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Abstract 
I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i 

svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har 

undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och 

deras arbetsmaterial. Lärarnas utsagor och arbetsmaterial analyseras utifrån kritisk 

diskursanalys och tidigare forskning.  

 

Resultatet visar att samtliga lärare på flera punkter är samstämmiga i sina utsagor om 

grammatikundervisning och att arbetsmaterialet ser likartat ut. Både undervisning och 

arbetsmaterial utgår från ett traditionellt synsätt på grammatik. Lärarna har explicita 

grammatiklektioner där eleverna ska lära sig grammatiska begrepp och definitioner, men 

de försöker också använda grammatiken implicit i till exempel elevtextproduktion. I 

arbetsmaterialet används daterade begrepp, vilket en av lärarna uttrycker att hen också 

gör i sin undervisning för att underlätta inlärning av moderna språk. Samtliga lärare 

undervisar om nio ordklasser, trots att det i svenskan finns fjorton ordklasser. Detta kan 

bero på att de använder sig av material ihopsamlat av äldre läromedel och därmed inte är 

ajour med uppdaterade begrepp och definitioner av grammatik.  

 

Därtill uttrycker lärarna att grammatik är ett statiskt ämne och att det är svårt att variera 

innehållet. Däremot har de en positiv attityd till grammatik och de anser att den är viktig 

för eleverna. Dessutom anser de att grammatiken har en given plats i 

svenskundervisningen men väljer att prioritera mer tid av undervisningen till att läsa och 

skriva.  
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their grammar teaching, and an analysis of their material 
 

 



 

 ii 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 2 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter ............................................................... 2 
2.1 Argument för grammatikundervisning i skolan ............................................................ 2 
2.2 Vad är grammatik? ..................................................................................................... 3 
2.3 Tidigare forskning inom grammatikdidaktik ................................................................ 5 

2.3.1 Lärares attityder till grammatikundervisning .............................................................. 5 
2.3.2 Aktuell forskning om grammatikundervisning ............................................................ 6 
2.3.3 Forskning om läromedel i grammatik .......................................................................... 7 

2.4 Kritisk diskursanalys ................................................................................................... 8 

3 Metod och material ............................................................................................... 9 
3.1 Datainsamling .......................................................................................................... 10 
3.2 Urval ....................................................................................................................... 10 
3.3 Procedur .................................................................................................................. 11 
3.4 Bearbetning av data ................................................................................................. 12 
3.5 Etiska aspekter ......................................................................................................... 12 
3.6 Metodkritik ............................................................................................................. 13 

4 Resultat ............................................................................................................... 13 
4.1 Textuell diskurs ........................................................................................................ 14 

4.1.1 Lärarnas utsagor om grammatikundervisning........................................................... 14 
4.1.2 Lärarnas kommentarer om arbetsmaterialet ............................................................ 15 
4.1.3 Lärarnas utsagor om innehållet i sin grammatikundervisning .................................. 16 

4.2 Diskursiv praktik ...................................................................................................... 19 
4.3 Social praktik med kopplingar till diskursiv och textuell diskurs ................................. 25 

5 Diskussion ........................................................................................................... 27 
5.1 Resultatdiskussion ................................................................................................... 27 
5.2 Uppslag för vidare forskning ..................................................................................... 29 

Referenser ............................................................................................................. 31 

Analyserat material ................................................................................................ 32 

Bilagor ...................................................................................................................... I 
Bilaga A Intervjuguide ...................................................................................................... I 

 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Grammatikundervisning har inte alltid varit en självklar del i svenskundervisningen och 

har växlat mellan att vara en central del till att helt uteslutas från läroplanen. I läroplanen, 

som utkom 1994, hade grammatikundervisningen tagits bort från det centrala innehållet 

för att vid 2011 års läroplan återkomma (Skolverket 1994;2011). Det visar att det finns 

en ambivalens i styrdokumenten om grammatik ska vara en självklar del eller inte i 

svenskundervisningen. Grammatikundervisningen har i den senaste läroplanen, Lgr 11, 

fått en betydligt större roll än i den tidigare läroplanen, Lpo 94. I syftesformuleringen för 

svenskämnet står det: ”undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 2011a:1), vilket gör kunskaper, inte 

bara om utan även i språket, till en central del av ämnesinnehållet. Därtill har svenskämnet 

i grundskolan idag som syfte att lära eleverna språkriktighet och urskilja språkliga 

normer, och detta ska genomsyra all svenskundervisning (Skolverket 2011a:1). Ur det 

centrala innehållet, vilket ska ses som precisering av innehållet i undervisningen (Linde 

2012:132), går det i årskurs 7–9 att utläsa att eleverna ska få undervisning om: ”språkets 

struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (Skolverket 

2011a:6).  

 

Det finns däremot inga kunskapskrav, det vill säga förmågor, som är direkt kopplade till 

det innehåll som berör grammatik. Det finns dock kunskapskrav som kan kopplas ihop 

med grammatikens betydelse, till exempel att elever ska kunna använda ett korrekt 

skriftspråk (Skolverket 2011a:12). Det kan dock vara svårt att veta vad eleverna specifikt 

ska lära sig, samt att veta vad de egentligen ska få ut av grammatikundervisningen, 

eftersom det inte står explicit som ett kunskapskrav.  

 

Dessutom har nyttan med grammatikundervisning diskuterats fram och tillbaka, och det 

tyngsta argumentet för grammatikundervisning i svenskämnet är att tillgången till ett 

gemensamt metaspråk tillhör allmänbildningen (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:11–

13). En studie visar att universitetslärare anser att kunskaperna i grammatik hos studenter 

har minskat, vilket gymnasielärare bekräftar genom att se minskad kunskap även hos 

gymnasieelever (Bergström 2007:119). Det går därför att anta att elever in i gymnasiet 

har fått med sig bristfälliga kunskaper i grammatik som följer med in i vidare studier. 

Dessa bristfälliga kunskaper och styrdokumentens vaga anvisningar i grammatik gör det 

intressant att undersöka hur högstadielärare uppger att deras grammatikundervisning ser 
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ut och vilka läromedel de använder sig av. Detta eftersom läromedel har en stark påverkan 

på utfallet av grammatikundervisningen (Doctar 2015:51).  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fyra högstadielärares utsagor om 

grammatikundervisning och deras attityd till grammatik. Syftet är även att göra en 

textanalys av lärarnas arbetsmaterial och ställa detta mot deras utsagor i relation till de 

aktuella styrdokumenten. Studien utgår från följande frågeställningar: 
  

• Vilka attityder uppvisar lärarna till grammatikundervisning? 

• Vilket innehåll uppger lärarna att de har i sin grammatikundervisning? 

• Hur ser förhållandet ut mellan lärarnas utsagor om grammatikundervisning och 

deras konkreta arbetsmaterial? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för olika argument för grammatikundervisning i skolan för att 

sedan diskutera vad grammatik är. Därefter introduceras tidigare forskning om 

grammatikdidaktik och avslutningsvis presenteras kritisk diskursanalys som är den 

teoretiska utgångspunkten i studien. 

 
2.1 Argument för grammatikundervisning i skolan 

Grammatiken i skolan har länge diskuterats utifrån dess nytta och dess innehåll (Boström 

& Josefsson 2012:23–24). Det har länge varit tre motivationsaspekter som har givit skäl 

för grammatikundervisningen i skolan. Dessa är formalbildningstanken, grammatik som 

medel för att lära sig främmande språk samt att hjälpa eleverna till att uttrycka sig bättre 

på sitt modersmål (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:11–13). 
  
Formalbildningstanken har sin grund i 1800-talet och syftar på att man ska träna formen 

innan man testar den på innehållet. Det fanns en tro på att grammatikundervisning inte 

bara skulle bidra till att förbättra språket utan den skulle även göra människor klokare och 

öka förnuftet (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:13–14; Thavenius 1999:22). Om detta 

skrev Esaias Tegnér 1827: 
  

Lärarna får inte minska på de grammatiska studierna […] annars vänjes det unga 
sinnet ”från början till slarf och halfhet, till oreda och håglöshet, minnet tappar 
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sin hålltång, tanken sin spänstighet och lynnet sjelf sin fasthet och kärna. 
Dereför böra form och regel icke blott inpreglas, utan de böra tatueras in i det 
unga sinnet, så att de sitta qvar för lifstiden. (Citerat i Thavenius 1999:22) 

  
Detta var det framstående synsättet på grammatik under en lång tid (Thavenius 1999:23). 

På senare tid har de två andra motivationsaspekterna blivit framstående trots att 

människor fortfarande vill argumentera för att det kognitiva blir bättre om vi lär oss 

grammatik. Men för detta saknas empiriska bevis och formalbildningstanken anses därför 

som ett förlegat synsätt (Boström & Strzelecka 2012:117).  

 

Motivationsaspekt två anser däremot att det fortfarande finns en nytta med grammatiken 

om man utgår från påståendet att grammatik är en fördel att kunna när man ska lära sig 

ett annat språk (Boström & Strzelecka 2012:117). Motivationsaspekt tre innebär att det 

finns fördelar med att lära sig grammatik i sitt modersmål för att kunna uttrycka sig och 

använda sitt modersmål på ett korrekt och välfungerande sätt (Boström & Strzelecka 

2012:117). Boström och Strzelecka menar att grammatiken då ”är en brygga mellan 

språkets uttrycks- och innehållssida, dess form och betydelse” (2012:117). 
 

