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Abstract 

The purpose of this survey is to examine the way teachers relate to, define and teach grammar 

to pupils of the younger grades and the difficulties they encounter in teaching grammar. The 

research is based on interviews carried out among six licenced teachers, all employed in the 

same school and of whom one is a special education teacher. They teach classes in pre-school 

and primary school, grade 1¬3. Complimentary to the interviews, a general analysis of the 

teaching material used in their teaching, was carried out. Grammar and grammar teaching is a 

widely discussed topic, even if little is said about grammar teaching in the younger years. 

Altogether, the results of the study show, that the teachers taking part in the study regard 

grammar as a vague and unspecific term and the teachers define the concept of grammar 

differently. Another conclusion was that the attitudes towards grammar among the teachers 

varied widely. Some consider grammar difficult and boring while others believe it to be 

meaningful and easy to grasp. On the other hand, the teachers taking part in the survey agreed 

upon the importance of grammar and grammar teaching in the linguistic development of the 

pupils. The analysis of the teaching materials showed that some materials cover grammar as an 

clearly defined topic and formal grammatic terms were consciously used, while in others formal 

grammar as a topic was less evident.  
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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och 

undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin 

grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i 

årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. Som 

komplement till den del av lärarintervjuer gjordes också en översiktlig läromedelsanalys utifrån 

läromedel som lärarna uppgav att de använde i grammatikundervisningen. Grammatik och 

grammatikundervisningen är ett omdiskuterat ämne, även om diskussionen inte är så uttalad 

när det gäller undervisning på lågstadiet. Sammantaget visar undersökningens resultat att de 

deltagande lärarna ser begreppet grammatik som ett diffust begrepp och det definieras också 

olika av lärarna. Det framkom även stora variationer när det gällde lärarnas attityd till begreppet 

grammatik och grammatikundervisning som något svårt och tråkigt eller som något som de 

anser är enkelt och meningsfullt. Däremot råder samstämmighet hos deltagarna om att 

grammatik och grammatikundervisning är viktigt för elevernas språkutveckling. 

Läromedelsanalysen visade att det i vissa läromedel tydligt framgick grammatiska inslag och 

grammatiska begrepp användes, medan det i andra läromedel inte gick att urskilja de 

grammatiska inslagen.  

Nyckelord 

Grammatikundervisning, läromedel, grammatik, språkets struktur, definitionen av grammatik, 

grammatikdidaktik  
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1 Inledning 

Denna undersökning tar utgångspunkt i hur lärare undervisar i grammatik och lärares syn på 

grammatik och grammatikundervisning i de yngre åldrarna samt hur de definierar begreppet 

grammatik. Eftersom grammatikkunskaper är en central del av språkförmågan menar Teleman 

att grammatikundervisning borde vara ett centralt kunskapsområde i skolan (Teleman, 1987, s. 

8). 

Det finns olika definitioner av vad grammatikbegreppet innebär (Doktar, 2015, s. 17). Teleman 

menar att grammatikbegreppet kan förklaras som något praktiskt som att följa trafikregler, det 

vill säga den grammatik som benämns som den som den normativa grammatiken och vad som 

är rätt och fel i språket (Teleman, 1991, s. 116). Samtidigt menar Dahl att grammatiken är som 

en beskrivning, en bruksanvisning som man behöver för att det inte ska bli för komplicerat att 

få ihop, till exempel en stol från IKEA (Dahl, 2003, s. 10). Denna sorts definition av grammatik 

kan hänföras till deskriptiva grammatiken, alltså den beskrivande grammatiken. Dahl beskriver 

också den inre grammatiken, den språkkänsla vi har med oss från det att vi börjar prata den 

grammatik som barn tillägnar sig genom att interagera med andra människor (Dahl, 2003, s. 

10–11). Dessutom finns den mer teoretiska grammatiken eller den traditionella grammatiken 

som vi känner till som ordklasser, böjningsformer, sammansatta ord och satslära (N.-E. Nilsson, 

2000, s. 11).  

När det kommer till området grammatik så har jag själv varit kritisk till att lära mig grammatik, 

och ansett att grammatik är svårt och jobbigt att ta mig an. Jag har upplevt under min egen 

skoltid men även under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att även erfarna lärare upp-

fattar det som ett svårt ämne att undervisa i och att de upplever svårigheter med att koppla 

grammatikundervisningen till läroplanen. En av lärarna som deltog i undersökningen uttrycker 

när det gäller skillnaden mellan matematik- och grammatikundervisning att: 

”Och där ser man ju motsvarigheten till i matematiken, att vi ska benämna med dess rätta 

ord och att vi ska använda det matematiska språket ifrån början, det heter plus och vi säger 

fortfarande plus men det är addition och nu har vi det medvetet ifrån förskoleklass egentligen. 

Och det tror jag är viktigt att det också kommer in i grammatiken i svenskan.” 
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Om man ser till vad läraren säger så kan man inte utläsa de grammatiska begreppen i läroplanen 

vilket är en stor skillnad mot matematiken där de olika begreppen är väl utskrivna.  

Det finns inte mycket forskning kring grammatikundervisning och hur lärare undervisar i gram-

matik i de lägre åldrarna. I det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 står det inte speci-

ficerat vilka grammatiska delar som ska ingå i undervisningen. Exempelvis nämns inget om 

ordklasser, även om jag uppfattat att många lärare arbetar med ordklasser i undervisningen. Vid 

en översiktlig läromedelsanalys framgår att grammatiska moment dyker upp i flera av de läro-

medel som används på den skola jag gjort undersökningen på där det finns övningar som 

behandlar exempelvis ordklasser, synonymer och räkneord.  

Detta gör att grammatiken blir en stabil del i undervisningen eftersom de flesta lärare har vissa 

grammatiska moment i sin undervisning. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 kan man tyd-

ligt läsa att: ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 

skiljetecken, ords böjningsformer, och ordklasser” ska vara en del av undervisningen i svenska 

(Skolverket, 2011, s. 260). Det är påtagligt att den grammatiska delen i det centrala innehållet 

för åk 4–6 är mycket tydligare utskrivet än vad det är för de lägre åldrarna.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och 

undervisar i grammatik på lågstadiet samt vilka läromedel de använder i undervisningen.  

1.1.1 Frågeställning 

De frågeställningar jag kommer utgå från är: 

➢ Hur definierar verksamma lärare begreppet grammatik? 

➢ Vilka för- och nackdelar ser lärarna när det gäller grammatikundervisning i de yngre 

åldrarna? 

➢ Hur arbetar lärare med grammatik i undervisningen och vilka utmaningar finns? 

➢ Vilka läromedel och material använder sig lärare av och vilka grammatiska moment 

syns?  
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2 Teori 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av några olika definitioner av begreppet grammatik. 

De definitioner som lyfts fram är den traditionella, den normativa, den deskriptiva och den inre 

grammatiken. Därefter presenteras några för denna undersökning, centrala grammatiska 

begrepp. Slutligen ges en beskrivning av Vygotskys teori om sociokulturellt lärande och 

Deweys ”Learning by doing” samt en översikt av området ämneskunskap.  

2.1 Definitionen av begreppet grammatik 

I detta avsnitt kommer tre olika definitioner av begreppet grammatik att gås igenom: den 

deskriptiva, normativa och den inre grammatiken. Eftersom begreppet grammatik definieras på 

olika sätt (se exempelvis Doktar, 2015, s. 17) är det viktigt att synliggöra den komplexitet 

begreppet kan innebära. Till att börja med så definieras begreppet grammatik i Svensk ordbok 

(SO) enligt följande citat ”Beskrivning av hur korrekta ordformer, fraser och meningar bildas i 

ett språk” (Svenska Akademiens ordböcker, 2009). Den traditionella grammatiken har sitt 

ursprung redan i antikens Grekland och ordet grammatik har kommit till Sverige genom det 

latinska ordet grammatica (Platzack, 2011, s. 23). 

 I den akademiska artikeln The Role of Teaching Grammar in First Language Education  

beskriver författarna att språk är ett system som möjliggör kommunikation mellan människor 

där vi kan visa och förklara känslor, åsikter och krav (Demir & Erdogan, 2018, s. 87). De menar 

att en god kommunikationsförmåga ger upphov till att synliggöra och få en förståelse kring de 

grammatiska delarna (Demir & Erdogan, 2018, s. 87). När barnen får prata, lyssna och integrera 

med varandra så får de också chansen att ändra, testa och förstå hur språket är uppbyggt vilket 

då tillslut synliggör hur det faktiskt ska vara (Demir & Erdogan, 2018, s. 88). 

Grammatiken kan delas upp  på två olika sätt kunskap och redskap (Teleman, 1987, s. 8). Det 

innebär att grammatiken kan ge kunskap om språket men kan även vara ett redskap för att nå 

andra mål, som att lära sig ett nytt språk (Teleman, 1987, s. 8- 9). 

Grammatiken är som ett regelsystem där olika delar och kombinationer tillsammans skapar 

olika mindre system som sedan utgör en del av det hela systemet i språket (Boström, 2004, s. 

72). Dessutom kan man se grammatik som en beskrivning om hur något ska sättas samman, i 

detta fall språket som en sorts bruksanvisning eller monteringsanvisning som behövs när man 
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ska använda eller sätta samman något utan att det blir för komplicerat (Dahl, 2003, s. 10). Dahl 

menar således att man måste ha kunskap om orden för att kunna bygga meningar, veta reglerna 

för hur man bygger meningar, med andra ord vilka beståndsdelar som behövs (Dahl, 2003, s. 

9–11).  

Sammanfattningsvis så finns det alltså olika syn på hur själva begreppet grammatik ska 

definieras och nedan ges en översiktlig beskrivning av tre av de vanligare definitionerna av 

grammatik, deskriptiv, normativ och den inre grammatiken. 

2.1.1 Deskriptiv grammatik 

Deskriptiv grammatik ses som en beskrivning om hur vi använder språket och dess regler, med 

andra ord; hur vi talar och skriver det svenska språket (Josefsson & Lundin, 2018, s. 10; 

Nationalencyklopedin, 2019) . Det kan verka enkelt men som nämnts ovan så ser vi grammatik 

på olika sätt och språket är föränderligt och utvecklas, författarna till boken Nycklar till 

grammatik menar såhär ”Man skulle kunna säga att språket kommer först och därefter själva 

beskrivningen av språket” (Josefsson & Lundin, 2018, s. 11). När Svenska akademiens 

grammatik (SAG) tog form så var det deskriptiv grammatik som skulle användas (Teleman, 

2001, s. 103). Detta betydde alltså att allt skulle finnas med, stilvärden och situationskrav det 

behöves då någon sorts förklaring till vad som är skriftspråk och vad som är talspråk trots att 

båda hör till standardspråket (Teleman, 2001, s. 104). Teleman hävdar att en deskriptiv 

grammatik är bra för dem som vill undersöka och värdera språkliga varianter (Teleman, 2001, 

s. 110). Platzack lyfter också fram att grammatikens vardagliga definition är en bok som till 

exempel SAG som berättar hur ett ord ska böjas, vilket ordklass och satsdel ordet tillhör och att 

denna sorts grammatik hjälper oss människor när vi vill lära oss ett nytt språk (Platzack, 2011, 

s. 18). Den deskriptiva grammatiken till skillnad från den normativa beskriver vårt språk medan 

den normativa syftas mer till hur vi använder det.  

2.1.2 Normativ grammatik  

Normativ grammatik handlar om hur vi använder språket alltså vad som passar bra eller mindre 

bra i olika sammanhang, ett exempel på detta kan vara att undvika att påbörja en mening med 

och eller men (Josefsson & Lundin, 2018, s. 10-11). Reglerna ser dock olika ut beroende på vart 

man kommer ifrån alltså vilken dialekt man använder och vilken språksituation man befinner 
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sig i, det kan handla om yrke eller position i samhället. Slutligen talar man om de olika 

skillnaderna i tal- och skriftspråk och eftersom reglerna kan variera så stort så kan det vara svårt 

att komma överens om vad som passar bäst i vilket sammanhang (Nationalencyklopedin, 2019). 

Teleman beskriver grammatiken som att följa trafikregler, eftersom vi har högertrafik i Sverige 

så vet vi att det är den sidan vi ska köra på, vi vet också att det kan komma mötande i det vänstra 

körfältet detta betyder alltså att vi inte behöver välja vart vi ska köra eftersom det finns en regel 

som bestämmer det åt oss (Teleman, 1991, s. 116). Detsamma gäller språket jag använder 

mellanrum mellan orden och vi säger inte flera fågel för det finns en regel för hur ord ska böjas 

(Teleman, 1991, s. 116).  

Det är denna sorts grammatik som talar om för oss vad som är rätt och fel, det är även denna 

grammatik som många anser som jobbig, tråkig och som många känner till från skolan 

(Bolander, 2012, s. 25). Attityderna kring skolgrammatik tas upp mer ingående i avsnitt 3.1.1.   

2.1.3 Inre grammatik  

Språkkänsla, eller den inre grammatiken, kan vi se som den automatiserade grammatiken, det 

vill säga det språkbruk som människor, medvetet eller omedvetet använder på sitt modersmål. 

Denna grammatik är en imponerande process menar Bolander, från det att barnens hjärna börjar 

utvecklas tar de till sig de grammatiska systemen och lär sig de ord som är centrala för 

språkbrukandet (Bolander, 2012, s. 14). Hon menar att människor inte kan ta till sig ett språk 

på detta sätt under de senare levnadsåren (Bolander, 2012, s. 14). 

