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ABSTRAKT 
 
 
Men denna rapport tar jag upp elevers och lärares uppfattning om 
grammatikundervisningens innehåll och betydelse. 53 elever har deltagit i en 
enkätundersökning och sju lärare har intervjuats om deras uppfattning. Undersökningen 
har genomförts på tre skolor i en glesbygdskommun. Det är elever i år fem och sex som 
har deltagit och de lärare som undervisar i dessa klasser. På två av skolorna arbetar man 
med femsexor tillsammans, i så kallade åldersblandade klasser. Majoriteten av lärarna 
tycker att det är viktigt med grammatikundervisning och att eleverna bör lära sig hur 
språket är uppbyggt. Det framkommer i undersökningen att eleverna inte har så klar 
uppfattning om vad de gör på lektionerna. De är främmande för begreppet grammatik 
och har inte så stor uppfattning av vad det är. Däremot tycker eleverna att det är viktigt 
att lära sig om språket och hur det är uppbyggt. Lärarna uppfattar att eleverna tycker att 
grammatikundervisningen är tråkig men samtidigt uttrycker flera att eleverna tycker det 
är roligt i skolan. I undersökningen framkom också att det finns en skillnad på vad yngre 
och äldre lärare har för uppfattning om grammatikens betydelse i undervisningen. Äldre 
lärare använder sig i större utsträckning av färdigt läromedel än yngre. De tycker även 
att det är mer vikigt med grammatikträning än de yngre lärarna. 
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1 INTRODUKTION 
 
 
Under utbildningen har jag funderat över om det är viktigt med grammatik eller inte. Om 
grammatikträning har någon betydelse för hur yngre elever skriver och om det har någon 
inverkan på elevernas texter om de kan grammatiska termer. Blir elevernas texter och 
förståelse för språkets uppbyggnad bättre om man bryter ner språket i delar och tränar 
dessa t.ex. ordklasser för sig? Detta blev andledningen till att jag valde att undersöka 
vilken uppfattning som lärare och elever har om grammatikundervisningens innehåll och 
betydelse. Med rapporten vill jag ta reda på hur mycket man arbetar med grammatik i 
skolorna idag. Hur mycket tid som lärarna avsätter för grammatikundervisning och vid 
vilken ålder som lärarna anser att det är bra att man börjar. Jag vill också veta i hur hög 
grad lärarna anser att det är viktigt med grammatikträning och hur eleverna uppfattar 
undervisningen av grammatik. En annan aspekt som kan vara intressant att undersöka är 
om lärare håller fast vid de normer som fanns att följa enligt den läroplan som var 
aktuell under deras utbildning. 
 
I denna rapport har undersökts vilken uppfattning som elever och lärare har. Det har 
genomförts intervjuer med sju lärare och 53 elever har deltagit i en enkätundersökning. 
Samtliga deltagare kommer från tre olika skolor i en liten kommun. Lärarna har valts ut 
med utgångspunkt från deras ålder och att de arbetar i klasserna 5 och 6. Det hade varit 
önskvärt med en större spridning på åldern och mellan könen, men det fanns inte att 
tillgå inom kommunen. De 53 elever som har deltagit i enkätundersökningen valdes ut 
av den enkla anledningen att de var elever i år 5 och 6. Att jag valde år 5 och 6 som 
undersökningsgrupp beror på att de befinner sig mitt i grundskolan och borde ha en 
uppfattning av vad som sker i skolan. I resultat av undersökningen framkommer det att 
eleverna inte har så stor uppfattning av vad de gör på lektionerna. Många svarade att de 
inte vet på många av frågorna. Men de visar ändå att de kan många grammatiska 
begrepp. Lärarna arbetar mycket målinriktat och försöker att variera sin undervisning. 
Både lärare och elever tycker att det är viktigt att veta hur språket är uppbyggt och att 
man behöver lära sig grammatik för att förstå andra språk. 
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2 BAKGRUND 
 
 
Detta avsnitt kommer att beskriva vad grammatik är och historik om hur man har arbetat 
med grammatik i undervisningen tidigare. Fortsätter och beskriver vad formalism 
respektive funktionalism står för. Sammanfattar vad som står i de befintliga läro- och 
kursplanerna samt Lgr 80. Avslutar kapitlet med vad andra har skrivit om grammatikens 
betydelse i undervisningssyfte. 
 

2.1 Vad är grammatik? 
 
Enligt Svensk ordbok (1986) betyder grammatik beskrivning av hur korrekta ord (form), 
fraser och meningar bildas i ett språk, en så kallad språklära.  
Wikipedia den fria encyklopedin på nätet, förklarar att grammatik är det regelsystem 
som beskriver hur orddelar kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras 
för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet grammatik används också som det 
regelsystem som varje talare av ett språk har lärt in medvetet eller omedvetet, dessutom 
som en del av språkvetenskapen. 
 

1.1 Historik 
 
Thavenius (1999) förklarar att svenska etablerades som ett eget ämne först i 1807 års 
skolordning och först 1842 i folkskolans stadgar. Modersmåls undervisning har en lång 
historia och i början på 1800-talet delade man in undervisningen i tre olika traditioner. I 
undervisningen till dem som gick direkt till något yrke var det praktiska färdigheter som 
prioriterades, t.ex. något läskunnig och förmåga att skriva. I folkundervisningen tränade 
man mekaniska färdigheter, som att lära sig att läsa korta stycken utantill. I den högre 
utbildningen lärde sig eleverna latin och någon kunskap i svensk grammatik och 
uppsatsskrivning i svenska. Latin var de högre utbildningarnas språk och ersattes av 
modersmålet i mitten av 1800-talet. Författaren menar att svenskämnet inte finns i någon 
absolut mening. Man kan låta eleverna läsa grammatik eller läsa skönlitteratur om 
läraren tycker att det är viktigt, men det finns inte inneboende i ämnet. På 1800-talet var 
svenskämnet i huvudsak ett språkämne och man tränade elementära språkfärdigheter och 
de grammatiska grunderna. Svensk grammatik prövades som inträdesprov från 1837 på 
svenska universitet. Med 1919 års undervisningsplan blev A-form den normala 
skolformen. Eleverna delades in efter ålder och det var en lärare per klass. 
Så tidigt som i 1919 års utvecklingsplan talade man om modersmålsämnets uppgifter 
 ”Modersmålsundervisningen i folkskolan har till uppgift att lära barnen med riktig uppfattning, tydlig 
uttal och god betoning läsa stycken, som till form och innehåll motsvarar deras uppfattningsförmåga, samt 
muntligen och skriftligen uttrycka sig enkelt och klart om sådant, som tillhör deras erfarenhetsområde och 
intressekrets, ävensom att på ett efter ålder och utveckling anpassat sätt göra dem bekanta med svensk 
litteratur och modersmåls byggnad samt att såmedelst vårda och utveckla barnens språkkänsla och öppna 
deras sinne för modersmålets betydelse och värde.”(Thavenius 1999, s.32) 
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Bakom dessa mål låg reformpedagogiska idéer om barnens anpassning till 
utvecklingsnivå, erfarenhet och intressen. Författaren fortsätter och förklarar att 
katederundervisningen avskaffades officiellt 1919. Genom läsning och skrivning skulle 
eleverna inte bara lära sig om religion och moral utan om sin hembygd och om sitt 
fosterland. Genom detta så fick formalismen och den systematiska undervisningen stå 
tillbaka och lärarna utgick ifrån en pedagogik med barnet i centrum. Thavenius (1999) 
menar att redan i början av 1900-talet försökte man att sätta barnet och barnets 
erfarenheter i centrum. Men fortsätter han ”därmed inte sagt att formalismen och 
systematiken för alltid hade gott till historien”. (Thavenius 1999, s.33) Malmgren och 
Thavenius (1991) beskriver att i 1809 års läroverksstadga var anvisningarna i svenska 
språket mycket knapphändiga. Undervisningen för trivialskolan, motsvara vår tids 
mellan och högstadium, börjar med läsning, följt av rättskrivning, välskrivning, 
grammatik och högläsning. I de yrkesförberedande klasserna förekom praktisk 
skrivning. Grammatiken lärdes in mycket formellt, med regler först följt av exempel och 
i bästa fall tillämpningar. Grammatiken ansågs öva elevernas tankeförmåga och fostra 
deras karaktär. Formbildning gav grammatikinlärningen ett självständigt värde. Detta är 
en förklaring, menar författaren, till att grammatiken har behållit sin starka ställning i 
svenskundervisningen. Utvecklingen av skolan efter andra världskriget mitten av 1900-
talet är den största förändringen sedan vi fick en organiserad utbildning. Det blev nioårig 
obligatorisk skolplikt, gymnasieskola för alla, förskola m.m.(Malmgren och Thavenius 
1991) 
 