Det finns därmed flera argument till att grammatikundervisning borde vara en stor del av 

svenskundervisningen men få av dessa argument får något stöd i forskning. Teleman 

(1987:8) hävdar att det finns två värden av att kunna grammatik. Det ena är grammatikens 

värde att utveckla oss som språkliga varelser och det andra tjänar som väg till att nå andra 

mål exempelvis när man ska lära sig ett annat språk. Dessa två värden som Teleman tar 

upp hävdar Lundin att lärarna ska ha som utgångsläge när de undervisar i grammatik 

(Lundin 2017:15–16). Därtill argumenterar Boström (2004:200) att utifrån resultaten i 

hennes studie, är elever med integrerad grammatikundervisning mer positivt inställda till 

grammatik än de med enbart explicit undervisning.  

 

2.2 Vad är grammatik? 

Grammatik är inget entydigt begrepp utan kan betyda olika saker. Dels kan det betyda 

den inre grammatiken, dels ”bokens grammatik [som] kan karaktäriseras som en 

beskrivning av hjärnans grammatik” (Boström & Josefsson 2012:117). Den inre 

grammatiken är den som gör att vi automatiskt uttrycker oss i korrekta meningar utan att 

reflektera över att meningen vi säger är korrekt eller inte. Forskare hävdar att den inre 

grammatiken är medfödd, men det förutsätter också att det lilla barnet hela tiden får höra 

sitt modersmål eftersom grammatiken skiftar beroende på vilket språk man talar 
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(Josefsson 2011:12–13). Bokens grammatik är att elever lär sig i termer vad ett verb är 

eller vilka delar som är obligatoriska i en sats. Det är helt enkelt där ord sätts på det som 

den inre grammatiken sedan gör (Boström och Josefsson 2012:12). Grammatik ska inte 

ses som något statiskt utan språket är i ständig förändring, vilket leder till att det behövs 

ny terminologi för att förklara vårt språk (Lundin 2017:24,58). Detta leder till att de 

termer och begrepp som används i äldre läroböcker inte är uppdaterade. Problem uppstår 

på grund av detta eftersom elever lär sig olika termer och det leder till att det inte byggs 

upp något gemensamt metaspråk. Ett gemensamt metaspråk är ofta ett grundläggande 

argument för att bedriva grammatikundervisning, eftersom det hjälper elever att tala om 

språk men även för att lära sig ett nytt (Boström & Josefsson 2012:129). 
  
Oftast delas grammatiken in i deskriptiv grammatik och normativ grammatik. Den 

deskriptiva grammatiken är en beskrivande grammatik där språkbruket analyseras och 

undersöker hur människor använder språket (Josefsson & Lundin 2018:11). Den 

normativa grammatiken likt ”bokens grammatik” handlar mer om att lära sig faktiska 

termer och regler, och är den vanligaste i skolorna (Boström & Josefsson 2012:9). 
  
När grammatik diskuteras i ett undervisningssyfte går det att finna tre huvudinriktningar. 

Dessa är den formella, funktionella och den kontrastiva grammatiken (Boström och 

Strzelecka 2014:119). Formell grammatik bygger på principen att grammatik ska läras ut 

separat från andra delar av svenskämnet (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:11–13). Den 

har sina grundtankar i formalbildningstanken som handlar om att eleverna ska lära in 

begrepp och termer men inte fokusera på betydelsen (Brodow, Nilsson & Ullström 

2000:13–14; Thavenius 1999:22). Formell grammatik är dock inte lika strikt som 

formalbildningstanken men grundprincipen är densamma. Josefsson (2011:241) 

argumenterar för formell grammatikundervisning och anser att kunskap är livsviktigt för 

att kunna undervisa, särskilt i ett komplext ämne som grammatik. Formell syn på 

grammatikundervisning har blivit omdiskuterat och Josefsson (2011:238) finner det 

underligt att det blivit kontroversiellt att lära ut grammatik med specifika färdigheter och 

ämneskunskaper, när detta är något som sker i flertalet andra skolämnen. 

 

Grundaren av funktionell grammatik M.A.K Halliday uttrycker kort att vi ska förstå 

språket genom att undersöka hur det skapar och uttrycker mening (Halliday & 

Matthiessen 2004:19). Holmberg och Karlsson (2013:10) har anammat den funktionella 

grammatiken som språkmodell och menar att den har tre utgångspunkter: 1. betydelse och 
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funktion, 2. kontext och språkbruk och 3. grammatik skapar betydelse. De tre punkterna 

förklarar vad som är grundtanken i funktionell grammatik. Människor ska förstå och 

kunna utveckla sitt språk genom grammatiken som ska fungera som ett verktyg för att 

kunna göra just detta (Holmberg & Karlsson 2013:17; Bolander 2012:28). Funktionell 

grammatik utgår från att det finns en funktion med att kommunicera på olika sätt. Detta 

leder till att frågor som vad vi gör med språket och vad vi vill säga blir viktiga att fundera 

över (Holmberg & Karlsson 2013:18). Den funktionella synen på grammatik innebär att 

”goda grammatikkunskaper är kunskap om hur hela språksystemet är uppbyggt, inte 

främst vad enstaka satsdelar heter eller vilka ordklasser som finns” (Boström & 

Strzelecka 2012:118). Meningen är inte att hitta rätt och fel i språket utan snarare att fråga 

sig hur och varför språket fungerar eller inte fungerar som tänkt (Bolander 2012:28). 
  
Den kontrastiva grammatikundervisningen är mer ovanlig. Den handlar om en 

systematisk jämförelse mellan olika språk, vilket gör att den främst är aktuell när man lär 

sig ett målspråk (Bolander 2012:28). Den kontrastiva grammatikundervisningen går 

därmed att koppla till de tidigare nämnda motivationsaspekterna, att grammatik gör nytta 

vid inlärning av ett nytt språk och för att kunna utveckla kommunikationen i sitt 

modersmål (Boström & Strzelecka 2012:117). Därtill medvetandegör den språksystem 

och strukturer i ett språk för att kunna skapa ett metaspråk, för att göra det lättare att 

diskutera om språk (Tornberg 2009:151–153). 

 

2.3 Tidigare forskning inom grammatikdidaktik  

2.3.1 Lärares attityder till grammatikundervisning 

För att kunna skapa en bra och meningsfull grammatiklektion behöver läraren vara 

motiverad och hitta ett innehåll som gör eleverna intresserade (Myhill 2018:10–18). 

Vidare uttrycker Josefsson (2011:242–243) att inte bara kunskap i ämnet är det centrala 

utan att det är viktigt att ha goda ämnesmetodiska kunskaper. Ask styrker detta och menar 

att ”svensklärares egna grammatiska kunskaper är oumbärliga för att kunna följa och 

stödja barns och ungdomars språkutveckling” (Ask 2012:58–59). Många lärare har dock 

fått en bristfällig utbildning i grammatik och därför för de över till eleverna att grammatik 

inte är nödvändig kunskap (Englund Hjalmarsson 2012:1).  
 

I Collbergs studie från 2013 påvisar han att flertalet lärare känner att grammatik blir något 

påtvingat i och med att det finns med i det centrala innehållet (2013:10–18). Nilsson 
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(2004) skriver också i sin studie om flertalet lärare som tycker att grammatik blir ett 

påtvingat ämne som de måste ta sig igenom. Några lärare väljer att till och med helt avstå 

från grammatikundervisningen för att som de uttrycker ”ägna sig åt mer relevanta delar” 

(Nilsson 2004:67).  
 

Dock visar även Collbergs studie att flertalet lärare anser att grammatiken är en viktig del 

(2013:10–18). Även Brodow, Nilsson & Ullström (2000:77) påvisar att flertalet 

intervjuade lärare i deras studie anser att grammatiken har en plats i 

svenskundervisningen. De bedömer att grammatiken blir en viktig del när eleverna ska 

lära sig ett annat språk eller för att ha ett gemensamt metaspråk.  

 

2.3.2 Aktuell forskning om grammatikundervisning 

I skolan lär sig elever ständigt saker som kan vara svårt att förklara nyttan med. Som 

Boström och Josefsson skriver: ”vilken nytta har vi egentligen av att lära oss atomfysik 

eller kemi i skolan? [...] eller hur ett koöga ser ut” (2012:129). De hävdar att allt man lär 

sig i skolan inte kan ses ur en nyttoaspekt utan vissa delar av skolan får hamna bland det 

som benämns som nyfikenhetskunskap, som handlar om kunskap om oss människor och 

dess omgivning. De menar att den grundläggande grammatiken bör höra till 

allmänbildningen och borde vara en intressant del att lära sig om sitt språk. De anser att 

människor bör känna till de största ordklasserna samt kunna ta ut subjekt, predikat och 

objekt i en sats (Boström & Josefsson 2012:129). 

 

Språkvetenskaplig forskning har utvecklats under många år men undervisning i 

grammatik har mer eller mindre stått still (Ask 2012:56). Detta syns genom att föråldrade 

termer som ackusativ- och dativobjekt fortfarande används idag fastän de försvann i 

svenskan omkring medeltiden (Ask 2012:56). Myhill som företräder den funktionella 

synen på grammatik menar att vi idag, istället för att explicit lära ut olika termer och 

begrepp, borde fokusera på att skapa mening med grammatiken (2018:10, 18). Även 

forskare borde koncentrera sig på meningsskapande grammatikundervisning istället för 

explicit och formell. Myhill uttrycker att ”we need to move away from research which 

looks only at 'grammar' as a whole to more studies which explore in detail sub-strands of 

this” (2018:18). Detta eftersom det idag finns endast fåtal studier gjorda på hur elever 

använder begreppen i sina texter och när de läser. 
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Watson (2015:11–12) menar att synen på grammatikundervisning behöver förändras för 

att den ska få ett mer meningsfullt innehåll, eftersom lärare i hennes studie uppger att 

grammatikundervisning fungerar som ett stöd för eleverna i skrivprocessen. Dock påvisar 

Collberg i sin studie att elever inte ser kopplingen mellan grammatik och att aktivt arbeta 

med skrivande (Collberg 2013:10–18).  Hans lösning på problemet är att tydliggöra de 

många olika varianter som finns på grammatikundervisning. Detta kommer enligt Watson 

i sin tur leda till entusiasm och ett intresse hos elever men också hos lärare (Watson 

2015:11–12). Detta kan i sin tur leda till att eleverna lättare ser kopplingen mellan 

grammatik och skrivande och kan på så sätt använda sina grammatiska kunskaper i 

praktiken. 

