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Abstrakt 
Denna studie undersöker fyra mellanstadielärares syn på grammatik. De fyra lärarna är 

behöriga i ämnet svenska, och intervjuerna rymmer utöver lärarnas syn på grammatik 

även frågor om hur de säger sig undervisa i grammatik och vilket syfte 

grammatikundervisning fyller. Analysen av lärarnas svar har utgått från Ivaničs (2004) 

skrivdiskurser, men analysmodellen är bearbetad för att vara tillämpbar på 

grammatikundervisning. Resultatet av undersökningen visar att den diskurs som utgår 

från en formalistisk syn på språk och undervisning – färdighetsdiskursen – är vanligast 

förekommande för lärarna i studien. Ingen lärare positionerar sig enbart inom den 

diskursen, utan alla lärare positionerar sig inom minst en av de andra diskurserna som 

analysen utgår från: kreativitetsdiskursen respektive samhällsdiskursen. Till skillnad 

från den formalistiska diskursens språk- och undervisningssyn, som går från delar till 

helhet, har de funktionella diskurserna en språk- och undervisningssyn som går från 

helhet till delar. Trots en läroplan med övergripande funktionell språksyn visar 

resultatet att den formalistiska språksynen fortfarande är vanligt förekommande och att 

de ofta ger uttryck för att undervisningen sker isolerat.  
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1 Inledning 
Sett över tid har synen på skolans grammatikundervisning blivit mer komplex, bland 

annat eftersom de senare läroplanerna, från Lgr80 fram till Lpo94 inte konkretiserar hur 

grammatik undervisas eftersom de fokuserar på innehåll och mål (Liberg 2006:27). I 

den senaste läroplanen (Lgr11) kan en viss förändring utläsas, men inte tillräckligt för 

att lärare kan känna tydlighet inför vad grammatikundervisning kan innehålla, på vilka 

sätt undervisningen kan genomföras eller vilket syfte grammatik i svenska kan fylla 

(Liberg 2006). I kursplanen i svenska för årskurs 4–6 anges övergripande mål för 

undervisningen: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar 

beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att 

stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 

förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. (Lgr11:247) 

Varför undervisningen ska innehålla specifika delar kan till viss del utläsas i citatet 

ovan; det handlar om elevens tilltro till den egna kommunikativa förmågan, 

kommunikationen med andra samt ansvar för det egna språkbruket. När det gäller den 

didaktiska grundfrågan vad finns följande mer preciserade direktiv i kursmålen:  

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, 

ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 
(Lgr11:249)  

I kursmålen ovan finns tydliga kopplingar till grammatik och grammatikundervisning 

på olika sätt. Hur-frågan är dock inte preciserad, eftersom kursplaner vanligen inte 

innehåller metodologiska anvisningar. Detta leder till att grammatikundervisning utgår 

från olika metoder som oftast grundar sig på antingen delmomentsundervisning med 

fokus på regler och begrepp eller helhetsundervisning där grammatiken är en del av ett 

större sammanhang i undervisningen.  

För att lärare ska kunna ge eleverna möjlighet att uppfylla målen i kursplanen i 

svenska är det viktigt med en fungerande språkundervisning. Därför är det avgörande att 

lärare har en tydlig förståelse för vad grammatik är, hur undervisningen ska bedrivas 
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samt varför grammatikundervisning behövs som en del av undervisningen. Det är 

därmed av intresse att undersöka lärares definition av grammatik, hur de säger sig 

undervisa om grammatik, samt vilket syfte lärare anger med grammatikundervisning. 

Sättet som lärare talar om grammatik och grammatikundervisning visar även den 

grundläggande syn de har på ämnet och hur de själva anser att de bedriver undervisning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra lärares uppfattningar om begreppet 

grammatik. Dessutom undersöks lärarnas uppfattningar om sin grammatikundervisning 

samt deras åsikter om varför grammatikundervisning ska bedrivas i svenska på 

mellanstadiet. Den första delen av syftet rör därmed begreppsdefinitionen, inte den 

didaktiska frågan vad, medan de två senare delarna rör de didaktiska frågorna hur och 

varför. Forskningsfrågorna är följande:  

• Hur definierar lärarna begreppet grammatik?  