Enligt Lgr80, Läroplan för grundskolan (1980) ska kursplanerna disponeras efter 
följande fyra principer, syftet varför vi läser ämnet, målet vad undervisningen syftar till, 
huvudmomentet vad vi arbeta skall med, fjärde och viktigaste riktlinjen hur vi skall 
arbeta för att nå målen. Det är inom ramen för mål och riktlinjer som det är upp till varje 
skola att på bästa sätt söka sig fram till arbetssätt som man finner mest effektiva. I 
kommentarer till kursplanerna finns olika arbetssätt beskrivna och diskuteras med 
utgångspunkt på praktiska erfarenheter. Skolan verksamhet skall bestå förutom av 
kursplanerna, av praktisk arbetslivsorientering och fria aktiviteter. Under kursplanen i 
svenska kan man läsa följande: 
”Svenska ingår i grundskolans undervisning därför att  

• Varje elev måste bli medveten om att språket är vårt viktigaste medel att få kontakt med andra 
människor, i vår närhet eller långt borta, i vår egen tid och i gångna tider, 

• Eleverna skall lära sig att lyssna och läsa så att de uppfattar och förstår vad andra menar, 
• Eleverna skall lära sig att tala och skriva klart, regelrätt och uttrycksfullt, så att andra kan 

uppfatta och förstå vad de menar,”( läroplan för grundskolan 1980, s. 133) 
 
Under avsnittet skrivning i kursplanen i svenska beskrivs hur man skall arbeta under de 
tre olika stadierna i grundskolan. Stavningen skall utgå från det talade språket som 
eleverna har när de börjar skolan. Gradvis skall de sedan lära sig att skriva efter 
överensstämmelser med normer för stavning, ordböjning, meningsbyggnad och ordval. 
De skall lära sig att skrivning är ett medel för att få kontakt med andra.  
Under varje stadium i grundskolan skall följande arbete ingå som har med grammatik 
och ord förståelse att göra: 
 
För lågstadiet skall arbetet inriktas på att eleverna ska: 
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• ”lära sig att göra sina texter tydliga och lättlästa genom att dela upp vad de skriver i meningar och 
stycken och att använda stor bokstav och skiljetecken, 

• Lära sig att stava ord i sina egna texter. Sk ljudenlig stavning samt enkel- och dubbelbeteckning 
av konsonanter i enstaviga ord bör särskilt uppmärksammas.” 

För mellanstadiet ska eleverna förutom det de gör under lågstadiet även arbeta med: 
• ”Ljudenig stavning: ord där uttalet kan vilseleda, sammansatta ord, svåruttalade ord, 
• Enkel och dubbelbeteckning av konsonanter: I slutet av ord, mellan vokaler, vid 

sammansättningar och släktskap samt av m och n,  
• Speciella beteckningar för olika ljud. Främst ä och e, å eller o samt ng, tj- och sj-ljuden. 
• Språklära 

Lågstadiet: i arbetet ingår att eleverna 
• Får iaktta och diskutera hur språket varierar i olika situationer eller texter, 
• Får jämföra talspråk och skriftspråk och olika sätt att tala och skriva,  
• Lära sig använda olika begrepp som ord, bokstav, vokal, konsonant, stavelser, stam, ändelser, 

ordföljd, mening, stycke och skiljetecken i samtal om ord och texter. 
Mellanstadiet: i arbetet ingår att eleverna förutom tidigare även ska 

• Lär sig ordklasserna, i första hand de vanligaste formerna av substantiv, verb och adjektiv. 
Högstadiet: i arbetet ingår att eleverna förutom tidtagare även ska 

• Studerar språkets byggnad: ordklasser, satser och satsdelar.” (läroplan för grundskolan 1980, s. 
139-141) 

 

2.2 Formalism och funktionalism 
 
Dahlgren och Olsson (1985) har i sin studie om läsning i ett barnperspektiv visat att 
skriftspråket har en funktionsaspekt och en formaspekt. Det handlar om att 
kommunicera ett innehåll mellan personer som är åtskilda i tid och rum och dels om 
skriftspråkets uppbyggnad. De menar att skrivning och läsning innefattar två saker, dels 
ska det ske ett budskap mellan människor och dels så ska det ske på ett överenskommet 
sätt. Skriftspråksinlärning måste ske utifrån elevernas behov och erfarenheter och i för 
eleverna naturliga och vardagsnära sammanhang, där läraren utgår ifrån skriftspråkets 
funktion. Det är när eleverna förstår nyttan av skriftspråket som de är motiverade och 
beredda att erövra skriftspråket. Man kan låta grammatiken stå tillbaka för skrivande i 
meningsfulla och funktionella sammanhang menar författarna. Eleverna lär sig en 
språklig medvetenhet när de på olika sätt leker sig in i skriftspråket tillsammans med en 
skrivkunnig person. Läraren ska skapa situationer där eleven ges möjlighet att skriva 
mycket där texterna utgår ifrån händelser som eleven har upplevt och får liv genom 
skrivandet.(a.a.) 
 

2.2.1 Formalism 
Förklaringar på formalism kan vara formell färdighetsträning eller isolerad 
färdighetsträning. Malmgren (1996) menar att den formella delfärdigheten kan eleverna 
öva in för sig själv som teknik. Oavsett om det är artikulationstekniken, inlärning av nya 
ord, meningsbyggnad, förmåga att skriva referat eller ta ut det väsentliga ur en faktatext. 
Syftet är att eleven ska lära sig färdigheter genom att bli medveten om dess form och 
sedan träna så att formen sitter automatiskt. Först därefter kan man använda färdigheter i 
en tillämpad språksituation för ett bestämt syfte. Ett argument för formalisering är att 
språkfärdigheter inte skiljer sig från andra utvändiga färdigheter som att simma, köra bil 
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eller att sticka. Det förnuftiga då blir att dela upp språket i delfärdigheter och träna 
formerarna på ett systematiskt sätt så att så mycket som möjligt täcks under elevens 
skolgång. Undervisningen bör vara stegvist uppbyggd så att de elementära färdigheterna 
tränas först för att sedan övergå till de mer komplicerade. När eleverna arbetar efter 
formella mönster och modeller skärps formmedvetenheten. En sådan modell kallas för 
modellinlärning. (a.a.) Ett annat argument för formalisering är att skriftspråket skiljer sig 
från talspråket på ett grundläggande sätt. Skriftspråket är mer abstrakt och måste födas i 
en människas tanke och föreställningsvärld utan att en samtalspartner är med i den 
direkta kommunikationen. Formen för talspråket kan inte direkt översättas till 
skriftspråket. (a.a.) 
 

2.2.2 Funktionalism 
Funktionalisering kan också beskrivas som funktionell språksyn eller funktionell 
svenskundervisning, då det är innehåll och kommunikation som betonas. Olika språkliga 
färdigheter utvecklas i lämpliga situationer i meningsfulla sammanhang, då eleverna 
undersöker verkligheten och omvärlden.  I ett undersökande arbete måste eleverna känna 
engagemang, använda olika språkliga färdigheter, det ökar deras ordförråd och 
formuleringsförmåga. Om läsning och skrivning får utvecklas successivt på talets grund 
i äkta brukssituationer underlättas utvecklingen av skriftspråkets färdigheter. När eleven 
får arbeta konkret med sin text och språket, tränas de i att skriva samtidigt som de 
skaffar sig kunskap om både sin inre och yttre värld. (Malmgren 1996) 
Nilsson (1997) menar att det är innehållet i elevernas texter som är det viktiga, att 
språkliga färdigheter tränas i funktionella sammanhang. Det ska vara tydliga kopplingar 
till elevernas vardagserfarenheter och läraren ska ge skriftlig och muntlig respons på 
elevernas texter. Om en lärare lägger fokus på hur eleven skriver istället för på 
innehållet, tappar eleven intresse och finner inte arbetet meningsfullt. Värdet av de 
kommunikativa aspekterna är det viktiga.(a.a.) I det postmoderna samhälle som vi lever i 
idag menar Hargreaves (1998) att vi måste se på utvecklingen som något positivt. 
Världen står inför ständig förändring. Eleverna bör arbeta flexibelt och känna det 
meningsfullt i skolan. Smith (2000) lyfter också fram vikten av att eleverna ska lära sig 
läsa och skriva i meningsfulla sammanhang. Det är genom att läsa och skriva mycket 
och från olika genre som man lär sig hur språket är uppbyggt. När man läser måste man 
tillföra betydelsen, genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter om ett ämne får eleven 
en djupstruktur. För att eleverna bättre ska förstå det de läser ska de ha en förförståelse 
för texten. Smith anser att det fonetiska system som finns i språket är klumpigt och 
otillförlitligt. Det leder sällan till att eleverna kan uttala ett ord korrekt. Det finns bättre 
sätt att gå till väga för att identifiera främmande ord menar Smith. Som att fråga någon, 
utnyttja sammanhanget eller att jämföra med redan kända ord med liknade konstruktion. 
 

