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Abstract 

In this work I have studied how teachers define grammar, how they teach  grammar as well as 

how they motivate the teaching of grammar. With focus on the didactical questions What? 

How? and Why? I have conducted interviews with six different teachers that all work actively 

in classes 1-3. In the interviews the educators have shared the experiences, their thoughts on 

what grammar is, how teaching grammar is conducted in the best way as well as their 

opinions and arguments for grammar education. 

The result of the study shows that the educators view on grammar as rules and patterns on 

how the language is built up and also how words are used. The study shows that the teaching 

of grammar is primarly motivated by the need of making yourself understood in the 

communicaton with other people. Almost as important is the foreign language argument, i.e 

by knowing the grammar of your native language it is easier to learn a foreign language. 

Other motives for grammar education is to learn the construction of the language, it leads to 

personal development, which in turn makes it easier to complete future studying. The 

educators also argues that teaching of grammar is stated as mandatory in the curriculum. All 

the educators pick material from different teaching material in order for it to be as varied and 

individual as possible. The educators believe grammar should be tought through 

teachercentered teaching, both individually as well as in a group. In order to consolidate the 

knowledge in the best way, repetetive education is used as well as through the four different 

senses, which is the auditory, the visual, the tactile and the kinesthetic. 
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Sammanfattning 

I detta arbete har jag undersökt hur pedagoger definierar grammatik, hur de undervisar i 

grammatik och hur de motiverar grammatikundervisningen. Med fokus på de didaktiska 

frågorna vad? hur? varför? har intervjuer genomförts med sex verksamma pedagoger som alla 

arbetar i årskurserna F-3. I intervjuerna har pedagogerna fått dela med sig av sina erfarenheter 

och tankar om vad som innefattas i begreppet grammatik, hur de anser att undervisningen i 

grammatik ska genomföras på bästa sätt och de har fått uttrycka sina motiveringar och 

argument för grammatikundervisningen. 

       Resultatet från undersökningen visar att pedagogerna ser på grammatik som regler och 

mönster i hur språket är uppbyggt och hur man använder ord. Undersökningen visar även att 

undervisningen i grammatik i första hand motiveras av att kunna göra sig förstådd och förstå i 

kommunikationen med andra människor. Ett nästan lika högt rankat argument för 

grammatikundervisningen är främmandespråksargumentet, som innebär att man har lättare att 

lära sig ett främmande språk om man kan grammatiken i sitt modersmål. Fler argument för 

grammatikundervisningen är att eleverna lär sig språkets uppbyggnad och att det leder till 

personlig utveckling, som i sin tur leder till att de lättare klarar av kommande studier. 

Pedagogerna argumenterar också för grammatikundervisningen med att lyfta fram att det står 

i läroplanen att undervisningen ska innehålla grammatik. Alla pedagogerna plockar material 

från olika läromedel för att undervisningen ska bli så varierad och individanpassat som 

möjligt. Pedagogerna tycker att grammatik bör undervisas både genom katederundervisning, 

individuellt och i grupp. För att befästa kunskaperna använder pedagogerna upprepad 

undervisning och de fyra olika sinnespreferenserna, som är det auditiva, det visuella, det 

taktila och det kinestetiska. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag reagerat på att pedagoger har olika syn på 

grammatik. Vid ett tillfälle strax efter min sista verksamhetsförlagda utbildning var det en 

verksam lärare som jag stött på under min utbildning som frågade om jag nu hade bestämt 

mig för vad jag skulle skriva mitt examensarbete om. Jag svarade att jag redan bestämt att det 

skulle ha med grammatik och språkriktighet att göra, men att jag ännu inte hade bestämt helt 

klart vad jag skulle fördjupa mig i. Jag förklarade vidare att jag sett att pedagoger definierade 

grammatik olika och att det finns en varierad uppfattning om hur man ska undervisa i 

grammatik, och att det därför vore intressant att undersöka hur lärare definierar grammatik. 

Denna pedagog såg då frågande på mig och sa: Har du lyckats vara med på just en 

grammatiklektion under din verksamhetsförlagda utbildning? Jag blev lite fundersam och det 

såg hen nog, så hen fortsatte. Ja, det är ju inte varje dag man har grammatiklektioner precis. 

Där och då visste jag med säkerhet att det var just grammatik som jag ville skriva om. Läraren 

bekräftade den känslan jag haft under min verksamhetsförlagda utbildning, nämligen att 

grammatik var något avskilt från allt annat, och något som skulle behandlas och undervisas 

om under en viss tid och sedan kunde lämnas för att göra annat. Därför bestämde jag mig för 

att genomföra en undersökning inom grammatik, och då lägga fokus på hur pedagoger 

definierar grammatik, undervisar i grammatik och argumenterar för 

grammatikundervisningen. Resultaten av en sådan undersökning kan ge mig verktyg inför 

mitt kommande yrkesliv, på det sätt att jag kommer vara bättre rustad när jag själv ska planera 

och bedriva undervisning i grammatik.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökning är att synliggöra hur pedagoger definierar grammatik, hur de 

anser att undervisningen i grammatik bör genomföras, hur de motiverar 

grammatikundervisningen inför elever och vårdnadshavare, samt hur de argumenterar för 

grammatikundervisningens plats i skolundervisningen. Det här har jag undersökt genom att 

intervjua pedagoger utifrån de didaktiska frågorna vad? hur? och varför? För att lättare kunna 

tydliggöra mitt syfte har jag valt ut nedanstående frågeställningar: 

• Hur definierar pedagoger grammatik?  

• Hur anser pedagoger att undervisningen i grammatik ska bedrivas? 

• Varför ska det undervisas i grammatik i skolan? Vilka är de starkaste 

argumenten? 
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2 Forskningsbakgrund 
Jag gör här en koppling av min undersökning till Bengt Brodows (2000) forskning som han 

genomförde 1996. Trots att hans forskning är från 1996 anser jag att den står sig och är 

relevant att koppla den här undersökningen till. Brodows forskning är förstås mer omfattande 

än den undersökning jag genomför, och dessutom utförde han sin forskning i grundskolans 

senare år och i gymnasieskolor. Brodow undersöker hur svensklärares attityder till och 

erfarenheter av grammatikundervisningen ser ut, vilket stämmer överens med den 

undersökning jag genomfört. I Brodows undersökning deltog 32 informanter, jämfört med 

mina 6 informanter.  Frågor som varit centrala i Brodows (2000) undersökning, och som 

också är relevanta i min undersökning, är hur lärarna definierar grammatik, vilket värde 

grammatikkunskaperna har och hur lärarna gör för att motivera eleverna att se värdet av 

grammatikundervisningen (Brodow 2000, ss. 68-100).  

      Det resultat som Brodow (2000) kom fram till är att en majoritet av lärarna tycker att 

grammatikundervisningen har ett högt värde och att de själva är intresserade av grammatik. 

På frågan om hur lärarna definierar grammatik svarar de flesta att de inte tycker det är så 

viktigt att avgränsa och definiera vad grammatik är, utan går mer in på vad man kan använda 

sina grammatiska kunskaper till (Brodow 2000, s. 71). 

     I Brodows studie tycker merparten av de intervjuade pedagogerna att värdet av 

grammatikundervisning är en självklarhet som inte ens behöver någon motivering (Brodow 

2000, s. 73). De pedagoger i Brodows undersökning som ändå ger en motivering till att 

undervisa i grammatik nämner bland annat värdet av det när man ska lära sig ett nytt språk, 

metaspråkliga kunskaper och värdet för elevernas språkutveckling (Brodow 2000, s. 73).  

     Enligt Brodows undersökning är det vanligast att motivera eleverna med att det är lättare 

att lära sig ett främmande språk om man kan grammatiken i sitt modersmål. Hans 

undersökning visar också på att främmandespråksargumentet är det som motiverar eleverna 

bäst, eftersom de då tydligt kan se nyttan med att lära sig grammatik (Brodow 2000, s. 98).  

2.1 Teorianknytning 
Då syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar med och förhåller sig till 

grammatik, presenteras i detta avsnitt vad olika forskare skrivit om följande frågor: Hur 

definierar pedagoger grammatik?  Hur anser pedagogerna att undervisningen i grammatik ska 

bedrivas? Varför ska det undervisas i grammatik i skolan? Vilka är de starkaste argumenten? 

      Lena Boström & Gunlög Josefsson menar att om man ska kunna förklara varför det är 

viktigt att undervisa i grammatik i skolan, bör man först och främst ha klart för sig vad 
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grammatik är. Vad-fråga krävs också för att kunna svara på frågan om hur man ska undervisa 

grammatik i skolan (Boström & Josefsson 2006, s. 9). Jag har därför valt att först försöka reda 

ut vad grammatik är. 

2.2 Vad är grammatik? 
Katarina Lundin lyfter fram att grammatiken kan ha en mängd olika betydelser (Lundin 2014, 

s. 22). Det gör också Boström & Josefsson (Boström & Josefsson 2006, s. 9). De påpekar 

också vikten av att vara medveten om grammatikens olika betydelser när man ska försöka 

definiera vad grammatik är (Boström & Josefsson 2006, s. 9). Boström & Josefsson hävdar att 

människor själva kan bygga upp kunskaper i det språk som vi har som modersmål. Redan 

innan skolåldern kan de flesta av oss bilda meningar av de ord som vi lärt oss. Denna 

språkliga förmåga kommer då från vår sociala omgivning och inte ifrån undervisning i skolan 

(Boström & Josefsson 2006, s. 10). Ulf Teleman (1991), lyfter också fram att vi som barn 

växer in i vårt modersmål och det mesta av modersmålets grammatik kan vi faktiskt innan vi 

ens börjat skolan, vi är bara inte medvetna om att det är grammatik vi lärt oss (Teleman 1991, 

s. 113). Enligt Boström & Josefsson är detta något som språkforskare gärna talar om, att vi 

tillägnar oss vårt språk i stället för att vi lär oss det. Om grammatiken har denna betydelse, 

alltså språklig kompetens, så brukar man kalla den för den inre grammatiken (Boström & 

Josefsson 2006, ss. 10, 126). Även Lundin talar om att grammatiken är ett mönster som vi 

dagligen använder utan att ens reflektera över det, så som när vi läser, talar och skriver. Detta 

är en sorts omedveten kunskap om språket och dess grammatik, och det är just därför den 

kallas för talarens inre grammatik. Lundin belyser att den inre grammatiken är individuell och 

bygger på det språk som är ens modersmål (Lundin 2014, ss. 11, 22-23). Teleman (1991) 

benämner den inre grammatiken som ”grammatiken i huvudet”. Han menar också att det är i 

våra hjärnor som den verkliga grammatiken finns och inte nedskriven i en bok på ett papper 

(Teleman 1991, s. 112). Telemans benämning ”grammatiken i huvudet” är alltså detsamma 

som den ”inre grammatiken”. Grammatik kan enligt Teleman (1991) betyda två saker: 

grammatik i huvudet, som han menar är våra egna regler som säger oss hur vi kan sätta ihop 

ord så att de får den betydelse vi vill förmedla, och som grammatik som bok, som han menar 

är den grammatik som är resultatet av samhällets gjorda artefakter och vilka ska ge kunskaper 

om ”folkets sanna grammatik” (Teleman 1991, ss. 112,117). Boström & Josefsson förklarar 

bokens grammatik som en beskrivning av hjärnans grammatik som någon skrivit ner 

(Boström & Josefsson 2006, s. 117).  