• Hur menar lärarna att de undervisar i grammatik? 

• Varför, i lärarnas mening, ska man undervisa i grammatik? 

2 Bakgrund 
Nedan presenteras forskning som belyser grammatik och grammatikundervisning 

utifrån de didaktiska frågorna hur och varför. Inledningsvis presenteras 

grammatikbegreppet och hur det kan definieras. De didaktiska frågorna behandlas under 

olika avsnitt trots att de i den faktiska situationen samexisterar och påverkar varandra.  

2.1 Definition av grammatikbegreppet  

Begreppet grammatik kan definieras på olika vis. De vanligaste utgångspunkterna inom 

skolan är den formalistiska respektive den funktionella språksynen (Boström 2004). I 

denna studie används begreppet formalistisk för språksyn och undervisning där fokus 

ligger på beskrivning av språkets regler, med andra ord används begreppet formalistisk 

som i vissa texter benämns som formell språksyn. Det funktionella perspektivet innebär 

istället att fokus ligger på språkets användning i olika situationer. Formalistisk 

respektive funktionell språksyn ger olika definitioner av grammatikbegreppet. En 

formalistisk språksyn fokuserar på struktur, regler och delmoment, medan en 

funktionell språksyn fokuserar på variation och funktion (Boström 2004). Sett över tid 
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har den formella språksynen präglat skolans läroplaner, men med Lgr80 började den 

funktionella språksynen bli allt mer synlig (Dahl 1999). Den funktionella språksynen 

blev än mer framträdande i nästkommande läroplan, Lpo94, och har i dagens läroplan, 

Lgr11, en än mer framträdande roll (Ask 2012). Den läroplan som sägs har störst 

påverkan på hur lärares språksyn ser ut är den som gällde under lärarens egen studietid, 

eftersom det är den som bidragit till den första förståelsen för skolan. Detta bidrar till att 

lärares språksyn kan påverkas av tidigare styrdokument som upphört att gälla (Längsjö 

& Nilsson 2005).  

Med en formell språksyn kan språkundervisningen leda till en mer isolerad 

undervisning till exempel genom att olika delar i språket bearbetas separat för att sedan 

sättas ihop till en helhet (Malmgren 1996; Liberg & Säljö 2012). Den klassiska 

skolgrammatiken utgår från en formell språksyn genom att språkliga begrepp och regler 

är centrala. Den funktionella språksynen innebär å andra sidan att det väsentliga inom 

undervisningen är kunskapen om hur språket – och grammatiken som en del av det – 

fungerar. En viktig aspekt är också att elever lär sig bäst om de får ingå i ett autentiskt 

sammanhang, och att grammatiken behandlas som en del av övriga delar i svenskämnet, 

till exempel vid muntliga och skriftliga uppgifter (Boström 2004).  

Vad grammatikundervisningen ska innehålla avgörs av vad skolans styrdokument 

ger anvisningar om. Skolkulturen är en annan faktor som påverkar lärares syn på 

undervisning och dessa båda är inte nödvändigtvis i enighet (Längsjö & Nilsson 2005). 

Vad som undervisas i det faktiska klassrummet kommer därför att variera beroende på 

om läraren har en formell eller funktionell språksyn. Liberg & Säljö (2012) menar att 

lärare ofta anser att de bör ha antingen den ena eller den andra språksynen. Detta är 

enligt Liberg & Säljö (2012) en förenkling. De menar att en kombination av de två 

språksynerna är nödvändig i grammatikundervisningen för att ge förutsättningar för 

elever att både förstå hur språket är uppbyggt och för att de ska förstå hur grammatik 

kan användas i praktiken, till exempel i det egna skrivandet (jfr Lgr11). Det finns 

därmed en potentiell motsättning i det att grammatik kan ses som en isolerad företeelse 

eller som något som sker i ett sammanhang – eller som en kombination av de två. 