2.3 Vad säger läroplanen och kursplanen 
 
Enligt gällande läroplan: ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap 
idag och i framtiden och om hur kunskapsinlärning sker. Olika aspekter på kunskap och 
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lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt 
begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika form - såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.”(Lpo94, s 6)  
Under mål och riktlinjer står det under kapitlet kunskaper att: 
 ”skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av ett 
vårdat språk.”(s 9)  
Vidare: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, känner till och förstår 
grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga 
och humanistiska kunskapsområdena.”( s10) 
I kursplanen i svenska: svenskämnet ska tillsammans med andra ämnen i skolan 
utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  
”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande kontakt och påverkan, 
– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egna värderingar och andras råd, 
– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen 
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 
– tillägna sig kunskaper om det svenska språket, dess ständiga pågående utveckling, dess uppbyggnad, 
ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika, 
– genom eget skrivande fördjupa sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket 
samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.”(s 97) 
”För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjlighet att upptäcka 
de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om 
språkets uppbyggnad och system.”(s 98) 
Under mål i ämnet svenska i kursplanen (skolverket 1994) står det att eleven i slutet av 
år fem ska kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket, för stavning, samt i 
slutet i år nio ska eleven kunna skriva olika texter så att innehållet framgår tydligt och 
tillämpa skriftspråkets former. Däremot står det ingenstans klart uttryckt att läraren ska 
undervisa i grammatik. 
 

2.4 Andra författares tankar om undervisning och inlärning 
 
Enligt Teleman m.fl. (2001) lär sig ett barn sitt modersmål i samspel med andra 
människor och lär sig de uttryck som används i samtalet. Barnet kommer då fram till de 
omedvetna reglerna som beskriver hur uttrycken är uppbyggda och hur man kan 
konstruera nya uttryck. I språkanvändning med andra växer barnets mentala grammatik 
fram. Detta kan beskrivas i fyra steg, förebild, system, process och resultat.  
Man lär sig inte att tala och skriva ett språk enbart genom att lära sig grammatik, men 
grammatikstudier kan påverka språkanvändningen, särskilt när man ska lära sig ett nytt 
språk. Författarna menar också att grammatiken är särskilt viktig för dem som arbetar 
med språkvård för att ge ett allsidigt underlag för ställningstagande. Grammatiken kan 
också vara som en bro mellan språkets uttryckssida och dess innehållssida. Det är ett 
beskrivningssystem som gör det möjligt att foga ihop språkliga uttryck språkligt innehåll 
och tvärtom. Men även om grammatiken är formad i uttrycksstrukturen så måste den 
också vara utformad så att den kan ledas över till betydelse sidan. 
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I en undersökning av Molloy (1996) om hur viktigt det är att lära sig grammatik i 
svenskundervisningen, framkom varierande uppfattningar. Elevernas uppfattningar om 
grammatikinlärning var att de tyckte det var viktigt att kunna. På en fråga om grammatik 
var viktig svarade 79 procent av 554 elever ja. Några sa att de det var bra att kunna när 
de ska lära sig ett annat språk. Var tredje elev hade uppfattningen att det tyckte att 
grammatik var svårt och ifrågasatte varför de skulle lära sig det. Familjen kan också 
påverka eleven till en positiv eller negativ attityd till grammatikinlärningen. Det gäller 
då som lärare att fånga in elevernas uppmärksamhet så att inlärningen blir rolig och 
intressant. Genom att följa elevernas skrivutveckling via deras texter kan läraren se vilka 
formella hinder som återstår och hjälpa eleverna i deras egen takt. Färdigformulerade 
övningsböcker kan vara svåra att koppla till elevernas egna texter. Faran med dessa 
böcker med konstruerade meningar är att grammatikkunskaperna riskerar att stanna i 
övningsböckerna.  Eleverna får svårt att lyfta över innehållet i övningarna till sina egna 
texter. Eleverna måste förstå vad kunskaperna i grammatiken kan användas till i deras 
språkutveckling, annars är det ingen mening med att syssla med grammatikträning i 
undervisningen.(a.a.) 
 
Skolverket (2000) anser att aktivt läsande och skrivande sker i sammanhang där eleverna 
först får möjlighet att skaffa sig en förförståelse, känner sig engagerade, sporrade och 
tycker att det är viktigt, roligt och spännande. Det ska också finnas mottagare till 
elevernas texter. Det flerstämmiga klassrummet bidar till ett sådant aktivt läsande och 
skrivande. Samtal och lyssnade är kommunikativa sammanhang som eleverna bör ingå i. 
För elever uppstår det behov vid olika tillfällen med hur de arbetar med sina texter. 
Läraren ska ha kunskap om hur det ämne som han/hon ska undervisa i är konstruerat. 
Det gör det möjligt för läraren att hjälpa eleven och fånga tillfället när behovet 
uppkommer och leda eleven efter dess förmåga. Det ger mindre effekt att träna i 
lösryckta moment i form av särskilda avläsningslektioner, stavningslektioner eller 
grammatiklektioner. Formella aspekter lärs effektivast i samband med att 
kommunikativa behov uppstår, inte före eller i efterhand.  
 
I en undersökning Nassaji och Fotos (2004) från USA om grammatikundervisningens 
betydelse i inlärning av främmande språk beskriver författarna olika argument för och 
emot grammatikundervisning. Språk ska läras in genom naturliga tillfällen, inte genom 
formell träning. Att undervisa grammatik i delmoment gör att eleverna lärs sig endast för 
stunden, de har svårt att föra över kunskapen i praktiska situationer. Formell träning av 
grammatik gör endast att eleverna lär sig kunskap om grammatikens struktur, inte hur de 
ska använda sig av formen på ett korrekt sätt. Forskare menar att det inte finns någon 
koppling mellan dessa två inlärningssätt för att de existerar som skilda system i våra 
hjärnor. Annan forskning däremot menar att det är viktigt att kunna hur språket är 
uppbyggt för att nå en större förståelse för ett annat språk. Det har framkommit att elever 
inte kan lära sig språkets mening och form på samma gång, de måste lära sig formen för 
inlärning först för att sedan kunna överföra det i praktiska situationer. Det är viktigt att 
ha en förståelse för hur språket är uppbyggt för att lära sig ett nytt språk. Speciellt viktigt 
är det att det sker på ett meningsfullt sätt och att någon form av grammatiska färdigheter 
är nödvändiga för att nå en högre förståelse för andra språk. Det finns också en komplex 
relation mellan undervisning och inlärning, hur något lärs ut är inte detsamma som hur 
det lärs in. Eleverna måste få möjlighet att använda sig av grammatiken på ett 
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meningsfullt sätt i situationer som är naturliga för dem. Om de får använda sig av 
grammatiken i kommunikativa situationer så kommer deras förståelse för uppbyggnaden 
av språket att befästas över en längre tid och deras användning av språket förbättras. 
 
I en studie från USA (Smagorinsky, m.fl., 2007) har man studerat hur en 
nyutexaminerad engelsklärare har undervisat i grammatik. Studien pågick under hennes 
tidiga tjänstgörings år. Hon har arbetat med flera olika åldrar på eleverna och på olika 
skolor. I studien framkommer att hon ändrade sitt sätt att undervisa, det skede på ett sätt 
som var nödvändigt beroende på vilka elever som undervisades och hur arbetet var 
organiserat på respektive skolor. 
 
Lindström (2000) anser att många tror att vi har ett ansvar att bevara det svenska 
språket, men det är egentligen tvärtom. Språket förändras beroende på vad vi använder 
det till precis som det har förändrats av våra förfäder. Tal- och skriftspråk är två olika 
språk, där talspråket klarar sig utan skrift medan skriftspråket inte skulle kunna existera 
om inte talspråket fanns. Men, fortsätter författaren, skriftspråket har en mycket högre 
status. Skriftspråket är ett annorlunda språk än talspråket. Aldrig tidigare har människor 
talat mer stavenligt än idag. Detta beror på att vi egentligen inte skulle jämföra talspråket 
med skriftspråket, utan se dem som två olika språk. Barn har ett finare sinne för 
ljudanalys än vuxna, men tyvärr byts det bort mot annat under skrivutvecklingen som 
anses viktigare. Det borde inte vara något rätt eller fel när det gäller att skriva och tala, 
utan det är väl att bli förstådd som är det viktigaste. När barn skriver och inte kan ett ord 
hittar de på ett som de tror passar. De lär sig så småningom när de blir säkrare i sin 
språkutveckling att det finns andra ord som passar bättre. (a.a.)  
 