Vi vet hur vi ska säga för att göra oss förstådda och hör och ser eventuella felkonstruktioner 

eftersom vi har en känsla för hur det ska vara, men inte alltid kan förklara varför (Josefsson & 

Lundin, 2018, s. 10). Vi vet att det ska låta på ett visst sätt och om man ändrar om i meningar 

kan det betyda andra saker, till exempel Anna hoppar hage, hoppar Anna hage? Här kan man 

tydligt se betydelseskillnaderna i meningarna, den förstnämnda syftas till att Anna faktiskt 

hoppar hage, den andra en fråga om hon gör det. Christer Platzack skriver i sin bok Den 

fantastiska grammatiken att den största delen av vår grammatik är den inre grammatiken, den 

lär vi oss redan som små barn genom att interagera med andra människor, barnen lär sig det 

språkliga mönstret och lär sig uttrycka sig på ett korrekt sätt (Platzack, 2011, s. 19). Platzack 

menar att man redan som treåring kan och klarar av de flesta av alla de språkliga regler som 

finns (Platzack, 2011, s. 19). Det råder olika uppfattningar om huruvida vi människor har någon 
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medfödd beredskap eller språkförmåga för grammatik men det är inget belägg för att det är så, 

det kan handla om andra saker som samspel mellan människor, association m.m. (Boström, 

2004, s. 71–72). Ulf Teleman menar att grammatiken finns i våra hjärnor, inte i någon bok eller 

runt om oss utan det är våra hjärnor som talar om för oss de olika grammatiska reglerna när vi 

talar, tänker eller skriver, det är sådant som vi lärt oss under vår uppväxt (Teleman, 1991, s. 

112). Även Dahl lyfter detta med inre grammatik den vi lär oss som små barn och att det är som 

att lära sig cykla, har man en gång lärt sig så kan man det (Dahl, 2003, s. 10–11).  

2.1.4 Sammanfattning 

Grammatiken kan således delas in i två större block, den inre grammatiken den vi lär oss under 

vår uppväxt, och den yttre grammatiken som vi kan se som den nedskrivna grammatiken. Det 

finns, som synes, olika definitioner av begreppet grammatik. Grammatiken är således 

uppdelade i olika delar och har olika innebörd och förklararingar (Doktar, 2015, s. 17).  

Med dessa delar förklarade kommer nästkommande avsnitt handla om olika centrala begrepp 

så som morfologi och syntax men även den fonologiska medvetenheten.  

2.2 Centrala grammatiska begrepp 

Under följande avsnitt kommer några av undersökningens centrala begrepp att tas upp: den 

fonologiska, morfologiska och den syntaktiska medvetenheten. Under avsnittet som behandlar 

den fonologiska medvetenheten kommer även Bornholms modellen att förklaras.   

2.2.1 Morfologisk medvetenhet 

Morfologi eller formlära kan beskrivas som ordbildningslära och böjningslära. Morfologin 

undersöker hur ord är uppbyggda (Nationalencyklopedin, 2019). Det handlar således om hur 

ett ord sätts samman och böjs. För barn och elever så är den morfologiska medvetenheten viktig 

för deras avkodningsförmåga och läsförståelse (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 209). 

I boken Grammatik i teori och lärande praktik så skriver författarna att det är lättare att lära 

sig de olika morfemen i orden istället för att behöva lära sig alla de olika fonemen kopplat till 

grafemen som till exempel lek-sak-s-bil (Eriksson m.fl., 2013, s. 209). 

Ordets minsta betydelsebärande del, morfemet, är den del som ändrar innehållet i ett ord 

(Eriksson m.fl., 2013, s. 200). Vi kan se morfemet som en byggsten för att sätta samman nya 
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ord till exempel sol-stol som är ett sammansatt ord, sol+ig här ändrar ordet ordklass med hjälp 

av ett avledningsmorfem, sol+ar som är en böjning av ordet sol och ändras då av ett 

böjningsmorfem (Eriksson m.fl., 2013, s. 201–204).  

Den morfologiska medvetenheten hjälper  läsinlärningen och vice versa, eftersom avkodning 

och läsförståelse blir lättare om man har den morfologiska medvetenheten med sig, men läsaren 

kan även hitta morfemen, alltså nya ord och sammansättningar under lästräningen (Alatalo, 

2011, s. 42). En svårighet med denna medvetenhet kan vara att barn säger fådde istället fick då 

de inte behärskar böjningsmorfemen (Fridolfsson, 2015, s. 27).  

De morfologiska delarna är alltså de mindre delarna som skapar, böjer och ändrar ord och dess 

betydelse, i nästkommande avsnitt kommer språkets minsta beståndsdel att förklaras, fonologi 

som enkelt förklarat är språkljuden. Avsnittet kommer också beskriva Bornholms modellen som 

bygger på den fonologiska medvetenheten.  

2.2.2 Fonologisk medvetenhet 

Fonologi handlar om språkets ljud och ljudenheter, fonemen är de minsta enheterna och är vårat 

språks minsta betydelseskiljande enhet (Boström, 2004, s. 73; LegiLexi, 2018, s. 42). Det 

betyder alltså att dessa enheter kan ändra betydelsen så som vila-sila där första bokstavsljuden 

ändrar betydelsen i orden (LegiLexi, 2018, s. 42). Den fonologiska medvetenheten är central 

för att kunna läsa och skriva och några delar som handlar om fonologisk medvetenhet är 

förståelsen för rim, stavelser och kopplingar mellan  grafem1 och fonem (Eriksson m.fl., 2013, 

s. 78; Norén, 2018, s. 41, 46). Dessa delar brukar man arbeta med i de tidiga skolåren och 

kopplingarna mellan grafem och fonem är central för att eleverna ska  få kunskap om varför de 

lär sig vårt alfabet och alla dess bokstäver (Norén, 2018, s.47). Den fonologiska medvetenheten 

handlar således om att kunna objektifiera språket, alltså känna igen ord och dess form, vidare 

handlar de om att kunna dela upp orden i bitar och därefter känna igen bitarna, för att sedan 

känna igen bitarnas ordning som sedan gör att ljuden blir ord och man förstår ordets innebörd 

(Eriksson m.fl., 2013, s. 79–86). Den fonologiska medvetenheten är viktig för att barn ska 

kunna koppla ljuden till bokstaven och utan den fonologiska medvetenheten blir det svårt att 

avkoda, detta eftersom att bara bokstäverna i ett ord för sig  inte har någon betydelse om man 

                                                 
1 Grafemen är våra bokstäver.  
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inte har kunskap om att ord består av ljud  (Eriksson m.fl., 2013, s. 86–87; LegiLexi, 2018, s. 

35). Alatalo menar att de flesta elever behöver återkommande undervisning för att få kunskap 

och verktyg om hur skriftspråket är kopplat till det talade språket (Alatalo, 2011, s. 42).  

2.3.3.1 Bornholms modellen 

Bornholms modellen är en metod för undervisning som tog sin form efter en vetenskapligstudie: 

Bornholms projektet som genomfördes i Danmark där Ingvar Lundberg var vetenskapligledare 

(Lundberg, 2007, s. 6). Modellen bygger på att barn och elever ska höja sin språkliga 

medvetenhet och förhållandet mellan tal- och skriftspråk genom olika ordnade språklekar, som 

genomförs under en längre tid och en kort stund varje dag, vilket också visat sig fungera, 

speciellt för de barn som har hög risk att utveckla lässvårigheter (Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren, & Olsson, 2013, s. 136; Lundberg, 2007, s. 6). Denna sortens modell skulle alltså 

både bistå vid läsinlärningen och förhindra lässvårigheter (Lundberg, 2007, s. 6). Lundberg 

menar att de elever som får gå igenom Bornholms materialet steg för steg blir väl förberedda 

för läsinlärningen (Lundberg, 2007, s. 7).  

Bornholms modellen vilar med andra ord på den fonologiska medvetenheten och det är främst 

den inre grammatiksynen och barnets egen språkkänsla som ligger i fokus. Denna modell kan 

härledas till Deweys syn på lärande, Learning by doing, eftersom språkundervisningen är 

upplagd så att eleverna tränar på språket genom praktiska övningar. 

I detta avsnitt presenteras den fonologiska medvetenheten samt Bornholms modellen och vad 

det är, och i nästa avsnitt kommer den syntaktiska medvetenheten som handlar om 

meningsbyggnad och dess förståelse att presenteras.  

2.2.3 Syntaktisk medvetenhet 

Den regler som styr ordningsföljden mellan orden i en sats kallas för den syntaktiska nivån 

(Fridolfsson, 2015, s. 26). Enligt boken Lära barn att läsa så menar LegiLexi att man brukar 

definiera en riktig mening med stor bokstav i början och punkt på slutet (LegiLexi, 2018, s. 

127). Men det handlar inte enbart om detta för att få till en korrekt mening, gemener och versaler 

ska användas och på rätt ställen, andra skiljetecken än punkt kan användas, en meningen måste 

också bestå av ord som har en korrekt ordföljd som gör att man får fram det budskap man vill 

och som på något sätt hänger samman genom satser (LegiLexi, 2018, s. 127- 128). Genom att 
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besitta denna sorts medvetenhet så ger den oss möjlighet att uttrycka och förstå tal- och 

skriftspråk och är enligt boken Grunderna i läs- och skrivinlärning en av två olika delar när det 

kommer till de grammatiska delarna (Fridolfsson, 2015, s. 26). En svaghet när det kommer till 

den syntaktiska medvetenheten är att som Fridolfsson skriver att barn kan glömma små ord och 

säger: åka båt istället för: jag vill åka båt (Fridolfsson, 2015, s. 27). Det är således viktigt att 

tidigt göra eleverna medvetna om hur man bygger meningar på rätt sätt, eftersom en felbyggd 

mening kan bli svår att förstå om man inte tar hänsyn till de ovannämnda reglerna för att kunna 

skriva en mening (LegiLexi, 2018, s. 129). Legilexi lyfter fram fem faktorer som kan göra en 

mening svår att förstå: meningslängd, ordlängd, informationstäthet, placering av innehåll i 

meningen och användning av sambandsmarkörer, dessa menar LegiLexi att man som lärare 

måste ta hänsyn till vid undervisningssituationer (LegiLexi, 2018, s. 129–131).  

2.3 Teorier om lärande 

I följande avsnitt kommer lärandeteorierna pragmatism och det sociokulturella perspektivet att 

presenteras kortfattat, det förstnämnda hänvisas främst till Dewey och hans teori för lärande 

och den andra syftas till Vygotskijs teorier om lärande.  

2.3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskij intresserade sig mycket för människors utveckling när det kommer både till det 

biologiska perspektivet men också det sociokulturella perspektivet, vilket också visats i hans 

arbete kring just utbildning och utveckling (Säljö, 2014, s. 297). En viktig del i det 

sociokulturella perspektivet är mediering, mediering handlar om hur vi människor förstår vår 

omvärld och vilka verktyg vi använder när lever i den (Säljö, 2014, s. 298). Ett av de viktigaste 

redskapet enligt Vygotskij är språket och han menar att vi lär oss genom att interagera med 

varandra och fångar upp lärandet i vår vardag  (Säljö, 2014, s. 301, 304). Vygotskij anser att 

lärande sker hela tiden, under hela människans liv på ett eller annat sätt och tillsammans med 

andra (Säljö, 2014, s. 305). Utveckling handlar inte om hur gammal man är utan var i sin 

utvecklingszon man befinner sig menar han och för att komma framåt i sin utveckling får man 

stöd av lärare, syskon eller med en kamrat som kommit lite längre i sin utveckling och klarar 

så småningom det på egenhand (Säljö, 2014, s. 305–306).  

Det var kort om vad det sociokulturella perspektivet innebär, alltså att lärande sker i samspel 

med andra. Vidare kommer nu pragmatismens syn på lärande att presenteras.  
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2.3.2 Pragmatismen och John Dewey 

Dewey menade att skolan var en gemenskap och att detta åsidosattes av lärare som endast såg 

det individuella och ansåg att detta inte skapade förutsättningar för eleverna när det gäller 

kommunikation och interaktion (Phillips & Soltis, 2014, s. 89). Vidare menade Dewey att 

sammarbetsövningar där eleverna får lösa problem tillsammans ger en större förståelse mer än 

om eleverna skulle gjort det på egen hand genom någon form av undervisning eller förklaring 

(Phillips & Soltis, 2014, s. 89-90). För Dewey låg demokrati och skolan högt i kurs som kan 

härledas till hans tänk kring ”Learning by doing” där tanken var att elever lär genom att göra, 

där praktiska inslag och samarbete var några av ledorden (Säljö, 2014, s. 288).  

Detta avsnitt har nu lite översiktligt presenterat två kända lärandeteorier, vidare tas 

ämneskunskaper upp och vikten av en god ämneskunskap när det gäller 

grammatikundervisning.  

2.4 Ämneskunskap 

I artikeln Allmän didaktik och ämnesdidaktik diskuterar Brante vikten av att lärare ska ha en 

god ämneskunskap om det ämnet hen undervisar i, dock konstateras det att en god 

ämneskunskap inte är allt utan måste kompletteras med de vetenskapligt didaktiska 

kunskaperna (Brante, 2016, s. 55). De menar att ämneskunskaperna inte kan bestämma 

undervisningens upplägg, alltså dess syfte och hur undervisningen ska läggas upp och då måste 

de didaktiska kunskaperna komma i första hand, men de kan heller inte ersätta 

ämneskunskaperna eftersom undervisningen måste vila på någon sorts ämnesgrund (Brante, 

2016, s. 55-56). 

I boken Grammatik i teori och praktik skriver författarna inledningsvis att för att få en djupare 

förståelse om språket så måste man också ha kunskap i de olika grammatiska reglerna för att 

kunna förmedla och förklara varför det blir på ett visst sätt (Eriksson m.fl., 2013, s. 14). I det 

vardagliga språket kan man klara sig utan några större grammatiska kunskaper men om man 

ska undervisa i ämnet svenska, lära barn läsa och skriva och så behöver man åtminstone de 

grundläggande grammatiska kunskaperna (Eriksson m.fl., 2013, s. 14). 
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3 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och den första delen behandlar synen på 

grammatikundervisning samt attityderna kring grammatik bland lärare. Mycket av den 

forskning som presenteras är knutet till de äldre åldrarna men jag menar på att vissa rön från 

denna forskning går att koppla till denna undersökning. Detta eftersom de lägre åldrarna lägger 

grunden för de högre och oavsett vart man undervisar så finns grammatiken ändå med på ett 

eller annat sätt. Nästa del behandlar hur grammatikundervisningen kan se ut. Avslutningsvis 

ligger fokus på läromedel, hur det kan se ut och vilka delar som är centrala.  

