör man när man använder de/dem? 

 

 

Om ni hinner  

 

- Om du skulle förklara för en kompis hur man använder de/dem, 

vad skulle du ge för tips då? 

 

- Om du skulle översätta de/dem till engelska, vilka ord använder 

man då? Skulle du kunna ha någon användning av att veta det när 

du ska skriva de/dem? 
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Bilaga 6 

The tale of Carro and Cornelia 

They came to XXX a grey day in No-

vember. No one knew why they were 

there and everybody seemed curious 

about them. A girl in the sixth grade 

asked them why they were there, when 

they met her in the hallway. They an-

swered her that they were going to meet 

XX who was waiting for them. When 

they entered the classroom the students 

greeted them in English. They thought 

the students were very kind to them and 

they looked forward to coming back. 
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Bilaga 7a 

De eller dem? 

Namn___________________________________________________________________ 

1. Gabriel och Andreas fick alla rätt på provet eftersom ____ hade pluggat 

mycket. 

2. ____ satt inne hela morgonen men vid lunch gick ____ ut. 

3. Deras väskor låg inte där ____ hade lämnat ____. 

4. Jag såg ____ när ____ gick till skolan. 

5. ____ gick hela vägen hem när ____ hade missat bussen. 

6. När  ____ kom fram märkte ____ att katten hade följt efter ____. 

7. Saknar hon ____? Vart tog ____ vägen?  

8. Nina vill inte se ____ igen, för när hon ser ____ blir hon ledsen. 

”Var är ____ nya mössorna”, undrade Martin och Amanda. ”____ låg på stolen 

nyss, men nu kan vi inte hitta ____.” ”Vi får väl hjälpas åt att leta efter ____”, sa 

mormor. Alla tre letade men ingen av ____ hittade  ____ saknade mössorna.  

Då kom morfar in med två mössor i handen. ”____ här låg i ____ de stora snödri-

vorna ute på gatan. Jag tog in ____, för jag tyckte att ____ var misstänkt lika ____ 

vi köpte igår.” Morfar såg strängt på Martin och Amanda. Sedan gav han ____ 

mössorna. 

Mormor sa: ”Era mössor var ____ dyraste  av ____ som fanns i affären. Ni måste 

vara rädd om ____ kläder ni får. ____ kan bli förstörda om ____får ligga ute. Nå-

gon kan komma och ta ____ också.” ”Vilken tur att mössorna låg kvar där vi glömt 

____”, sade Martin. ”Det är bäst att vi skriver våra namn i ____, om vi skulle 

glömma ____ igen”, sade Amanda. 

Vänd!  
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Bilaga 7b 

Skriv tre meningar där de och dem finns med. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 8a 

Lektion 2  

Efter de problem som vi stötte på i samband med lektion 1 är vi nu mer medvetna om hur vi ska 

planera vår andra lektion. Vi vet att tiden kommer bli knapp och att vi har ungefär 25 minuter till 

själva undervisningen och därför väljer vi endast en av de två metoderna som vi presenterade för 

elevgrupp 1. Den metod som går bort är ”vi och oss-metoden” då denna bara verkade förvirra 

eleverna under lektion 1. Metoden med they och them verkade de ta till sig mer och därför fokuse-

rar vi på den under lektion 2. Dessutom insåg vi under lektion 1 att eleverna inte själva klarade av 

att se sambandet mellan de och dem och de pronomen de fick byta ut dem mot och de förstod 

inte heller varför de överhuvudtaget behövde lära sig använda de och dem. Därför har vi bestämt 

oss för att ge eleverna svaren och metoden redan från början och sedan ägna lektionen åt att 

träna på att använda de och dem. 

Lektionen inleds med att eleverna delas in i par, vilket sker slumpmässigt 

då vi inte känner eleverna. Därefter har lärare 2 en genomgång med ele-

verna om att dom är en talspråklig form och att det är de och dem som an-

vänds i skrift. Detta förstärks genom att ordet dom skrivs på tavlan och 

sedan tydligt stryks över och under skrivs istället de och dem. Hela tiden 

förs en dialog med eleverna och frågor ställs för att de ska få chans att 

uttrycka sina tankar om detta. För att presentera metoden med they och 

them får eleverna svara på om de kan översätta de och dem till engelska. Dessa skrivs sedan under 

orden de och dem  för att tydligt visa vilket ord som hör till vilket.  