 

2.5 Piaget och Vygotskij 
 
Både Piaget och Vygotskij beskriver i sina teorier att det är mötet mellan människor som 
är viktigt i lärandet. Det är i samspelet med andra som lärandet sker. Piaget och 
Vygotskij skiljs åt genom att de gör skillnad på när kunskapen uppstår. Vygotskij menar 
att det är i själva mötet som människor skaffar sig kunskap medan Piaget menar att 
kunskapen befästs först efteråt, då vi reflekterar och funderar över det vi lärt oss och 
jämför med tidigare erfarenheter. Vygotskij lägger vikten vid att det är tillsammans med 
andra som vi lär oss något nytt, medan Piaget menar att vi skaffar oss erfarenheter 
tillsammans med andra men bygger vår kunskap själva. (Havnessköld & Risholm 
Mothander, 2005) 
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3 PROBLEM 
 
 
Jag vill med denna rapport undersöka i vilken utsträckning som lärare använder sig av 
grammatikundervisning i grundskolans tidigare år. Vilken uppfattning elever i år 5-6 har 
av grammatikundervisningen. Med hjälp av enkät till elever och i intervjuer med lärare 
ska jag ta reda på hur man undervisar grammatik på tre olika skolor. Dessutom vill jag 
veta i hur stor utsträckning som man undervisar grammatik, och vid vilken ålder som 
lärare tycker att det är viktigt att man börjar med grammatikundervisning i grundskolans 
tidigare år. Om det finns några skillnader mellan yngre och äldre lärare i deras 
uppfattning om grammatikundervisning. 

 
• Vilken uppfattning har elever om grammatikundervisningen 

betydelse? 
 

• Vilken uppfattning har lärare om grammatikundervisningens 
betydelse? 

 
• Hur uppfattar eleverna grammatikundervisningens innehåll? 

 
• Hur uppfattar lärarna grammatikundervisningens innehåll? 

 
• Finns det skillnader mellan yngre och äldre lärare? 
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4 METOD 
 
 
Som underlag för min undersökning har jag samlat in data genom att intervjua lärare och 
genom en enkät till elever, i år 5 och 6, om deras uppfattning om 
grammatikundervisning. Nedan presenteras val av undersökningsmetod, urval av elever 
och lärare som deltagit, genomförande av intervjuerna och enkäten, hur jag valt att 
bearbeta mitt material, tillförlitlighet och etiska principer. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Till undersökningen har det använts olika undersökningsmetoder. Lärarna har intervjuats 
och till eleverna har det använts en enkät. Dessa förklaras i nedanstående avsnitt. 

4.1.1 Intervjuer med lärare 
För att undersöka vad lärarna har för uppfattning om sin undervisning av grammatik har 
här används Patel och Davidsons (2003) metod som de kallar en kvalitativ inriktad 
forskning. Det är enbart en verbal analys med öppna frågor. Författarna nämner även en 
annan metod, kvantitativ inriktad forskning vilket innebär att man grundar sin forskning 
på statistik. Jag har valt verbal analysmetod för det är min uppfattning att det underlättar 
för läraren att berätta för mig hur han/hon arbetar än att svara på en enkät. Enligt Bell 
(2005) är det en fördel att använda sig av intervjumetoden då den metoden har större 
flexibilitet. Hur en respons ger svar genom mimik, tonfall och pauser kan ge mer 
information än vad ett skriftligt svar ger genom en enkät. Svaren i en enkät måste tas för 
vad de är, men i en intervju kan man få ett större djup och svaren kan utvecklas. 
Intervjuer kan också vara svåra, fortsätter författaren, eftersom de tar mer tid i anspråk. 
Därför är det bra om man under ett kortare projekt inte har för många intervjuer. Med 
intervjuer kan frågorna ställas och förklaras under tiden som samtalet pågår, vilket man 
inte kan med en enkät. Räknar också med att få svar på alla frågor i intervjuerna, med en 
enkät är det mer troligt att den tillfrågade kan utlämna svar som den inte förstår. 
Intervjuerna tog cirka 20 till 30 minuter att genomföra och jag använde mig av samma 
intervjufrågor till samtliga respondenter (bilaga 2). Standardiserade intervjufrågor har 
använts i intevjuerna vilket enligt Patel och Davidsson (2003) betydelse har ställts 
samma frågor till samtliga intervjuade och i exakt samma ordning. Standardiserade 
frågor används för att kunna jämföra och generalisera. När det gäller strukturering 
handlar det om vilket svarsutrymme som den intervjuade får. Ju högre grad av 
strukturering desto mindre svarsutrymme får intervjupersonen. I en ostrukturerad 
intervju har den intervjuade ett stort svarsutrymme. Det beror på hur mina frågor 
formulerats om de är strukturerade eller standardiserade. En fråga som det bara kan 
svaras ja eller nej på är en strukturerad fråga. I intervjuerna har jag använt mig av både 
strukturerade frågor och öppna frågor, där den intervjuade har fått svara fritt.  
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4.1.2 Enkäter till elever 
Till eleverna har jag valt att göra enkäter som ger korta och enkla svar på frågorna. Det 
underlättar både för mig och för eleverna att få direkta frågor som de kan svara ja eller 
nej på, än att jag använt mig av öppna svar. Enkäterna tog cirka tio minuter i anspråk för 
att besvara, medan jag väntade på respektive skola. Det var samma enkätfrågor som 
använder till samtliga elever (bilaga 3). Vid sammanställning är det att föredra att 
använda enkäter då dessa inte tar så stor tid i anspråk som annars intervjuer gör Bell 
(2005). På två av frågorna har eleverna fått ge egna svar i form av deras uppfattning. 
Detta för att få veta vad de kan om dessa frågor och vilken uppfattning de har. Jag har 
inte använt mig av intervjuer till eleverna eftersom dessa skulle ta för mycket tid. 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Enkäten har genomförts med 53 elever i år 5 och 6 på tre olika grundskolor i den 
kommun där jag tidigare gjort min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och arbetat. 
Två av skolorna arbetar med femmorna och sexorna i åldersblandade klasser. 
Intervjuerna har genomförts med elevernas klasslärare samt andra lärare som arbetar 
med eleverna. Att valet föll på dessa skolor kändes för mig logiskt, eftersom jag känner 
både elever och lärare väl. På den skola som inte arbetar åldersblandat har endast år 6 
deltagit med enkäten (Bilaga 3) och deras två klasslärare intervjuats (Bilaga 2).  
I undersökningen har det genomförts sju intervjuer på tre olika skolor. Tre av lärarna har 
arbetat längre än 18 år, två är relativt nyutbildade. Sex av lärarna är kvinnor och en är 
man. Målet var att få med lärare i olika åldrar, för att se om det finns några skillnader i 
deras uppfattningar om grammatikundervisningen beroende på hur länge de varit 
verksamma som lärare.  Skolorna kommer inte att redovisas var och en för sig, utan alla 
data redovisas utifrån frågorna och svaren. Det är inte relevant för denna studie att ta 
reda på om det finns olika uppfattningar bland elever och lärare mellan skolorna. 
Kommunen är liten och det finns nätverk mellan skolorna, som arbetar för att det blir en 
likvärdig utbildning i hela kommunen. 
 