3.1 Synen på grammatikundervisning 

Grammatikens betydelse i skolan har länge varit omdiskuterad och det råder delade meningar 

om varför man ska kunna grammatik och varför det ska undervisas om detta i skolan. Vissa 

menar att grammatiken är central för förståelsen för vårt språk och för att kunna lära sig nya 

språk, andra förstår inte varför vi ska lära oss om grammatik och menar att de kan läsa och 

skriva ändå. Denna diskussion finns dock främst bland de högre årskurserna och det diskuteras 

inte lika mycket om grammatikundervisning på lågstadiet.  

Brodows undersökning om lärares attityder och erfarenheter av grammatikundervisning är 

gjord med 32 lärare, i de högre årskurserna (Brodow, 2000, s. 67). Undersökningen visade att 

endast fyra lärare definierade begreppet grammatik som satslära eller formlära, andra gav 

definitionen av traditionell grammatik den grammatik som vi känner till som den normativa, 

men benämnde även delar som fonetik, ordbildning, textlära, stilistik och semantik samt att ett 

flertal av lärarna använde sig av begreppet språkriktighet (Brodow, 2000, s. 71). Det som främst 

utmärker sig i denna undersökning är att majoriteten väljer att inte se avgränsningar och själva 

definitionen som viktig utan ser snarare grammatik som hur man använder språket på olika sätt 

alltså den grammatik som vi ser som språkkänsla eller inre grammatik (Brodow, 2000, s. 71). 

Brodow sammanfattar frågan kring värdet av grammatikkunskaper då större delen av de 

svaranden ansåg detta som positivt (Brodow, 2000, s. 72). Brodows undersökning visar även 

på att man börjar för sent med grammatikundervisning i skolan, en uppfattning som en av de 

svarande i hans undersökningen menade såhär: ’Det påstås ju att en tioåring kan lära sig 

praktiskt taget vad som helst (…) Så varför skulle dom inte kunna lära sig det här, om dom fick 



 

12 

 

det innött?’ (I: Brodow, 2000, s. 106). Hon syftade då inte på satslära utan snarare formlära 

(Brodow, 2000, s. 106). 

Teleman diskuterar i sin bok Grammatik på villovägar om varför man ska undervisa i 

grammatik. Han menar att grammatikundervisningen är viktig för språket, stavningen och 

ordförrådet men även för att lättare kunna lära sig ett nytt språk (Teleman, 1987, s. 8–9). Han 

menar dock att eleverna ska komma underfund med in inre grammatik innan de börjar med den 

grammatik som vi ser som den traditionella grammatiken, den normativa skolgrammatiken 

(Teleman, 1987, s. 8–9). Teleman menar trots detta att vi inte kan se grammatikundervisningen 

som hjälp för hur det ska vara, då det finns mängder av saker i vårt språk som inte kan förklaras 

med hjälp av grammatik (Teleman, 1987, s. 10). En sådan sak skulle kunna vara varför vi sätter 

en eller ett framför ord, vad säger att det ska vara ett barn och inte en barn? Enligt Teleman så 

ligger fokus mycket på ord i skolgrammatiken, vi tappar således innebörden av vad vi faktiskt 

lär oss och betydelsen av det (Teleman, 1987, s. 11). Teleman framför en bild av hur 

svenskundervisningen kan se ut på en skola i boken Lära svenska, han presenterar då följande 

delar; Tala och lyssna, skriva, läsa, teori och formell träning (Teleman, 1991, s. 17–20). Om vi 

ser till den teoretiska delen så menar Teleman att eleverna som slutat skolan har mycket svaga 

kunskaper i grammatik, trots detta ser många elever svenskundervisningen till största del som 

ett tragglande av grammatik trots att grammatikundervisningen högst troligt endast utgör en 

fjärdedel av undervisningen (Teleman, 1991, s. 19–20). De flesta elever intresserar sig inte av 

grammatiken och runt fjärde klass tappas intresset helt hos de flesta eleverna (Teleman, 1991, 

s. 20).  

Demir och Edogan nämner i sin artikel att utan grammatikundervisning så kommer språket bara 

bli en massa ord och eleverna får inte chansen att upptäcka de mönster som finns i språket och 

tappar då de grundläggande kunskaperna (Demir & Erdogan, 2018, s. 88). Vidare menar de att 

med hjälp av de regler som finns i grammatiken så får eleverna hjälp med vad som är rätt och 

vad som fel och får ett flyt i sin läs- och skrivutveckling (Demir & Erdogan, 2018, s. 88). Om 

vi ser till de barn med svenska som andraspråk så blir det än mer centralt, vi behöver kunna 

förklara varför de är på ett visst sätt så eleverna får kunskapen om hur det fungerar (Eriksson 

m.fl., 2013, s. 14). Eleverna får då även med sig de grundläggande strategierna eller den 

grammatiska nyckeln som författarna menar behövs för att utveckla sitt eget språk men även 

lättare för att lära sig ett nytt språk (Eriksson m.fl., 2013, s. 14).  
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Ulf Teleman redogör för ett antal argument för grammatikundervisning:  

1 ”Ungdomen kan ju inte skriva. Det måste bero på att de inte kan någon grammatik. 

2 Grammatisk kunskap är en del av kulturarvet. 

3 Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets förflackning. 

4 Man kan inte lära sig främmande språk utan att kunna grammatik. 

5 Det är viktigt att man skaffar sig insikt om något så centralt i en människas liv som 

språket.” (Teleman, 1991, s. 120–122). 

Under det första argumentet hävdar Teleman att det syftas snarare till stavning och 

interpunktion och syftas således inte så mycket till det grammatiska. Han menar dock att en 

korrekt genomförd grammatikundervisning kan öka elevernas intresse för grammatik och 

synliggöra de språkliga formuleringarna för att kunna använda och ändra i en text (Teleman, 

1991, s. 120–121). 

Det andra argumentet Teleman resonerar kring är om huruvida ett kulturarv kan vara ett gott 

argument för grammatikundervisning och han påpekar att ett kulturarv kan vara både skadligt 

och värdelöst och menar att det är ett uttryck för de som genomgått en lång utbildning, han 

anser att de utrycker kultur på en ytlig nivå (Teleman, 1991, s. 121) 

”Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets förflackning” är det tredje 

argumentet som Teleman presenterar. Ordet förflackning skulle kunna förklaras som att ”mista 

sitt djup” (”SAOB”, 1927). Men detta argument kan man utläsa att det skulle kunna handla om 

slang och nya språkkonstellationer. Teleman menar att det är de högutbildades uppgift att bevara 

det äldre språket och för att behålla detta behövs också grammatikor (Teleman, 1991, s. 121). 

Det fjärde argumentet riktas mot grammatiken som redskap för lärande, Teleman bekräftar att 

om man vill lära sig ett nytt språk är grammatiken central i detta syfte såvida man inte lär sig 

genom den inre naturliga grammatiken genom att dagligen interagera och prata med andra 

människor i det aktuella språket (Teleman, 1991, s. 122).  

Det femte och sista argumentet håller Teleman med om och menar att det måste vara viktigt att 

få kunskap om människan, om oss själva, dock är grammatiken precis som Teleman säger en 

liten del av språket och menar att hela denna kunskap inte enbart kan läras ut i skolan utan den 

måste drivas av nyfikenheten (Teleman, 1991, s. 122).  
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Utifrån dessa argument bekräftar han då att grammatiken står relativt högt i kurs men att 

grammatiken är en svag del i undervisningen (Teleman, 1991, s. 122). Teleman menar att 

orsaken till detta är att svensklärarna själva inte är så duktiga på grammatik (Teleman, 1991, s. 

122). Grammatiken har blivit något vi måste förmedla, ett tvång, och Teleman poängterar att vi 

måste ge grammatikundervisningen en mening, så lärare och elever blir motiverade att lära sig 

och inse hur viktig grammatikens plats i undervisningen faktiskt är (Teleman, 1991, s. 123).  

I detta avsnitt har vi presenterat lite kring synen på grammatikundervisning bland de yngre 

eleverna vidare kommer vi översiktligt presentera attityderna kring grammatik och 

grammatikundervisning. 

3.1.1 Attityder kring grammatik och grammatikundervisning 

Många tycker det är svårt med grammatik och är motståndare till det, men ofta handlar 

diskussionen om hur grammatikundervisningen upplevts i skolan och där innehållets fokus ofta 

hamnar kring ord och vad det är för något och vilket fack de ska placeras i, detta har då lett till 

något obegripligt och svårt att hantera (Teleman, 1987, s. 11). Även Josefsson och Lundins 

undersökning av studenter vid Lunds universitet visar att det finns många som tycker att 

grammatik är svårt speciellt när det kommer till det mer djupare planet de flesta har koll på 

vissa delar men då mer ytlig kunskap (Josefsson & Lundin, 2017, s. 18). En student som 

medverkat i studien som Josefsson och Lundin genomfört jämförde hen grammatiken med 

matematik och ansåg att grammatiken var svårare eftersom i det i matematiken finns ett sätt att 

tänka på när man ska lösa ett specifikt problem men det fungerar inte på samma sätt när det 

gäller grammatik eftersom det finns olika sätt att tänka på och att detta då skapar osäkerhet 

(Josefsson & Lundin, 2017, s. 29). Josefsson och Lundin skriver också att ”Det verkar också 

som om själva termen ”grammatik” skrämmer vissa studenter” (Josefsson & Lundin, 2017, s. 

29). Flera av studenterna utryckte också att de från skolan inte har några bra erfarenheter av 

grammatik och grammatikundervisning (Josefsson & Lundin, 2017, s. 29).  

Detta avsnitt har fokuserat på grammatiksynen samt presenterat attityderna kring grammatik 

och grammatikundervisning vidare kommer nu de mer praktiska inslagen att presenteras, med 

andra ord hur lärare faktiskt arbetar med grammatik i svenskundervisningen.  



 

15 

 

3.2 Hur lärare undervisar i grammatik  

Under denna del presenteras tidigare forskning när det kommer till hur lärare undervisar i 

grammatik.  

En undersökning som Demir och Erdogan gjort: The Role of Teaching Grammar in First 

Language Education syftas till att ta reda på hur lärare ser på och undervisar i grammatik 

(Demir & Erdogan, 2018, s. 89). Demir och Erdogan lyfter inledningsvis fram vikten av 

grammatikundervisning men inte den grammatik som nog kan ses som den vanligaste i 

undervisningssyfte, den normativa (Demir & Erdogan, 2018, s. 88). De menar att 

grammatikundervisning inte bara handlar om att lära eleverna vilka regler och dess rätta 

benämningar som finns när det kommer till grammatik, de menar att grammatikundervisningen 

ska integreras i den ordinarie undervisningen och inte vara en enskild lektion (Demir & 

Erdogan, 2018, s. 88, 99). Vidare menar de att läsning i stort är effektivt för att lära sig de olika 

grammatiska delarna och dess regler men undersökningen visar att de läromedel som eleverna 

använder oftast inte passade till det syftet det var ämnat för och gav då heller inte eleverna 

någon ny kunskap (Demir & Erdogan, 2018, s. 88, 99). Fortsättningsvis menar de att morfologi 

är huvudsyftet i grammatikundervisningen eftersom det handlar om att hitta grunderna i ordet, 

alltså deras funktion, och menar att om eleven behärskar morfologin så ökar också 

ordförståelsen och ordförrådet samt stavningsreglerna och hur ord är uppbyggda (Demir & 

Erdogan, 2018, s. 88). Morfologin får man med under sin läsning men att de då gäller att 

texterna är placerade på rätt nivå (Demir & Erdogan, 2018, s. 99). Avslutningsvis menar de att 

grammatikundervisning ska tränas praktiskt och inte abstrakt, det är grammatiken i sig som är 

viktigt inte begreppen på samma sätt (Demir & Erdogan, 2018, s. 99).  

Skoog presenterar i sin avhandling som baseras på en undersökning som genomförts i 

förskoleklass och årskurs ett där hon i sin analys menar på att i undervisningen med de yngre 

eleverna så ligger tyngdpunkten på språkets olika delar, de delar Skoog presenterar är meningar, 

ord, stavelser och ljud samt kopplingarna mellan fonem och grafem (Skoog, 2012, s. 143). 

Skoog menar att man i förskoleklassen arbetar mycket med den språkliga medvetenheten dock 

menar hon att det finns delar som mer eller mindre utesluts som till exempel textspråket och 

textmedvetenheten, hon poängterar här att genom att enbart jobba på detta sätt tappar man det 

kunskapssökande sammanhanget och minskar då den viktiga delen kring läsandet och 

skrivandet (Skoog, 2012, s. 143–145).  
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Strzelecka och Boströms undersökning visar att lärare utifrån skattningsskalor främst utgår från 

klassen/gruppen i sin grammatikundervisning därefter läroplanen, kursplanen och det egna 

intresset (se figur nedan).  

 

Figur 1 Från: Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska (Strzelecka & Boström, 2014, s. 16-17)  

Däremot kan man se på sammanställningen från de öppna svaren att styrdokument och 

läromedel ligger högt (Strzelecka & Boström, 2014, s. 17). 

Vidare visar deras undersökning att fler än hälften av de som svarat undervisar på ett 

traditionellt sätt, med traditionellt menas genomgångar och därefter skriftliga övningar 

(Strzelecka & Boström, 2014, s. 19). Resterande delar fördelas det relativt jämt emellan; 

språkriktighet, olika övningar och metoder samt integrerat (Strzelecka & Boström, 2014, s. 19). 

Strzelecka och Boström drar slutsatserna från sin undersökning att grammatikundervisning ser 

olika ut och att undervisningen är ganska spretig (Strzelecka & Boström, 2014, s. 23). De menar 

att det kan bero på att grammatiken inte haft så stor plats i tidigare läroplan samt att det inte 

diskuteras så mycket kring just detta med grammatikundervisning överlag (Strzelecka & 

Boström, 2014, s. 23-24).  

I Boströms egna undersökning Lärande och metod menar hon att grammatikundervisningen 

oftast sker genom lärarledda genomgångar och skrivövningar (Boström, 2004, s. 14). Även 

Brodows undersökning visar på att denna undervisningsform är den vanligaste, men han menar 

också att det finns vissa tendenser till ny tänkande (Brodow, 2000, s. 134). 