 

Boström (2004:190ff) har i en studie undersökt fördelar med använda individuella 

lärstilar när man undervisar i grammatik. Hen skriver att grammatikundervisningen ute i 

skolorna till största del består av en traditionell undervisningsform som inte är anpassad 

till eleverna. Integrerad undervisning är att föredra och att man som lärare ställer sig hur-

frågan, hur kan jag göra grammatikundervisningen givande för eleverna och hur kan man 

aktivt använda de grammatiska kunskaperna i praktiken. Genom att anpassa 

undervisningen till den lärstil som fungerar i den valda situationen gör att elever får en 

ökad kunskap om ämnet och lättare kan dra nytta av den nya kunskapen. Däremot är det 

svårt för läraren att kunna individanpassa undervisningen då tid och resurser oftast inte 

räcker till (Boström 2004:200ff).  

 

2.3.3 Forskning om läromedel i grammatik 

Forskning har visat att styrdokumenten inte har styrt undervisningen i samma 

utsträckning som läromedel har gjort (Doctar 2015:7–10). De läromedel som används styr 

undervisningen samtidigt som samhället i sin tur styr de läromedel som finns (ibid). 

Sverige har ingen myndighet som bestämmer vilka läromedel som får användas i 

undervisningen utan det är upp till läraren själv att förhålla sig kritisk till val av läromedel. 

På grund av detta påpekar Doctar att det är konstigt att lärarutbildningen inte lär ut hur 

lärare kritiskt ska förhålla sig till olika läromedel, när läromedel är det som har näst störst 

inverkan elevers inlärning (2015:51). 

 

Collberg visar i sin studie att läroböckerna i grammatik har en tendens att tona ner den 

normativa aspekten av grammatik till förmån för den inre grammatiken och språkets 
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variationsrikedom (2013:47). I läroboken Handbok i svenska språket (Jansson & 

Levander 2003) som Collberg studerar har grammatiken en traditionell uppdelning efter 

ordklasser, satsdelar och ordbildning med sammanfattande beskrivningar utan 

problematisering av begreppen (2013:48). Beskrivningen av termerna är enbart några 

enkla meningar och därefter kommer några exempelmeningar, samt några 

övningsuppgifter. Detta är en bok som Collberg uppger att många lärare använder och 

kan därmed antas vara representativ (2013:46).  

 

Ytterligare påpekar Collberg att boken han studerat använder sig av begreppet 

predikatsfyllnad, som är en daterad term (2013:48). Även Lundin ser att många läromedel 

använder daterade begrepp och ser det som problematiskt att det oftast saknas en 

diskussion om vad begreppen står för. Dessa läromedel har därmed ingen förankring i 

den terminologin som bör användas i dagens svenska (2017:64). Det blir problematiskt 

för att grammatik blir en begreppslära istället för meningsskapande kunskap. Lundin 

(2017:64) nämner att det krävs mycket som lärare att sätta in de grammatiska termerna i 

ett sammanhang, eftersom det kräver kunskap om språk och språkbruk. Detta finns inte i 

de läromedel som Collberg och Lundin har studerat. Collberg skriver ”att författarna inte 

verkar insatta i den aktuella grammatikforskningen kan jag bara tolka som att de inte har 

ansett det tillräckligt betydelsefullt eller prioriterat” (2013:50), vilket är hans tolkning av 

det läromedel han studerat. Han anser därmed att författaren till läromedlet han studerat 

saknar uppdatering i grammatikforskning.  
 

 
2.4 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys, fortsättningsvis förkortad CDA, är en metod och teori som har sitt 

ursprung i kritisk lingvistik (Johansson 2018:31). CDA bygger på att det finns ett 

antagande om att språket formar vår uppfattning, så kallad textuell diskurs. Därefter ser 

man hur utformningen av den textuella diskursen blir i praktiken. Till skillnad från andra 

diskurser har den kritiska diskursanalysen även ett kritiskt och politiskt inslag, den sociala 

praktiken. I CDA går det inte enbart att göra en textanalys utan det krävs även att 

samhällsklimatet studeras (Boréus & Bergström 2018:279, Winther Jörgensen & Phillips 

2000:74). 
  
CDA menar att varje kommunikativ händelse har tre dimensioner: textuell diskurs, 

diskursiv praktik och social praktik (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74). Modellen 
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nedan visar hur den kritiska diskursanalysen är uppbyggd och anpassad efter studiens 

utformning: 

  

 

Figur 1. Kritisk diskursanalys i tre dimensioner (modifierad figur efter Fairclough 

2010) 

  
I denna studie är den textuella diskursen intervjuerna av lärarna. Johansson förklarar 

diskursiv praktik som ”en särskild form av social praktik som innefattar produktion, 

distribution och konsumtion av texter” (2018:32) och utifrån vår studie är arbetsmaterialet 

vi samlat in den diskursiva praktiken. Den sociala praktiken som den textuella och 

diskursiva diskursen fungerar i är utifrån kurs- och läroplaner och andra styrdokument 

lärare måste förhålla sig till. Intervjuerna, den textuella diskursen, arbetsmaterialet, den 

diskursiva praktiken, och kurs- och läroplanerna jämförs sedan med varandra. De tre 

nivåerna jämförs för att undersöka diskrepanser utifrån de frågeställningar studien avser 

ge svar på. 
  
CDA är en användbar metod när både text och bild ska undersökas. Eftersom 

arbetsmaterialet vi har tagit del av består av text, bilder och filmklipp är därför CDA en 

användbar metod. CDA används för att förstå arbetsmaterialets betydelse i 

sammanhanget, vilket är givande för vår studie eftersom vi inte ämnar undersöka formen 

på undervisningen (Fairclough 2001:122; Holmberg & Karlsson 2013:11). 

 
3 Metod och material 
I följande kapitel presenteras valet av metod och därefter presenteras tillvägagångssättet 

från urval till bearbetning av resultatet. Avslutningsvis granskas vårt val av metod kritiskt. 
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3.1 Datainsamling 

Datainsamlingen som är grunden till studien gjordes med semistrukturerade 

lärarintervjuer. Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod för att kunna gå på djupet 

med studiens frågeställningar. Frågorna gjordes öppna för att ge lärarna möjlighet att ge 

mer personliga och nyanserade svar (Denscombe 2018:234–5; Trost 2010:40).  

 

Vid intervjutillfällena samlades material in från varje lärare och jämfördes med deras 

utsagor. Arbetsmaterialet utgjordes till största delen av övningshäften om ordklasser eller 

satsdelar. Vi samlade även in prov, Powerpoints, overhead-blad och utdrag från 

läromedelstexter. Läromedelstexterna var ett omfattande material och där valde vi att 

fokusera på ordklasser och satsdelar, eftersom det var de delarna som fanns med i allt 

material som samlades in. Proven, powerpointsen och overheadutdragen var inte lika 

omfattande, eftersom det bara var enstaka lärare som gav ut detta material. Därtill fick vi 

länkar till internetsidor som lärarna använder i undervisningen, där elever kan öva på 

exempelmeningar eller titta på filmklipp som handlar om grammatik. Länkarna till 

internetsidorna var endast från två olika upphovsmän och båda togs med i analysen.  

 

Intervjuguiden valdes att skickas ut till lärarna i förväg för att de skulle ha möjlighet att 

förbereda sina svar och färska upp minnet innan intervjun. De fick även i god tid veta att 

vi önskade ta del av deras arbetsmaterial om grammatik. Arbetsmaterialet bidrog till att 

göra undersökningen mer konkret, eftersom det då gick att jämföra lärarnas utsagor med 

arbetsmaterialet.  

 

3.2 Urval 

Det var fyra lärare som blev intervjuade. De jobbar på två olika skolor belägna i södra 

Sverige. Valet av lärare gjorde vi enligt ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi 

prioriterade närheten till skolorna samt att vi sedan tidigare hade kännedom om dessa 

lärare (jfr Denscombe 2009:39). Vi kontaktade de tilltänkta i ett tidigt stadium av 

uppsatsskrivandet för att se om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju, vilket de 

hade. När vi skickade ut intervjuguiden förklarade vi även studiens syfte, forskningsetiska 

riktlinjer och att vi önskade ta del av deras arbetsmaterial om grammatik.  
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Lärarna i studien fick namnen Alexis, Rio, Leslie och Sam för att det ska finnas möjlighet 

att skriva specifikt vad de enskilt uttrycker i frågorna utan att bli identifierade. Lärarna i 

studien har flera års erfarenhet som verksamma lärare. Samtliga lärare jobbar som 

svensklärare i årskurs 7–9: 
  

• Alexis har 12 års erfarenhet som lärare och undervisar i svenska och engelska 

• Rio har 15 års erfarenhet som lärare och undervisar bara i svenska, men har 

tidigare undervisat i SO-ämnen 

• Leslie har 15 års erfarenhet som lärare och undervisar i tyska, engelska och 

svenska 

• Sam har 11 års erfarenhet som lärare och 8 års erfarenhet som svensklärare och 

undervisar i svenska och idrott och hälsa. 

 

3.3 Procedur 

Vi gjorde två intervjuer var. Efter första tillfället diskuterades om det var någon fråga som 

borde revideras eller något annat som behövdes ha i åtanke till de resterande intervjuerna. 