 

4.3 Databearbetning 
 
Enkäten har genomförts av 52 eleverna medan jag väntade på att de skulle besvara dem. 
På så sätt var jag garanterad att få in svaren. Bell (2005) anser att det är en klar fördel att 
dela ut enkäten personligen, man kan då förklara enkätens syfte och innehåll, det ger 
också mindre risk för bortfall. Om man lämnar ut enkäten personligen behöver man inte 
lämna ut ett följebrev eller introduktionstext. Innan enkäten delades ut förklarade jag hur 
det går till och läste upp samtliga frågor för dem. Detta för att de skulle ha en 
förförståelse för vad som förväntades av dem. Att lämna ut enkäten personligen och 
vänta medan de besvaras gör också att risken för stort bortfall elimineras. Man behöver 
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inte heller tänka på hur eller om en påminnelse ska skicka ut Bell (2005). Av 52 enkäter 
var det endast en som lämnade tillbaka den blank. Denna enkät kommer inte att 
redovisas i resultatet. Innan genomförandet av intervjuerna fick respondenten möjlighet 
att läsa igenom frågorna. För att kunna tänka och fundera ut hur de skulle svara. 
Intervjuerna genomfördes med sju lärarna en och en i ett avskilt rum. Enligt Bell (2005) 
är det av stor betydelse för ett gott resultat att intervjuerna hålls på en lugn och avskild 
plats. Man kan välja att intervjua på flera olika sätt. Antingen intervjuar man personerna 
enskilt, parvis eller i grupp Bell (2005). Jag har inte använt mig av gruppintervjuer eller 
parvis, eftersom det finns risk för att man får ett för allmänt tyckande. Under 
intervjuerna ställde jag frågorna och läraren svarade och samtliga svar antecknades ner 
under intervjuerna. Alla intervjuerna bandades dessutom. Tillsammans med mina 
anteckningar skulle de sammanställas vid ett senare tillfälle samt ge stöd för analys och 
diskussion. Nackdelen med att spela in intervjuerna kan enligt Bell (2005) vara att 
respondenten kan hämmas att inte lämna ärliga svar. Men det kan vara en fördel 
eftersom man kan gå tillbaka och lyssna igen. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det 
av betydelse att respondenten får veta hur dennes bidrag kommer att användas, därför 
informerades respondenterna i förväg om att intervjuerna var konfidentiella. De 
respondenter som var intresserade av att ta del av resultat har blivit lovade att ta del av 
det. I sammanställningen av intervjuerna har jag tittat på likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Respondenterna i intervjuerna kommer i resultatet att redovisas 
och benämnas från A till G.  
 

4.4 Tillförlitlighet 
 
När man använder sig av enkäter så har man enligt Patel och Davidsson (2003) den 
minsta möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det man kan göra är att 
försäkra sig om att individerna som ska besvara enkäten förstår frågorna. Om en enkät 
ska betraktas som reliabel eller inte vet man inte förrän man har sett resultatet. Eleverna 
som deltagit i undersökningen var delvis bekanta med mig, både för att jag gjort min 
VFU där och tidigare haft arbete på skolan. De intervjuade lärarna var också bekanta för 
mig av samma anledning. Svaren i min enkät har hög grad av reliabilitet. Eftersom det 
endast var en elev som lämnade in blankt och det var liknade svar på de andra frågorna. 
För att öka reliabiliteten har frågorna kategoriserats var och en för sig och sedan 
sammanställts i kategorier. I efterhand har det framkommit att eleverna inte förstår vad 
ordet grammatik betyder. Det hade kunnat undvikas om frågan hade ställts på ett annat 
sätt eller ordet grammatik förklarats i frågan. Eftersom jag använt mig av 
standardiserade intervjufrågor är graden av reliabilitet förhållandevis god. Enligt Patel 
och Davidsson (2003) är det genom att använda sig av samma intervjufrågor dessutom 
stor sannolikhet att resultatet blir det samma om undersökningen genomförs igen, vilket 
ger hög grad av reliabilitet. 
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4.5 Etiska principer      
 
Information om studien syfte och upplägg har delgivits alla deltagande elevers föräldrar 
genom ett informationsbrev (Bilaga 1). Detta brev skickades hem till föräldrarna innan 
jag besökte skolan. I brevet uppmanas föräldrarna att ta kontakt med mig om de hade 
några funderingar eller hade några andra synpunkter. Ingen av föräldrarna hörde av sig, 
vilket betraktades som att de godkände att deras barn deltog i undersökningen. 
Informationen till de intervjuade lärarna skedde av mig på telefon, då jag informerade 
om studiens syfte och de tillfrågades om de ville delta i studien. Enkät undersökningen 
och intevjuerna har skett på skolor som var väl bekanta för mig. Eleverna och lärarna har 
rätt till anonymitet och ingen kommer därför att nämnas med namn. Då detta saknar 
relevans i denna studie (Vetenskapsrådet, 1990). 
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5 RESULTAT 
 
 
I detta avsnitt kommer mitt resultat att redovisas. Intervjuerna med lärarna och 
elevenkäterna kommer att jämföras utifrån likheter och olikheter, mönster och teman. 
Detta kommer att tydliggöras med konkreta exempel.  Några av svaren har valts att 
redovisas med hjälp av stapeldiagram för att lättare få en överblick av resultaten. Totalt 
har sju stycken lärare intervjuats och 52 elevenkät besvarats från tre olika skolor. En 
blankett lämnades in blank och kommer inte att finnas med i tabellerna. Lärarna kommer 
i resultatet att kategoriseras från A till G enligt tabell nedan. Där lärare A, B och C 
kommer att betraktas som de yngre lärarna och resterande som de äldre, när resultaten 
jämförs. 
 
Tabell 1: Tabell som visar varje lärare för sig, kategoriserade från A  till G utifrån ålder, kön, utbildning, utbildningsort och antal 
är i yrket. 
Lärare A B C D E F G 
Ålder/kön 29/kvinna 39/man 39/kvinna 40/kvinna 43/kvinna 45/kvinna 61/kvinna 
Utbildning 1-7 lärare 

sv/so 
1-7 
lärare  
sv/so 

Mellanstadielärare Mellanstadielärare Mellanstadielärare 
ma/no 

Mellanstadielärare Lågstadielärare/ 
speciallärare 

Utbildningsort Kristianstad Kalmar Kalmar Kalmar Kalmar/Umeå Kalmar  Uppsala 
Antal år i 
yrket. 

6år 10år 18år 19år 20år 18år 35år 

 
 

5.1 Elevernas uppfattning om grammatikundervisningens 
betydelse 

 
På de frågor i undersökningen som tar upp elevernas uppfattning om 
grammatikundervisningens betydelse, anser övervägande av eleverna att det är viktigt att 
veta hur språket är uppbyggt. De uppfattar inte undervisningen som särskilt rolig eller 
intressant. De har heller ingen klar uppfattning om de kommer att ha nytta av grammatik 
i framtiden.  

5.1.1 Viktigt 
På frågan om eleverna ansåg att det var viktigt att veta hur språket var uppbyggt svarade 
40 att: de tycker att det är viktigt, ingen svarade nej och 11 svarade vet ej. En lämnade in 
blankt. 

5.1.2 Intressant 
På frågan hur pass intressant de tyckte att grammatikundervisningen är, skulle eleverna 
svara utefter en fyrsiffrigskala, där ett är lite och fyra är mycket intressant. Svarade 38 
på de lägre siffrorna ett och två i enkäten, medan endast 12 tyckte att det var något 
intressant siffra tre och ingen svarade på den högsta siffran, det vill säga markerade inte 
siffran fyra i enkäten. Två svarade inte alls på denna fråga. 
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5.1.3 Rolig 
På frågan om vad de tycker om grammatikundervisningen, svarade 28 att de tycker att 
det är lite roligt med grammatikundervisning. Endast 7 svarade att det tycker att det är 
roligt, medan ingen svarade att de tycker att det är mycket roligt. Drygt en tredjedel 
tycker inte att det är roligt med grammatikundervisning och två svarade inte alls. 

5.1.4 Framtida användning 
På den sista frågan i undersökningen uppmanades eleverna att besvara följande fråga 
med egna ord: ”Förklara varför du tror/tycker att du har användning av grammatik i 
framtiden.” Här svarade flera av eleverna att det är bra för att lära sig andra språk eller i 
arbete med språk. Övervägande av svaren var av positiv natur. De flesta tycker att det är 
viktigt och bra att kunna. Någon uttryckte att ”det kan jag inte veta nu för jag är inte 
vuxen”. En annan sa att ”det kan vara bra för att lära mina egna barn”. Många svarade 
att de inte vet vilken användning som de kommer att få av grammatik i framtiden. En 
flicka i år sex uttryckte att ”hon tycker det är rolig med grammatik, men hon vet inte 
vilken användning hon skulle få av det i framtiden”. 

5.1.5 Sammanfattning 
Övervägande delen av eleverna har en uppfattning om att de tycker att det är viktigt att 
veta hur språket är uppbyggt. Ingen ansåg att de tyckte att det inte var viktigt. Däremot 
tycker de inte att grammatikundervisning är särskilt rolig eller intressant. De har heller 
ingen klar uppfattning om de kommer att ha någon nytta utav grammatik i framtiden. 
Däremot tycker de att det är viktigt att lära sig om hur språk fungerar och de tror att det 
är viktigt att kunna det. 
  