Eleverna blir sedan uppdelade i par för att göra några uppgifter tillsammans. De får uppgifterna 

en och en i en förutbestämd ordning. Den första uppgiften är ett lucktest med engelska meningar 

där they och them har tagits bort och eleverna ska sätta in rätt pronomen på rätt plats. När de gjort 

detta får de ett facit för att se om de lyckats. Därefter får de samma meningar men nu översatta 

på svenska, med pronomenen redan ifyllda och understrukna. Detta för att de tydligt ska kunna 

se kopplingen mellan de engelska och de svenska pronomenen. För att eleverna ska granska me-

ningarna ordentligt säger lärare 2 att de ska rätta och se om det finns några fel. Förhoppningsvis 

hittar eleverna ett fel i mening 2, där det finns ett för att hålla eleverna alerta och för att se om de 

hänger med. Lärare 2 finns behjälplig under hela processen och lyssnar in hur det går för elever-

na.  
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Bilaga 8b 

Efter de tre första uppgifterna håller lärare 2 en liten diskussion med eleverna där de får berätta 

hur det gått och vad de har sett. Detta för att ytterligare kontrollera att alla hänger med och att 

eleverna förstår vad det är de håller på med. Därefter får de ytterligare tre liknande uppgifter, 

men denna gång är de nya meningarna på svenska och eleverna ska sätta in de och dem i rätt lucka. 

Därefter får de facit för att rätta det de har gjort och till sist får de samma meningar på engelska 

och eleverna får i uppgift att granska om allt är rätt.  

Lärare 2 avslutar lektionen med att återigen låta eleverna berätta om sina tankar om vad de gjort 

och vad de lärt sig. Dessutom skriver hon upp meningar på tavlan på både engelska och svenska 

där eleverna får hjälpa till att fylla i rätt pronomen på rätt plats. Detta suddas sedan ut när det är 

dags för eftertest och återigen får eleverna rita något på baksidan när de är klara för att alla ska få 

göra testet i sin takt utan att bli stressad. 
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Bilaga 9a 

They or Them 

1. _____ went to school in the morning.  

2. I saw _____ in the park.  

3. I hope _____ know what _____ are doing.  

4. ______ looked for ______. 

5. Why did ______ go? 

6. Patrick heard ______ talking about him. 

7. She asked ______ why _____ were leaving. 

 

 

They or Them 

1. They went to school in the morning.  

2. I saw them in the park.  

3. I hope they know what they are doing.  

4. They looked for them. 

5. Why did they go? 

6. Patrick heard them talking about him. 

7. She asked them why they were leaving.  
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Bilaga 9b 

De eller dem 

1. De gick till skolan på morgonen.  

2. Jag såg de i parken. 

3. Jag hoppas att de vet vad de gör. 

4. De letade efter dem. 

5. Varför gick de? 

6. Patrick hörde dem prata om honom.  

7. Hon frågade dem varför de gick.  

 

 

De eller dem 

1. Jag vill se ______ snart igen.  

2. _____ kommer tillbaka imorgon. 

3. Jag tror _____ vet att jag tycker om ______. 

4. Maria förstår inte vad _____ menar. 

5. Fråga ______ vad ______ tycker! 

6. Kan jag berätta det för ______? 

7. ______ sprang bort från ______. 

  



 

49 

 

Bilaga 9c 

De eller dem 

1. Jag vill se dem snart igen.  

2. De kommer tillbaka imorgon. 

3. Jag tror de vet att jag tycker om dem. 

4. Maria förstår inte vad de menar. 

5. Fråga dem vad de tycker! 

6. Kan jag berätta det för dem? 

7. De sprang bort från dem. 

 

 

They or them 

1. I want to see them again soon. 

2. They are coming back tomorrow. 

3. I think they know that I like them. 

4. Maria doesn’t understand what they mean. 

5. Ask them what they think! 

6. Can I tell them that? 

7. They ran away from them. 

 