2.2 Grammatikundervisning (hur-frågan) 

Den formella grammatikundervisningen innebär att eleverna undervisas om språkets 

olika delar för sig och får förståelse för delarna för att kunna tillägna sig innehållet. 

Malmgren (1996) menar att den formella metoden kan jämföras med andra typer av 
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färdighetsträning, såsom att simma eller köra bil. Människor lär sig då olika delmoment 

för att sedan successivt kunna anpassa delmomenten och bilda en helhet. Den formella 

metoden har haft, och har än idag, en framträdande roll i skolans 

grammatikundervisning (Boström 2004).  

Till skillnad från formalistisk undervisning utgår den funktionella från helheten. 

Inom funktionell undervisning bearbetar eleverna språkets delar efter hand från det stora 

till det lilla. I den funktionella metoden är innehållet och kommunikationen 

framträdande i undervisningen. Syftet med den funktionella metoden är att eleverna ska 

känna engagemang och delaktighet, vilket kan ske genom att undervisningen utgår från 

elevers erfarenheter och intressen (Malmgren 1996).  

Trots att många lärare eftersträvar en funktionell undervisningsmetod menar 

forskare som Boström (2004) och Liberg & Säljö (2012) att det är den formella 

metoden som dominerar i skolan. Mycket talar dock för att en integrerad och funktionell 

grammatikundervisning som sätter grammatiken i ett sammanhang är en fördel för att 

eleverna ska se ett samband med andra delar i språkundervisningen (Myhill et al 2011). 

Isolerad grammatikundervisning liknas med att laga en bilmotor: en person blir inte 

bättre på att laga en bil för att hen kan placera ut och identifiera olika bildelar. Myhill et 

al (2011) anser att isolerad grammatikundervisning fungerar på liknande sätt, genom att 

elever lär sig olika delmoment i undervisningen, men har svårt att se samband och skapa 

meningsfullhet. Även Malmgren (1996) talar för en funktionell undervisningsmetod och 

menar att läraren bör eftersträva en undervisning som utgår från helheten för att därefter 

kunna arbeta med delarna, eftersom det gör undervisningen tydligare för eleverna 

(Malmgren 1996). Vad som är av vikt i grammatikundervisningen är att elever och 

lärare känner en meningsfullhet, för att grammatiken ska kunna kännas som något 

nyttigt och inspirerande, i stället för något påtvingat (Boström 2004).  

2.3 Grammatikundervisning (varför-frågan) 

Det finns flera anledningar till att grammatikundervisning behövs, till exempel för 

förståelse för den grammatiska terminologin, för studier i främmande språk och för att 

kunna anpassa språket efter mottagare (Boström 2004). Utifrån ett formalistiskt synsätt 

är grammatikundervisning en förutsättning för, eller underlättar inlärning av främmande 

språk och främjar elevers inhämtande av kunskap när de lär sig andra språk. Teleman 

(1991) framhåller vikten av grammatikundervisning i modersmålet, eftersom den kan 

hjälpa oss att se samband mellan modersmålets grammatik och det nya språkets 
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grammatik och regler. Han hävdar att grammatikundervisning är en avgörande hjälp när 

vi lär oss nya språk, eftersom grammatikspråket är gemensamt oavsett vilket språk vi 

ska lära oss. Grammatikens relevans och betydelse kan ses utifrån ett formellt synsätt 

eftersom undervisning av främmande språk ofta bedrivs strukturerat och organiserat 

med fokus på begrepp och termer i undervisningen (Teleman 1991; Liberg & Säljö 

2012). Boström (2004) anser att de grammatiska begreppen inom ordklasser och 

satsdelar behövs på samma sätt som begreppsapparaten gör inom andra ämnen, som till 

exempel matematiken. Precis som Teleman (1991) ser hon en fördel med en gemensam 

grammatisk begreppsapparat när elever lär sig främmande språk. 