 

5.2 Lärarnas uppfattning om grammatikundervisningens 
betydelse  

 
På frågorna i undersökningen som tar upp grammatikundervisningens betydelse tycker 
samtliga lärare att det är viktigt. Eleverna behöver veta hur språket är uppbyggt för att 
kunna lära sig andra språk hävdade de flesta av lärarna. Flera av lärarna ansåg att 
eleverna uppfattade undervisningen som tråkig. Lärarna undervisar sina egna klasser i 
grammatik trots att de har olika utbildningar. 

5.2.1 Viktig 
Frågan om läraren ansåg att grammatik undervisning är viktig svarade samtliga lärare att 
de tycker att den är viktig. Fyra ansåg att det är bra att ha en förståelse för hur språket är 
uppbyggt och för att lära sig andra språk. Lärare A ansåg att för dem som tar det till sig 
är det viktigt, fast man behöver inte prata i grammatiska termer. Lärare D uttryckte att 
man får bygga på undan för undan, så man inte hämmar eleverna. 

5.2.2 Meningsfullt och roligt 
På frågan om lärarna ansåg att eleverna tycker att det är meningsfullt och roligt med 
grammatikundervisning, svarade de flesta att de tror att eleverna uppfattar den som 
tråkig. Allt beror på hur och vad man gör svarade lärare A. Lärare B uppfattar att 
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eleverna oftast tycker att det är tråkigt, men det kan vara mitt arbetssätt som behöver 
ändras uttryckte han. De flesta av lärarna var eniga om, att man märker på elevernas 
texter att de utvecklas och de får förståelse för grammatiken. Alla lärarna ansågs 
dessutom att man märker på elevernas ambitionsnivå, deras tänk och deras frågor att de 
tycker att det är meningsfullt med grammatikträning. Lärare C menade att det inte är så 
många som klagar för de flesta tycker att det är roligt att gå i skolan. I rätt sammanhang 
blir det roligt fortsätter hon. Lärare G ansåg att grammatikundervisningen inte behöver 
vara rolig allt i skolan kan inte vara roligt. Viktigaste är att eleverna förstår det de gör 
och tycker att det är meningsfullt. 

5.2.3 Undervisning 
På frågan hur mycket lärarna undervisar i grammatik svarade några att det ingår naturligt 
i samtliga ämnen. Lärare B och E arbetar periodvis med ordklasser och skrivteknik. 
Lärare C ansåg att det är det roligaste ämnet att undervisa i. Lärare G som arbetar som 
speciallärare, var den som arbetade mest med grammatik under flera tillfällen i veckan. 
Det ingick i hennes arbetsuppgifter att ansvara för grammatikundervisningen med 
femsexan på den skolan. 

5.2.4 Sammanfattning 
Samtliga lärare anser att det är viktigt med grammatik. Det är viktigt att veta hur språket 
är uppbyggt och för att lära sig främmande språk. En del av lärarna märker på elevernas 
ambitionsnivå att de förstår vad de gör och tycker att det är meningsfullt och roligt. 
Dessutom syns det på deras texter att de utvecklas. Trots detta så uppfattar några av 
lärare att eleverna tycker att grammatikundervisningen är tråkig.  
 
 

5.3 Elevernas uppfattning om grammatikundervisningens 
innehåll 

 
På frågorna som undersöker hur eleverna uppfattar grammatikundervisningens innehåll, 
svarade övervägande av eleverna att de inte vet vilka arbetsmetoder som de har använt 
sig av. En tredjedel svarade att de arbetat med att leta ordklasser i egna texter, arbetat 
med att ta ut satsdelar och att de använder färdiga läromedel i sin 
grammatikundervisning. På frågan där eleverna uppmanas att namnge några 
grammatiskabegrepp, namngav 30 av eleverna verb, substantiv och adjektiv. Några 
elever svarade perfekt, imperfekt, genitiv och några räknade upp olika substantiv t.ex. 
bil, träd, bok, dörr och tåg. Endast 5 av 52 lämnade inget svar alls på den frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: stapeldiagram som visar elevernas uppfattning i förhållande till ja, nej och jag vet inte svar. Och elevernas uppfattning i 
förhållande till vilka metoder som de använt sig av i undervisningen av grammatik. 

 
På frågan ”letar ni ordklasser t.ex. verb, substantiv och adjektiv i egna texter?” Svarade 
30 att de inte vet, 14 att de gör det och 7 att de inte letar efter ordklasser i egna texter. 
”Använder ni böcker/färdiga läromedel för att träna grammatik?” 26 svarade att de inte 
vet, 6 att de inte gör det och 19 att de arbetar med färdiga läromedel i grammatik 
undervisningen. ”Har ni pratat/tränat satsdelar?”  28 svarade att de inte vet, 14 nej och 9 
att de har tränat satsdelar. 

5.3.1  Sammanfattning 
Det framgår tydligt att eleverna inte uppfattar grammatikundervisningen som särskilt 
rolig eller intressant. Övervägande av eleverna svarade att de inte vet vad de gör på 
lektionerna som har med grammatikundervisning att göra. Men mer än hälften av 
eleverna namngav flera olika ordklasser och andra grammatiska begrepp, vilket betyder 
på att de vet mer än de tror och förstår att de kan. 
 

5.4 Lärarnas uppfattning om grammatikundervisningens 
innehåll 

 
På frågorna som undersöker hur lärarnas uppfattar grammatikundervisningens innehåll, 
framkommer det att lärarna använder sig av olika arbetssätt i sin undervisning. Flera av 
lärarna anser att det är viktig att börja tidigt på ett lekfullt sätt. De arbetar med ordklasser 
och hur språket är uppbyggt. Flera arbetar med färdigt läromedel och elevernas texter. 
Lärarna rättar elevernas texter tillsammans med eleven för att kunna ge respons. I den 
egna utbildningen ingick inget konkret om grammatik i undervisning och den låg på för 
hög nivå. Man diskuterar inte heller grammatik ut på skolorna. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

letat efter ordklasser

i egna texter

färdiga

böcker/äromedel

pratat/tränat

satsdelar

ja

nej

vet ej



 20 

5.4.1 Undervisningens start 
På frågan när man bör börja med grammatikundervisning svarade lärarna mycket olika. 
De flesta hade uppfattningen att det är bra att börja så tidigt som möjligt, så fort eleverna 
kan sätta det i ett sammanhang och kan läsa. För att kunna helheten måste man kunna 
delarna ansåg lärare F. Lärare E och F menade att man kan börja med grammatik på ett 
lekfullt och naturligt sätt redan i förskolan. Lärare A och C anser att man kan börja redan 
ifrån 1:an, lärare B ifrån år 4 eller inte alls. Lärare D ansåg att det var viktigare i 
engelskundervisningen än i svenskundervisningen. 
 

5.4.2 Undervisningens innehåll 
Alla lärarna arbetar med ordklasser och ansåg det viktigast i grammatikundervisningen. 
Lärare G menar att det är vikigt att bli språkligt medveten. Lärare A och E arbetar 
dessutom med hur språket är uppbyggt, ordförråd och skrivteknik. Flera av lärarna 
arbetade med böjningsform, tidsform, ordföljd och prepositioner. Lärare C ansåg att det 
är viktigt att leka med språket och att eleverna får laborera med orden. 
 

5.4.3 Färdigt läromedel eller elevernas texter 
På frågan om lärarna använder färdiga läromedel i sin grammatik undervisning svarade 
4 att de gjorde det, men att de även använde sig av elevernas texter. Lärare A. B och C 
använder sig endast av elevernas egna texter. Lärare D, E, F och G blandar färdigt 
läromedel med elevernas egna texter. 
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Figur 2: Diagrammet visar lärarnas uppfattning om grammatikundervisningens innehåll. Flertalet av lärarna använder sig av 
färdiga läromedel och alla utgår ifrån elevernas texter i sin undervisning av grammatik. Endast en av lärarna rättar inte elevernas 
texter tillsammans med eleverna. 
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5.4.4 Rätta texter 
På frågan om lärarna rättar elevernas texter gemensamt med eleven eller efteråt, svarade 
nästan samtliga lärare att de rättar elevernas texter tillsammans med eleverna. Allt beror 
på vilket syfte som texten har svarade lärare B, C och D. Det är behovet som styr ansåg 
lärare A. Lärare E menade att eleverna inte gjorde så många fel och därför rättade hon 
alltid elevernas texter efteråt. Lärare G ansåg att eleverna behövde olika med respons, 
och att det kunde vara bra att rätta efteråt för att eleven skulle ha chans till reflektion och 
befästa kunskapen. Lärare C arbetade dessutom med att eleverna hade en speciell bok 
där hon inte rättade deras texter. Denna bok var till för att öka elevernas känsla för att 
skriva och hålla skrivflödet igång. 
 