Vi valde att behålla intervjuguiden likadan hela tiden eftersom den fungerade bra och gav 

detaljerade och uttömmande svar. En av lärarna hade en VFU-student som närvarade vid 

intervjutillfället, men hen höll sig i bakgrunden och verkade inte påverka informantens 

utsagor. 
  
Tre av de fyra intervjuerna hölls i ett rum där det gick att sitta utan att några andra var 

närvarande och påverkade informanten. Den andra av de fyra intervjuerna hölls i 

lärarrummet, vilket gjorde att ljudnivån runt omkring var hög och stundtals var det svårt 

att fokusera på vad informanten sa. Det var informanten själv som valde plats och hen 

verkade inte berörd av att det var folk runt omkring. Denscombe (2018:253) poängterar 

vikten av att välja en plats där informanten känner sig trygg och eftersom informanterna 

i vår studie fick välja plats själva uppstod inte detta problem med otrygghet. 
  
Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon och transkriberades sedan av oss 

båda. Längden på intervjuerna varierade från ca en kvart till nästan en timme och 

skillnaden berodde på hur pass mycket lärarna utvecklade sina svar.  

 

Innan intervjuerna tillfrågades lärarna om de kunde dela med sig av aktuellt 

arbetsmaterial som de använder sig av när de undervisar i grammatik. Några lärare valde 
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att dela med sig av läromedel, prov eller lösblad i pappersformat vid intervjutillfället 

medan några lärare valde att maila sitt arbetsmaterial eftersom de hade det samlat digitalt.  

 

3.4 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberade vi inspelningarna för att kunna analysera dem. Eftersom 

syftet med studien är att analysera innehållet i intervjuerna, och inte hur lärarna pratar om 

sin grammatikundervisning, användes bastranskription (jfr Norrby 2014:6). Genom att 

göra en bastranskription sparade vi tid genom att inte fokusera på detaljer i hur lärarna 

uttryckte sig eftersom läsbarheten av innehållet var det viktiga (Norrby 2014:6–7). När vi 

delade in svaren försökte vi hitta mönster och använde oss av en tematisk metod, det vill 

säga försökte urskilja olika teman, för att försöka ge svar på studiens frågeställningar.  

 

Vid bearbetningen av intervjuerna samt bearbetning av informanternas arbetsmaterial 

upptäcktes speciella ämnesområden som var mer intressanta än andra och därför hamnade 

fokus på ordklasser och satsdelar. Ordklasser och satsdelar var det lärarna frekvent 

nämnde som centrala och det som de lade fokus på i sin undervisning. Därefter undersökte 

vi vad lärarna sa om ordklasser och satsdelar och undersökte utsagorna i relation till deras 

arbetsmaterial Avslutningsvis tillämpades kritisk diskursanalys av både intervjusvaren 

och arbetsmaterialet utifrån kurs- och läroplanerna. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Vi arbetade under hela insamlingsprocessen av data efter ett etiskt försvarbart sätt för att 

skydda informanterna (jfr Denscombe 2018:194). Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Första kravet, informationskravet, innebär att 

lärarna skulle få nödvändig information om studien som kan påverka huruvida de ville 

delta eller inte och andra kravet, samtyckeskravet betyder att vi måste ha samtycke från 

lärarna (jfr Vetenskapsrådet 2002:7). Vi gav redan vid utskicket av intervjuguiden 

information om vårt syfte, men även precis vid intervjuns start då vi påminde om att 

deltagandet är frivilligt och inte bindande samt att det kan dras tillbaka närhelst de vill. 

Vid utskicket av intervjuguiden fick lärarna skriva under ett papper där de delgav sitt 

samtycke till deltagande. Vidare ändrade vi lärarnas namn och nämner endast att de 

arbetar på skolor i södra Sverige, som är svaga identifikationer om dem, vilket gör att vi 

i största möjliga mån har uppfyllt konfidentialitetskravet (jfr Vetenskapsrådet 2002:12). 
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Sista kravet, nyttjandekravet, följdes också eftersom vi raderade inspelningar och 

transkriptioner av intervjuerna direkt efter vi avslutade studien. 

 

3.6 Metodkritik 

Valet av lärare till studien gör att dess empiriska bas kan vara problematisk. De är tagna 

från endast två olika skolor, vilket gör att svaren kan vara färgade av skolornas traditioner 

för grammatikundervisning. Dessutom gör detta att det inte förekommer någon syn på 

hur det ser ut på andra skolor i Sverige, eftersom valet gjordes av informanter utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Validiteten sjunker även på grund av antalet lärare, vilket leder till 

att resultatet i studien inte kan ses som någon allmängiltig sanning. Att genomföra en 

fallstudie medför däremot en fördjupad inblick i en specifik situation (Denscombe 

2018:412), vilket denna studie ämnar få – en fördjupad inblick i högstadielärares 

grammatikundervisning.  
  
Lärarna fick intervjuguiden ett par dagar innan intervjutillfället för att kunna förbereda 

sina svar. Detta kan vara problematiskt eftersom de hinner läsa på och förbereda sina svar, 

vilket kan leda till att svaren blir något som de försöker eftersträva men som de kanske 

inte gör i undervisningen. Vi har tagit hänsyn till för- och nackdelar med att skicka ut 

intervjuguiden i förväg och ser mer fördelar än nackdelar med att sända ut den före 

intervjutillfället. Om lärarna inte har möjlighet att förbereda sig innan tillfället kan svaren 

bli spontana och därmed inte lika tillförlitliga. 

 

Det uppstår även svårigheter med kopplingen mellan lärarnas utsagor om 

grammatikundervisning och deras arbetsmaterial eftersom inga observationer har gjorts 

av hur de faktiskt använder sitt arbetsmaterial. Det går enbart göra en generell tolkning 

om hur lärarna arbetar med arbetsmaterialet utifrån deras utsagor.  

 

4 Resultat 
I detta kapitel redogörs för resultatanalysen av de fyra intervjuerna och det insamlade 

arbetsmaterialet. Kapitlet redovisas utifrån Faircloughs tredimensionella modell och 

tillvägagångssätt för kritisk diskursanalys: textuell diskurs, diskursiv praktik och social 

praktik. 
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4.1 Textuell diskurs 

I följande avsnitt presenteras utsagorna av intervjuerna som är denna studies textuella 

diskurs. På texten görs en innehållsanalys och redovisas utifrån tre aspekter: attityder till 

grammatik, arbetsmaterialet och innehållet i grammatikundervisningen. 

 

4.1.1 Lärarnas utsagor om grammatikundervisning 

I intervjuerna framkommer det av samtliga lärare att de anser att grammatiken är en viktig 

del av svenskämnet på högstadiet. Dock uttrycker både Sam och Leslie att det tar mycket 

tid från övrig undervisning. Rio säger att hen anser att grammatiken är en viktig del men 

uttrycker skrattande att det inte är en ”livsviktig” del och att det går klara sig bra språkligt 

ändå:  
 

Du måste kunna skriva hjälpligt och kunna göra dig förstådd när du pratar inför 
folk och kanske rätt så troligt att du måste kunna stå inför en folksamling och 
prata och så. Men jag menar att tala om för någon vad som är ett verb eller 
substantiv eller satsdel men det beror på vad man menar med att kunna 
grammatik. (Rio) 

 

Rios svar får stöd i tidigare forskning, som menar att grammatik inte är något som behöver 

läras in för att kunna samtala, skriva eller läsa. Den inre grammatiken som människor har 

med sig från födseln stödjer Rios argument att det inte är någon ”livsviktig del” eftersom 

människor oavsett grammatikundervisning kan tala och skriva (Josefsson 2011:12–13). 

Leslie och Sam pratar om den inre grammatiken som följer med under uppväxten och att 

den är en viktig del. De syftar på att all grammatik inte aktivt behöver läras in utan för 

dem handlar det lika mycket om den inre språkläran.  

 

På frågan ”vad är grammatik för dig” ges olika beskrivningar men som har samma 

innebörd. Lärarna benämner grammatik som något som byggs upp, som en struktur och 

som en ryggrad för språket. Rio säger: ”ja, det är egentligen uppbyggnaden av språket 

och hur man bygger upp med ord och så och meningar överlag och språket när man pratar. 

Beståndsdelarna liksom”. Citatet överensstämmer med Asks (2012:56) beskrivning om 

att grammatikundervisningen ska förklara hur motorn i en bil fungerar (språket fungerar) 

och inte bara motorns delar (språkets delar). 
  
Sam uttrycker att nyttan med grammatik är större för de elever som läser svenska som 

andraspråk. Sam påstående har stöd i forskning. Lundin (2017:15–16) hävdar att 
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grammatiken har två nyttoaspekter och grammatiken som mål till att lära sig ett annat 

språk är en av dem. Den andra nyttoaspekten innebär att utveckla oss som språkliga 

varelser (ibid.). Leslie som också undervisar i tyska tar upp vikten av grammatiken för att 

lära sig ett främmande språk, som både Lundin och Boström och Strzelecka argumenterar 

för att det finns fördelar med (2017:15–16; 2012:117). Leslie ser att eleverna behöver ha 

vissa begrepp med sig för att lättare kunna lära sig det tyska språket och framhäver detta 

argument när hen förklarar varför hen använder termerna ackusativ- och dativobjekt i sin 

grammatikundervisning. 
  