      Boström & Josefsson menar också att grammatik kan betyda ”beskrivningen av den inre 
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grammatiken”, eller som det också går att kalla det ”beskrivning av ett språk” (Boström & 

Josefsson 2006, s. 12). Lundin uttrycker det som att detta sätt att se på grammatik ger ett 

metaspråk, vilket ger möjligheter att diskutera och beskriva olika språk på ett jämförande sätt. 

(Lundin 2014, s. 23). Boström & Josefsson talar om att grammatikens syfte 

sammanfattningsvis är att beskriva ett språk, och det talade språket är i högsta grad lika 

värdefullt som det skrivna. Men fokus i grammatik läggs oftast vid det skrivna ordet, vilket är 

naturligt då det talade språket är mer flyktigt och svårfångat (Boström & Josefsson 2006, s. 

16). 

      Boström & Josefsson förklarar att det också går att skilja på beskrivande och normerande 

grammatik. Den deskriptiva grammatiken, alltså den beskrivande grammatiken, förklarar 

språkbruket hos en viss grupp av talare, eller en viss variant av ett talat språk, t.ex. en dialekt. 

En normativ grammatik ger däremot en rekommendation om lämpligt språkbruk inom olika 

varianter i språket. Här ges alltså råd om hur man ska skriva och säga i ett visst sammanhang 

(Boström & Josefsson 2006, ss. 18, 128). Som Lundin lyfter fram blir grammatiken, med den 

tolkningen, som ett regelsystem över vad man får säga eller skriva, eller inte får säga eller 

skriva. Att språket förändras över tid kan vara svårt ur ett normerande tolkningssätt av 

grammatiken. Lundin beskriver att den deskriptiva grammatiken har till uppgift att ge en 

beskrivning av hur språket ser ut i verkligheten, och att den normativa grammatiken ska 

förklara språket som det anses att det ska se ut (Lundin 2014, ss. 24, 34). 

      Boström & Josefsson gör slutligen en skillnad mellan förklarande och beskrivande 

grammatik, där den förklarande grammatiken har som mål att försöka hitta regelbundenheter i 

ett språk för att härleda dessa till en och samma princip (Boström & Josefsson 2006, s. 9). Om 

grammatiken tolkas på detta sätt förklarar Lundin grammatiken som ett mönster eller en 

struktur (Lundin 2014, s. 25). 

      Här ovan har presenterats fyra olika sätt att tolka grammatiken: 1) som inneboende 

kunskaper, 2) som en beskrivning av språket, 3) som ett regelverk för språkbruk och 4) som 

ett mönster eller struktur. Om man ser bakåt i tiden har det funnits olika grundläggande sätt att 

se på grammatiken. De teorier som fått störst genomslag i grammatikforskningen är 

strukturalismen, frasstrukturgrammatiken, den generativa grammatiken och den funktionella 

grammatiken (Lundin 2014, ss. 25-26). Dessa olika teorier kommer nedan att presenteras 

närmare. 

2.2.1 Strukturalism 

Lundin talar om att språkforskare inom strukturalismen i första hand var intresserade av 

ljudlära och det talade språket. Strukturalisterna ansåg att tidigare språkforskning bara rörde 
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språkhistoria och att man bara inriktade sig på det skrivna språket. Strukturalisterna ville 

inrikta språkforskningen mer mot samtidens språk och det talade språket. Den del av språket 

som, enligt strukturalisterna, kan studeras och beskrivas vetenskapligt är den faktiska 

användningen av språket, och det var också den delen av språket som de inriktade sig på. 

Strukturalisterna ville presentera en syn på språket som ett sammanhängande system av 

strukturer. Strukturalismens förespråkare, Ferdinand de Saussure, arbetade med att se 

skillnaden mellan språkets användning och språket som system. Detta var ett viktigt arbete 

som resulterade i en åtskillnad mellan språk som struktur och språk i bruk. Det har ett stort 

genomslag även i dagens debatter om språkbruk. Detta är något som är viktigt i 

skolsammanhang, där det är bra att veta att något som anses felaktigt enligt språksystemet 

ändå kan användas när språket är i bruk, alltså i en så kallad kommunikationssituation 

(Lundin 2014, ss. 27-28).  

2.2.2 Frasstrukturgrammatik och positionsgrammatik 

Utifrån strukturalismen föddes olika inriktningar, varav frasstrukturgrammatiken var en. Här 

hade man frasen i fokus som enhet. Det var den även för dansken Paul Diderichsen (1939) 

med sin så kallade positionsgrammatik. Denna ligger som grund för dagens diskussioner om 

svenskans ordföljd (Lundin 2014, ss. 28-29). Enligt Maria Bolander har forskningen gått från 

studier av språket som redskap till att idag handla om språket som system med fokus på fraser 

och satser (Bolander 2012, s. 19). Bolander förklarar att en fras är en sammansättning av ord 

som då tillsammans bildar olika sorters fraser (Bolander 2012, s. 135). Hon förklarar vidare 

att det är frasens huvudord som bestämmer namnet på frasen (Bolander 2012, s. 136). Även 

Boström & Josefsson förklarar att det är huvudordets ordklass som avgör vilket namn som 

sätts på frasen. Om huvudordet är ett verb så är det en verbfras, om huvudordet är ett 

substantiv/ nomen är det en substantiv- eller nominalfras och om huvudordet är ett adjektiv är 

det en adjektivfras (Boström & Josefsson 2006, s. 141). Enligt Boström & Josefsson är de 

ovan nämnda fraserna, tillsammans med prepositionsfraser, adverbfraser och infinitivfraser, 

de viktigaste fraserna (Boström & Josefsson 2006, s. 142). Fraser är av allra största vikt när vi 

ska bilda meningar och texter (Bolander 2012, s. 136). 

2.2.3 Generativ grammatik 

Lundin förklarar att Noam Chomsky (1957, 1995, 2001), med sin generativa 

transformationsgrammatik, flyttade fokus till språkets formella aspekter där man ser på 

språket som en uppsättning regler som gör att meningar skapas (Lundin 2014, s. 29). Denna 

teori om språket kom att öka intresset för forskning inom grammatiken. Den generativa 
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grammatiken ville ta steget från den beskrivande grammatiken till den förklarande 

grammatiken, alltså försöka förklara varför något var på ett visst sätt (Lundin 2014, ss. 29-

30). Enligt Boström & Josefsson har den generativa grammatiken som mål att finna svar på 

varför det grammatiska systemet ser ut på just det sättet det gör (Boström & Josefsson 2006, 

s.17). Lundin förklarar att den generativa grammatiken ville göra en tydlig skillnad mellan 

den inre grammatiken och språket i användning. Generativa språkforskare hävdade att det var 

den inre, mentala grammatiken som språkvetare skulle beskriva, och inte den yttre, vilket var 

den stora skillnaden i förhållande till strukturalismen. I generativ grammatik handlar det om 

att en enkel uppsättning basstrukturer ska generera komplicerade satser och man är väldigt 

fokuserad på formen, vilket har lett till att man oftast inte tycker den generativa grammatiken 

har så stor relevans i undervisningssammanhang. I den generativa grammatiken kommer 

fonologin in sent i grammatiken (Lundin 2014, ss. 29-30). Boström & Josefsson förklarar att 

den generativa grammatikens grundtanke är att mänskliga språk i grunden har en enhetlig 

struktur (Boström & Josefsson). 

2.2.4 Funktionell grammatik 

I den funktionella grammatiken ligger fokus på betydelsen och funktionen i stället för formen 

(Lundin 2014, s. 30). Det betyder att grunden för grammatiken finns i det språkbruk som 

används och i de sammanhang som språket finns. Det sociokulturella sammanhanget har 

betydelse och kommunikation är viktigt när man talar om grammatik. Systemisk-funktionell 

grammatik är en särskild tradition inom funktionell grammatik, och enligt Lundin har den 

under senare år trätt in stort i undervisningssammanhang (Lundin 2014, s. 30-31). Denna 

systemisk-funktionella grammatik utgår alltid ifrån sammanhanget och fokuserar på 

kommunikationssituationen, vilket bidrar till att den vunnit mark i undervisningen (Lundin 

2014, ss. 30-31). Även Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson förklarar att formen inte är i 

fokus för den funktionella grammatiken, utan att man fokuserar på betydelsen och funktionen. 

De menar också att den funktionella grammatiken ser kontexten som hela grunden för 

grammatiken och att kommunikation med andra människor främjar språkutvecklingen 

(Holmberg & Karlsson 2006, s. 10).  

2.2.5 Traditionell grammatik 

Enligt Lundin är det oftast den traditionella grammatiken som det talas om när det gäller 

språkundervisning. Den traditionella grammatiken skulle man kunna säga är en blandning av 

flera grammatiska teorier. Den förespråkar ingen speciell syn på språk eller språkutveckling, 

utan presenterar de språkliga analysredskap som behövs för en syntaktisk beskrivning av 
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satser och meningar. Begreppet traditionell grammatik kan vara svårt att tala om då något som 

är traditionellt kan förändras över tid, och val av stoff och innehåll kan förändras i en 

utbildning. De grammatiska teorierna strukturalism, frasstrukturgrammatik, den generativa 

grammatiken och den funktionella grammatiken har i olika utsträckning upptagits i den 

traditionella grammatiken (Lundin 2014, s. 26). Nils-Erik Nilsson menar att den traditionella 

grammatiken innebär att man lär in olika begrepp inom grammatik, så som ordklasser, 

morfologiska kategorier och satsdelar (Nilsson 2000, s. 11). 