5.4.5 Utbildning och undervisning 
På frågan om lärarna fick undervisning i att undervisa grammatik under sig utbildning 
svarade 5 att de fick det. Men de uttryckte att undervisningen var på för hög nivå och de 
fick inga konkreta saker som de kunde använda i sin undervisning. Undervisningen 
innehöll mycket för deras egen kunskap skull. Lärare A och B, som svarade att de inte 
fick det, är utbildade på senare tid till 1-7 lärare. Endast lärare G ansåg att hon hade en 
gedigen utbildning. 
 

5.4.6 Diskutera styrdokumentens innehåll om grammatik 
Samtliga lärare svarade att de inte har diskuterat vad som står i styrdokumenten om 
grammatikundervisning på sin arbetsplats. Lärare A hänvisade till att det var så mycket 
annat som skolledningen tycker att de ska arbeta med på sin planeringstid, t.ex. 
kvalitetsredovisning, omorganisering, lokala styrelsen, språket lyfte, LUS (Läs 
utvecklings schema) och andra språkscheman. Lärare C och D ansåg att det gjordes i de 
lokala nätverk som finns i olika ämnen, t.ex. svenska och engelska. Alla hänvisade dock 
till att det inte gavs tid till det på skolorna, ledningen prioriterade inte pedagogiska 
diskussioner. Lärare B svarade att han ibland fick tillfälle att diskutera med någon av 
sina kollegor under någon rast. 
 

5.4.7 Sammanfattning 
På frågorna som rör undervisningens innehåll, framgår det att flertalet av lärare tycker 
att man kan börja med grammatikundervisning tidigt. En del menar att man kan börja 
redan på förskolan så länge som det sker på ett lekfullt sätt. Lärarna anser att det är 
viktigt att eleverna blir språkligt medvetna. Några av lärarna arbetar med färdigt 
läromedel och elevernas egna texter i grammatikundervisningen.  Nästan samtliga har 
inte fått någon egen undervisning i att undervisa i grammatik under sin utbildning. 
Endast lärare G anser att hon har en gedigen utbildning. Ingen av lärarna har diskuterat 
vad som står i styrdokumenten om grammatik på sin arbetsplats. 
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5.5 Skillnader mellan äldre och yngre lärares uppfattning 
 
I undersökningen framkom att de äldre lärarna har en uppfattning om grammatikens 
betydelse i undervisningen som inte de yngre har. I denna undersökning avses begreppet 
äldre att de har arbetat länge som lärare i förhållande till sin lärarexamen. De äldre 
tycker att det är mycket viktigt med grammatik och den ska helst påbörjas redan på 
förskolan, då man genom lek kan rabbla ord ifrån olika ordklasser. Vidare anser de att 
läraren bör rätta en elev som inte talar korrekt, så att eleven får ett bra språk från början. 
För eleverna som börjar i grundskolan är det viktigt att läraren redan ifrån starten har 
arbetsuppgifter där de kan träna ordklasser. Eleverna måste lära sig att stava och skriva 
korrekt. De äldre lärarna menar att om man har fått förståelse för hur språket fungerar så 
blir det lättare när man ska lära sig andra språk. Vidare anser de att elevernas texter ska 
rättas regelbundet och att elevernas ska göras medvetna om meningsbyggnad, satsdelar 
och ordklasser redan från början. De yngre lärarna anser att eleverna lär sig genom att få 
skriva och läsa mycket. Det ger inte så mycket att träna ordklasser som lösryckta 
moment. Det är inte heller så viktigt att rätta elevernas texter grammatiskt, utan att de 
lära sig efterhand som deras skriv och lästeknik utvecklas. Först när eleverna går på 
grundskolans senare del kan man börja med grammatik, för då förstår de bättre vad de 
gör anser de yngre lärarna. 
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6 DISKUSSION 
 
 
I diskussionen jämförs elevernas enkätsvar med svaren från intervjuerna med lärarna. 
Diskussionen kommer också att innefatta jämförelser med vad som står och stått i 
läroplaner, tidigare forskning och andra undersökningar. Kommer i diskussionen att ta 
upp om det är någon skillnad på inställning mellan lärare beroende på ålder och 
utbildning.  
 

6.1 Lärares och elevers uppfattning om 
grammatikundervisningens betydelse 

 
Samtliga lärarna i undersökningen anser att det är viktigt med grammatik. Men de har 
olika uppfattningar om när man ska börja med grammatikundervisning. Några menar att 
det är viktigt att träna och leka med ordklasser redan ifrån förskolan medan en del tycker 
att man kan vänta tills eleverna börjar i år 4. När man bör börja och hur man ska göra i 
sin undervisning av grammatik uppfattas som en svår fråga. Eleverna behöver veta hur 
språket är uppbyggt för att kunna lära sig andra språk anser några av lärarna. De menar 
då att språket ska tränas i delmoment. Om man får lära sig att tala och använda ett 
främmande språk under naturliga former, lär man sig hur språket ska användas med 
automatik. Det kan vara därför som eleverna i undersökningen inte uppfattar att 
grammatikundervisningen är särskilt rolig eller intressant. Däremot tycker de att det är 
viktigt att lära sig hur språket är uppbyggt och för att lära sig ett annat språk. Det är 
mycket positivt att eleverna tycker att det är viktigt att lära sig hur språket är uppbyggt, 
men jag ställer mig frågan om de verkligen har den uppfattningen eller om de förväntade 
sig att jag ville att de skulle svara att det var viktigt, för att de tror att vuxna vill att de 
ska tycka att det är viktigt. I en undersökning av Molloy (1996) framkom det liknade 
resultat. Eleverna uppfattade att grammatikundervisningen var viktig och det var viktigt 
att kunna för att lära sig andra språk. Det är märkligt att elever svarar på liknade sätt. Är 
det något som lärare säger ofta till eleverna som något försvar för grammatikträningen? 
Lärarna i undersökningen hänvisade också till inlärning av andra språk som en viktig 
punkt för att lära sig grammatik. Smith (2000) anser att elever lär sig i vardagliga 
sammanhang som känns meningsfulla. Det är genom att läsa och skriva mycket och 
ifrån olika gener som man lär sig hur språket är uppbyggt.  I skolverket (2000) 
anvisningar uttrycks det också att aktivt läsande och skrivande sker i sammanhang där 
eleverna först får möjlighet att skaffa sig förförståelse, känna engagemang och får känna 
att det är roligt och intressant.  Då blir det genast tänkvärt att fundera över varför 
eleverna inte tycker att grammatikundervisningen är intressant. Kan det bero på vilka 
arbetsmetoder som lärare använder sig av eller är det som Molloy (1996) uttrycker det 
att familjen har stor betydelse för vilken attityd som eleverna har till undervisningen. 
Om föräldrarna har en negativ inställning till grammatikundervisning så överför de sin 
uppfattning på sina barn. Hur kan det komma sig att både lärare och elever uppfattar att 
eleverna tycker att grammatik är tråkigt? En lärare uttryckte att det kanske var han som 
skulle ändra sig undervisning för att eleverna skulle tycka att det var mer meningsfullt 
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och fascinerande. En annan lärare menade att det inte behöver vara roligt i skolan och 
man märker på elevernas ambitionsnivå att de tycker att det är viktig kunskap som de 
får. Då kan man dra slutsatsen att de elever som är ambitiösa, tycker att det är intressant 
och roligt. Medan de elever som inte presterar så mycket tycker att det är tråkigt och 
meningslöst. Nilsson (1997) menar att det är innehållet i elevernas texter som är det 
viktiga, de språkliga färdigheterna tränas i funktionella sammanhang. Om en lärare 
lägger fokus på hur eleven skriver istället för på innehållet tappar eleven intresse och 
finner inte arbetet meningsfullt. 
 