Man måste kunna ta ut subjekt, predikat, ackusativ och dativ, och det är också 
därför jag håller mig till de termerna, ackusativ och dativ. Och det gör jag även 
när jag undervisar i svenska också för tyskans skull, för att i tyskan så finns det 
i alla läromedel på alla sätt, där finns inte direkt och indirekt objekt. Och om det 
bara var för att undervisa det i svenskan så hade jag valt indirekt och direkt 
objekt för det finns en poäng med att använda sig av begrepp som är så 
begripliga som möjligt och ackusativ och dativ säger ingen någonting. [...] När 
man ska använda sig av ett begrepp först i svenskan och sen komma till tyskan 
så ska man lära sig samma sak men så heter det en helt annan sak, då tycker jag 
att då blir det en svårighet. (Leslie) 

  
 

Leslies argument bygger därmed på att det underlättar i tyskundervisningen om termer 

som dativ och ackusativ används, trots att de inte har varit aktuella i svenskan under en 

lång tid. 

 

4.1.2 Lärarnas kommentarer om arbetsmaterialet 

I den diskursiva praktiken redovisas flera exempel på daterad grammatik. Lärarna 

påpekar att det går att använda vilket läromedel som helst eftersom grammatiken och dess 

terminologi är bestående och inte förändras i funktion över tid. 
  

Vi använder väldigt lite lärobok här över huvud taget i svenska, men i de allra 
flesta finns det någon form av grammatikgenomgång med ordklasser eller 
satsdelar och ibland använder jag det men oftast har jag en egen Powerpoint 
som jag utgår ifrån och sedan har jag det mesta i huvudet, både när det gäller 
ordklasser och satsdelar. (Alexis) 
  
Jag kan inte säga att jag har ett specifikt material och jag använder allt som jag 
hittar och det är inte samma från gång till gång, och tittar lite här och lite där 
och man kan ju använda skitgamla böcker som man inte kan använda till något 
annat för grammatiken är ju alltid densamma. (Rio) 

  
Alexis och Rio uttrycker därmed att grammatiken är statisk trots att vårt språk ständigt 

förändras. Ett exempel på denna förändring är pronomet ”hen” som tillkommit i svenskan. 
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Förändringar i språket och samhället leder till att ny terminologi tillkommer (Lundin 

2017:24). 
  
Vidare verkar Grammatikbolaget vara populärt hos eleverna. Alexis uttalar att eleverna 

själva gärna föreslår Grammatikbolaget när hen ska ha grammatikundervisning: 
  

Sen vet jag att några elever har kommit hit och frågat om vi kan kolla på 
Grammatikbolaget, när det gäller ordklasser till exempel och det är små 
filmsnuttar, jag tror det är från utbildningsradion där de beskriver vad ett 
substantiv är och vad ett adjektiv är sådär så de liksom leker in det lite. (Alexis) 

  
Att det ska vara roligt för eleverna tycker Alexis är en viktig del för att skapa en givande 

undervisningssituation. Rio nämner att man skulle kunna använda Grammatikbolaget 

även i sjuan men att det lämpar sig bättre i yngre åldrar: 
  

Film använder jag inte så mycket när jag undervisar i grammatik, på 
mellanstadiet kan man använda mycket Grammatikbolaget och sådant men de 
kanske är, ja i sjuan kanske men ja mest allt möjligt men det är svårt att säga för 
jag tar lite här och lite där och bygger ihop. (Rio) 

  
Grammatikbolaget har dock elever i årskurs 4–6 som målgrupp, vilket medför en risk att 

elever i årskurs 7–9 anser att materialet blir för barnsligt. Det borde även ske en 

progression från mellanstadiet till högstadiet, men om lärare använder material som är 

tänkt för elever på mellanstadiet sker inte den önskade progressionen. I kursplanen för 

årskurs 4–6 står det att eleverna ska få undervisning i ”språkets struktur med 

meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord” (Skolverket 

2011a:4). För årskurs 7–9 står det: ”språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, 

ordklasser och satsdelar” (Skolverket 2011a:6). Även om det inte står lika utförligt vad 

grammatikundervisningen ska innehålla i årskurs 7–9 sker det en progression eftersom 

eleverna nu ska lära sig om satsdelar.   

 

4.1.3 Lärarnas utsagor om innehållet i sin grammatikundervisning 

Innehållet i grammatikundervisningen är snarlik hos Alexis, Leslie och Rio, som tar upp 

ordklasser i ett moment och satsdelar i ett annat moment en tid senare. Alexis har 

vanligtvis ordklasser i sjuan och satsdelar i åttan. Leslie däremot introducerar satsdelar 

redan i sjuan: 
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Jag vill börja med grammatik, både ordklasser och satsdelar i sjuan, och det är 
framförallt för att man behöver satsdelarna i tyskan i slutet av sjuan, början av 
åttan, och då vill jag ha gjort det i svenskan först. (Leslie) 

  
Leslie tar följaktligen upp båda delar i sjuan, eftersom det gynnar inlärningen av moderna 

språk. Att det finns ett par nyttoaspekter med grammatik som en väg till att lära sig andra 

språk är något som Josefsson (2011:12–13) argumenterar för. Sam tar upp ordklasser och 

delar upp dessa i sjuan och åttan. Hen brukar undervisa i tre ordklasser i sjuan och tar upp 

resterande sex i åttan. Satsdelar är inte något hen uttrycker att hen undervisar i, utan på 

frågan om hen undervisar om satsdelar svarar hen: 
  

Det där med satser det brukar komma naturligt när man kör det där med 
konjunktioner. Lite ja vad kommatecken ska komma och det där med bisatser 
och ja hur man ska bygga satser och det där med kommatecken. (Sam) 

  

Sam syftar i detta avseende på huvudsatser och bisatser. Detta visar på vikten av att kunna 

de termer och begrepp som ska undervisas och att skapa ett gemensamt metaspråk när 

språkets uppbyggnad diskuteras.  
  
Alla lärare delar upp momentet grammatik i explicita grammatiklektioner. På det här 

sättet uttrycker Rio att hen strukturerar undervisningen: 
  

Jag har alltid rena grammatiklektioner. Det har jag alltid när man ska förklara 
alla de här termerna men sen brukar vi när de har skrivit texter och så och de har 
inte riktigt koll på de och dem och då får man ta det där grammatiska eller när 
de säger han istället för honom då kan man ta lite grammatik där även om det 
inte är de man gör just då så både och men just när man ska förklara alla termer 
måste man nästan ha det tycker jag det finns säkert de som inte alls tycker det 
att man kan lägga in det i de andra men jag tycker det är bra att göra så. (Rio) 

  
Rio beskriver sålunda sin undervisning som explicit. Samtliga lärare har uttryckt att de 

bedriver explicit undervisning i grammatik. Det blir en formell undervisningsform istället 

för en funktionell som är att föredra enligt Watson (2015:11–12). Myhill (2018:10–18) 

menar att grammatiken bör integreras i andra ämnen, men att det är vanligt att flertalet 

lärare gör likt informanterna i vår studie. De har svårt att veta hur de implicit ska 

undervisa i grammatik på ett funktionellt sätt. I Boström & Strzeleckas (2014:20) studie 

är det enbart 11 % av de tillfrågade lärarna som har en integrerad grammatikundervisning. 

Även elever har svårt att se kopplingen mellan grammatikkunskaper och ett bättre 

skrivande, eftersom lärare har svårt att få fram detta i sin undervisning (Collberg 

2013:10–18). I en studie gjord av Boström (2004:200) har elever som får en integrerad 
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grammatikundervisning en positivare syn på grammatik än de andra elever som enbart 

har explicit undervisning. Den deskriptiva synen på grammatik, som analyserar språkbruk 

och undersöker hur människor använder sitt språk som Josefsson och Lundin (2018:11) 

skriver om, visar sig vara delvis frånvarande i de intervjuade lärarnas utsagor om deras 

undervisning och arbetsmaterial i denna studie. 
  
Även Leslie uttrycker att det är viktigt med explicita grammatiklektioner även om hen 

tycker att implicit grammatikundervisning vore att föredra. Varför det skulle vara att 

föredra framkommer inte i intervjun, men hen anser att det finns svårigheter med att 

integrera grammatik i andra moment av svenskämnet på grund av svårigheten ”att hitta 

något som är effektivt i det” som Leslie väljer att uttrycka det. 
  

Jag har inte sett några bra exempel på det. Det kanske finns. Men man kan tänka 
att det borde vara bättre integrerat. Det tycker jag, men jag kan inte se tyvärr 
hur man skulle integrera det på ett bra sätt. Eller i alla fall på ett bättre sätt än 
att göra det separat. (Leslie) 

  
Leslies tvekan inför att integrera grammatiken i andra moment skulle kunna förklaras av 

att forskning, exempelvis Watson (2015) och Myhill (2018), diskuterar nyttan med att 

arbeta funktionellt med grammatiken men ger inga exempel på hur denna integration ska 

ske i praktiken. Leslie nämner dock att hen har hittat vissa tillfällen där grammatiken blir 

en aktiv del under skrivmomentet: 
  

Det mesta av grammatiken i svenskan gör jag avskilt, sen kommer den in när 
man pratar om skrivande och respons till enskilda elever. Det kommer in när 
man pratar om de och dem som har seglat upp som ett fantastiskt besvär som 
tidigare inte fanns och då blir ju satsdelar intressant på ett annat sätt också. 
(Leslie) 

  
Alexis har, likt Leslies beskrivning ovan, också anammat grammatiken i skrivprocessen: 
  

Jag tar ju upp annan grammatik också så att säga. Jag pratar ju om ordföljd och 
stor bokstav, punkt och massor av sådana saker men de kommer ganska 
naturligt in i när man jobbar med textskrivning. Ordklasser och satsdelar 
kommer inte jättenaturligt in på det viset. (Alexis)   

  
Alexis har därmed skiljt ordklasser och satsdelar från skrivandet till att hamna under 

kategorin formell grammatik, eftersom hen inte ser hur man skulle arbeta med ordklasser 

och satsdelar på ett funktionellt sätt. Ordföljd och skrivregler däremot anser hen komma 

mer naturligt i undervisningen och kräver ingen specifik avsatt lektionstid, vilket syftar 

till en funktionell syn på grammatikundervisning. 