       En vanlig uppfattning, enligt Lundin, är att grammatik är att kunna ordklasser och att 

kunna ta ut satsdelar, vilket skulle betyda att många inte skulle hunna säga sig vara särskilt 

bra på grammatik. Men grammatik är så mycket mer än ordklasser och satsdelar, och de flesta 

av oss använder språket alldeles utmärks utan att vi ens reflekterar över det. Sett från detta 

perspektiv är det helt felaktigt att påstå att man inte kan grammatik. Den kunskap som de 

flesta besitter, vad gäller hur vi pratar och skriver, visar på att de allra flesta kan grammatik, 

eftersom vi använder rätt ordföljd och även ändrar ordföljd beroende på om vi t.ex. vill påstå 

något eller fråga något (Lundin 2014, s. 21). 

2.3 Hur lär man ut grammatik? 
Enligt Boström & Josefsson är det först och främst viktigt att man själv har goda kunskaper i 

grammatik när man ska undervisa eleverna. Om man inte har de kunskaper som krävs kan det 

bli så att man blir helt bunden till läromedlens framställningar, vilket inte är bra då många 

läromedel har en föråldrad terminologi och märkliga prioriteringar (Boström & Josefsson 

2006, s. 41). Även Lundin belyser att våra läromedel använder gamla termer och därför 

riskerar att förmedla en äldre syn på språket som system (Lundin 2014, s. 62). Boström & 

Josefsson talar om att utgångspunkten för skolans grammatikundervisning istället måste vara 

styrdokumenten (Boström & Josefsson 2006, s. 98).  

 

 

2.3.1 Viktiga utgångspunkter vid undervisning 

Enligt Boström & Josefsson finns det tre saker som är viktiga att utgå ifrån när man 

undervisar i grammatik, och även i all annan undervisning.  

• Veta var eleverna befinner sig:  Vad kan eleverna om grammatik sedan tidigare? 

Vad har de för förkunskaper i grammatik? 

• Veta vart eleverna är på väg: De moment som man genomför som lärare måste ha 

ett tydligt mål och syfte. Det måste vara tydligt vad man vill att eleverna ska kunna 
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efter avslutat arbete. Man bör ha både kortsiktiga och långsiktiga mål med 

grammatikundervisningen.  

• Hur eleven ska ta sig till de mål man satt upp: Vilka metoder passar den enskilda 

eleven/gruppen? Vilka metoder passar bäst att använda för att nå de mål som är utsatta 

(Boström & Josefsson 2006, s. 95) ? Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert menar att 

om pedagogernas bedömning omfattar alla dessa tre punkter så är bedömningen 

formativ, och om den bara omfattar punkt 1 och 2 så är det en summativ bedömning 

(Lindström & Pennlert 2012, s.53). Den formativa bedömning ska, enligt Lindström & 

Pennlert vara framåtsyftande och beskriva hur eleven kan nå de mål som är uppsatta 

och för att kunna vidareutvecklas (Lindström & Pennlert 2012, s. 53). Enligt Jönsson 

(2009) är det en förutsättning för den formativa bedömningen att mål och 

kunskapskrav kommuniceras på ett tydligt sätt med eleven och att pedagogen ger 

eleven feedback som är relevant (Lindström & Pennlert 2012, s. 53). Enligt Jan 

Håkansson & Daniel Sundberg har den framåtsyftande formativa bedömningen en 

avgörande effekt på elevers inlärning (Håkansson & Sundberg 2012, s. 268). 

 

2.3.2 Analytisk och holistisk bearbetningsstil 

Boström & Josefsson anser att många läroböcker inom grammatik har ett analytiskt upplägg, 

där man går från delarna till helheten. Detta material kommer då att passa de elever som har 

en analytisk bearbetningsstil. Men undervisningen bör ju även vara anpassad till de elever 

som har en holistisk bearbetningsstil, där man utgår från helheten (Boström & Josefsson 2006, 

s. 91). Enligt Boström & Josefsson visar undersökningar att mer än hälften av alla elever i 

skolan har en holistisk bearbetningsstil och lär sig då alltså bäst om man går från helheten till 

delarna, vilket kräver ett annat upplägg än det som är överrepresenterat i de olika läromedlen. 

Boström & Josefsson påpekar också att i dag sker grammatikundervisningen oftast genom 

lärarledda genomgångar, skrivuppgifter och i liten utsträckning genom diskussion. 

Undervisningen är alltså upplagd på ett analytiskt sätt, vilket bara gynnar vissa elever medan 

många elever missgynnas av en sådan undervisning. Detta går helt emot den forskning som 

tyder på att de allra flesta har en holistisk bearbetningsstrategi. Om man bara anpassar 

undervisningen individuellt till varje elevs förutsättningar är tanken att alla elever ska kunna 

lära sig grammatik, och det bör kunna gå att individanpassa. Boström & Josefsson menar att 

ett varierat undervisningssätt och varierat undervisningsmaterial är att rekommendera 

(Boström & Josefsson 2006, ss. 91-94, 105, 121).  
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2.3.3 Induktiv eller deduktiv grammatikundervisning 

Boström & Josefsson beskriver att grammatikundervisningen kan vara induktiv, vilket innebär 

att eleverna själva upptäcker generaliseringar och grammatiska regler, då genom texter, 

meningar och konstruktioner. Grammatikundervisningen kan också vara deduktiv, vilket 

innebär att undervisningen börjar med en beskrivning av teorier och regler, och sedan övergår 

till att analysera konkreta exempel (Boström & Josefsson 2006, s. 97). Dessa olika metoder 

leder till samma mål och inget är bättre eller sämre än något annat (Boström & Josefsson 

2006, s. 98). Boström & Josefsson nämner att enligt vissa forskare klassas den traditionella 

grammatiken som deduktiv. Boström & Josefsson menar att i grammatikundervisningen, så 

som i all undervisning, ska den enskilde eleven vara i fokus och undervisningen bör anpassas 

efter elevens lärstil och deras tidigare erfarenheter (Boström & Josefsson 2006, s. 99). 

2.3.4 Att lära genom våra sinnen 

Boström & Josefsson förklarar att om eleven på bästa sätt ska tillägna sig den kunskap som 

läraren vill förmedla med sin grammatikundervisning är det viktigt att dra nytta av elevens 

starkaste sinnen. Det finns fyra olika sinnespreferenser som går att utgå ifrån: det auditiva, det 

visuella, det taktila och det kinestetiska. Om eleverna tillåts att hitta sitt starkaste sinne och 

sedan använder sig av det vid inlärningen av grammatik kan ett bättre resultat uppnås både 

vad gäller attityden till det som ska läras, resultatet direkt efter inlärningen och på lång sikt. 

Det är inte alltid ett måste att ta hjälp av elevernas starkaste sinne vid undervisningstillfällen, 

utan framför allt när det är något nytt och svårt som ska läras in (Boström & Josefsson 2006, 

ss. 69, 74, 121-122). Boström & Josefsson anser att om pedagoger närmar sig varje elev och 

gör grammatikundervisningen individanpassad möjliggörs en större chans att fånga elevernas 

intresse för grammatiken och de kommer inte tycka att grammatiken är lika svår. Om 

grammatikundervisningen bedrivs med olika undervisningsmetoder kommer fler elevers 

lärstil att matchas (Boström & Josefsson 2006, s. 115).  

2.4 Varför ska man undervisa i grammatik? 
Lundin nämner att man kan se grammatiken som ett mönster och en struktur. Det 

grammatiska mönstret är något som vi använder oss av utan att vi tänker på det, så som när vi 

skriver, talar och läser. Vi behöver grammatiken för att kunna bygga våra meningar, både när 

vi talar och skriver. Att känna till det grammatiska mönstret hjälper oss också att tolka 

information som vi hör eller läser. Grammatiken är en del av den skriftliga och muntliga 

dialog vi för med andra runt om oss (Lundin 2014, s. 11,12). För att kunna ta del av den 

information som finns i samhället behöver vi därför lära oss grammatiken i vårt modersmål. 

(Lundin 2014, s. 18).   
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      Boström & Josefsson belyser att diskussioner om grammatikens vara eller icke vara, inte 

är något nytt. Grammatiken har hävdats vara ett av de viktigaste ämnena och en viktig 

hörnsten i vår demokrati, men även avfärdats som något förlegat och obetydligt. Boström & 

Josefsson nämner att det sedan upplysningstiden har funnits tre huvudargument för varför 

grammatikundervisning ska bedrivas. Det första är att grammatiska kunskaper främjar 

människans logiska tänkande, det andra är att grammatikkunskaper underlättar när du ska lära 

dig ett nytt språk och det tredje argumentet är att man genom att ha goda grammatiska 

kunskaper har lättare att uttrycka sig i det egna språket. Enligt Boström & Josefsson gynnar 

det undervisningen och ökar elevernas förståelse för grammatikens betydelse om läraren kan 

ge sina elever en motivering och argumentera för den grammatikundervisning som sker i 

skolan. Nedan följer några argument som talar till grammatikundervisningens fördel (Boström 

& Josefsson 2006, ss. 26-27).  

2.4.1 Metaspråklig kompetens 

För att kunna sätta ord på sin språkliga medvetenhet behövs metaspråklig kompetens. Det 

innebär att man har ett språk om språket och ett verktyg för att observera sitt och andras 

språk. För att lättare kunna föra diskussioner om språk måste man känna till grammatikens 

terminologi, med andra ord behöver vi kunna grammatiska termer när vi ska tala om språket 

(Boström & Josefsson 2006, s. 30). Nilsson menar att metaspråksargumentet enligt 

språkforskare är ett av de argument som fortfarande är giltigt och kan på det sättet motivera 

grammatikundervisningen (Nilsson 2000, ss. 23-24).  

2.4.2 Personlig utveckling 

Boström & Josefsson lyfter fram att ett argument till grammatikundervisningen är att 

kunskaper i grammatik kan ge varje individ personlighetsutvecklande färdigheter. Har man 

kunskaper i hur och varför man uttrycker sig i sitt eget språk ökar kännedomen om ens egen 

personlighet. Grammatiken ger oss förutsättningar att både förstå oss själv och andra, men 

också att få andra att förstå oss (Boström & Josefsson 2006, ss. 30-31).  

2.4.3 Främmande språk 

Enligt Teleman är grammatik framförallt viktigt vid inlärningen av ett andraspråk (Teleman 

1987, ss. 8-9). Jessica Eriksson, Camilla Grönvall & Annelie Johansson nämner också att 

synen på grammatikundervisningens varit, och är, att den gör nytta för inlärningen av ett 

främmande språk (Eriksson, Grönvall & Johansson 2013, s.234). Boström & Josefsson talar 

om att detta argument ofta förs fram när man vill motivera grammatikundervisningen. 