De föregående avsnitten har nu tagit upp synen, attityder och hur grammatikundervisningen 

kan se ut. Avslutningsvis kommer följande avsnitt handla om läromedel.  

3.3 Läromedel 

Ullström tar upp läromedlen och deras betydelse i grammatikundervisningen i sin 

undersökning. De läromedel som undersökts är ämnat gymnasiet. Hans resultat visar att 
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elevernas egna språkproduktion åsidosätts i många läromedel vilket leder till att de ger en 

liten förståelse och kunskap om hur eleverna ska använda sig av det som de lärt sig (Ullström, 

2000, s. 65). Det syns tydligt att det är den normativa grammatiken som styr och 

undervisningsstoffet inriktas främst på grammatiska delar om satslära och ordklasser men det 

är sällan de sätts i praktik och än mer sällan det tas upp angående fonetik, semantik och 

ordbildningslära (Ullström, 2000, s. 65). Samma undersökning visar att 

grammatikundervisningen är läromedelsstyrt och som Ullström menar, isolerat, utan några 

större kopplingar till det vardagliga språket (Ullström, 2000, s. 65). Brodows resultat visar att 

merparten av deltagarna i hans studie använder i större eller mindre omfattning läromedel i 

sin grammatikundervisning (Brodow, 2000, s. 124–125). 

Den tidigare forskningen kring läromedel får avsluta detta kapitel, vidare kommer metodvalen 

för denna undersökning presenteras och diskuteras. 

4 Metod och material 

I detta kapitel presenteras metodvalen i undersökningen samt dess urval, representativitet, 

validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet. I avsnitt 4.5 behandlas de forskningsetiska 

perspektiven och hur denna undersökning har tagit hänsyn till detta. Avslutningsvis presenteras 

metodkritiken.  

4.1 Val av metoder 

Denna undersökning baseras på en kvalitativ undersökning där kvalitativa intervjuer har 

genomförts. En mer översiktlig läromedelsanalys genomfördes också utifrån de material och 

läromedel som presenteras under intervjuerna.  

När det kommer till de kvantitativa intervjuerna så valdes dessa eftersom det passade bra till 

denna sortens undersökning, där jag kan få chansen att ställa följdfrågor och låta 

uppgiftslämnaren utveckla eller förklara vad hen menar. En kvantitativ intervju menar 

Kihlström är ett vanligt samtal, skillnaden blir att man från början har ett bestämt syfte och man  

har planerat några centrala frågor (Kihlström, 2007a, s. 48). Kvalitativ kan förklaras som något 

som går mer in på djupet och kan handla om värde eller innebörd av olika egenskaper 

(Kihlström, 2007b, s. 228–229). Valet av metod gör också att det endast uppgiftslämnaren som 

ska vara i fokus och de är deras svar som är det viktiga, alltså att man som intervjuare håller sig 
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lite på avstånd och är försiktig med att leda in uppgiftslämnaren i återvändsgränder eller 

påverkar hen utifrån sina egna uppfattningar (Kihlström, 2007a, s. 48). 

Valet av att genomföra en översiktlig läromedelsanalys baserades på att det skulle ge en bredare 

bild av hur lärare arbetar med grammatik i sin undervisning, och visa på vilka grammatiska 

delar som syns. 

4.2 Beskrivning av metodval 

Uppgiftsgivarna skulle svara på 5 frågor med tillhörande följdfrågor (se bilaga 1: 

forskningsfrågor). Vissa följdfrågor kom spontant och andra var förbestämda. Frågorna var 

relativt öppna vilket gjorde att det blev viktigt att jag som intervjuare höll fokus på samtalets 

innehåll och fokus på syftet med intervjun och den specifika fråga jag ville få svar på. Intervjun 

skedde på en plats där det inte fanns några störningsmoment och där ett samtal kunde kännas 

naturligt, något Kihlström menar är en viktig aspekt vid en intervju (Kihlström, 2007a, s. 51). 

Innan intervjun hade jag förberett mig genom att fundera på vad jag skulle kunnat svara på 

dessa frågor, detta för att jag själv inte skulle påverkas av uppgiftslämnarens svar något 

Kihlström tycker är viktigt för att man inte ska kunna ställa ledande frågor och få in 

respondenten i andra tankar (Kihlström, 2007, s. 48-49). Intervjun spelades in för att jag som 

intervjuare lättare skulle kunna sammanställa svaren senare och det blev då också lättare för 

mig att lyssna, vara intresserad och tolka kroppsspråk och rörelser än om jag skulle skrivit det 

hela för hand detta är också delar som Kihlström belyser som viktiga (Kihlström, 2007a, s. 51).  

Läromedlen analyserades och undersökningen syftades till att ta reda på frekvensen av 

grammatiska inslag samt frekvensen av grammatiska begrepp.  

4.3 Urval och representativet 

Undersökningen genomfördes på en specifik skola och i en specifik lärargrupp av dessa var det 

sex medverkande lärare. Urvalet har grundats på att lärarna i denna lärargrupp har lång 

erfarenhet när det kommer till ämnet svenska och många av dem brinner för detta ämne samt 

att det ger en bredare inblick då det finns någon från varje årskurs från förskoleklass till och 

med årskurs tre samt speciallärare, specialläraren planerar inte själv undervisningen på det 

sättet, men arbetar nära lärare och elever med svenska. Lärarna arbetar dessutom ämnesvis på 

denna skola vilket då kan tyckas ge ett mer djup i ämnet än om man skulle arbeta med alla 
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ämnena i sin klass. Kihlström menar de som ska intervjuas är av vikt och man väljer inte vem 

som helst utan gärna någon med erfarenhet inom ämnet, i mitt fall svenska och grammatik 

undervisning för de lägre åldrarna (Kihlström, 2007a, s. 49). Intervjuerna har genomförts under 

en tidsperiod på ca två veckor och för att säkerställa att tiden skulle räcka till planerades 

intervjuerna att pågå en timma för att undvika tidspress. Intervjuerna varade mellan 16–27 

minuter. Genom att planera in så man har god tid på sig så skapar det mindre stress för både 

respondenten och för den som intervjuar och det ger då mer tillförlitliga svar menar Kihlström 

(Kihlström, 2007a, s. 51). Alla uppgiftsgivare var kvinnor, detta föll sig naturligt då alla som 

undervisade på denna specifika skola var kvinnor. Uppgiftslämnarna var i åldrarna 37–61 år 

och hade verkat inom utbildningsväsendet från 13–26 år vilket jag anser kan ses som att 

samtliga deltagare hade lång yrkeserfarenhet. 

Urvalet av läromedlen som analyserades gjordes utifrån de läromedel som lärarna presenterade 

i sina intervjuer. Därefter valdes läromedlen som tydligt visade grammatiska moment ut och på 

dessa gjordes en översiktlig analys. I denna undersökning framkommer det att Bornholms 

modellen baseras på grammatiska inslag, dock ses den som en modell och inte ett läromedel, 

eftersom det endast finns en tillhörande lärarhandledning så är det svårt att ta reda på vilka 

grammatiska moment som används i undervisningssyfte då det beror på hur lärarna lägger upp 

undervisningen. Bornholms modellen förklaras istället mer utförligt i teoridelen.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generalisering 

När det gäller undersökningens generaliseringsbarhet, det vill säga hur resultaten kan överföras 

till andra sammanhang eller mer övergripande och generella sammanhang, så anses denna 

undersökning vara till viss del överförbar, eftersom undersökningen har baserats på verksamma 

lärares utsagor och deras aktuella undervisning samt att dessa utsagor jämförs med tidigare 

forskning. Intervjuerna spelas in vilket ökar reliabiliteten på undersökningen, eftersom man kan 

gå tillbaka och lyssna på vad som sagts mer exakt än om man endast skulle använda sig av 

anteckningar där det är lätt att missa viktiga delar (Kihlström, 2007b, s. 232; Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 218). Reliabiliteten ökar även genom att lärares undervisning kopplas till 

de läromedel läraren använder och det genomförs en översiktlig läromedelsanalys på dessa. 

Intervjufrågorna granskades i förhand av handledare och några studiekamrater, dessutom 

genomfördes en provintervju för att testa frågorna och se om de fungerar, detta gör då att 
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undersökningens validitet och reliabilitet ökar då man uppmärksammar eventuella brister och 

luckor i intervjufrågorna (Kihlström, 2007b, s. 231). Transkriberingen av intervjuerna gjordes 

mycket noga och det dialektala språket användes, detta ändrades sedan i resultatdelen för 

tydlighetens skull, för att läsaren tydligare ska kunna utläsa vad som sägs.  

4.5 Forskningsetik 

I detta avsnitt presenteras metodvalen utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Enligt de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit fram ska forskning alltid vara 

sanningsenlig. Dessutom ska redovisning av de resultat som forskningen kommit fram till samt 

intresset med och syftet av undersökningen vara tydligt framskrivet och tillgängliga att ta del 

av (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Det är viktigt att vara mycket noggrann med den information 

som samlats in, se till att personuppgifter och dokumentation inte finns tillgängliga för 

allmänheten eller andra personer som inte rör forskningen, det handlar också om att ingen ska 

ta skada av den forskning man bedriver (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). En självklar sak för de 

flesta är att inte använda sig av andras forskningsresultat och skriva fram det som det vore ens 

eget samt att vara rättvis och inte ändra på andras forskning i den egna forskningsgenomgången 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8).  

Det finns fyra allmänna huvudkrav vid insamling av data: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Nedan kommer var och ett av dessa presenteras 

utifrån metodvalen ovan. Informationskravet innebär att ansvarig för datainsamlingen ska 

informera om vad undersökningen ämnar att undersöka, hur informationen kommer användas 

samt att uppgiftslämnaren ska upplysas om att hen medverkar frivilligt och kan när som helst 

avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I denna undersökning tillgodosågs 

kravet på information med hjälp av ett mejl till de lärare som lämnat ett förhandsbesked om att 

vilja delta i undersökningen (se bilaga 2: Informationsbrev). 

Den andra av fyra krav är samtyckeskravet vilket betyder att uppgiftslämnaren måste ge sitt 

samtycke om att medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I denna 

undersökning gav lärarna sitt samtyckte till deltagande genom att svara på mejlet med ett 

godkännande (se bilaga 2: Informationsbrev). Uppgiftslämnaren får även information om att 

hen kan återkalla sitt samtycke utan att ange orsak till detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Samtycket i min undersökning rör även läromedel som angavs, eftersom de kan härledas till 
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vilket årskurs de används i och på så vis identifiera uppgiftslämnaren. Både information om 

undersökningen och samtycke till att den genomfördes har även inhämtas muntligt hos rektor 

på skolan där undersökningen kommer genomföras. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att man som uppgiftslämnare ska kunna 

känna sig trygg i att inte känsliga uppgifter om hen finns tillgängliga för andra än den som 

genomför undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Alla uppgifter som publiceras i 

denna undersökning är anonyma, men eftersom undersökningen gjordes på en skola i en 

specifik lärargrupp så går det ändå inte att utesluta att andra personer kan härleda svaren. 

Eftersom det inte går att helt utesluta så kommer uppgiftslämnarna få information om detta 

innan. Uppgiftslämnaren får ett utdrag från resultat, analys och diskussion om de så önskar 

innan publicering för godkännande. Kvale och Brinkmann menar att om uppgiftslämnarna ges 

denna möjlighet så minimeras chansen att hen kan ta skada av resultaten (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 109–110). Det ger även en bekräftelse på om det som sagts i intervjun stämmer överens 

med det som uttryckts i undersökningen (Bryman, 2011, s. 353). 

Det sista av de fyra kraven är nyttjandekravet där man inte får skicka eller sälja vidare uppgifter 

som samlats in och uppgifter som rör uppgiftslämnaren får inte användas emot personen i fråga. 

Den insamlade informationen skall endast användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14).  

Sammanfattningsvis så kommer denna undersökning ta hänsyn till samtliga krav som 

presenterats ovan. Alla uppgiftslämnare får tydlig information om vad som gäller, både skriftligt 

och muntligt samt att de ger sitt samtycke för att medverka i undersökningen. Eventuellt känslig 

information som insamlats kommer att förvaras på ett sätt så ingen obehörig kan ta del av det 

och därefter förstöras när undersökningen är avslutad och undersökningen publicerad. 

Uppgiftslämnaren får sedan chansen att ta del av undersökningen innan den publiceras om det 

finns delar som kan ses som negativa eller känsliga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). Deltagare i 

undersökningen kommer dessutom att få information om var resultaten kommer att publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 15).  
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4.6 Metodkritik 

Eftersom undersökningen är genomförd på en och samma skola och en specifiklärargrupp så 

finns det möjlighet till att läsare kan härleda svaren till en specifik person. Det är dock viktigt 

att poängtera att undersökningen kommer ge en tydligare bild av hur skolan faktiskt jobbar 

kring grammatik och fördelarna med denna undersökning. De lärare som deltagit i 

undersökning är väl informerade och medvetna om att det finns möjlighet att denna 

undersökning inte är helt anonym och det är även något de själva har godkänt. Undersökningen 

har även presenterats för skolans rektor som har gett sitt muntliga godkännande för 

undersökningen. Lärarna som deltagit i studien har fått möjligheten att ta del av resultat och 

analys samt diskussionskapitlet, en av de sex lärarna valde att ta del av det men gav senare sitt 

godkännande för att använda de delarna.   

Eftersom datainsamlingen skedde på skolan där jag arbetar så inledde jag alla intervjuer med 

att berätta att intervjun skulle spelas in och att jag, även om vi var kollegor i vardagen, nu intog 

forskarrollen (Se bilaga 1: forskningsfrågor). Detta gjorde då att jag blev distanserad och kunde 

se mig själv som en åhörare och forskare samt att uppgiftslämnaren kunde känna sig trygg med 

att lämna information. Jag ställde endast vissa följdfrågor eller bad uppgiftslämnaren att 

utveckla eller förklara svaret mer ingående, det hände även att jag gav någon sorts 

sammanfattning av det uppgiftslämnaren sagt för att få det bekräftat att det var så hen menat. 

Eftersom jag i vanliga fall har en mer kollegial roll i detta lärarlag så har vi diskuterat detta 

mycket i lärarlaget om att jag i denna undersökning har en forskarroll.  