Utifrån ett funktionellt synsätt behövs grammatik i svenskundervisningen bland 

annat eftersom det bidrar till att eleverna blir språkligt medvetna och får en djupare 

förståelse för det egna språket, menar Boström (2004). En annan aspekt är att 

grammatikundervisning fyller en viktig funktion eftersom dagens samhälle ställer ökade 

krav på kommunikativ förmåga och eftersom språket förändras. Undervisning i 

grammatik ger verktyg som synliggör den generella språkliga förmåga som krävs för att 

göra oss förstådda (Boström 2004). Genom att lära sig att använda språket på ett 

fungerande sätt bidrar det till att våra tankar och åsikter kan förmedlas till omvärlden 

(Liberg & Säljö 2012). Eftersom vi lever i ett informationssamhälle kan brister i 

språklig förmåga påverka människors chans att delta i det offentliga samtalet menar 

Liberg & Säljö (2012). Boström (2004) anser att elever, genom grammatikundervisning, 

kan lära sig att behärska språket, anpassa språket efter mottagare, samt få ökad 

medvetenhet om vad de redan vet om språket, vilket kan skapa en trygghet. Teleman 

(1991) för ett liknande resonemang och menar att den viktigaste aspekten av 

grammatikkunskap är att bli en bättre språkanvändare. 

3 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie undersöker hur lärare definierar och talar om grammatik och 

grammatikundervisning. I samtalen med lärarna framkommer deras bild av verkligheten 

genom hur de definierar sin språksyn, samt beskriver och motiverar sin 

grammatikundervisning. 

Inom diskursanalys ses texter som det konkreta språkliga uttrycket för den 

samhälleliga kontexten (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskurser kan synliggöras 

genom textanalyser, för att se ett större sammanhang, likheter och olikheter mellan 

texter (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Författarna menar att diskurser konstruerar 
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sociala identiteter, sociala relationer och betydelsesystem (2000). De beskriver diskurser 

som språkbruk genom tre olika fält eller dimensioner i Norman Faircloughs figur:  

 
Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992a:73), efter Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:74) 
 
Figuren ska förstås som att texten är den innersta dimensionen som innefattar både 

muntligt och skriftligt språkbruk (2000). Det är inom denna dimension diskursen 

tydliggörs och konkretiseras. Diskurser kan inte analyseras direkt utan blir synliga och 

konkretiseras i faktiska texter. Samtidigt kan inte diskurser analyseras utan att hänsyn 

tas till de övriga två skikten, alltså de texter som produceras i förhållande till den sociala 

praktiken. I en intervju blir därmed det informanten säger ett sätt att få syn på det 

diskursiva mönster denne förmedlar genom sitt språkbruk. Den diskursiva praktiken är 

dimensionen utanför den innersta textdimensionen. Inom denna dimension finns 

mönster och förutsättningar för att texten ska kunna förstås och fungera som en del av 

en genre. Den diskursiva praktiken synliggörs genom språkliga markörer i texten. 

Analys av det konkreta språkbruket kan därmed visa den diskursiva praktiken, som 

manifesteras genom hur man talar om ett ämne. 

Den yttersta dimensionen är det bredare fält som kallas social praktik som utgörs 

av samhälleliga relationer och ideologier. Hur texter används och utformas (inom den 

diskursiva praktiken) påverkar den sociala praktiken genom sättet som olika ämnen till 

exempel debatteras och konstrueras i samhället. Den sociala praktiken styr delvis även 

textproduktionen till exempel vid utformandet av kursplaner. Samtidigt påverkar de 

ideologier som genomsyrar samhället (inom den sociala praktiken) textmönstren inom 

den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen och Phillips 2000). Alla tre dimensioner 

påverkar därmed varandra.  
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I Bergh Nestlog & Fristedts (2016) analys konkretiseras Faircloughs figur genom 

att läraren och dennes undervisning, samt eleverna, placeras i det mellersta lagret 