Argumentet bygger på att om man har goda grammatiska kunskaper inom sitt eget språk är 
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det lättare att lära sig ett främmande språk. Det är en stor del av dagens skolor som är eniga 

om att modersmålets grammatik är viktig vid främmandespråksinlärning. Detta argument 

bygger på tvåspråkighetstanken där ett gemensamt referenssystem används för många språk. 

Man kan använda sig av de grammatiska verktygen för att se likheter och skillnader mellan 

olika språk (Boström & Josefsson 2006, ss. 32-34). Enligt Nilsson kommer utgångspunkten 

för den här teorin från den filosofiska grammatiken som har sina rötter i Frankrike, och som 

utgår från att alla språk har en allmän och gemensam grammatik. Eftersom det fanns en 

gemensam grundstruktur i alla språks grammatik så skulle man ha fördel av att ha lärt sig sitt 

modersmåls grammatik ordentligt när man sedan skulle lära sig ett främmande språk. 

Främmandespråksargumentet är enligt språkforskare fortfarande giltigt, vilket därmed skulle 

legitimera en fortsatt grammatikundervisning (Nilsson 2000, ss. 15,23-24). Teleman (1987) 

sträcker sig så långt som att säga att en pedagog som inte ser grammatiken som ett redskap 

vid inlärning av ett främmande språk, inte borde undervisa i grammatik (Teleman 1987, s. 9). 

2.4.4 Språkfärdighet/ språkriktighet 

Boström & Josefsson menar att språkfärdighet kan kopplas till den funktionella användningen 

av språket, där man använder sig av ord från olika ordklasser för att bilda olika meningar, 

frågor eller påståenden. De ord vi använder, böjer och sätter ihop till meningar avgör vilket 

budskap vi förmedlar till andra. Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel och genom 

att studera och lära oss grammatiken kan vi förbättra vår kommunikation med andra (Boström 

& Josefsson 2006, ss. 34-35). Enligt Teleman är grammatikundervisningen i skolan nära 

knuten till språkriktighetsträningen (Teleman 1991, s. 118).  

2.4.5 Styrdokumenten 

Styrdokumenten är den självklara utgångspunkten för skolans arbete och man kan se tydligt 

att grammatikmomentet har ett stöd i dessa (Boström & Josefsson 2006, s. 24). Även 

Eriksson, Grönvall & Johansson tycker att grammatikundervisningen har ett tydlig stöd i de 

nu gällande styrdokumentens centrala innehåll i ämnet svenska (Eriksson, Grönvall & 

Johansson 2013, s. 235).  I syftestexten i svenska står varför svenskämnet ska finns i skolan, 

med motiveringen att språket är vårt redskap för att lära, kommunicera och tänka (Skolverket 

2011, s. 222). Det går vidare att läsa i syftestexten för svenska att ”undervisningen i ämnet 

svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 

2011, s.222). Boström & Josefsson menar att detta bör tolkas som att det är skolans uppgift att 

eleverna får en ökad språklig medvetenhet. För att få insikter om sitt eget språk behövs 

grammatiken där man lär sig om språkets byggstenar, struktur och mönster (Boström & 
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Josefsson 2006, s. 25).  

      I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står att ”skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket 2011, s. 13).  
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3 Metod 
I min undersökning föll valet på att använda intervjuer med en kvalitativ, fenomenologisk 

ansats, där informanterna själva får förklara sin uppfattning med egna ord. Om man har en 

fenomenologisk ansats, menar Runa Patel & Bo Davidson att fokus läggs på att studera 

människors uppfattningar av ett visst fenomen eller område (Patel & Davidson 2011, s. 33). 

Det är jag som styr riktningen på samtalet mot det bestämda fokuset genom att använda 

strukturerade men ”öppna frågor”, vilket man oftast gör i kvalitativa intervjuer med 

fenomenologisk ansats (Patel & Davidson 2011, s. 33). Följdfrågor ställdes beroende på 

respondentens svar. Enligt Steinar Kvale & Svend Brinkman är syftet med att använder den 

kvalitativa intervjun, som undersökningsmetod, att få ett verkligt samtal med de intervjuade, 

där deras verkliga vardag kommer fram och ämnet lyfts fram ur deras eget perspektiv (Kvale 

& Brinkman 2009, s. 39, 44).  Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag alltså få till stånd 

ett verkligt samtal och gå på djupet i min undersökning. Alla intervjuer har ljudinspelats vilket 

är en fördel när man intervjuar. Då får man med allt som sägs, både av den som intervjuar och 

den som intervjuas, vilket enligt Jörgen Dimenäs ökar reliabiliteten på transkriberingen och 

validiteten på intervjufrågorna (Dimenäs 2007, s. 51,232). Enligt Kvale & Brinkman är 

ljudinspelning det vanligaste sättet att registrera intervjuer på (Kvale & Brinkman 2009, s. 

194). Intervjufrågorna ligger som bilaga i uppsatsen. 

3.1 Urval 
Undersökningens intervjuer genomfördes med sex utbildade pedagoger som alla för 

närvarande jobbar i förskoleklass till årskurs tre. Detta målstyrda urval föll sig naturligt då 

det, enligt Dimenäs, vid en kvalitativ intervju handlar om att välja informanter som har god 

kännedom och erfarenheter om det som man undersöker. Om den man intervjuar har 

erfarenheter av det den talar om ökar tillförlitligheten, vilket med andra ord ökar 

undersökningens reliabilitet (Dimenäs 2007, s.49). Genom att pedagogerna var i en varierande 

ålder och arbetade på olika skolor blir det en bättre spridning av informanter. 

3.2 Genomförande  
En förfrågan om medverkan i min undersökning mailades, tillsammans med information om 

undersökningen, till tre olika skolors rektorer.  Jag valde att göra den första kontakten genom 

skolornas rektorer eftersom jag till viss del känner många pedagoger på dessa skolor, och då 

inte ville att dessa skulle känna sig pressade att ställa upp om jag frågade dem direkt. Detta 

visade sig dessvärre vara fel metod då ingen svarade på min förfrågan. Då valde jag istället att 

skicka ut sms till de lärare jag känner mest, för att fråga dem om de kunde sprida vidare att 
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undersökningen stod utan informanter. Det visade sig vara rätt metod och det kom svar från 

flera lärare som kunde tänka sig att ställa upp. Efter denna första kontakt, via sms, ringdes 

informanterna upp och de fick mer ingående information om vad intervjuerna skulle handla 

om, och de informerades ytterligare om sina rättigheter. Valet föll på att inte låta 

informanterna ta del av intervjufrågorna innan, utan de fick bara veta vilket ämnesområde 

intervjuerna skulle handla om. De fick även information om att mina frågeställningar var hur 

pedagoger definierar grammatik, hur de anser att undervisningen i grammatik ska bedrivas 

och hur pedagoger motiverar/ argumenterar för grammatikundervisningen. De fick alltså 

information om det allmänna syftet med undersökningen, men inte någon vidare beskrivning 

av frågorna som skulle ställas (Kvale & Brinkman 2009, s. 87). Detta var ett medvetet val för 

att få informanternas spontana svar på mina frågor. Informanterna fick bestämma tid och plats 

för intervjun för att det skulle passa dem så bra som möjligt. Innan intervjun försökte jag få 

informanterna så avslappnade som möjligt genom att ytterligare informera om syftet med mitt 

examensarbete och förklara att deras spontana svar önskades och att det inte fanns några 

”korrekta” svar på mina frågor. Detta gjordes för att informanterna skulle få en uppfattning av 

mig som intervjuare, och för att de skulle känna sig tryggare att dela med sig av sina tankar 

och erfarenheter. Så som Bo Johansson & Per Olov Svedner förespråkar, när man gör en 

kvalitativ intervju, spelades intervjuerna in (Johansson & Svedner 2011, s. 32). Den 

informationen gavs till informanterna och de fick, i likhet med vad Kvale & Brinkman 

förespråkar, en möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade (Kvale & Brinkman 2009, s. 

144). Dimenäs förespråkar att inleda intervjuerna genom att t.ex. prata om informantens 

namn, yrke och arbetsplats (Dimenäs 2007, s. 52), vilket också görs för att starta intervjuerna 

lite mjukt. Under intervjuerna försökte jag vara tydlig med vad jag ville veta och att lyssna 

uppmärksamt på vad informanterna hade att säga, så att de skulle känna att ett verkligt 

intresse för vad som blev sagt fanns. Eftersom intervjuerna ljudinspelades, fanns möjligheten 

att senare lyssna på dem om och om igen. Därför undveks anteckningar i så stor utsträckning 

som möjligt. Jag ville i stället få känslan av att det var ett vardagligt samtal, så att inte 

informanterna skulle känna av att jag satt och väntade på något ”rätt” svar. Efter avslutade 

intervjuer tillfrågades informanterna om det var något som de ville tillägga, ändra eller om det 

fanns någon fråga som de ville gå tillbaka till. De inspelade intervjuerna transkriberades i nära 

anslutning till intervjuerna, analyserades och sammanfattades i resultatdelen.  
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3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Enligt Kvale & Brinkman är det bra att få de ljudinspelade intervjuerna transkriberade av 

någon mer person, för att då kunna jämföra transkriberingen. Detta ökar reliabiliteten på 

undersökningen, då utskriften alltid är en tolkning av den person som transkriberar (Kvale & 

Brinkman 2009, s.200). Den möjligheten fanns dock inte. Det gick tydligt att höra vad som 

sades i de inspelade intervjuerna eftersom alla inspelningar var av god kvalitet. I 

transkriberingen var jag noga med att skriva ut var meningarna slutar eller när de blir mer 

”hängande i luften”. Jag försökte även vara noga med var jag satte ut punkt eller 

kommatecken, hur jag skrev ut när det blev tystnad, eller rent av en paus. Allt detta för att, 

som Kvale & Brinkman förespråkar, försöka öka reliabiliteten på undersökningen (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 201). 