Om generaliserbarheten skulle vara helt överförbar så skulle denna undersökning behövt göras 

i en mycket större utsträckning då det är svårt att dra slutsatser eller testa hypoteser mellan 

grupper i med en mindre undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Dock är skolan 

som undersökningen genomförts på en ganska ”vanlig” skola och skulle möjligtvis kunna visa 

på hur det kan se ut på andra liknande skolor.  

5 Resultat och analys 

Nedan kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Sammanfattningarna sker utifrån 

varje undersökningsfråga och med resultaten från vad varje lärare presenterat. Svaren har 

ändrats lite formmässigt främst när det gäller dialektala inslag och transkriberingen från talspråk 
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till skriftspråk. Avsikten har varit att svaren ska bli så tydliga som möjligt.  Avsnittet avslutat 

med en sammanfattning av det jag ser som undersökningens viktigaste resultat. 

Till att börja med sorterades deltagarnas svar från intervjuerna så att innehållet mötte den fråga 

som skulle behandlas. Det är de delar från intervjun som ger svar på den fråga jag ställt som 

redovisas, vilket innebär att överflödig information plockats bort.  Vissa delar kan ha flyttats 

från intervjuns kronologiska ordning eftersom svaret hör till en tidigare eller senare fråga.   

Sedan analyserades svaren utifrån de teoretiska utgångspunkter som var aktuella för respektive 

fråga. Svaren från de olika lärarna jämfördes sedan för att synliggöra likheter och skillnader. 

För varje fråga gjordes sedan en analys av vad som jag såg som de viktigaste rönen som kommit 

fram.  

Lärarna presenteras här nedan från A- F. 

Namn Behörighet Verksamma år inom skolan Nuvarande anställning 

Lärare A Grundskolelärare 1–6 23 år Speciallärare  

Lärare B Förskolelärare  19 år Förskoleklass 

Lärare C Förskolelärare 26 år Förskoleklass 

Lärare D Grundskolelärare f- 6 14 år Mentor samt undervisande i åk 1–3 

Lärare E Grundskolelärare 1–6 och förskolelärare 13 år Mentor samt undervisande i åk 1–6  

Lärare F Fritidspedagog med ämnesbehörighet 19 år Mentor samt undervisande i åk 1–3 

 

I presentationen av lärarna ovan har det gjorts ett urval av de faktorer som för denna 

undersökning är väsentliga. Det finns alltså delar som i denna undersökning inte presenteras 

som handlar om lärarens nuvarande anställning eller dennes behörighet. Detta på grund av att 

det inte har någon betydelse för undersökningens syfte, samt minskar risken något att läsaren 

ska kunna härleda svaren. 

5.1 Definition samt personliga erfarenheter av begreppet 

grammatik  

För att undersöka vad lärarna i undersökningen menade att ordet grammatik innebar bad jag 

dem att definiera begreppet grammatik samt berätta hur de själva såg på grammatik, alltså deras 

attityder till grammatik. Samtliga lärare var överens om att grammatik är det som bygger upp 
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vårt språk, grunden eller som lärare E utrycker sig ”Ramarna för att lära sig läsa och skriva”. 

Lärare C avslutade sin intervju med att säga ”Grammatiken finns överallt, det är huller om 

buller och kan man grammatik då kan man erövra världen”. Jag tolkar lärarnas utsagor som den 

inre grammatiken, den vi har runt om oss och lär oss genom att interagera med varandra, men 

samtidigt ser jag i deras yttranden uttryck för både den mer normativa och deskriptiva 

grammatiken i citatet från Lärare C när hon uttrycker att man kan erövra världen med 

grammatiken, alltså att man har de verktyg som krävs för att till exempel lära sig ett nytt språk. 

Lärare E tar också upp regler som en del i vad grammatik är till exempel stavningsregler som 

då kan kopplas till den mer normativa grammatiken. Lärare A lyfter även detta med skillnaderna 

mellan tal och skriftspråk som en definition av vad grammatik är för henne samt delar som 

stavning och ändelser. Lärare A och D menar att grammatiken behövs för att kunna skriva en 

hel och riktig mening, vi kan således se att både den syntaktiska och den morfologiska 

medvetenheten är central när det kommer till definitionen av grammatik. De flesta lärarna 

nämner också ordklasser som en del av vad som är grammatik.  

Det som sticker ut är attityderna kring begreppet grammatik och grammatikundervisning. Flera 

av deltagarna tycker att grammatik är svårt och har utryckt sig om att de under sin egen studietid 

tyckt det varit tråkigt men att de även har uppfattningar av att desto högre upp i åldrarna man 

kommer desto mer förknippas det med något tråkigt. Lärare A säger att ”Grammatik är något 

svårt, och det som är svårt det är alla de ordklasserna men samtidigt som jag tycker att det är 

viktigt, viktigt med att ha rätt struktur på språket”. Även lärare E uttrycker sig i samma riktning 

om att grammatik är tråkigt men ändå viktigt:  

”Grammatik var det värsta jag visste, det var jättetråkigt. Då tänker jag högstadiet, jag kom-

mer inte ihåg lågstadiet för då fick vi säkert göra saker som var roligt. Men på högstadiet när 

man skulle lära sig nio ordklasser, det var subjekt och predikat skulle vi plocka ut ur me-

ningar och det känns som jag har gjort massor som jag aldrig har haft nytta av i hela mitt liv. 

Men jag har klarat mig bra ändå (…) Men det är klart ska man lära sig svenska ifrån grunden 

då är de väl bra (…) det är viktigt för många, det är inte frågan om det.” 

Även Lärare D anser grammatiken som svår och inte rolig:  

”Jag tycker att grammatik är svårt, speciellt nu när jag inte jobbar så mycket med det, inte 

lika mycket som jag jobbade med det på mellanstadiet, man tappar ju, man glömmer. Men 

på en låg nivå är det roligt på en högre nivå inte lika kul.”  
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Lärare E menar också att hon alltid har haft lätt för skolämnet svenska men att just de 

grammatiska delarna har varit svåra och tråkiga. Lärare A och C ger också uttryck för att det 

inte var förrän högre upp i åldrarna som de fick kunskap om att det faktiskt var grammatik de 

jobbade med i skolan, och den grammatiken de då undervisades i inte gav någon förklaring till 

det.  

Lärare B har utryckt sig positiv när det gäller grammatiken under sin egen skolgång och har 

aldrig haft några svårigheter med det, sen säger hon att det kan ha med att göra att hon själv 

alltid varit mycket intresserad av svenskan och dess uppbyggnad, gillat att läsa, skriva och leka 

med ord och meningar. Även lärare F har även hon genom intervjuerna utryckt sig positiv när 

det gäller grammatik och tycker att det är roligt och menar på att språket bygger relationer.  

Oavsett vilken attityd lärarna har när det gäller grammatik så anser alla på ett eller annat sätt att 

grammatik är något viktigt som bör tas om hand och som lärare F säger att:  

”Jag tror det är viktigt att vi ska hålla kvar detta när eleverna blir äldre att det fortfarande kan 

vara praktiskt och levande och lustfyllt även fast de kommer upp mot mellanstadiet och hög-

stadiet. Det börjar så tidigt med den negativa klangen och allt vad grammatik innebär, man 

ska inte vara rädda för att prova att göra lekar eller utmaningar och analysera saker på ett 

annorlunda sätt bara för att barnen blir äldre.” 

Sammanfattningsvis visar resultaten när det gäller frågan om vad lärarna menade att begreppet 

grammatik innebär att de var eniga om att grammatiken är viktig för språket samt att det är 

grammatiken som bygger upp det svenska språket. Däremot rådde det delade meningar när det 

gäller om grammatiken är viktig för alla. Vissa beskriver grammatiken som att det är det som 

bygger upp vårt språk medan andra anser att vissa klarar sig utan de olika reglerna. Dessutom 

särskiljer sig lärarnas attityder till begreppet grammatik eftersom vissa ger uttryck för att det är 

svårt och tråkigt och andra säger att det är roligt. Detsamma gäller deras egen uppfattning av 

grammatik begreppet. Vidare i detta kapitel kommer resultaten för hur lärare menar att de 

undervisar i grammatik på lågstadiet att visas.  
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5.2 Hur lärare arbetar med grammatik i undervisningen samt 

hur de uttrycker grammatiska begrepp  

För att ta reda på hur lärare lägger upp sin undervisning ställdes frågan om hur de arbetade med 

grammatik i sin undervisning, samt följdfrågan om de under undervisningens gång använde sig 

av grammatiska begrepp till eleverna.  

Lärare B och C som jobbar i förskoleklass jobbar mycket med Bornholm och följer det 

materialet och beskriver att det som att det finns många delar där grammatiken är i fokus. De i 

förskoleklassen arbetar dagligen med språklekar och språkträning på olika sätt och jobbar 

mycket med ord och dess betydelse och uppbyggnad men även de grammatiska delarna 

substantiv, adjektiv och verb dyker upp. Båda lärarna utrycker även att högläsning är en del av 

grammatikundervisningen, där eleverna får höra hur meningar är uppbyggda, och lärare B 

nämner också detta med att man ska vara noga med hur man som lärare pratar, skriver och 

uttrycker sig så man inte lära eleverna fel. Lärare B har jobbat mycket med ljud i sin 

förskoleklass, alltså det vi känner till som fonetik och den fonologiska medvetenheten.  

”Vi jobbar ju väldigt intensivt med språkträning (…) det kan handla om att vi gör rim och 

ramsor, vi sjunger och vi gör rörelser ihop med rimmen och ramsorna för att förstärka orden 

eller för att få in rytmen i språket eller vad jag ska säga. Vi brukar börja med rim tidigt, direkt 

när de börjar hos oss på hösten sen går vi ju vidare med att jobba med ord och meningar” 

(Lärare B). 

Även lärare F som jobbar med svenska i en årskurs etta och ger uttryck för att den fonologiska 

medvetenheten är en förutsättning för att eleverna ska bli goda läsare och skrivare. Hon lägger 

mycket vikt på den fonologiska biten.  

Lärare D och lärare E som jobbar med svenska i årskurs 2 och 3 berättar att de främst arbetar 

med grammatik när det dyker upp i läromedlen dock menar båda dessa lärare att det faktiskt 

inte står så mycket om grammatik i läroplanen. Dock tycker lärare D att man måste kunna de 

grammatiska reglerna för att kunna skriva en hel och riktig mening. Även lärare A uttrycker att 

hon främst arbetar med meningar och meningsbyggnad och då får in de grammatiska delarna 

genom till exempel när man komparerar ord och när man skriver ord i singular eller plural samt 

pratar om ändelser och egennamn. Vi kan då koppla in både den morfologiska medvetenheten 

men också den syntaktiska i det lärarna beskriver samt att vi ser den mer normativa 

grammatiksynen.  
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”I början brukar ju jobba med detta att skriva tre meningar. Till exempel: Jag ser en sol. Då 

får jag in substantivet, Solen är gul: adjektivet, Solen skiner: verbet. Detta gör jag för att få 

in detta med att skiva hela riktiga meningar” (Lärare D). 

Lärare D menar också att när man exempelvis jobbar med dikter så pratar man mycket om 

adjektiv.  

De allra flesta lärare i undersökningen lägger mycket av de grammatiska delarna i praktiskt 

arbete genom att till exempel: arbeta utomhus, med plockmaterial, rim, ramsor och rörelser och 

använda sin kreativitet på olika sätt, detta kan kopplas till Dewey och Learning by doing.  

Lärare E visar två papper som ser ut som hus, där ena huset är rött med ståltråd ur skorstenen 

och den andra huset är gult med bomull ur skorstenen. På husen är det påklistrat olika ord, den 

ena med ord som har hårda vokaler och den andra som har ord med mjuka vokaler. ”Det här 

hjälper förhoppningsvis de som inte har lätt för att stava, det är väl lite det som är tanken med 

stavningsregler och så.” 

Lärare F säger såhär:  

”Sen tycker jag nog att det ska hela tiden vara lekfullt och det ska finnas utrymme för nyfi-

kenhet, det ska vara praktiskt och det ska vara klurigt, det ska vara utmanande och de ska få 

chansen att analysera språket. Jag tycker detta med att språket hela tiden ska hållas levande 

det kan man göra på så många olika sätt, och jag är för att arbeta mycket med grammatiken 

i praktiska övningar” 

Vidare när det gäller undervisning så menar två av lärarna att de mister lite av helheten då de 

jobbar som ämneslärare och nämner i intervjun att man ibland skulle vilja ha svenska en hel 

dag.  

En följdfråga till detta var huruvida de använde de grammatiska begreppen i undervisningen. 

Alla lärare menade att de använde sig av grammatiska begrepp även om det förekom i 

varierande grad. Lärare A tycker det är jätteviktigt att använda rätt begrepp ifrån början för att 

eleverna ska få förståelse för vad de innebär. Lärare A uttrycker att man kanske inte alltid är 

medveten om att man arbetar med grammatik som lärare, man lägger syftet med lektionen är 

något annat än grammatik, då tror hon att man nog inte benämner med rätt ord heller om man 

inte från början bestämt sig för att jobba med grammatik. Lärare B, använder begreppen, men 

säger att hon måste bli ännu bättre på det. Lärare C menar att de kan komma upp ibland 

beroende på vad de jobbar med och ett exempel på detta: ” Substantiv är namn på ting, saker så 

som klocka, ring. sådana ramsor lär vi oss och pratar sen om de”. 
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Sammanfattningsvis så konstaterar jag att lärarna lägger upp undervisningen på lite olika sätt 

där några lärare ofta följer läromedlen men gör också gör mycket praktiska övningar. De 

praktiska övningarna dyker upp flertalet gånger under de flesta intervjuerna och 

undersökningen visar då att det oftast är så de jobbar med de grammatiska delarna. Lärarna 

arbetar även mycket med ordförståelse och meningar och meningsbyggnad där de får in de 

grammatiska delarna. Man kan även här se ett mönster där lärarna till de yngre eleverna jobbar 

mycket med den fonologiska medvetenheten medan lärarna i de högre årskurserna arbetar mer 

med meningar och meningsbyggnad. När det gäller hur ofta grammatikundervisning 

förekommer så skiljer det sig åt. Lärare B, C och F uttrycker att de arbetar med grammatik 

dagligen medan lärare D och E däremot främst arbetar med grammatik när det kommer upp i 

läromedlen.  