 

 19 

  
När de arbetar med ordklasser har Rio, Alexis och Leslie oftast en första genomgång 

muntligt inför klassen. Sam använder sig av Youtube-filmer för att presentera en ny 

ordklass. Samtliga lärare har sedan ett moment där eleverna får chansen att arbeta mer 

självständigt. Därefter har lärarna lite olika tillvägagångssätt för att eleverna ska befästa 

nya kunskaper. Leslie använder sig av praktiska moment där hen låter eleverna hämta ett 

löv för att beskriva det: 
  

När det kommer till adjektiv då brukar jag, särskilt i sjuan då, oftast kör jag det 
på hösten då kan man låta de springa ut och hämta varsitt löv och så börjar man 
att introducera det hela genom att låta dem beskriva det här lövet och känna på 
det, ja det här är lite luddigt och det här är lite kallt och så. (Leslie) 

  
Detta moment ska lära eleverna vad adjektiv är genom att arbeta med det visuella. Denna 

sorts undervisning infaller under den meningsskapande grammatiken, den funktionella, 

eftersom vad vi gör med språket och vad vi vill säga är viktiga frågor (Holmberg & 

Karlsson 2013:18). Eleverna behöver nämligen orden för att kommunicera fram hur lövet 

känns och ser ut. 

 

4.2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken är i detta fall lärarnas insamlade arbetsmaterial. Lärarna i 

studien uppger att de inte har ett specifikt läromedel som de arbetar utifrån utan istället 

använder de sig av utdrag ur olika läroböcker i grammatik. I övrigt använder de filmklipp, 

andra lärares arbetshäften, och vissa övningar tar de direkt från minnet. Sam kan dock ge 

förslag på boken Mango utgiven av Gleerups som hen tar utdrag från till sin 

grammatikundervisning. Inledningsvis i Mango står det att: ”grammatik är något alla kan” 

(Jugner & Strand 2004:4) och att boken har som syfte att inte bara se grammatik utifrån 

termer och begrepp utan också som meningsskapande. De menar att det är något 

människor har inom sig och som vi alltid använder oss av när vi talar och skriver. Rio 

nämner inget specifikt läromedel medan Leslie och Alexis tar delar av sitt arbetsmaterial 

från läromedlet Studio Svenska 2 (Liber 2004), som är tänkt för årskurs sju. 

 

Ordklasser och satsdelar har varit fokus vid analysen av böckerna Mango och Studio 

svenska 2. Båda böckerna har ett förlegat synsätt som inte är uppdaterat till den 

ordklassindelning vi har idag, till exempel används bara nio ordklasser. Detta trots att 

Studio svenska 2 inledningsvis skriver att det ska vara ett heltäckande material. Detta 
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sammanfaller med studien Collberg (2013:48) gjort på läromedlet Handbok för svenska 

språket, som också innehåller daterade begrepp. Handbok för svenska språket bygger på 

en formell syn på grammatikundervisning, likt Studio svenska 2 och Mango.  
  
Följande bild är ett utdrag ur Alexis undervisningsmaterial som hen använder 

inledningsvis när de ska arbeta med ordklasser. 

 

 

Figur 2. Första bilden av powerpointen om ordklasser, Alexis. 

 

Utdraget från Alexis powerpoint visar att dessa nio ordklasser är de som eleverna behöver 

lära sig, och inga andra presenteras i det arbetsmaterial som Alexis använder sig av. 

Övriga informanters arbetsmaterial består också av dessa nio ordklasser. Anledningen till 

deras val av nio ordklasser kan bero på att de inte har uppdaterat sina 

grammatikkunskaper. Svenskan har idag en indelning i fjorton ordklasser (Josefsson 

2011:13). Lundin har tidigare gjort liknande studier där hon analyserat olika läromedel i 

grammatik och ser att flertalet utgår från nio ordklasser (2017:172–173). Detta 

överensstämmer med det analyserade arbetsmaterialet i denna studie. I det arbetsmaterial 

som lärarna i vår studie tar uppslag ifrån går det inte se någon problematisering av 

användningen av nio ordklasser. Collberg (2013:50) påpekar bristen på kritiskt 

förhållningssätt till läromedel, vilket leder till att lärare får en missvisande bild av hur 

grammatiken ser ut i dagsläget och det leder i sin tur att lärarna enbart undervisar om nio 

ordklasser.  

 

Det innehåll lärarna använder som berör satsdelar genomsyras av en förlegad grammatik 

eftersom de använder sig av termer som ackusativ och dativ. 
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Figur 3. Utdrag från övningshäfte om satsdelar, Leslie. 

 
 

Läroboken som uppgiften ovan är tagen ifrån benämner indirekt objekt med korrekt 

terminologi men Leslie har själv skrivit dit ”dativobjekt (d.o)”. Hen ändrar terminologin 

på grund av hennes grammatiska kunskaper i tyska, där dativobjekt används istället för 

indirekt objekt. Att Leslie använder daterade begrepp visar även ett prov om satsdelar 

som hen har. 

 

 

Figur 4. Utdrag från satsdelsprov i 7:an, Leslie 
 

I provet används begreppet predikatsfyllnad, som också är ett daterat begrepp. Provet har 

till syfte att mäta elevernas kunskaper i grammatik, men eftersom det är kunskaper som 

egentligen inte är korrekt kunskap, utan en daterad syn på grammatik, testas eleverna på 

något som de egentligen inte kommer kunna använda sig av på gymnasiet. 

  

Sam och Alexis nämner att de använder filmklipp. Sam berättar att hen använder 

Youtube-klipp för att presentera nya ordklasser: 

  

Sen brukar jag visa lite filmer från Youtube, för oftast förklarar de väldigt bra 
med olika ordklasser så då kör jag det först. (Sam)  
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När Sam undervisar om substantiv, verb, adverb, adjektiv, prepositioner, konjunktioner 

och interjektioner använder hen filmklipp gjorda av Joakim Wendell. Filmklippen gjordes 

2011 och är mellan 10 och 20 minuter långa. Joakim utger sig för att vara verksam lärare 

i svenska och historia, och de klipp han lägger ut använder han i sin egen undervisning. I 

klippet framgår det inte vilken årskurs han riktar sig till och det går inte heller finna 

varifrån materialet kommer ifrån eftersom inga källor presenteras till filmklippen. 

Terminologin som används är aktuell och det går inte finna någon missvisande fakta. 

Många av kommentarerna på klippen påpekar dock att de är tråkiga och ingen uttrycker 

någon större entusiasm. Sam själv förstår att klippet kan uppfattas som tråkigt: ”att lyssna 

på Joakim Wendell kan upplevas lite drygt”. Dock motiverar hen varför hen valt att 

använda klippen: ”men han tar upp det grundligt med exempel och så vidare, så jag tycker 

att han är bra”. Det visar att hen har vägt för- och nackdelar med hans filmklipp i 

undervisningen, men ser ändå övervägande fördelar. 

  

Vidare berättar Sam att hen också använder sig av filmer från en användare på Youtube 

som kallar sig Lärare Bohman när hen ska undervisa om pronomen. Lärare Bohman har 

ingen presentation av sig själv och därför går det inte att veta personens profession eller 

utbildning. I filmklippen går det inte finna några referenser till varifrån Lärare Bohman 

har hittat materialet eller tagit fakta ifrån. Innehållet i ett filmklipp, som behandlar 

pronomen, har uppdaterad grammatik utan felaktig information. Filmklippet är cirka nio 

minuter långt och genomsyras av positiva kommentarer från de som har tittat på det. I 

klippet beskriver Lärare Bohman hur man kan använda pronomen i sitt skrivande för att 

variera språket, vilket gör att den som ser videon även aktivt kan se nyttan med den nya 

kunskapen. Flertalet av kommentarerna till klippet uttrycker att de nu äntligen har förstått, 

vilket kan ge stöd åt Boströms forskning om att elever lär sig lättare om de kan se nyttan 

med de grammatiska kunskaperna (2004:200). I filmklippet framgår det inte till vilken 

årskurs klippen är rekommenderade till och i intervjun framgår det inte heller hur Sam 

går tillväga när hen väljer ut de filmklipp hen använder sig av i sin undervisning. 
 

Figurerna nedan visar en representativ bild av både Lärare Bohman och Joakim Wendells 

filmklipp: 
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Figur 5. Utdrag från filmklipp av Lärare Bohman på Youtube, Sam. 
 

 

Figur 6. Utdrag från filmklipp av Joakim Wendell på Youtube, Sam. 

Både Joakim Wendell och Lärare Bohman använder uppdaterad terminologi även om 

ingen av dem benämner samtliga fjorton ordklasser. Dock redovisar ingen av klippen 

några källor till informationen de hittat, vilket ger filmklippen mindre auktoritet och 

mindre trovärdighet än om de hade hänvisat till tillförlitliga källor. Eftersom Doctar 

(2015:51) påvisar att läromedel är det som har näst störst inverkan på elevers inlärning 

blir det problematiskt att lärarna använder sig av läromedel som inte har pålitliga källor. 