      För att styrka reliabiliteten på min undersökning kopplar jag min undersökning till 

forskningen som Brodow (2000) genomförde 1996. Enligt Kvale & Brinkman ökar 

reliabiliteten på undersökningen när den kan kopplas till någon tidigare forskning och 

resultaten kan jämföras. De ljudinspelningar som görs under mina intervjuer ökar också 

undersökningens reliabilitet på det sättet att ledande frågor kan upptäckas, vilka eventuellt 

hade kunnat påverka informanternas svar (Kvale & Brinkman 2009, s. 263). Min bedömning, 

efter att ha lyssnat och analyserat inspelningarna, är att inga ledande frågor ställs under 

intervjuerna. Undersökningens validitet anser jag vara hög, då den ger svar på det jag avser att 

få svar på (Kvale & Brinkman 2009, s. 264). Under genomförandet av undersökningen har 

hela tiden noga överväganden gjorts, allt ifrån första stadiet fram till att noga analysera och 

tolka de resultat som kommit fram. Enligt Kvale & Brinkman visar det på god 

hantverksskicklighet, vilket validiteten av undersökningen är beroende av (Kvale & Brinkman 

2009, s. 266,268). Enligt Dimenäs ska undersökningens alla stadier kritiskt granskas och den 

som genomför undersökningen ska ha i åtanke hur själva genomförandet eventuellt kan 

påverka analysen av materialet (Dimenäs 2007, ss. 150-151), vilket jag i denna undersökning 

har gjort. Eftersom de intervjuade personerna kan välja att svara falskt på mina frågor skulle 

det kunna äventyra validiteten på resultatet. Detta har jag försökt att undvika genom att ställa 

flera frågor som kan leda mig till informanternas uppfattningar om det som undersöks. Det 

har inte funnits möjlighet att genomföra någon provintervju innan intervjuerna, vilket enligt 

Dimenäs bör göras för att öka validiteten på undersökningen. Däremot har jag fått hjälp med 

granskning av intervjufrågor och förslag på förbättringar har mottagits. För att öka 

undersökningens validitet förespråkar även Dimenäs att triangulera (Dimenäs 2007, s. 231), 

vilket det tyvärr inte funnits tid till. Genom att använda mig av strukturerade frågor när jag 
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genomförde intervjuerna ökade undersökningens validitet (Dimenäs 2007, s. 250).  

      Eftersom att denna undersökning är av kvalitativ sort kan inte slutsatsen av studiens 

resultat generaliseras över en större grupp, utan bara visa på en viss del av en gruppens 

uppfattning om det som undersöks (Patel & Davidson 2011, s. 108-109).  

3.4 Etiska överväganden 
För att visa respekt för de informanter som deltagit i denna undersökning har arbetet, i 

enlighet med vad Per Olov Svedner förespråkar, följt de forskningsetiska anvisningar som 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utarbetat (Svedner 2011, s. 20).  

      Eftersom Dimenäs förklarar att den enskilde forskarens eget ansvar aldrig går att bortse 

ifrån, har det gjorts noga överväganden om hur undersökningens kunskapsmässiga värde 

ställer sig gentemot de konsekvenser denna studie har för de informanter som deltagit. 

Dimenäs lyfter att kravet på relevant forskning inom skolan är starkt (Dimenäs, 2007, s. 27), 

och vetenskapsrådet förespråkar att forskning som kan bidra till att människors fördomar 

undanröjs och deras kunskaper bli rikare behövs (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Därför anser 

jag att forskningskravet väger tungt för denna undersökning. Varje forskningsprojekt måste ta 

hänsyn till individskyddskravet, vilket också gäller studenters arbeten inom olika utbildningar 

(Dimenäs, 2007, s. 26). För att skydda de individer som deltar i undersökning har de fyra 

huvudkraven som individskyddskravet är indelat i följts. De rekommendationer som 

Vetenskapsrådet anser angelägna under forskningen genomförande har också följts under 

arbetets gång. I enlighet med informationskravet har alla informanter informerats om 

forskningens syfte. De har fått information om vilken uppgift de har i undersökningen och 

vilka villkor som gäller när de deltar i studien som informanter. All den information som 

kunde ha varit relevant för informantens beslut om att delta i studien presenterades innan 

undersökningen påbörjades. Vetenskapsrådets rekommendationer om att informera om var 

forskningsresultatet kommer att publiceras, gavs också till informanterna i 

förhandsinformationen. Uppgifter gavs om projektansvariges namn och att den undersökning 

som de kommer att ingå i är en del av det examensarbete som jag skriver. Vid intervju som 

metod är informanterna huvudsakligen aktiva, och behöver då enligt Vetenskapsrådet ges den 

förhandsinformation som nämnts ovan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

      Innan studien påbörjades inhämtades informanternas samtycke, vilket alltid ska göras i 

undersökningar där deltagarna gör en aktiv insats. Innan samtycke gavs fick informanterna 

information om att de själva kunde bestämma hur länge och på vilka villkor de skulle delta. 

Alla informanter hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville. Informerat samtycke 
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innebär att alla informanter deltar frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). I enlighet med 

vad Monica Dalen förespråkar så kunde de som medverkat i undersökningen ha valt att 

avbryta sin medverkan utan att det skulle ha medfört några negativa följder för dem (Dalen, 

2015, s. 25), vilket informanterna informerades om. Om en informant ville avsluta sitt 

deltagande kunde hen välja om det redan insamlade materialet fick användas i studien eller 

inte. Detta för att skapa en trygghet hos informanterna som ville delta. I enlighet med 

vetenskapsrådets rekommendationer kunde alla deltagare som ville avbryta sin medverkan 

och även välja att strykas ur forskningsmaterialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Alla 

uppgifter om deltagarna i undersökningen har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Personliga uppgifter har avidentifierats och i det forskningsresultat som 

presenteras kan inte individer och platser identifieras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I den 

färdiga rapporten bör inte pedagogerna som intervjuats gå att identifiera, och inte heller vilka 

skolor dessa pedagoger arbetar på (Svedner, 2011, s. 20). De ljudinspelningar och 

anteckningar som gjorts i samband med intervjuerna har också förvarats så att inga obehöriga 

kan ta del av dem, vilket alla informanter blivit informerade om innan intervjuerna.  

Johansson & Svedner nämner att det är viktigt att informera informanterna om att de 

ljudinspelningar som gjorts kommer att förstöras när intervjuerna är bearbetade och 

redovisade, vilket informanterna i denna studie blev (Johansson & Svedner 2010, s. 32). 

Risken för att individer kan identifieras är något som beaktats (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13), 

då personer i min närhet eventuellt kan dra slutsatser om vilka personer som deltagit i min 

forskning. Men detta är ytterst små risker, då allt material enbart behandlats av mig. En 

avvägning av värdet av undersökningen, och om det eventuellt skulle kunna få negativa 

konsekvenser för någon informant vid en eventuell oavsiktlig identifiering har gjorts. Beslut 

togs att redovisningen av resultatet inte anses vara av så etiskt känslig karaktär så att det 

skulle ge några negativa konsekvenser för någon informant. Denna risk för identifiering av 

informanter är också något som diskuterats med informanterna, och ett godkännande har fåtts 

av dem, vilket Kvale & Brinkmann förespråkar (Kvale & Brinkman 2009, 88).  

      Vid utskrift av det material som samlats in har jag att sett till att min text är lojal mot mina 

informanters uttalanden under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). Tankar har 

ägnats åt de konsekvenser som undersökning kan få för den yrkesgrupp som informanterna 

representerar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90), och jag anser att undersökningens resultat är 

av värde för hela yrkesgruppen. I undersökning har så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt 

försökt uppnås genom att publicera resultatet så korrekt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 91).  De informanter som deltog i undersökningen fick information om att 
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intervjuerna som gjorts, och som utgör underlaget i undersökningen, enbart används till detta 

undersökningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
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4 Resultat 

Jag började med att göra en transkribering där de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant, 

med undantag för sådant som kommit med i inspelningen som inte var relevant för 

undersökningen, som t.ex. personliga artighetsfraser mellan mig och informanterna. Utifrån 

det transkriberade materialet gjordes en sammanställning av resultatet på alla intervjufrågor, 

vilka presenteras här nedan. Först kommer en presentation av de informanter som deltagit i 

undersökning för att ge svar på de tre första intervjufrågorna.  

Lärare A – Klasslärare i årskurs 3. Har arbetat som lärare i 10 år och är i 35-årsåldern. 

Behörig lärare från 0-12 år inom vissa ämnen. Har arbetat på en skola.  

Lärare B- Lärare i förskoleklass. Har varit utbildad sedan 2012, jobbat som klasslärare i 2,5 

år och är i 28-årsåldern. Behörig lärare i F-6. Har arbetat på en skola som fast anställd. 

Lärare C- Speciallärare på lågstadiet, tidigare jobbat som klasslärare i årskurs 1-3. Har varit 

verksam lärare i 27 år och är i 55-årsåldern. Är utbildad lågstadielärare och har arbetat på ett 

antal olika skolor. 

Lärare D- Klasslärare i årskurs 2. Har arbetat som lärare i ca. fem år och är i 30-årsåldern. 

Behörig lärare i F-6. Har arbetat på två olika skolor. 

Lärare E-  Klasslärare i en åldersblandad klass år 1-2. Utbildad lågstadielärare som arbetat i 

ca.28 år och är i 50- årsåldern. Har arbetat på två olika skolor. 

Lärare F-  Klasslärare i årskurs 3. Behörig lärare F-6 som arbetat som lärare i fyra år och är i 

30-årsåldern. Har arbetat på tre olika skolor. 

Redovisning av intervjufrågorna 

• I styrdokumenten anges vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. Vilka krav tycker du det centrala innehållet i svenska, årskurs 1-3, 

ställer på vad som ska undervisas i vad gäller grammatisk? 

Lärare C och D tycker inte att det centrala innehållet ställer speciellt höga krav på 

undervisningen i grammatik. Lärare A och E tycker det centrala innehållet är tydligt, men i 

likhet med lärare C och D, nämner de att grammatikdelen inte är så stor del av det centrala 

innehållet och att kraven inte är så stora på lågstadiet. Lärare F tycker inte att det centrala 

innehållet är tydligt vad gäller vad som ska undervisas i grammatik. Lärare B, C, och D anser 
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sig dåligt insatta i läroplanen. Lärare A, C, D och E uttrycker en osäkerhet om vad som 

innefattas i begreppet grammatik.  

• Om du fick uppgiften att förklara för någon vad grammatik är, hur skulle du beskriva 

det? 

Lärare C och E förklarar grammatik som språkets uppbyggnad. Lärare E förklarar också 

grammatiken som regler och mönster i hur man talar och skriver, vilket också lärare A, D och 

F gör. Lärare A förklarar också begreppet grammatik som regler kring språkriktighet. 

Meningsbyggnad, punkt, stor bokstav och bokstäverna är något som lärare B talar om som 

grammatik. Lärare D nämner också att ordklasser är grammatik. 

• I det centrala innehållet i svenska finns i de flesta fall en progression i innehållet och 

svårighetsgraden ökar med stigande ålder. När anser du det lämpligt att påbörja 

undervisningen i grammatik? 