Frågan om hur lärare undervisar i grammatik vidgas i nästa avsnitt där de läromedel som lärarna 

presenterat beskrivs samt en översiktlig läromedelsanalys görs. 

5.3 Läromedel som lärarna använder i sin undervisning samt 

en översiktlig läromedelsanalys av dessa 

För att ta reda på vilka läromedel som är centrala och för att kunna bygga en översiktlig 

läromedelsanalys så ställdes frågan om vilka material och läromedel som användes. 

De flesta lärare på skolan använde sig av liknande läromedel, vilket är naturligt eftersom de 

jobbar på samma skola och man eftersträvar en likvärdig svenskundervisning. Skillnaden är att 

i förskoleklassen använder de sig av Bornholm och Trullematerialet, Arbetsmaterialet Trulle 

bygger även det på Bornholm så de går lite hand i hand menar lärare B och C. Lärare C anser 

att Trulle fångar eleverna mer och är ett roligare material som kompletterar Bornholmsmodellen 

bra.  

När det kommer till lärarna som undervisar i årskurserna 1, 2 och 3 så använder sig lärarna av 

liknande läromedel. Samtliga lärare använder sig av läromedlet Veckans ord. Lärare A, D och 

E använder sig av språkskrinet. Lärare F nämner även extraböckerna Äppel, Päppel och de 

böckerna som hör till den serien.  
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Vidare nämner Lärare E att de kollar på Bokstavslandet på Youtube och lärare D nämner 

grammatikbolaget på UR som en mycket bra serie där man får med de flesta delarna när det 

kommer till grammatik som man sedan kan spinna vidare på.  

De flesta lärarna menar också på att när det gäller den grammatiska delen så gör många egna 

material som de använder i undervisningen.  

”Där måste jag nog erkänna eller säga att jag är allätare, och jag är nog en väldig uppfinnare 

själv och har kommit på mycket eget. Annars försöker jag fokusera på att man ska ha ett 

tydligt mål i sikte, vad vill jag få ut av denna lektionen vad vill jag lära mina barn? Är det 

ordklasser eller är det stavning eller är det ordföljd eller är det att skriva meningar. Bara man 

har ett tydligt mål i sikte så är vägarna dit många jag tycker om att prova många olika vägar, 

jag är inte enspårig.” (Lärare F) 

Läraren diskuterade mycket kring det praktiska arbetet och att göra undervisningen så 

stimulerande och rolig som möjligt för eleverna och menade på att det inte finns en ren 

grammatikbok utan man får plocka från olika böcker och göra material som passar för just den 

lektionen.  

De läromedel som lärarna presenterat har en översiktlig läromedelsanalys genomförts för att ta 

reda på vilka delar som tydligt visar att det är grammatik som eleverna ska arbeta med, och då 

främst där de grammatiska begreppen nämns. Denna presenteras i nästkommande avsnitt. 

5.3.1 En översiktlig läromedelsanalys  

Under detta avsnitt presenteras en översiktlig läromedelsanalys utifrån de läromedel som valts 

ut och som lärarna presenterat (se bilaga 3: Läromedel). Det är endast utvalda delar i de olika 

materialen som undersökts och de parametrar som jag utgått ifrån är främst de begreppsliga 

delarna och inte vad eleverna förväntas göra utan vad de ska träna på, det kommer således inte 

presenteras några enskilda övningar ur materialen. Avsnittet presenterar inte enskilda delar utan 

arbetsmaterialet sammanfattas utifrån de delar som analyserats.  

Om vi till en början tittar på Språkskrinets material så visas de grammatiska begreppen tydligt 

för eleverna som till exempel synonymer och benämningar på ordklasser, dessa delar sätts i 

sammanhang genom olika uppgifter. Eleverna får således den begreppsliga kunskapen och 

förståelsen kring det. Det finns ett undantag, begreppet egennamn används inte utan beskrivs 

genom att namn ska skrivas med stor bokstav. Språkskrinet nämner flera grammatiska delar 
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redan från den första boken i serien, samt att den fonologiska medvetenheten tränas genom 

exempelvis ng-ljudet.  

Vidare när de gäller läromedlet Veckans ord så använder även detta läromedel av de rätta 

benämningarna på olika grammatiska delar, med några undantag som exempelvis: ord som låter 

lika men stavas olika. I böckerna presenteras begreppen redan i årskurs 1. När det gäller Veckans 

ord finns det flera delar likt Språkskrinet som fokuserar på den fonologiska biten med olika 

språkljud som bland annat sj-ljudet.  

Trulles arbetsbok som är det materialet som är ämnat för förskoleklassen. Materialet innehåller 

övningar i språklig medvetenhet och till stor del den fonologiska medvetenheten. I de 

grammatiska delarna som tränas används de grammatiska begreppen dock med ett undantag, 

sammansatta ord, som inte används.   

Det sista läromedlet som analyserats är extraböckerna Äppel, Päppel, Piron, Paron, Kråkan och 

Tallekvist. Det som är unikt med just dessa läromedel är att de i mycket liten grad benämner de 

grammatiska begreppen för eleverna, med undantaget för Kråkan. Läromedlets författare menar 

att de har övningar som handlar om till exempel ordklasser, motsatsord, konsonanter och 

vokaler men det är inga begrepp som används för eleverna utan endast i lärarhandledningen 

som finns i slutet av boken. Det som uppmärksammats är att de rätta benämningarna används 

oftare desto högre upp i läromedlet du kommer. Böckerna hänvisas till att träna läsförståelse 

men det finns många delar som kan hänvisas till de mer grammatiska delarna.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de läromedel som analyserats ser lite olika ut, flertalet 

tar tidigt upp dess rätta benämning för eleverna medan de sistnämna läromedlet inte gör det. 

Vidare kommer resultatet om lärares syn på grammatik presenteras. 

5.4 Synen på grammatikundervisningen bland de yngre 

eleverna samt dess för- och nackdelar  

Som tidigare nämnts så menar alla lärare att grammatik i de yngre åren är viktig och ser bara 

fördelar med att undervisa i grammatik med de yngre eleverna. Lärare D menar dock att det 

inte händer så ofta och att det mer eller mindre är inbakat i den ordinarie undervisningen. Lärare 

A berättar att man jobbar mycket med grammatik på lågstadiet, men hon tror inte att man som 

lågstadielärare är medveten om att det faktiskt är grammatik de arbetar med.  
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Lärare A, B, E och tillviss del D uttrycker att den grammatik de lär sig nu räcker, de behöver 

inte det mer ingående än vad det är. Lärare E uttrycker det såhär: ” Jag tycker det är positivt att 

börja med grammatik så tidigt, på den nivån vi är nu, inte mer, inte något stort, och jag släpper 

det ganska fort och går vidare och sen kommer de igen och igen.” Lärare A utrycker sig liknande 

på detta vis:  

”Jag tycker att det är positivt med grammatik men menar inte att man ska gå in på hur mycket 

som helst utan håller man sig till substantiv, adjektiv, verb och just de här med menings-

byggnaden och ändelser och singular plural att man får in dom sakerna, så det är inte att - nu 

ska ni ta ut satsdelarna, det behöver de inte göra men jag tror det blir lättare för de att göra 

de senare om de omedvetet har fått höra allt detta med meningsbyggnad och så vidare för det 

jobbar man ju jättemycket med på lågstadiet.” 

Lärare F utrycker sig lite annorlunda när frågan ställs och hon säger såhär:   

”Jag anser att man aldrig kan börja för tidigt, jag är väl egentligen förespråkare för att SKA 

börjas tidigt egentligen så fort barnen börjar använda språket då har de ju en naturlig nyfi-

kenhet och det är det väldigt viktigt att man bygger på redan i förskoleåldern, den nyfiken-

heten och lekfullheten och att det ska vara lustfyllt ska ju leva kvar, det ska ju vara kul och 

spännande.”  

Detta betyder dock inte att denne lärare vill gå in djupare när det gäller 

grammatikundervisningen, men läraren i fråga ser grammatiken i allt de jobbar med i 

undervisningen.  

På följdfrågan om vilka fördelar respektive nackdelar de kunde se med 

grammatikundervisningen i de yngre åldrarna så visade resultatet att fördelarna var flera. Lärare 

D anser att det är en grund inför mellanstadiet och att man på lågstadiet leker in grammatiken 

och menar därmed att uttrycket ”panik för grammatik” inte uppstår bland de yngre eleverna. 

Lärare B tycker att en blandning av lek och undervisning är bra och ser fördelarna i att om de 

får leka lärandet så blir det också roligare att lära sig nya saker. Lärare C är inne på samma spår 

och säger att man lär i leken genom att interagera med andra.  

Nackdelarna som togs upp var som lärare D uttryckte: ”Att det blir taget ur sitt sammanhang 

litegrann, de förstår inte varför de ska veta varför det heter verb. Det får väl vi bli tydligare med 

att förklara.” Hon uttrycker att det annars kommer bli svårare på mellanstadiet. Lärare E ger 

utryck för att grammatiken inte är för alla: ”En del har ingen nytta av det, ingen ide att lägga 
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tiden på det”. Hon menar således att många ändå kan utan alla regler, medan andra behöver 

reglerna för att kunna. 

Sammanfattningsvis så syns det tydligt att lärarna tycker att det är positivt med 

grammatikundervisning i de lägre åldrarna, men det behöver inte vara så mycket mer än vad 

det redan är, lärarna har tagit upp flera fördelar med grammatikundervisning och det kan 

sammanfattas genom följande delar: Förståelsen för det svenskaspråket- syntaktiska 

medvetenheten, ordförståelse, morfologisk medvetenhet samt ordklasser, grund för högre 

årskurser, samt att om man gör det roligt nu blir det lättare och roligare under senare år också. 

Det som jag uppmärksammat är då att för att undervisningen ska bli så bra som möjligt gäller 

det att man har en god ämneskunskap kring ämnet. Nackdelarna som fångats upp är att 

grammatik inte är för alla, att grammatiken tas lite ur sitt sammanhang samt att eleverna inte 

förstår varför man jobbar med grammatik och dess delar. 

När jag nu gått igenom synen på grammatikundervisning i de yngre åldrarna ska jag i nästa 

avsnitt presentera de utmaningar som lärarna anser att grammatikundervisning bär med sig.  

5.5 Utmaningar vid grammatikundervisning samt bemötande 

av svårigheterna 

När det kommer till utmaningarna så menar lärare A att det är medvetandegörandet som är den 

största utmaningen, alltså tydliggöra begreppen och varför man ska jobba med grammatik. 

Lärare A jämför grammatiken med matematiken och visar skillnaderna emellan dem:  

”Och där ser man ju motsvarigheten till i matematiken, att vi ska benämna med dess rätta 

ord och att vi ska använda det matematiska språket ifrån början, det heter plus och vi säger 

fortfarande plus men det är addition och nu har vi det medvetet i från förskoleklass egentli-

gen. Och det tror jag är viktigt att det också kommer in i grammatiken i svenskan.”  

Lärare A menar då att för att bemöta denna svårighet att man ska tänka som i matematiken, 

synliggöra och tydliggöra vad de olika benämningarna faktiskt betyder. Lärare D har en likartad 

uppfattning, hon anser att vi måste prata mer grammatik och synliggöra och tydliggöra samt ha 

en bra dialog med eleverna. Som lärare D tidigare nämnt att grammatiken tas lite ur sitt 

sammanhang, att man måste göra grammatiken för sig. Hon tycker således att man ska arbeta 

praktiskt med dessa delar samt prata grammatik då bemöter vi denna svårighet. Lärare D menar 

också att det var lättare att arbeta med grammatik förr, nu står det inte så tydligt i läroplanen. 

Lärare E tar också upp detta med läroplanen och ser svårighet i att allt det andra måste hinnas 
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med och eftersom den grammatiska delen inte tar så stor plats så ligger inte den i fokus heller. 

Lärare E säger dock såhär: ” Och utmaningen är ju att få eleverna att förstå, hur kan jag få nytta 

av en stavningsregel, den ska ju egentligen med vidare, för att man ska få bruk för de.” Jag 

hänvisar nu tillbaka till det som lärare E tidigare sagt att alla inte har nytta av grammatiken men 

hon menar också att hon kan bemöta denna svårighet med att hjälpa en elev som exempelvis 

har problem med att stava genom att ge hen hjälp genom stavningsreglerna, hon berättar också 

att det inte är alltid det fungerar och då får man hitta andra vägar och sätt men nämner också 

att:  

”Det finns hjälpmedel, man behöver inte stånga sig blodig för att eleverna inte klarar förstå. 

Man kanske sitter på en bra historia, då måste man få skriva den även utan att det är rätt och 

då hjälper kanske inte stavningsregler och ordklasser.” 

Lärare B, C och F tänker likadant när de gäller svårigheterna, de menar att svårigheten är att 

eleverna ligger på så olika nivå kunskapsmässigt och att det då är svårt att få alla motiverade 

och intresserade av det man jobbar med. Lärare B och C bemöter dessa svårigheter genom att 

dela gruppen, blanda grupperna på olika sätt för att alla ska få den stöttning och hjälp de 

behöver. Lärare F säger såhär:  

”Nej men jag tror att viktigt att när man jobbar med barn i de lägre åldrarna att man, att det 

är mer tillåtet att detta med grammatik ska vara spännande och lustfyllt, att jag förespråkar 

detta med praktisk grammatik att de ska få prova och undersöka och använda olika metoder 

olika vägar fram till målet. Jag tror det är viktigt att vi ska hålla kvar detta när eleverna blir 

äldre, att det fortfarande kan vara praktiskt och levande och lustfyllt även fast de kommer 

upp mot mellanstadiet och högstadiet. Det börjar så tidigt negativklang allt detta med vad 

grammatik innebär, man ska inte vara rädda för att prova att göra lekar eller utmaningar och 

analysera saker på ett annorlunda sätt bara för att barnen blir äldre. ”  

Lärare F nämner också den språkliga omgivningen både på skolan och hemma och poängterar 

att vi även måste hålla hemmet uppdaterat samt ge stöd om hur de kan hjälpa sina barn. Om vi 

ser till vad lärarna menar här så kan vi koppla detta till det sociokulturella perspektivet på 

lärande.  