 

6.2 Lärares och elevers uppfattning om 
grammatikundervisningens innehåll 

 
Det framgår av undersökningen att eleverna inte tänker på vad som sker på lektionerna. 
De har inte så stor uppfattning om vilka olika arbetsmetoder som de har använt sig av. 
Lärarna däremot berättade att de använder sig av flera olika arbetsmaterial t.ex. 
arbetsböcker och elevernas egna texter. De låter eleverna leka med språket och de får 
laborera med orden. Det är bra att arbeta med grammatik på ett naturligt sätt att eleverna 
får leka med språket. Det behöver inte bli så tråkigt och svårt om lärare avdramatiserar 
det hela. I Nassaij och Fotos (2004) undersökning framkommer det att det är viktigt att 
eleverna får lära sig främmande språk genom naturliga tillfällen och inte genom formell 
träning. De menar att formellträning endast gör att eleverna lär sig för stunden och de får 
svårt att föra över kunskapen på praktiska situationer. Det används kanske för mycket 
färdiga läromedel ute på skolorna för att eleverna ska förstå vad de håller på med. Flera 
av eleverna har en ganska stor kännedom om grammatiska ord, fast de inte vet om det. 
Om de istället för att skriva den i färdiga läromedel hade fått används sig av egna texter 
och i meningsfulla sammanhang, hade de kanske förstått grammatiken på ett annat sätt. 
Det är intressant att se att eleverna inte tror sig att veta något fast de egentligen gör det. 
Kan detta bero på att lärarna i sin undervisning inte kallar det för grammatikträning utan 
låter träningen av grammatik komma in naturligt. Historiskt sätt så har grammatik varit 
viktig i svenskundervisningen enligt Thavenius och Malmgren (1991) ansåg 1809 års 
läroverksstadga att grammatiken övade elevernas tankeförmåga och fostrade deras 
karaktär. Det känns på något sätt som att grammatikträning i skolan under en lång period 
ansågs som både svår och lite straffbetonad.  
 

6.3 Skillnader mellan yngre och äldre lärares uppfattning 
Innan undersökningen påbörjades trodde jag att det skulle vara större skillnader mellan 
äldre och yngre lärare. Framförallt att äldre lärare, lärare som arbetat länge, skulle arbeta 
mer med att eleverna skulle prestera mera, att eleverna ska lära sig saker utantill och i 
rabbelform. Det framkom inte så tydligt men jag kunde ändå urskilja att de äldre ville 
arbeta efter formalistiskt arbetssätt. Det kan bero på att de själva utbildade sig under den 
perioden då man arbetade efter Lgr80. Enligt den läroplanen fanns det klara och tydliga 
direktiv på vad som skulle ske i undervisningen. I dag uttrycker kurs- och läroplanerna 
att eleverna i slutet av år fem ska tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråk och för 
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stavning, men hur och med vilka metoder överlåter man till respektive lärare och skola. 
Enligt Lgr80 beskrivs allt som eleven ska kunna för respektive stadium i detalj, t.ex. 
ljudenig stavning, ord där uttal kan vilseleda, sammansatta och svåruttalade ord. Det kan 
uppfattas som att det var lättare förr eftersom det fanns klara och raka direktiv på vad 
som skulle ingå i undervisningen. Det är bättre som vi har det idag då eleverna får 
utvecklas i sin egen takt och i samverkan med andra. Smith (2000) anser att eleverna lär 
bäst genom att få möjlighet att skriva och läsa mycket. Det är mycket vikigt att elever får 
känna glädje i sitt skrivande det behöver inte vara rätt stavat från början. Huvudsaken är 
att eleverna skriver ljudenligt och att mottagaren till texten förstår vad skrivaren vill med 
sin text. I rapporten framkom att yngre lärare i större utsträckning än de äldre använde 
sig av elevernas texter i undervisningen. De yngre använde inte heller sig av färdiga 
läromedel, utan arbetar efter ett funktionalistiskt arbetssätt. Att använda elevernas egna 
texter är bra för då får eleverna känna att det de skriver är viktigt. 
 

6.4 Tänkbara utvecklingsmöjligheter 
En tänkbar utveckling på denna rapport kan vara att undersöka om det finns någon 
skillnad på elevers uppfattning mellan grundskolans tidigare år och senare år eller 
gymnasiet.  Man kan också grundligare undersöka om lärarnas inställning och kunskap i 
ämnet har någon inverkan på elevernas uppfattning på grammatikundervisningen. 
Vidare kan man undersöka om det är någon skillnad på elevers uppfattning i en stor stad 
och på landsbygden. Det kan också vara intressant att undersöka om elevernas texter blir 
mer utvecklande om de får träna grammatik på ett formalistiskt sätt, då man delar upp 
språket och tränar delarna för sig, jämfört med om man arbetar på ett funktionalistiskt 
sätt i skolan. 

6.5 Slutsats 
I rapporten framgår det att eleverna inte har så stor uppfattning av vad de gör på 
grammatiklektionerna. Innehållet kommer inte fram på ett tydligt sätt för eleverna. Detta 
kan bero på att lärarna inte på ett tydligt sätt talar om att det är grammatik som de 
arbetar med utan kallar det för något annat. Grammatikträning har kanske inte så stor 
betydelse i skolan utan det är bara något som man gör. Eleverna arbetar inte med 
grammatiken i för dem meningsfulla sammanhang och då får det inte heller någon 
naturlig koppling till verkligheten och glöms bort. Lärarna uppfattar också att eleverna 
inte tycker att det är roligt med grammatik. Rapporten lyfter också fram att det finns 
skillnader på yngre och äldre lärare. De äldre tycker att det är mer viktigt med 
grammatik och att man bör träna enligt en formalistisk undervisningsmetod. Hur ska vi 
kunna forma en skola som passar alla? 
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                                                                                   BILAGA  1 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena och studerar till lärare vid Högskolan i Kalmar. Detta är min sista termin 
och jag ska skriva en C-uppsats om något ämne som rör skolan. Mitt val är att skriva om 
grammatikens betydelse i undervisningen och behöver veta vad eleverna och lärarna har 
för uppfattning om grammatik och om/hur det undervisas i skolan. Därför vill jag 
informera er om att jag kommer att komma till klassen och göra en enkät undersökning 
med era barn under vecka 50. Elevernas svar kommer att vara helt anonyma och det 
kommer inte att synas i min uppsats på vilken skola jag varit på och gjort min 
undersökning. Är det några frågor om detta så kontakta mig på telefon 0485-77750. 
 
 
Hälsningar Lena 
 
 
Lena Bogren Legell 
Sandgatan 69 
38735 Borgholm 
0485-77750 
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BILAGA 2
  

  Intervjufrågor till lärare.       
     
Kön och ålder 
 
 
Utbildning, antal år i tjänst, på samma arbetsplats, anställnings historik. 
 
 
1. Anser du att grammatik är viktigt? Varför? 
 
 
2. När bör man börja med grammatikundervisning? 
 
 
3. Hur mycket undervisar du i grammatik? 
 
 
4. I vad består din grammatikundervisning? 
 
 
5. Använder du dig av färdigt läromedel i grammatikundervisningen? 
 
 
6. Rättar du elevernas texter grammatiskt gemensamt med eleven eller efteråt?               
 
 
7. Utgår du från elevernas egna texter i grammatikundervisningen? 
 
 
8. Vilka delar av grammatiken tycker du är viktigast att arbeta med? 
 
 
9. Anser du att eleverna tycker att det är roligt/meningsfullt eller inte med 
grammatikundervisning? Varför? 
 
 
10. Hur märker du om de tycker att det är meningsfullt/roligt eller inte? 
 
 
11. Fick du undervisning i hur du ska undervisa grammatik under din utbildning? 
 
 
12. Har ni diskuterat på skolan vad som står i styrdokumenten om grammatik?  
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BILAGA 3 
Enkät till elever i år 5 och 6 angående deras uppfattning om grammatikundervisning i 
skolan. 
 
 
Fråga 1. 
 Namnge några grammatiskabegrepp/ ord minst tre  
 
.............................................................................................................................................. 
 
Ringa in det svar som passar dig bäst. 
 
Fråga 2. 
Letar ni efter olika ordklasser t.ex. verb, substantiv eller adjektiv i egna texter? 
 
 Ja   Nej  Vet ej 
 
Fråga 3. 
Använder ni färdiga böcker/läromedel för att träna grammatik? 
 
 Ja   Nej   Vet ej 
 
Fråga 4. 
Har ni pratat/tränat satsdelar? 
 
 Ja   Nej  Vet ej 
 
Fråga 5. 
Är det viktigt att lära sig hur språket är uppbyggt? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 
Ringa in det som bäst stämmer överrens med din uppfattning på en skala från ett till 
fyra. 
Där ett är lite och fyra är mycket. 
 
Fråga 6.  
Hur pass intressant tycker du att grammatik är?   
 
1 2 3  4   
 
Fråga 7.  
Vad tycker du om grammatikundervisningen? 
 
inte rolig   lite rolig          rolig            mycket rolig 
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1 2 3 4 
 
Fråga 8. 
Förklara varför du tycker/tror att du har användning av grammatiken i framtiden. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