Lärare A, B, C, D och E nämner att de inte tycker att det finns någon speciell ålder som är 

lämplig att påbörja grammatikundervisningen, och menar då att den redan kan påbörjas i 

förskolan. Lärare E nämner också att barn redan har grammatiska kunskaper innan de börjar 

skolan. Lärare F säger att, i skolans värld, så ska grammatikundervisningen påbörjas i 

förskoleklass. Lärare B tycker att det är lämpligt att använda olika begrepp redan i 

förskoleklass, men utan att förklara dem ingående. Hen menar då att de är mer bekanta med 

dessa begrepp när de senare stöter på dem i undervisningen. Lärare A, C, D och E nämner att 

de inte tycker att det är lämpligt att presentera begrepp och regler så tidigt i 

grammatikundervisningen, utan tycker mer att det handlar om att rätta eleverna och till 

exempel lägga rätt ord i munnen på dem. 

• Vilka läromedel använder du i grammatikundervisningen? 

Lärare A, C, D och E säger att de plockar material från olika läromedel för att tillgodose alla 

elevers behov. De vill också använda olika material för att kunna behandla samma område 

fast på olika sätt. Lärare B nämner att den kommun som hen arbetar i vill att man använder 

material från Bornholmsmodellen, men detta material är enligt hen inte passande då hens 

elever befinner sig längre fram i sina kunskaper än vad materialet kräver. Därför plockar även 

hen material från olika läromedel. Lärare F förklarar att hen inte använder något speciellt 

läromedel för just grammatikundervisningen, utan tycker att grammatik dyker upp till och 

från i de läromedel som hen använder i svenskundervisningen. Lärare C tycker att läromedlen 
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lägger för lite fokus på grammatik, och i de flesta fall handlar det då om substantiv, adjektiv 

och verb.   

Nedan har jag valt att redovisa resultatet från två frågor samtidigt, eftersom de ligger väldigt 

nära varandra och att vissa informanter svarade samma sak på båda frågorna.  

• På vilket sätt undervisar du i grammatik? Vilka metoder använder du och hur ser 

undervisningen ut i praktiken? 

• På vilket sätt arbetar du med att bygga upp de grammatiska kunskaperna hos dina 

elever? 

Lärare A använder sig av upprepad träning i grammatikundervisningen och försöker även att 

använda sig av de olika sinnena för att undervisningen ska passa alla. Hen använder sig också 

av metoden EPA, där hen varierar mellan att låta eleverna arbeta enskilt, i par eller 

tillsammans. Förkortningen EPA står just för enskilt, par och alla. För att bygga upp de 

grammatiska kunskaperna hos sina elever använder hen ett formativt bedömningssätt under 

arbetets gång i både svenskan och de andra ämnena. Lärare B använder Bornholmsmodellen, 

även om hen tycker det är flummigt och frångår modellen så gott det går. Men för övrigt 

använder hen ingen speciell metod, och de grammatiska kunskaperna byggs upp 

genomgående i det vardagliga, som t.ex. att hen ljudar ut orden när hon skriver på tavlan och 

säger att det ska vara storpunk i början av en mening och punkt i slutet. Lärare C säger att 

arbetssättet varierar beroende på vad som behandlas. Tränar man till exempel 

meningsbyggnad så befinner sig eleverna oftast på väldigt olika nivåer, och då är det kanske 

lättare att utgå ifrån en text, med andra ord att jobba individuellt. Om undervisningen istället 

handlar om ordklasser och hur man till exempel böjer ett verb, då är det mer lämpligt med 

klassundervisning. Lärare D nämner också att undervisningens innehåll avgör vilket arbetssätt 

hen väljer. Om hen till exempel går igenom något nytt så passar det bra att stå framför klassen 

och undervisa, alltså katederundervisning. I andra fall tycker hen att eleverna kan arbeta 

enskilt eller i grupp. För att bygga upp de grammatiska kunskaperna tycker hen att det är bra 

med mycket upprepande träning och att försöka lära med de olika sinnena. Att vara lyhörd för 

elevernas behov tycker lärare E är viktigt, och anpassar sin undervisning efter klassens behov 

istället för att använda sig av några speciella arbetssätt eller metoder. Men informanten 

nämner också att det blir en del katederundervisning när man till exempel presenterar 

ordklasserna. För att bygga upp de grammatiska kunskaperna behövs mycket träning. Lärare 

F säger att hen inte har några speciella lektioner när hen undervisar i grammatik, utan det går 
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in i svenskundervisningen hela tiden. Det som hen nämner som ett arbetssätt som hon 

använder i sin klass är arbetsscheman. Varje elev har ett eget och individuellt arbetsschema 

som är anpassat till den nivå som eleven befinner sig på.  

• Hur motiverar du grammatikundervisningen för dina elever? Och eventuellt också för 

elevernas vårdnadshavare? 

Lärare C, D och E uttrycker att de aldrig upplevt att de behöver motivera 

grammatikundervisningen för sina elever. Elever på lågstadiet är enligt dem ofta väldigt 

motiverade att lära sig. Som motivering till elever och vårdnadshavare nämner lärare D, E och 

F kommunikation som det viktigaste. De tycker att det bör vara motiverande att kunna göra 

sig förstådda och förstå andra människor i samhället vi lever i. Lärare B tycker att en bra 

motivering till grammatikundervisningen, som kan ges både till elever och vårdnadshavare på 

lågstadiet, är för att de ska klara av fortsatta studier, både i grundskolan, gymnasiet och senare 

eventuellt universitetsstudier. Lärare A brukar motivera grammatikundervisningen genom att 

försöka få eleverna att se nyttan av att kunna grammatik när man skriver en text, och hur svårt 

det blir för den som ska läsa en text om den inte är grammatiskt korrekt. Lärare A skulle, inför 

vårdnadshavarna, motivera grammatikundervisningen med att det står i läroplanen. Hen har 

ställt sig frågan själv, alltså motiveringen till grammatiken. Hen har funderat på 

grammatikundervisningens nytta i dagens samhälle där förmodligen ingen elev i framtiden 

kommer att skriva några längre texter för hand. Allt skrivande kommer förmodligen att ske 

med hjälp av dator och de har stavningskontroll. Hen säger att det skulle hen kunna stå för vid 

en eventuell förfrågan om grammatikundervisningen från en vårdnadshavare, men att det inte 

har någon betydelse vad hen anser, utan hänvisa till det som står i läroplanen. Lärare D 

nämner också läroplanen som en motivering till grammatikundervisningen. En annan 

motivering för grammatikundervisningen, som lärare C och E motiverar sina elever med och 

lärare C, D och E motiverar vårdnadshavarna med, är att det är lättare att lära sig ett nytt språk 

om man kan grammatiken i sitt modersmål. Lärare A:s kommentar om stavningskontroll har 

liten koppling till just grammatik. 

• Vilket skulle du säga är det viktigaste argumentet till att undervisa i grammatik? 

Lärare A, B, D och F talar om grammatikens betydelse för att kunna kommunicera i tal och 

skrift i vardagliga situationer. Främmandespråksargumentet nämns av lärare C, D och E när 

de ska argumentera för grammatikundervisningen. Lärare C, D och E argumenterar även för 

grammatikundervisningen med att det är bra att ha förståelse för språkets uppbyggnad. Lärare 
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A menar att ett argument är att det står i läroplanen, men denne nämner också argumentet 

språkriktighet i hur du skriver, talar och läser.  

4.1 Analys 
Utifrån mina frågeställningar har jag nedan gjort en analys av det insamlade materialet för att 

kunna se vissa mönster i svaren.  

      De intervjufrågor som kopplas till första frågan, om hur lärare definierar grammatik, är, 

fråga 4 och 5. 

      Eftersom fyra informanter utav sex uttrycker en viss osäkerhet i vad som innefattas i 

begreppet grammatik och tre säger sig vara dåligt insatta i läroplanen inom området 

grammatik, blir det svårare att analysera svaren på fråga fyra. 

       Fyra av sex informanter säger att de inte tycker att det centrala innehållet ställer så stora 

krav på grammatikundervisningen, vilket går emot vad Boström & Josefsson menar, att 

grammatikmomentet har ett tydligt stöd i läroplanen (Boström & Josefssson 2006, s. 24). 

Detta uttalande bygger förvisso inte på nuvarande läroplan eftersom boken är från 2006. Men 

det syns även i dagens läroplan att grammatikundervisningen har ett tydligt stöd. I 

syftestexten går det att läsa att ”undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 2011, s. 222). 

      Lundin lyfter fram fyra olika sätt att tolka grammatiken (Lundin 2014, ss. 25-26), och 

utifrån dessa drar jag slutsatsen att de pedagoger som jag intervjuat tolkar grammatiken som 

ett mönster eller struktur och som ett regelverk för språkbruk. 

       Lundin lyfter fram fyra olika grammatiska teorier som fått mest genomslag inom 

språkforskning, nämligen strukturalismen, frasstrukturgrammatiken, den generativa 

grammatiken och den funktionella grammatiken (Lundin 2014, ss. 28-31). Det finns inget 

tydligt enhetligt svar som skulle kunna visa hur pedagogerna i undersökningen på ett 

grundläggande sätt ser på grammatik, språket och språkutveckling. En blandning av olika 

teorier kan istället ses i deras svar. Fyra informanter beskriver grammatiken som regler och 

mönster i hur man talar, och strukturalisterna var i första hand intresserade av det talade 

språket. En informant beskriver grammatik som meningsbyggnad, vilket är i likhet med 

frasstrukturgrammatiken, vilken har frasen och meningsbyggnaden i fokus. Liknelser med den 

generativa grammatiken är att informanterna benämner grammatik som regler i hur man 

skriver, använder stor bokstav och punkt och formar bokstäverna. Liknelser finns också med 

den funktionella grammatiken där kommunikation är viktigt när man talar om grammatik. 

Detta kan man svagt se i svaren på intervjufråga fem, men det blir mer tydlig när analysen av 
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svaret på fråga tio och elva redovisas. Lundin talar om den traditionella grammatiken, som är 

en blandning av de olika grammatiska teorierna (Lundin 2014, s. 26), vilket då skulle innebära 

att ett traditionellt sätt att se på grammatiken råder bland undersökningens informanter.         

      Intervjufrågorna 6, 7, 8 och 9 kopplas till frågan om hur pedagoger anser att man ska 

undervisa i grammatik. 

      Alla informanter verkar överens om att grammatikundervisningen bör börja i förskolan, 

även om en informant benämner det som att ”i skolans värld” ska grammatikundervisningen 

påbörjas i förskoleklass. En informant tycker att barn redan innan skolålder har bra 

grammatiska kunskaper. Slutsatsen av det kan liknas med det som Boström & Jossefson 

benämner som den inre grammatiken (Boström & Josefsson 2006, ss. 10, 126). 