Sammanfattningsvis så ges det till uttryck att lärarna tycker det är svårt att fånga alla elever då 

de ligger på så olika nivå och som lärare E menar hur eleverna ska ta till sig kunskapen om att 

grammatiken hjälper dem framåt. En annan aspekt i det hela var huruvida man ska kunna sätta 

grammatiken i ett sammanhang och skapa förståelse för eleverna om att grammatik är bra och 

viktigt då grammatiken som lärare D säger plockas ur den vanliga undervisningen och det är 
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svårt att ge förståelsen om det. Lärarna har olika syn på hur vi bemöter de olika svårigheterna 

men att praktiskt arbete är något som kan bemöta detta är flera av lärarna överens om. Andra 

delar som framförts är att dela och blanda grupper för att ge eleverna möjlighet att utvecklas 

efter sin egen förmåga vilket kan koppla till det sociokulturella perspektivet på lärande.  

Resultatet från denna undersökning har nu visats, vidare kommer fyra viktiga delar utifrån 

resultatet att diskuteras, de delarna är grammatiksyn, då både på begrepp och undervisning samt 

definitionen av begreppet grammatik samt undervisning och läromedel.  

6 Diskussion 

De delar jag särskilt kommer diskutera med stöd i tidigare forskning är lärarnas definition av 

begreppet grammatik, synen på grammatik och grammatikundervisning samt deras attityder 

kring detta. Avsnitt 6.2 diskuterar grammatikundervisning och det hela avslutas med en dis-

kussion gällande läromedel i 6.3.  

6.1 Definitionen av begreppet grammatik 

När det kommer till definitionen av begreppet grammatik så visade resultatet att lärarna var 

överens om att det är grammatiken som bygger upp vårt språk men lärarna definierade det på 

olika sätt: ramarna för att lära sig läsa och skriva, skillnader mellan tal och skriftspråk, stav-

ningsregler, ordklasser samt att grammatiken är ett verktyg för lära sig ett nytt språk, här ser vi 

då den mer deskriptiva och normativa grammatiksynen. Min tolkning av de lärarna beskriver 

som att grammatiken finns överallt ser jag som den inre grammatiksynen som en del i definit-

ionen. Vi kan även se att några av lärarna utan att nämna begreppen syftar till den syntaktiska 

och morfologiska medvetenheten när de beskriver begreppet grammatik. Vi kan sammanfatta 

det hela med att lärarna definierar begreppet olika och de delar som har uppmärksammats är 

normativ, deskriptiv och den inre grammatiken. Olika delar som lärarna nämner kan också 

kopplas till den morfologiska, fonologiska och syntaktiska medvetenheten, det är således 

ganska spretiga svar gällande definitionen och med tanke i att denna undersökning genomförts 

på en och samma skola är det spännande att de definierar det så olika. Men precis som det 

beskrivs i avsnittet 2.1 så är det såhär det ser ut när det kommer till begreppet grammatik vi 

beskriver det olika och det finns egentligen inget som är mer rätt eller fel. 
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6.2 Grammatiksyn och attityder kring begreppet grammatik 

och grammatikundervisning 

Vidare kommer jag diskutera synen på grammatikundervisningen i de yngre åldrarna. Resulta-

tet visar att merparten av deltagarna ser grammatikundervisningen som något viktigt i de yngre 

åren, något som även Teleman belyser. Grammatik är viktig för språket, stavningen och ord-

förrådet menar Teleman och han liksom det Brodows undersöknings visat att man först ska 

fokusera på den mer grundliga grammatiken, den inre, och hellre form- än satslära, för att senare 

komma in på de mer djupare delarna som satslära och den normativa skolgrammatik som vi är 

vana vid (Brodow, 2000, s. 71–72; Teleman, 1987, s. 8–9). Något även denna undersökning 

styrker till viss del då lärarna uttrycker att det räcker med den grammatik som vi undervisar i 

nu, de mer abstrakta delarna får eleverna lära sig om senare i sin utbildning. Brodows under-

sökning  visar dock på att man börjar med grammatikundervisning för sent (Brodow, 2000, s. 

106). Denna undersökning visar dock det motsatta, alla lärare arbetar med grammatik på ett 

eller annat sätt. 

Resultatet av denna undersökning visar som tidigare nämnts att grammatiken är viktig för språ-

ket, stavningen och ordförrådet men som en lärare uttryckt sig under intervjun och som jag sett 

som intressant är om grammatiken verkligen är viktig för alla? Teleman menar att grammatiken 

inte alltid kan förklara varför det är på ett visst sätt utan det är något man måste lära sig ändå 

(Teleman, 1987, s. 10). Ett exempel detta med en eller ett där det inte finns någon uttalad regel 

som säger att det ska vara på det ena eller andra sättet utan det lär vi oss genom vår inre gram-

matik. När det kommer till ord med dubbelteckning så finns det en regel för det, men vad har 

den regeln för nytta om eleven känner att hen redan kan stava till ord med dubbelteckning utan 

att kunna regeln? Om jag ser till mig själv, så har jag inte förrän på senare år lärt mig att det 

finns en regel för dubbelteckning, det har funnits som inbyggt hos mig, då frågar jag mig är 

detta kunskap som elever tar med sig i sitt bagage för framtiden om de redan kan det? Kanske, 

stavningsregler är ett bra hjälpmedel för många men jag ser främst till de elever men som har 

svårt för att stava med exempelvis dubbelteckning då blir den absolut nödvändig, användbar 

och allt mer viktig att kunna. Demir och Erdogan  hävdar att de grammatiska reglerna så som 

olika stavningsregler hjälper elever att förstå vad som är rätt och fel (Demir & Erdogan, 2018, 

s. 88). Eriksson med flera samt Teleman menar att de grammatiska reglerna är än mer centrala 
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för de elever som har ett annat modersmål än svenska (Eriksson m.fl., 2013, s. 14; Teleman, 

1991, s. 122). Dock menar Teleman att dessa regler kan läras in genom att interagera med andra 

människor (Teleman, 1991, s. 122). Vi kan då konstatera att grammatiken och dess regler är 

viktig för alla men det finns olika sätt att ta till sig kunskapen, det behöver således inte vara 

under undervisning utan man kan ta till sig de olika reglerna på andra sätt som att interagera 

med andra något som det sociokulturella perspektivet förespråkar (Säljö, 2014, s. 301, 304). 

Teleman lyfter några argument kring grammatikundervisning och menar att en korrekt genom-

för grammatikundervisning kan öka elevernas intresse för just det, grammatik (Teleman, 1991, 

s. 120–121). Men vad är då en korrekt genomförd grammatikundervisning? Det är inget som 

Teleman själv diskuterar men som vi sett ovan så handlar det således om att forma ett korrekt 

språk och lära oss dess regler och delar. Teleman menar att grammatiken står ganska högt i kurs 

men att det är en för svag del i undervisningen och hävdar att svensklärarna inte är så duktiga 

på grammatik och att det har blivit något man måste göra, något vi måste ge kunskap om (Te-

leman, 1991, s. 122-123). Här skulle jag säga att jag till viss del inte håller med om det Teleman 

säger då lärarna i min undersökning ändå gett bra förklaringar till vad grammatik är och är 

positiva till grammatik och grammatikundervisning flera menar dock att det är något de själva 

sågs som tråkigt och svårt under sin egen skolgång. Det jag kan se när det kommer till det 

lärarna sagt gällande synen på grammatikundervisning är att oavsett om de tycker det är viktigt 

eller ej så definierar de inte grammatiken helt lika och då blir heller inte synen på undervisning 

densamma. Några ser grammatiken i allt de gör medan andra endast ser olika delar av den, 

vilket gör att undervisningen ser annorlunda ut beroende på lärarens attityd och definition av 

begreppet och då är det inte konstigt om grammatiken ses som svag i utbildningen.   

En reaktion jag fick när det gäller undervisning var att förskoleklassen och årskurs 1 arbetar 

mer med den inre grammatiken och de fonologiska delarna medan man i årskurs två och tre tar 

mer fasta på de olika mer konkreta delarna så som ordklasser och stavningsregler och de mor-

fologiska och den syntaktiska medvetenheten, vilket kan ses som ganska naturligt med tanke 

på deras ålder och den inre grammatiken är den grammatik lär i våra yngre år precis som Tele-

man, Platzack och Bolander menar (Bolander, 2012, s. 14; Platzack, 2011, s. 19; Teleman, 1991, 

s. 112). Frågan är då om man i skolan ska fortsätta med de som eleverna egentligen redan kan, 

den grammatik som gör att vi kan se skillnaden på meningsföljden Kalle springer fort, och 
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Springer Kalle fort? Är det då inte av vikt att lära sådant som eleverna inte kan sen tidigare när 

det kommer till grammatik? Jag menar att man kanske redan i de tidigare årskurserna ska börja 

arbeta mer med den grammatik som många under senare skolår anses som tung och svår för att 

försöka fånga eleverna tidigt och visa att det inte är så svårt och tråkigt. Jag kan hänvisa till mig 

själv även i denna fråga då jag alltid har tyckt att grammatik är något jobbigt men jag tror att 

om jag fått mer kunskap om det tidigare så hade jag haft lättare för det nu, det är även något 

som flera av deltagarna i undersökningen också menar på, att om de fått lära sig om grammatik 

och dess delar och vad de egentligen betyder redan i tidig ålder. Teleman menar att intresset av 

grammatik tappas runt fjärdeklass och grammatikkunskaperna hos elever som går ur grundsko-

lan är svaga (Teleman, 1991, s. 19–20).  

Vidare när det gäller attityderna kring grammatik så visar Josefsson och Lundins studie  att 

grammatik är något svårt och nämner speciellt den mer avancerade grammatiken (Josefsson & 

Lundin, 2017, s. 18). Även något denna undersökning visar tendenser till då lärarna uttryckte 

svårigheter kring grammatiken på högre nivå. Grammatikundervisningen fokuserar på ord och 

inte på förståelsen om orden menar Teleman, detta skapar då svårigheter för dem som aldrig 

fått den grundliga förståelsen för grammatikens regler (Teleman, 1987, s. 11). Något jag tycker 

är intressant är det som en av Josefsson och Lundins deltagare sagt gällande grammatiken kopp-

lat till matematiken, deltagaren uttryckte sig i form av att det i matematiken är lättare att se 

sambanden och att det endast fanns ett sätt att tänka på och då i jämförelsen med grammatiken 

som det fanns flera (Josefsson & Lundin, 2017, s. 29). En deltagare i denna studie uttryckte att 

grammatiken borde vara lite mer som matematiken, alltså att begreppen ska vara lika tydliga 

som de idag är i matematikundervisningen. Kan dessa två påståendena kopplas ihop på något 

vis? Ja, skulle jag säga, om det hade varit som deltagaren i denna studie menat så tror jag inte 

att deltagaren i Josefssons och Lundins studie skulle uttryckt sig på samma sätt utan hen hade 

då haft liknande sätt att tänka på när det kommer till grammatik för då har man fått en bredare 

förståelse för grammatiken i stort och dess begrepp och betydelse för att sedan lättare kunna 

lösa de grammatiska momenten. Flera deltagare ur samma studie menade på att de inte hade 

bra erfarenhet av skolgrammatiken, något som också ges uttryck för i denna undersökning kan 

det även här handla om att eleverna inte får den begreppsliga förståelsen för grammatiken? 

Kanske, eller som tidigare nämnts att man kanske börjar för sent med grammatikundervisningen 

och dess innebörd och begrepp. Vi ser att synen på grammatik ser olika ut, men vi kan genom 
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detta avsnitt hitta vissa möjligheter till utveckling. Det diskuteras om mer grammatikundervis-

ning i de yngre åren, om att fokusera på förståelsen och inte bara på ord och begrepp samt ge 

mer plats åt grammatiken och tydliggör det som det är tydliggjort i matematiken.  

6.3 Grammatikundervisning 

Det tredje avsnittet som kommer diskuteras är huruvida lärare lägger upp och undervisar i gram-

matik. Demir och Erdogan (Demir & Erdogan, 2018, s. 88, 99) lyfter detta med att grammatik-

undervisningen ska vara integrerad med den övriga undervisningen något även resultatet av 

denna undersökning visade genom att vissa lärare uttrycker att de arbetar med grammatik under 

hela dagen. Lärarna som jobbar i förskoleklass poängterar båda att högläsning och läsning är 

en del av grammatikundervisningen där eleverna får höra hur meningar är uppbyggda något 

Dermir och Erdogan (Demir & Erdogan, 2018, s. 88, 99) håller med om, de nämner dock inte 

högläsningen i sig utan läsning i stort men det jag kan se är att i denna ålder är det främst 

högläsning som är central då eleverna i förskoleklassen inte riktigt är redo att läsa så mycket på 

egen hand än, men genom stöttning av lärare och läsning tillsammans i en så kallad storbok 

skulle jag tänka mig att läsningen kan främja de grammatiska delarna och vi kan även här kunna 

tänka i samma banor som det sociokulturella perspektivet på lärande där lärande sker i samspel 

med andra (Säljö, 2014, s. 301, 304). Ett sätt att tänka här är till exempel metoden Whole lan-

guage2. Vidare lyfter Demir och Erdogan vikten med morfologi, de menar att morfologin är 

viktig för grammatikförståelsen (Demir & Erdogan, 2018, s. 88). Det är något som en av lärarna 

i denna undersökning också uttrycker, hon nämner dock inte begreppet morfologi utan nämner 

delar som: ändelser, plural och singular, vilket är delar som faktiskt ändrar ordets form. Detta 

kopplat till grammatikundervisning så menar Demir och Erdogan att den morfologiska medve-

tenheten kommer vid läsning (Demir & Erdogan, 2018, s. 99).  