Filmklippen på Youtube behöver inte genomgå en kritisk granskning innan publicering 

och därför bör lärarna ha ett kritiskt förhållningssätt till innehållet. I filmklippen framgår 

det inte vilken målgrupp klippen riktar sig till och det blir upp till lärarna som nyttjar dem 

att själva se vilken årskurs de lämpar sig för.  
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Ytterligare upplyser både Sam och Alexis om Grammatikbolaget som används i samband 

med grammatikundervisning och är kortare filmklipp som finns på Utbildningsradion 

(https://urskola.se/Produkter?q=grammatikbolaget). Filmklippen lär, på ett lekfullt sätt, 

ut ordklasser och satslära och deras målgrupp är årskurs 4–6. I ett av filmklippen 

diskuterar de pronomen på följande sätt:  

 
– Men du, hur var det nu med de där pronomenbunkarna som du hade kommit på?  
– Ja du menar pronomenskålarna? 
– Ja just det. 
– Det är en sak som jag har hittat på själv för att det inte ska bli något tjafs när man äter snacks. 
Istället för att ha en stor skål med alla chipsen i så brukar jag ha många små skålar och så lägger 
man ut som i små portioner och så får alla ta varsin. Då blir det min, din, hans och hennes. Alltså 
pronomenskålar. 
– Ja just det så var det. Pronomenskålar. Jag fixar några sådana sen kommer jag om en stund. Då 
ska vi se här. [Delar ostbågar i olika skålar] Då var det hennes och hennes och hans.   
(Utbildningsradion 2014, Ordklasskalas avsnitt 10 av 10, 00:53-01:35). 

  

Dessa personlighetstyper är ett exempel på hur klippen är uppbyggda för att underlätta 

inlärning av grammatiska begrepp, vilket är gällande för samtliga avsnitt. 

Grammatikbolagets filmer är cirka 10 minuter långa och syftet är att ge tittarna termer 

och begrepp för delarna i det svenska språket. I avsnitten som handlar om ordklasser och 

satsdelar består undervisningen av en formell undervisningssituation, eftersom de 

förklarar satsdelarna och ordklasserna utan att uttrycka hur de ska användas i praktiken.  

 

Däremot tar Grammatikbolaget inte upp samtliga 14 ordklasser och kan därför vara 

missvisande för både elever och lärare. Det finns en risk att eleverna tror att det enbart 

finns de ordklasser Grammatikbolaget nämner. Det kan även bli problematiskt om läraren 

i sin tur inte tar upp fler än de ordklasser som nämns i filmerna. Boström och Josefsson 

(2012:129) påpekar dock att grammatiken inte bör ses ur en nyttoaspekt utan en 

nyfikenhetsaspekt och därför är det inte nödvändigt att behandla alla ordklasser utan 

enbart de största. Utifrån det Boström och Josefsson (2012) skriver, går det motivera 

Utbildningsradions val av innehåll i Grammatikbolagets avsnitt. Grammatikbolaget 

skiljer sig därför inte från andra läromedel i grammatik eftersom de flesta läromedel 

enbart använder sig av nio ordklasser även om det ger missvisande kunskap (jfr Lundin 

2017:172–173). 

 

https://urskola.se/Produkter?q=grammatikbolaget
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4.3 Social praktik med kopplingar till diskursiv och textuell 
diskurs 

I det följande placeras texten (intervjuerna) och den diskursiva praktiken 

(arbetsmaterialet) i förhållande till den sociala praktiken för att genomföra en kritisk 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). Den sociala praktiken i denna 

studie utgörs av kurs- och läroplanerna, vilka styrs av det politiska läget. Därför sker 

analysen ur ett kritiskt perspektiv utifrån rådande läroplan, Lgr 11. 
  
I styrdokumenten är grammatik en del av det centrala innehållet och ska därför vara en 

del av svenskundervisningen. Däremot är grammatiken inte en del av något kunskapskrav 

och det är därför inte något lärarna ska betygsätta. Det har i förra läroplanen varit helt 

uteslutet från både centralt innehåll och kunskapskrav. Detta betyder att lärare som varit 

verksamma i över 7 år har arbetat utifrån två olika direktiv (Skolverket 1994;2011), vilket 

resultatet kan vara påverkat av. Samtliga lärare i vår studie har arbetat utifrån båda 

läroplanerna. Lpo 94 utesluter grammatik, men lärarna uppger ändå att de undervisat i 

grammatik under alla deras verksamma år. Lärarnas attityder har därför styrt 

undervisningen utanför styrdokumenten som styrande faktor i den sociala praktiken. 

Detta är inte i sig problematiskt eftersom undervisningen i övrigt ändå kan följa 

styrdokumenten, vilka finns till för att skapa en likvärdig utbildning i Sverige (Skolverket 

2011b), men det kan bli problematiskt om det endast är vad lärarna anser som relevant 

som undervisas.  
  
Ordklasser är en central del av informanternas grammatikundervisning, och samtliga 

säger sig undervisa om de nio, enligt dem, vanligaste ordklasserna. Utsagorna 

överensstämmer med insamlat arbetsmaterial där endast nio ordklasser finns med. Alexis 

powerpoint är det tydligaste exemplet på vilka ordklasser som prioriteras och utifrån det 

insamlade materialet är det ingen av lärarna som nämner de övriga fem ordklasserna. I 

styrdokumenten för årskurs 7–9 är ordklasser en del av det centrala innehållet och lärarna 

har därför en plikt att undervisa i dessa. Dock står det inte hur många ordklasser som 

lärarna ska undervisa i utan det är upp till den verksamma läraren att bestämma innehållet 

(Skolverket 2011a:6). Ordklasser är även en central del av mellanstadiet, årskurs 4–6, 

vilket leder till att det går att anta att eleverna har vissa kunskaper med sig in i årskurs sju 

(Skolverket 2011a:4). När Sams utsaga om sin grammatikundervisning och hens 

arbetsmaterial studeras är det svårt att se en progression från mellanstadiet till högstadiet 
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eftersom undervisningen endast handlar om ordklasser på grundläggande basis. De andra 

tre lärarna har en progression från mellanstadiet upp till högstadiet med tanke på att de 

undervisar i satsdelar, vilket den sociala praktiken, läroplanen, kräver eftersom det är en 

del av det centrala innehållet. 
  
Därtill benämner inte kursplanen i svenska för årskurs 7–9 explicit vilka satsdelar som 

eleverna ska lära sig, men det är ändå rimligt att anta att lärare ska undervisa i aktuell 

terminologi. Det blir därför en avvikelse från den sociala praktiken, som lärare ska 

förhålla sig till, när en lärare uttryckligen använder sig av daterade begrepp, som dativ- 

och ackusativobjekt. Eleverna bör förvänta sig att läraren håller sig ajour med aktuell 

forskning, eftersom det skapar konsekvenser i vidare utbildning på gymnasiet när de inte 

har med sig rätt terminologi. Samtliga lärare uppger att de ser grammatik som ett statiskt 

ämne som inte förändras, som till exempel när Rio uttrycker att även ”skitgamla böcker” 

går att använda i grammatikundervisning. Synen på grammatik som ett statiskt ämne blir 

problematisk eftersom språket är i ständig rörelse och terminologin förändras på grund 

av detta (Josefsson 2011; Lundin 2017). 
  
Filmklipp är något som flertalet av informanterna använder sig av mer eller mindre i sin 

undervisning. En av informanterna, Sam, väljer främst att använda sig av filmklipp för 

att introducera en ny ordklass. Sam uppger även i intervjun vikten av att kunna det man 

ska undervisa i när hen får frågan om vilka svårigheter det kan finnas med att undervisa i 

grammatik. Sam brukar själv läsa på i de häften hen sedan ger ut till eleverna för att 

uppdatera sina kunskaper. Eftersom Sam själv känner att hen behöver läsa på om vissa 

delar hen ska undervisa om, kan det finnas svårigheter för henne att se eventuella brister 

och felaktig information i arbetsmaterialet. I och med Sams tveksamheter inför 

grammatikundervisning kan det leda till att missvisande material används, vilket leder till 

att de riktlinjer Skolverket har inte eftersträvas. I kunskapskraven för årskurs 7–9 är 

skriftspråket en del som bedöms (Skolverket 2011:6), vilket gör att eleverna behöver 

kunna tillämpa sina grammatiska kunskaper i skriftspråket. Enligt Lundin (2017:65) 

krävs en större kunskap för att kunna undervisa i och om språk, vilket man kan anta att 

Sam inte har eftersom hen behöver läsa in sig på de vanligaste ordklasserna innan sin 

grammatikundervisning. Det leder till att hen har svårigheter att få eleverna att uppnå de 

kunskapskrav som styrdokumenten anvisar om. 
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De filmklipp Sam använder sig av är Youtube-klipp. De som har spelat in filmklippen 

utger sig för att vara lärare och på ett sakligt sätt lär de ut de olika ordklasserna. När 

filmklippen studeras går det inte att hitta någon felaktig information, utan det som lärs ut 

genom filmklippen är uppdaterad grammatik. Verksamma lärare bör dock vara noga med 

att se över valet av filmklipp för att se om det som lärs ut är korrekt eller inte. Därför kan 

det vara en fördel att använda sig av arbetsmaterial som Skolverket är delaktiga i att 

producera, likt Grammatikbolaget. Grammatikbolaget använder sig av rådande läroplan 

för att producera givande program om grammatik.  Den sociala praktiken har därmed ett 

starkt inflytande i vilken information som lärs ut och vad som anses vara relevanta delar 

att förmedla till eleverna.   

 

5 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras resultatet och de ämnesdidaktiska implikationer resultatet 

gav. Vidare diskuteras valet av metod för att avslutas med ett uppslag för vidare 

forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I denna uppsats har syftet varit att presentera fyra högstadielärares utsagor om och attityd 

till grammatikundervisning i svenskämnet, att göra en textanalys av deras arbetsmaterial 

och att ställa deras utsagor mot arbetsmaterialet med hjälp av kritisk diskursanalys.  