       Bara en pedagog tycker att det är viktigt att presentera begrepp i grammatiken i en tidig 

ålder. Slutsatsen är att hen tycker att det är viktigt att eleverna känner till dessa begrepp för att 

förstå dem bättre och med hjälp av dem kunna diskutera språket när de kommer upp på 

mellanstadiet. Enligt Boström & Josefsson är det viktigt att tillägna sig kunskaper i 

grammatiska termer för att just kunna tala om språket, alltså att ge eleverna en metaspråklig 

kompetens (Boström & Josefsson 2006, s. 30).  

      Att fem av sex pedagoger plockar material från olika läromedel för att göra 

grammatikundervisningen individuell och för att behandla samma sak på lite olika sätt, gör att 

jag drar slutsatsen att ingen av dem tycker att de funnit något läromedel som de anser är helt 

och hållet lämpat att enbart använda sig av i grammatikundervisningen. Även Lundin talar om 

att det inte är bra att följa enbart ett läromedel när man undervisar i och om grammatik, då 

dessa ofta har en föråldrad terminologi (Lundin 2014, s. 62). Pedagogernas vilja att variera 

undervisningsmaterialet stämmer även väl överens med Boström & Josefssons 

rekommendationer att om att ett varierat undervisningsmaterial är att rekommendera 

(Boström & Josefsson 2006, s. 93). Att en pedagog antyder att de flesta läromedel lägger 

väldigt lite fokus på grammatik och att det som tas upp ofta är substantiv, verb och adjektiv, 

visar på, som Boström & Josefsson påpekar, att de flesta läromedel har ett analytiskt upplägg, 

där man går från delarna till helheten (Boström & Josefsson 2006, s. 91).  

      Boström & Josefsson lyfter även fram de olika sinnena som ett hjälpmedel för att tillägna 

sig de grammatiska kunskaperna på ett effektivt sätt (Boström & Josefsson 2006, s. 69). 

Några av de intervjuade pedagogerna använder sig av de olika sinnena i sin undervisning i 

grammatik och min slutsats är att de gör det just för att det anser att det är ett effektivt sätt att 

ge alla elever en möjlighet att tillägna sig kunskapen på det sätt som bäst lämpar sig för just 

dem. 
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       Formativ bedömning tas också upp som en del i att befästa elevernas grammatiska 

kunskaper, och då genomgående i skolvardagen och i alla ämnen. Av svaren att döma verkar 

pedagogerna tycka att grammatikundervisningen ska genomsyra hela undervisningen och inte 

enbart behandlas under ”grammatiklektioner”. Svaret om formativ bedömning går också att 

koppla till vad Boström & Josefsson tar upp som viktiga saker att tänka på i undervisningen i 

grammatik och i all annan undervisning med, så som att veta var eleverna befinner sig, att 

veta vart eleverna är på väg och att veta hur de ska ta sig dit (Boström & Josefsson 2006, s. 

95). 

       Informanternas svar går att tyda som att de både använder sig av deduktiv 

grammatikundervisning, när de t.ex. undervisar i ordklasserna, och induktiv 

grammatikundervisning när de t.ex. undervisar i meningsbyggnad, där eleverna själva kan 

utgå från en text för att själva upptäcka grammatiska regler. Enligt Boström & Josefsson är 

ingen av dessa metoder bättre eller sämre än någon annan (Boström & Josefsson 2006, s. 98). 

Den pedagog som gjort arbetsscheman åt sina elever verkar, i likhet med Boström & 

Josefsson, ha förståelse för att individuell grammatikundervisning ger goda resultat för 

elevers inlärning (Boström & Josefsson 2006, s. 115).  

      Intervjufrågorna 10 och 11 kopplar jag till min fråga om varför det ska undervisas om 

grammatik i skolan. 

       I enlighet med analysen av frågan om hur pedagogerna motiverar/ argumenterar 

grammatikundervisningen för sina elever och vårdnadshavare verkar kommunikation och 

främmandespråksargumentet vara det som väger tyngst. Boström & Josefsson menar också att 

främmandespråksargumentet är ett argument som oftast kommer upp när man ska motivera 

grammatikundervisningen (Boström & Josefsson 2006, s. 32). Nilsson talar om att 

främmandespråksargumentet fortfarande kan legitimera grammatikundervisningen (Nilsson 

2000, s. 23).  

      Enligt Boström & Josefsson är språket vårt viktigaste kommunikationsmedel (Boström & 

Josefsson 2006, s. 34). Det verkar även informanterna i den här undersökningen tycka. De 

tycker att det är viktigt med grammatikundervisningen eftersom det ger en förståelse av hur 

språket är uppbyggt och det gör det i sin tur lättare göra sig förstådd och förstå i 

kommunikationen med andra människor i tal och skrift.  

      Ett argument för grammatikundervisningen, som två informanter lyft fram, är att det står i 

läroplanen. Den ene av dessa informanter lyfter fram denna motivering på ett sådant sätt att 

det självklart finns betydligt bättre motiveringar för grammatikundervisningen, men tycker 

ändå att just att det står i läroplanen också är en motivering. Den andra menar detta på ett mer 
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allvarligare sätt, då hen själv ställt sig frågande varför grammatikundervisningen ska få ta 

plats i undervisningen. Hen klargör ändå att grammatikundervisningen givetvis inte bör tas 

bort, men att det absolut inte behöver ges mer utrymme.  

      Personlig utveckling ges också som en motivering för grammatikundervisningen, men då 

inte i den bemärkelsen som är ett av de argument som Boström & Josefsson presenterar. De 

presenterar argumentet personlig utveckling som att grammatikundervisningen kan ge 

personlighetsutvecklande färdigheter på det sättet att man får mer kännedom om sig själv som 

person om man har goda kunskaper i grammatik (Boström & Josefsson 2006, s. 30-31). 

Analysen av det här svaret visar mer på att pedagogen anser att det är 

personlighetsutvecklande på det sättet att eleven blir mer rustad för kommande studier både i 

grundskolan och till högre studier senare i livet. 

Sammanfattning av analys till mina tre frågeställningar: 

• Hur definierar pedagoger grammatik?       

Lärare A definierar begreppet grammatik som regler kring språkriktighet. Lärare C och E 

förklarar grammatik som språkets uppbyggnad. Lärare A, D, E och F definierar grammatik 

som regler och mönster i hur man talar och skriver. Lärare B säger att meningsbyggnad, punkt 

och stor bokstav är grammatik.  

• Hur anser pedagoger att undervisningen i grammatik ska bedrivas?       

 Lärare A, B, C, D och E plocka material från olika läromedel för att variera undervisningen. 

Lärare F använder inget speciellt material för grammatikundervisningen. Lärare A och D 

använder sig av upprepad träning vid undervisningen i grammatik och tar hjälp av elevernas 

starkaste sinnen. Lärare A, C, D och E använder sig av ett varierat undervisningssätt beroende 

på vilket område som undervisas. Lärare B använder till viss del bornholmsmodellen. Lärare 

E och F tycker det är viktigt att vara lyhörd i undervisningen och att göra den 

individanpassad. För att bygga upp de grammatiska kunskaperna använder sig lärare A av ett 

formativt bedömningssätt under arbetets gång.  

• Varför ska undervisas i grammatik i skolan? Vilka är de starkaste argumenten? 

Lärare A, B, D och F nämner grammatikens betydelse för att kunna kommunicera i tal och 

skrift i vardagen. Lärare C, D och E nämner främmandespråksargumentet som viktigt. Lärare 

C, D och E säger att de tycker att det är viktigt att ha förståelse för språkets uppbyggnad. 

Lärare A vill även argumentera för grammatiken med att det står i läroplanen.  
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5 Diskussion 
Genom analysen av intervjufrågorna i undersökningen drogs slutsatsen att pedagogerna 

definierar grammatik som regler eller strukturer, vilket Boström & Josefsson benämner som 

”den förklarande grammatiken” (Boström & Josefsson 2006, s. 9). Pedagogerna såg också 

grammatiken som ett regelverk för språkbruk, vilket man enligt Boström & Josefsson 

benämner som normativ grammatik (Boström & Josefsson 2006, s. 18, 128). En av 

pedagogerna ser på grammatik som den inre grammatiken. Enligt Lundin använder vi oss av 

denna omedvetna inre grammatik hela tiden (Lundin 2014, s. 11). Med det i åtanke kan det 

tyckas märkligt att enbart en av de intervjuade pedagogerna belyser detta sätt att se på 

grammatiken.  

      Det kan också anses en aning oroväckande att svarsresultaten visar att endast en pedagog 

tycker det är viktigt att i tidig ålder lyfta in grammatiska begrepp för att ge eleverna ett språk 

för att kunna diskutera språket, alltså metaspråkliga kunskaper. Enligt Boström & Josefsson 

behövs de grammatiska termerna om eleverna ska kunna tala om språket och de benämner 

denna betydelse av grammatiken som ” en beskrivning av den inre grammatiken” (Boström & 

Josefsson 2006, ss. 12, 30). Nilsson lyfter fram att metaspråksargumentet, enligt 

språkforskare, är ett av de argument som fortfarande är giltigt att motivera 

grammatikundervisningen med (Nilsson 2000, s. 23). Därav kan det tyckas att det borde varit 

fler av informanterna som skulle ha reflekterat kring begreppet ”beskrivning av den inre 

grammatiken”.  

      I den undersökning som Brodow genomförde 1996 tycker informanterna inte att det är så 

viktigt att definiera vad grammatik är, utan tycker hellre att man ska inrikta sig på vad de 

grammatiska kunskaperna kan användas till (Brodow 2000, s. 71). Det kan jag anse som lite 

märkligt då forskning visar på att det är viktigt att ha en uppfattning om vad grammatik är för 

att kunna undervisa och motivera grammatik. I min undersökning försöker pedagogerna att 

definiera vad grammatik är, även om flera av dem blir osäkra och har svårt att få en klar bild 

för sig vad som innefattas av begreppet grammatik. Boström & Josefsson belyser vikten av att 

ha en rimlig uppfattning av vad som innefattas i begreppet grammatik om pedagoger ska 

kunna motivera grammatikundervisningen i skolan (Boström & Josefsson 2006, s. 9). I 

undersökningens teorianknytning, första stycket, lyfts fram att frågorna vad, hur och varför 

hör ihop, och Boström & Josefsson belyser vikten av att veta vad grammatik är för att 

överhuvudtaget kunna svara på hur och varför frågan (Boström och Josefsson 2006, s. 9). 