Lärarna i denna undersökning menar att de arbetar mycket praktiskt med grammatik och om 

det är något som Dewey förespråkar så är det de praktiska inslagen i undervisningen (Säljö, 

2014, s. 288). Demir och Erdogan  lyfter även dem detta som en viktig aspekt i grammatikun-

dervisningen men menar också på att det är grammatiken i sig som är viktig inte begreppen 

                                                 
2 Whole Language metoden är en metod för läs- och skrivinlärning där textuppbyggnad står i fokus, man utgår 

från eleven och dennes intresse och arbetar med texter på olika sätt (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 

44). 
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(Demir & Erdogan, 2018, s. 99). Denna undersökning har visat att de inte riktigt håller med om 

det som Demir och Erdogan menar eftersom flera av lärarna uttryckt sig om att begreppen är 

viktiga för att få hela förståelsen, jag kan således tycka att båda delar är lika viktigt då de till-

sammans skapar en helhet.  

Lärarna i förskoleklassen arbetar mycket med Bornholm, och Bornholm bygger på den fonolo-

giska medvetenheten (Eriksson m.fl., 2013, s. 78; Norén, 2018, s. 41, 46). Skoog bekräftar i sin 

avhandling att mycket av inlärningen i förskoleklass bygger på den fonologiska medvetenheten 

men menar också på att det ligger så mycket fokus kring detta att annat åsidosätts, dessa delar 

menar Skoog är det kunskapssökande sammanhanget och mister då den viktiga delen som 

Skoog menar det enskilda läsandet och skrivandet (Skoog, 2012, s. 143–145). Här kan jag hålla 

med, fokuserar man enbart på den fonologiska medvetenheten utan att riktigt sätta det i sam-

manhang med den textliga biten så tror jag att det blir svårt för eleverna när de väl kommer till 

de delarna högre upp i åldrarna, dock kan inte denna undersökning bestämt säga hur mycket tid 

lärarna lagt på annat än de fonologiska bitarna då detta inte framgår i resultatet. 

Vidare när det gäller undervisning och vad lärare utgår ifrån i sin undervisning så menar flera 

lärare att de utgår från läromedelena när det kommer till de grammatiska delarna, de uttrycker 

det som att när de kommer till ett specifikt kapitel i en arbetsbok plockar de upp de grammatiska 

momenten. Andra använder internet eller andra interaktiva läromedel medan några lärare menar 

att grammatiken finns med hela tiden i undervisningen och gör en del egna material, två lärare 

uttrycker sig genom att det inte står så mycket i läroplanen om de grammatiska delarna och att 

grammatiken inte tar så mycket plats. I Strzelecka och Boströms undersökning så syns dessa 

delar tydligt och de visar på liknande resultat som denna undersökning när det kommer till vad 

lärare utgår ifrån i grammatikundervisningen där läroboken (45%), det egna materialet (24%), 

texter (18 %), internet (6%) och Övrigt (7 %) (Strzelecka & Boström, 2014, s. 17). Vidare visar 

deras resultat på att styrdokumenten ligger högt i deras skattningsskala hela 31 % menar att de 

utgår från läroplanen, det är ett intressant resultat utifrån vad lärare sagt i denna undersökning, 

det handlar således om hur man tolkar det som står i läroplanen, det går inte utläsa olika gram-

matiska begrepp i läroplanen men det finns andra delar som grammatiken kan vara integrerad i 

som exempelvis kunskapskravet ”Eleven kan skriva enkla texter (…). I texterna kan eleven 

använda storbokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och 
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som är vanligt förekommande i elevnära texter” (Skolverket, 2011, s. 263). Något som tidigare 

diskuterats i denna undersökning är att grammatiken bygger vårt språk och att grammatiken 

behövs för att kunna skriva en hel korrekt mening. Beroende på vad man ser som grammatik 

och hur man definierar begreppet så kan man också tolka det som står i läroplanen på olika sätt. 

Strzelecka och Boström menar, grammatikundervisningen är en ganska spretig del i svenskun-

dervisningen och att den ser mycket olika ut (Strzelecka & Boström, 2014, s. 23). Frågan jag 

då ställer mig då är om detta då beror på okunskap eller om otydliga kunskapskrav gällande 

grammatik eller om definition, erfarenheter eller attityder, eller kanske en blandning av det hela.  

6.4 Läromedel och material  

Den fjärde och sista punkten som kommer diskuteras är kring de läromedel som analyserats, 

resultaten visar tydligt vilka läromedel som uttryckligen använder grammatiska begrepp, då 

främst i Språkskrinet och Veckans ord men även i förskoleklassens material Trulles arbetsbok, 

man kan även se tendenser till det i läroboksserien Äppel, Päppel, Piron, Paron, Kråkan och 

Tallekvist (Se bilaga 3: Läromedel). Det intressanta här är hur serien Äppel till och med Talle-

kvist är upplagd, till läraren är det mycket tydligt utskrivet med begrepp men används inte alls 

i den utsträckningen till eleverna, succesivt blir det mer och mer men det är ytterst sällan alla 

begrepp synliggörs till eleverna. Vad beror detta på då, böckernas fokus ligger på läsförståelse 

om det skulle ha något med saken att göra, nej skulle jag säga då begreppen enligt mig är lika 

viktiga oavsett vad man än arbetar med och än mer i läsförståelsesyfte där elever kan sätta 

begreppen i sammanhang.  

Ullströms undersökning visar att läromedel ofta är uppbyggda med utgångspunkt i en normativ 

grammatiksyn samt att läromedlen inte sätts i relation till praktiska moment (Ullström, 2000, s. 

65). Dessa läromedel syftas inte till de lägre åldrarna men min reflektion är att de yngre eleverna 

kommer dit en dag och har de inte fått den tidigare kunskapen om vad de olika begreppen 

betyder så kommer det bli svårt för dem när de kommer dit i sin utbildning. Resultaten från den 

översiktliga läromedelsanalys som gjorts i denna undersökning skiljer sig dock från Brodows 

resultat. De läromedel jag analyserat beskriver begrepp och begreppen sätt in i ett sammanhang, 

men frågan jag ställer mig då är varför ser det så annorlunda ut när eleverna kommer högre upp 

i årskurserna, det är inget denna undersökning kan svara på, men av egen erfarenhet så minns 

jag tydligt tragglandet och den normativa grammatiken utan något riktigt sammanhang. Det 
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framträder också i tidigare forskning att det Brodow (Brodow, 2000, s. 124–125) presenterar 

angående användandet av läromedel i undervisningen till stor del visar att det främst är lärome-

del som undervisningen baseras på, vilket även framkommer i resultaten för denna undersök-

ning.  

7 Slutsats 

Slutsatsen som jag har dragit av denna undersökning är att grammatik är en ganska oklar del i 

svenskundervisningen på lågstadiet. Lärare lägger inte upp grammatikundervisningen likadant 

och de definierar inte begreppet lika, undersökningen har visat att det är så det ser ut, det finns 

inget rätt svar på hur grammatik ska definieras. Men om vi ser till varför grammatikundervis-

ningen ser annorlunda ut förutom när det gäller definitionen så handlar det också om att de 

grammatiska delarna inte är så tydligt utskrivna i läroplanen, det finns inga riktlinjer om vad 

det ska undervisas om när det kommer till grammatik. Även den egna erfarenheten, synen och 

attityderna kring grammatik och grammatikundervisning är en viktig faktor när det kommer till 

undervisning i ämnet. Eftersom grammatik är ett ämne som många tycker är svårt och jobbigt 

så är det viktigt att man har en god ämneskunskap som lärare och intresserar sig av ämnet. 

Läromedlen är också en faktor när det gäller hur lärare undervisar i och lägger upp sin under-

visning, eftersom de då helt beror på vilket läromedel man använder sig av och om de tar upp 

grammatiska delar och om de använder de rätta grammatiska benämningarna. Genom denna 

undersökning så har jag fått en bredare förståelse när det gäller grammatik och grammatikun-

dervisning och det har gett mig svar på hur det faktiskt kan se ut och jag anser att jag fått svar 

på de frågor jag ämnat undersöka.  

Vidare forskning kring området skulle kunna handla om att göra en liknande undersökning fast 

i större utsträckning samt en mer utförlig läromedelsanalys av fler läromedel som man mer 

djupgående analyserar. I stort så saknas det forskning kring detta med grammatik för de yngre 

eleverna och den forskning jag kommit i kontakt med är ofta föråldrad så det behövs absolut 

fler som studerar ämnet och som studerar om hur lärare ska tänka när det kommer till att under-

visa i grammatik med de yngre eleverna så de får det rätta grunden att stå på.    
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Forskningsfrågor 

 

Lärare: _____________________________________________  

 
Datum: ______________________________ 

Intervjufrågor 

Denna intervju kommer att spelas in om det är okej för dig, det är bara för att jag lättare ska 

kunna komma ihåg det som sägs, samt att jag antecknar lite vid sidan av. Eftersom vi känner 

varandra och jag har viss insikt i undervisningen så vill jag bara säga att detta helt är utifrån 

dina erfarenheter och dina tankar du svarar. Jag skulle vilja att du berättar för mig hur du 

tänker om grammatikundervisning och hur du jobbar som att jag var en utomstående, för att 

svaren ska bli så tillförlitliga som möjligt och för att sammanställningen ska påverkas av min 

egen förförståelse i så liten utsträckning som möjligt. 

Jag tänker att detta kommer att ta ca 1 timme inte längre! 

Om vi börjar med lite bakgrund. 

Tidigare pedagogiska utbildningar: 

Nuvarande anställning och arbetsuppgifter: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på Töcksfors skola? 

Ålder: 

Är det något du vill tillägga när det gäller din yrkesrelaterade bakgrund? 

Intervjufrågor: 

1. Hur skulle du definiera begreppet grammatik? 

- Vad är grammatik för dig? 

2. Hur arbetar du med grammatik med de yngre eleverna?  

 

 

 



 

 

 

 

 

- Använder du då begreppet grammatik för eleverna eller vilket annat begrepp använder 

du? 

3 Vilka läromedel och material använder du i undervisningen när det kommer till de 

grammatiska delarna? 

4 Hur ser du på grammatikundervisning bland de yngre eleverna?  

- För- och nackdelar. 

5 Vad ser du som den största utmaningen när det gäller grammatikundervisning. 

- Berätta hur du möter det? 

 

Bilaga 2: Informationsbrev  

Informationsbrev 

Hej, mitt namn är Marielle Carlsson och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet på Karl-

stads universitet. Jag skriver nu min C-uppsats vilket jag syftar till lärares definitioner på grammatik, 

hur grammatikundervisningen ser ut samt grammatikens vara eller icke vara bland de yngre eleverna 

då kopplat till undervisande lärare på lågstadiet. En läromedelsanalys kommer göras på de eventuella 

läromedel och material som presenteras i intervjuerna. 

Medverkan i denna studie sker helt frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla de uppgifter 

som samlas in behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och förstörs efter det 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister. Alla 

uppgifter som publiceras i undersökningen kommer vara anonyma. Eftersom denna studie görs på en 

och samma skola så finns det möjlighet att andra inom lärarkåren kan komma att ana vem som svarat, 

genom att svara på detta mail ger du samtycke för detta.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hante-

ras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspekt-

ionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Genom att svara ja på detta mail ger du samtycke för att delta i studien. Ge gärna förslag om tid när 

det skulle passa dig att genomföra intervjun. Intervjun är beräknad att ta ca 1 timme och kommer att 

genomföras under veckorna 10–11 med början måndag vecka 10.  

Funderar du kring något så hör av dig! Nedan har du kontaktuppgifter till mig och till min handledare.  

Bilaga 3: Läromedel 

Läromedel 

Nedan presenteras delar ur läromedlen som kan hänföras till grammatiska moment. 

Språkskrinet: 

Robot ämnat årskurs 1: rimord, sammansatta ord, stor bokstav och punkt, räkneord, lägesord, 

motsatsord samt egennamn, dock benämns inte egennamn som egennamn. (Mårtensson & 

Billström, 2016).  

Troll ämnat årskurs 1: Skiljetecken, frågeord, alfabetet, versaler, konsonanter, gemener, 

versaler, synonymer, adjektiv, substantiv, verb, ord som slutar med -ig och -igt samt en 

ljudanalys av bokstaven c (Mårtensson, Billström, & Härdin, 2009). 

Clown ämnat årskurs 2: Alfabetet, alfabetiskordning, vokaler, konsonanter, vokaler med två 

ljud, substantiv, sammansatta ord, verb, synonymer, adjektiv, ng-ljudet, å-ljudet och j-ljudet 

(Mårtensson & Billström, 2010a). 

Detektiv ämnat årskurs 3: Alfabetiskordning, vokaler, två lika konsonanter, substantiv, 

antonymer, verb, förkortningar, adjektiv, synonymer, sj-ljudet, skiljetecken, talstreck, tj-ljudet, 

frågeord samt stavfel (Mårtensson & Billström, 2010b). 

Veckans ord: 

Veckans ord 1 ämnat årskurs 1: Vokaler och ändelser (Billström & Widmark, 2012a). 

Veckans ord 2 ämnat årskurs 2: Vokaler, ändelser, räkneord, å-ljudet, sammansatta ord, j-ljudet 

samt ng-ljudet (Billström & Widmark, 2012b). 



 

 

Veckans ord 3 ämnat årskurs 3: Ng-ljudet, j-ljudet, s- ljudet, sj-ljudet, å-ljudet, tj-ljudet, m- 

ljudet, räkneord, sammansatta ord, ordningstal, vokaler, släktord, ord som låter lika men 

stavas olika (Billström & Widmark, 2012c).  

Äppel, Päppel, Piron, Paron, Kråkan, Tallekvist: 

Äppel: Rim (Jakobson, 2015f). 

Päppel: Motsatsord (Jakobson, 2015d). 

Piron: Motsatsord, punkt (Jakobson, 2015c). 

Paron: Förkortning, punkt, konsonanter, vokaler, (Jakobson, 2015b). 

Kråkan: Synonymer, lånord, och förkortningar (Jakobson, 2015a). 

Tallekvist: Särskrivningar, synonymer och förkortningar (Jakobson, 2015e). 

Trulles arbetsbok 

Trulles arbetsbok ämnad för förskoleklassen: Rim, meningar, ord, stavelser och ljud (Bryntse 

& Palmkvist, 2009). 
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