 

I analysen nämns det att samtliga lärare anser att grammatiken är ett statiskt ämne. Det 

på grund av att lärarna bedömer att ämnet är svårt att variera. Lundin (2017), Ask (2012), 

Josefsson (2011) med flera beskriver istället grammatiken som dynamisk. Lärarnas syn 

på grammatik som ett statiskt ämne går även att se i deras arbetsmaterial. Arbetsmaterialet 

kantas av föråldrade termer likt ackusativ och dativ. Lärarnas syn på grammatiken som 

statiskt ämne kan även leda till att de inte kritiskt granska det arbetsmaterialet de använder 

sig av. Collberg (2013:50) skriver om vikten av att kritiskt granska läromedel innan 

användning för att se att det som står överensstämmer med ny forskning. Användningen 

av daterade begrepp samt att mycket av arbetsmaterialet inte innehåller några referenser 

leder till att man kan göra antagandet att det kritiska förhållningssättet till val av 

arbetsmaterial är bristfällig. Analys av arbetsmaterial är av lika stor vikt vid användandet 

av film i undervisning. Av de intervjuer som gjorts, med de lärare som använder filmklipp 

i sin undervisning framgår det inte hur lärarna sållar ut materialet. Det gör att man ställer 
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sig frågande till om det ens finns något kritiskt förhållningssätt. Det kan i sin tur ge 

konsekvenser för hur utfallet av grammatikundervisningen blir eftersom läromedel har en 

stor påverkan på vad och hur mycket eleverna faktiskt lär sig (jfr Doctar 2015:51).  

 

Valet av att använda termerna ackusativ och dativ motiverar en lärare med att det var att 

föredra att kunna när elever sedan ska läsa moderna språk. Dessvärre blir det 

problematiskt för elever som har till syfte att läsa Svenska 2 på gymnasiet, där grammatik 

är en obligatorisk del i svenskundervisningen och en del av ett kunskapskrav (Skolverket 

2013:7). De elever som inte har lärt sig rätt terminologi från början riskerar därmed att 

komma efter och i värsta fall inte klara kursen. Detta kan i sin tur leda till problem när 

eleven ska söka vidare utbildning efter gymnasiet.  I och med användandet av föråldrade 

termer och begrepp försvinner en nyttoaspekt med grammatikundervisning eftersom 

eleverna inte får ett gemensamt metaspråk. Att ha ett gemensamt metaspråk är ett 

huvudargument för grammatikundervisning enligt Boström och Josefsson (2012:129).  

 

Kunskaper om de ämne man ska undervisa i är en central del för att kunna skapa ett 

meningsfullt innehåll (Ask 2012:58–59). Lärarnas bristfälliga kunskaper om 

grammatiken som ett dynamiskt ämne kan leda till att de inte tar upp nya begrepp likt 

pronomet hen. Det kan även leda till att eleverna inte förstår att ackusativ inte är samma 

som indirekt objekt och att dessa har och har haft olika betydelser i det svenska språket. 

Detta leder till att grammatikundervisningen inte blir lika meningsskapande som den 

kanske borde vara och röster emot grammatik som en central del av svenskan kan bli 

större. Det blir därmed viktigt att lärarna har de ämnesmetodiska kunskaper som är 

aktuella som Josefsson argumenterar för (2011:242–243), eftersom det samtidigt är 

problematiskt att skapa mening för eleverna om kunskaperna är bristfälliga (Lundin 

2017:64). 
 

Informanterna i studien verkar ha likartat innehåll och använder sig av en traditionell 

undervisning, vilket innebär att den är explicit och formell. Den traditionella 

grammatikens äldre anor kan leda till att det traditionella synsättet är svårt att bryta för 

att övergå till funktionell grammatik. Funktionell grammatik är egentligen att föredra 

eftersom det är lättare att se nyttan med grammatiken när den sätts in i ett sammanhang 

(Boström 2004:200). I Boström och Strzeleckas (2014:19) studie är det hela 57 % som 

använder traditionell grammatik och det är den överlägset vanligast förekommande 

undervisningsmetoden. Informanterna i studien ger stöd åt Boström och Strzeleckas 
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(2014) studie eftersom samtliga informanter i denna studie uppger att de bedriver en 

traditionell undervisning. Arbetsmaterialet från de intervjuade lärarna styrker antagandet 

om att lärarna främst använder traditionell grammatikundervisning som sedan testas i ett 

prov av formell karaktär. Flertalet lärare vet inte hur de ska integrera undervisningen, 

vilket till stor del kan bero på styrdokumentens vaga riktlinjer för årskurs 7–9. I 

arbetsmaterialet finns få anvisningar om hur man kan använda grammatiken, och 

materialet leder till att lärarna tillämpar explicit och formell kunskap om grammatik. 
  
I resultatet framkom det att grammatikundervisningen ofta får stiga åt sidan för att lärarna 

ska hinna med de delar som de anser viktigare, som att läsa och skriva. Det skulle kunna 

förklaras av att de aspekterna har haft kontinuitet i läroplanen medan grammatiken har 

varit omdiskuterad. Att skapa en meningsfull grammatikundervisning där man kan 

integrera grammatiken med andra delar från det centrala innehållet leder till att fler delar 

från det centrala innehållet hinns med. Myhill (2018:10–18) förespråkar ett funktionellt 

synsätt på grammatik och menar att fokus både hos lärare och forskare borde vara att 

skapa mening med grammatik och lära sig att se dess nytta i övriga delar av svenskämnet. 

Collberg (2013:10–18) argumenterar också för detta och menar att lärare borde tydliggöra 

de olika varianter som finns på grammatikundervisning. Boström och Strzelecka 

(2014:19) påpekar att endast 11 % av lärarna i deras studie integrerar 

grammatikundervisningen med att läsa och skriva, vilket gör att det inte är 

anmärkningsvärt att lärarna i vår studie har svårigheter att göra detsamma. De påstår alla 

att de undervisar explicit, men det blir problematiskt med grammatiken som helhet när 

vissa delar prioriteras medan andra väljs bort. Lärarna i denna studie är dock inte 

särskiljande jämfört andra lärare (jrf Nilsson 2004:67). Möjligen kan den generella 

uppfattningen, som lärarna uttalade att eleverna hade, om grammatik som tråkigt, bli 

förstärkt av att undervisningen blir uppdelad och att eleverna går miste om 

helhetsperspektivet. Watson (2015:11–12) hävdar att grammatiken bör vara ett stöd för 

elever i en skrivprocess och i och med det borde grammatiken vara en central del av 

svenskundervisningen, likt läsa och skriva.  

 

5.2 Uppslag för vidare forskning 

Jämförelsen mellan lärarnas utsagor om deras grammatikundervisning och deras 

arbetsmaterial blir en generell koppling och för vidare forskning hade man kunnat göra 

en mer djupgående analys av material som informanterna använder sig av för att se om 
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den innehåller daterad eller uppdaterad grammatik. Lundin (2014:172–173) gör en 

liknande studie om material till grammatikundervisning, men gör ingen jämförelse mellan 

olika böcker. En jämförande analys hade kunnat baseras på hur de skiljer sig utifrån när 

de är publicerade, av vilket företag eller vem som författat materialet. Det hade varit 

material nog för en studie i sig, utan lärarnas utsagor. 
  
För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka varför lärare ser på 

grammatiken som statisk även om detta inte överensstämmer med hur grammatiken 

egentligen är. Vidare finns det ett intresse i att se hur andra svensklärare i Sverige ser på 

grammatik som statisk eller dynamisk.  Lundin (2017:24) skriver att flertalet läroböcker 

fortfarande använder sig av nio ordklasser, vilket kan vara förklaringen till att samtliga 

lärare i vår studie enbart undervisar i nio av de fjorton ordklasserna. Det hade varit 

intressant för vidare forskning att se hur läromedelsföretagen och hur lärarna motiverar 

valet av att enbart undervisa om nio ordklasser, samt om lärarnas och 

läromedelsföretagens motiveringar är likartade. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka fler ämnen undervisar du i eller har gjort? 

3. Har du arbetat med den förra läroplanen? Om ja, har du förändrat din undervisning 

i grammatik efter att Lgr 11 kom? 

4. Kan du beskriva vad grammatik är för dig? Varför är det så? 

5. Vad anser du om grammatik, dess plats i svenskundervisningen och varför? 

6. Anser du att grammatik är viktigt eller oviktigt? Motivera ditt svar. 

7. När du undervisar i grammatik, delar du upp det i alla tre årskurserna eller 

fokuserar du grammatiken till en årskurs? 

8. Beroende på svaret i fråga 7, hur delar du upp delarna av momentet grammatik? 

Vilket stoff är centralt och varför? 

9. Vad använder du för slags resurser i undervisningen om grammatik? Vilken 

litteratur? Vilka filmer? Vad för material? 

10. Hur motiverar du de undervisningsområden du tar upp i grammatiken? Varför tar 

du upp just dessa delar? 

11. Kan du beskriva hur du strukturerar upp undervisningen i grammatiken? Ge gärna 

exempel på hur grammatikundervisningen är uppbyggd med konkreta exempel 

som undervisningstyp, arbetssätt, examinationsuppgifter, hur du når mål, syftes- 

och kunskapskrav och så vidare. 

12. Varför undervisar du på de sätt du gör i grammatik och vad styr ditt val?    

13. Arbetar du med grammatiken avskilt från annat centralt innehåll och 

kunskapskrav eller integrerar du det i andra moment? Om ja, på vilka sätt och 

varför? Om nej, varför inte? 

14. Vilka är dina erfarenheter av elevers intresse för grammatik? Berätta och ge gärna 

exempel. 

15. Finns det några svårigheter med att undervisa i grammatik och varför tror du i 

sådana fall dessa svårigheter finns? 

16. Har du några avslutande kommentarer som du anser relevant? 

17. Har du några kommentarer på det arbetsmaterial jag har fått ta del av? 
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