Med tanke på det hade det varit önskvärt att ha fått ett utförligare svar från de informanter 

som deltog i undersökningen. Det skulle eventuellt ha getts utförligare svar om informanterna 
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fått alla intervjufrågorna en tid före intervjun för att kunna tänka och reflektera kring frågorna 

innan. Men samtidigt så var undersökningens syfte att få pedagogernas spontana svar, utan att 

de på något sätt skulle kunna bli påverkade av någon annans tankar innan. Lundin påpekar 

också att språkvetenskapen är ett stort område, och att det knappast anses rimligt att en 

pedagog ska ha samma kunskap om språket som en språkforskare (Lundin 2014, s. 9). Med 

tanke på detta uttalandet går det att förstå att undersökningens informanter inte kan ge alla de 

förklaringar och tolkningar som läggs in i begreppet grammatik (och som presenteras i 

teoridelen). Syftet med undersökningen var inte heller att pedagogerna skulle definiera 

grammatik som språkforskarna gör, utan syftet var att få veta vad verksamma pedagoger 

innefattar i begreppet grammatik.   

      Analysen av informanternas svar visar på att alla informanter tycker det är lämpligt att 

påbörja den grammatiska undervisningen helst redan i förskolan. Men det är bara en 

informant som påpekar att barn har mycket kunskaper om grammatik redan innan skolåldern. 

Informanten benämner inte detta som ”den inre grammatiken” eller som ”hjärnans 

grammatik” som Boström & Josefsson gör (Boström & Josefsson 2006, s. 117), men analysen 

av hens svar pekar på att det är just det hen menar. Med tanke på att Boström & Josefsson 

belyser vikten av att skolan gör den inre grammatiken synlig för eleverna, och att de förklarar 

för eleverna att de alla har en förståelse för grammatiken i detta första stadie (Boström & 

Josefsson 2006, s. 11), så hade det varit önskvärt att fler informanter betonat vikten av att ta 

vara på barnens inre grammatik. 

      Undersökningens informanter nämner alla utom en att de plockar material från olika 

läromedel till grammatikundervisningen, medan enbart en menar att hen inte använder något 

särskilt plockat material för just grammatikundervisning, utan att de läromedel hen använder i 

svenskundervisningen har inslag av grammatik. Lundin förespråkar att man inte ska fastna vid 

något speciellt läromedel då de oftast anses ha en föråldrad terminologi (Lundin 2014, s. 62). 

Att plocka olika material är alltså att föredra, men vid analysen av dessa svar kan det också 

ses som att pedagogerna särskiljer grammatikundervisningen från den ”andra 

svenskundervisningen” vilket ytterligare skulle kunna visa på svårigheten att veta vad som 

ska läggas in i begreppet grammatik. Kanske svårigheten att definiera vad som är grammatik 

och vad som är den ”andra svenskundervisningen” ställer till det när man ska svara på frågan 

om vilket läromedel som man använder i grammatikundervisningen. Det var i och för sig 

också meningen med frågorna, att de skulle leda mig till att förstå hur informanterna 

definierar just grammatik, hur de undervisar i grammatik och varför man ska undervisa i 

grammatik.  
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      Enbart två informanter nämner att de använder de olika sinnena när de ska befästa de 

grammatiska kunskaperna, vilket kan anses synd eftersom Boström & Josefsson lyfter fram 

vilken hjälp det kan vara för eleverna att befästa de grammatiska kunskaperna genom att 

undervisningen sker med hjälp av de olika sinnena (Boström & Josefsson 2006, s. 69). Jag 

anser det extra viktigt att använda de olika sinnena i den tidiga grammatiska undervisningen 

för att alla elever ska ges de rätta förutsättningarna för inlärning. Det finns även en mängd 

olika undervisningssätt tillgängliga för att tillämpa de olika sinnena, så som att forma 

bokstäver i sand, bygga bokstäver med modellera, lyssna eller se på filmer eller sjunga 

ramsor. Formativ bedömning är något som också dyker upp som svar av enbart en pedagog, 

men som kan tyckas skulle ha nämnts av fler av informanterna med tanke på att den formativa 

bedömningen är väldig aktuell i dagens skola. Frågan är om fler pedagoger menar att de 

använder sig av formativ bedömning för att befästa de grammatiska kunskaperna även om de 

inte rent ut använder sig av den formuleringen. Eftersom informant B nämner att de 

grammatiska kunskaperna ska undervisas och befästas i det genomgående och vardagliga i all 

svenskundervisning kopplar jag i alla fall hens svar till den formativa bedömningen. Det är 

bara något som kan spekuleras om, men det är en möjlighet att det kan kopplas till formativ 

bedömning. Håkansson & Sundberg belyser vikten som den framåtsyftande formativa 

bedömningen har på elevernas inlärning (Håkansson & Sundberg 2012, s. 268).  

      De var två informanter som ville argumentera för grammatikundervisningen med att det 

står i läroplanen. Ingen av de två informanterna ger detta som enda argument, vilket kan anses 

bra eftersom nyttan med grammatikundervisning också har stöd i den forskning som finns. 

Boström & Josefsson förespråkar att styrdokumenten ska vara en självklar utgångspunkt i 

skolans arbete (Boström & Josefsson 2006, s. 24). I syftestexten i svenska står också varför 

svenskämnet ska finnas i skolan (Skolverket 2011, s. 222).  Därför hade det varit önskvärt att 

det varit fler informanter som nämnt läroplanen som ett argument till 

grammatikundervisningen. 

      De andra argumenten som informanterna nämnde var främmandespråksargumentet, att 

kunna kommunicera med andra människor i tal och skrift, lära sig språkets uppbyggnad och 

för den personliga utvecklingen, och då i den meningen att få goda grammatiska kunskaper 

inför kommande studier. Argumentet för att få metaspråklig kompetens nämns alltså inte av 

någon informant, vilket kan anses märkligt eftersom Nilsson påpekar att språkforskare anger 

detta som ett av de giltiga argumenten för grammatikundervisningen (Nilsson 2000, ss. 23-

24).  
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5.1 Slutsats 

Jag skulle vilja påstå att man av denna undersökning kan dra slutsatsen att det kan vara svårt 

att sätta ord på sådant som man i vardagen kanske anser sig kunna. Resonemanget som 

undersökningens informanter för, visar på att de har ett sätt att definiera grammatik och att de 

funnit ett arbetssätt som gör att de tycker att deras grammatikundervisning fungerar på ett 

tillfredställande sätt. Det är däremot svårt för dem att ge förklaringar på hur de definierar 

grammatik, förklara hur de undervisar i grammatik samt hur de tycker att 

grammatikundervisningen ska motiveras. Som nämnts tidigare hade det säkerligen varit 

lättare för dem att svara på dessa frågor om de fått intervjufrågorna i förväg och kunnat 

förbereda sig, men undersökningens syfte var att få informanternas spontana svar, utan yttre 

påverkan. Dessutom hade alla informanter fått information om att intervjuerna handlade hur 

lärare definierar grammatik, undervisar i grammatik och hur de argumenterar i grammatik. De 

hade alltså inte fått de exakta intervjufrågorna, men de hade fått undersökningens huvudfrågor 

innan intervjuerna. 

      Det tycks som att det som genomgående gjorde det svårt att svara på frågorna var just hur 

begreppet grammatik ska definieras. Som Boström & Josefsson förklarar behövs det en god 

uppfattning av vad grammatik är innan det går att svara på hur man ska undervisa i och 

argumentera för grammatiken (Boström & Josefsson 2006, s. 9). Med tanke på alla sätt att 

tolka grammatik som litteraturen presenterat finns en förståelse för svårigheten att definiera 

grammatik. Om pedagogerna inte har helt klart för sig hur de ska definiera grammatik och vad 

som innefattas i begreppet grammatik blir de resterande frågorna svåra att svara på. Men 

informanterna ger förslag på hur grammatik kan definieras, hur grammatikundervisningen kan 

bedrivas och hur man kan argumentera för grammatikundervisningen på ett sätt som delvis 

stämmer överens med den litteratur som tas upp i forskningsöversikten.  

      Även om pedagogerna kan anses ha en fungerande grammatikundervisning och kännedom 

om hur man ska definiera grammatik, så är min slutsats att den inställning till grammatik som 

ligger till grund för denna undersökning faktiskt finns bland pedagoger, nämligen att 

grammatik är något avskilt från ”den andra” svenskundervisningen. Eller jag skulle snarare 

vilja påstå att det i ena stunden känns som om grammatik är något som ska finnas i det 

vardagliga och genomgående i all undervisning, medan det i nästa stund känns som något 

avskilt som ska behandlas vid vissa tillfällen.  
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5.2 Vidare frågor 
Det är svårt att sätta ord på några ytterligare frågor som lämnats obesvarade under 

undersökningens gång. Däremot verkar det behövas ytterligare forskning på hur pedagoger 

definierar grammatik, hur de anser att undervisningen i och om grammatik ska genomföras 

och vilka argument som kan ges för grammatikundervisningen. Möjligtvis är dessa områden 

alldeles för stora för att undersöka i en sådan här begränsad undersökning. Det optimala hade 

kanske varit att behandla bara ett av dessa områden i undersökningen för att kunna få en 

djupare förståelse för området och ett bättre resultat. Det hade också varit intressant att få 

elevernas perspektiv på grammatiken, vilket kanske skulle ha kunnat undersökas genom 

enkäter eller obserationer.   
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Bilaga 1(1) 

1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur många olika skolor har du arbetat på? 

4. I styrdokumenten anges vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. Vilka krav tycker du det centrala innehållet i svenska för 

årskurs 1-3 ställer på vad som ska undervisas i vad gäller grammatisk? 

5. Om du fick uppgiften att förklara för någon vad grammatik är, hur skulle du 

beskriva det? 

6. I det centrala innehållet i svenska finns i de flesta fall en progression i 

innehållet och svårighetsgraden ökar med stigande ålder. När anser du det 

lämpligt att påbörja den grammatiska undervisningen? 

7. Vilka läromedel använder du i grammatikundervisningen? 

8. På vilket sätt undervisar du i grammatik? Vilka metoder använder du och hur 

ser undervisningen ut i praktiken? 

9. På vilket sätt arbetar du med att bygga upp de grammatiska kunskaperna hos 

dina elever? 

10. Hur motiverar du grammatikundervisningen för dina elever? Och eventuellt 

också för elevernas vårdnadshavare? 

11. Vilket skulle du säga är det viktigaste argumentet till att undervisa i gramma 