(diskursiv praktik). De menar vidare att lärarnas undervisning påverkas av hur de tänker 

och vilka föreställningar de har om undervisning, vilket i sin tur påverkar eleverna och 

deras sätt att skriva texter (text). Lärarens föreställningar om hur undervisning ska 

bedrivas har sitt ursprung i olika sammanhang, vilka kan vara deras egen skolgång, 

samtal med andra, styrdokument etc. (social praktik). På så sätt är samtliga dimensioner 

föränderliga och påverkar varandra inom skolans kontext (2016).  

Ett annat sätt att tänka diskursanalytiskt visar Ivanič (2004) genom sin 

kategorisering av skrivdiskurser. När Ivanič (2004) har undersökt skrivundervisning har 

hon urskilt sex skrivdiskurser: 

- Färdighetsdiskursen innebär undervisning där grammatiska regler och 

skrivkoder står i fokus. Läraren undervisar om bokstäver och ljud samt de 

grammatiska reglerna på ett ingående sätt och som separata delmoment som 

används i skrivprocessen 

- Kreativitetsdiskursen innebär att lärare undervisar om skrivande utifrån vad 

eleverna är intresserade av. Lärarna låter eleverna får vara kreativa i 

språkanvändningen genom att använda sina egna intressen som grund och 

därmed lära sig de grundläggande reglerna genom produktion och användning 

av text. 

- Processdiskursen syftar till att läraren undervisar utifrån skrivprocessen. Till 

skillnad från kreativitetsdiskursen fokuserar processdiskursen just på processen i 

skrivandet, på så sätt att elever får träna hur de ska tänka och planera sitt 

skrivande genom strukturerat förarbete, skrivande och efterarbete. Eleverna 

utvecklas både enskilt i sin kognitiva förmåga men även tillsammans med 

kamrater och lärare, exempelvis genom kamratrespons i efterarbetsprocessen.  

- Genrediskursen betyder att läraren undervisar i skrivprocessen utifrån olika 

genrer som finns, till exempel sagor, fabler och argumenterande texter. Läraren 

visar eleverna olika texternas uppbyggnad, vilken funktion de fyller samt vilka 

karakteristiska drag de innehåller.  

- Diskursen om sociala praktiker innebär att undervisningen utgår från skrivande 

av autentiska texter och sociala sammanhang för att eleverna ska känna 

meningsfullhet. Läraren undervisar om språkets funktion och regler genom att 

skriva inom verklighetstrogna ramar.  
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- Den sociopolitiska diskursen handlar om att eleverna får träna kritisk och 

analytisk medvetenhet. Meningen är att läraren ska hjälpa eleverna att bli redo 

för samhället och bli goda, kritiska medborgare. 

Diskurser ovan gäller skrivande, men Ivanič (2004) menar samtidigt att diskurserna kan 

appliceras på andra delar av undervisning. Det är alltså möjligt att analysera 

grammatikundervisning utifrån samma mönster. 

4 Material och metod  
I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för studien samt urval och 

genomförande. Efter det följer undersökningens analysmetod, följt av etiska aspekter 

och slutligen metod- och materialkritik. 

4.1 Urval och genomförande 

Materialet består av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att frågorna är 

konstruerade före intervjutillfället, men att det under intervjuerna även fanns möjlighet 

till uppföljande frågor. Enligt Denscombe (2009) kan uppföljningsfrågor vara viktiga att 

ställa för att få så utförliga svar som möjligt, men samtidigt är dessa frågor svåra att 

förutsäga före intervjutillfället (2009).  

Undersökningen genomfördes med fyra lärare i svenska som är verksamma på två 

mellanstadieskolor i södra Sverige. Tre av de fyra lärarna är klasslärare, och den fjärde 

är speciallärare. I denna studie har samtliga lärare fått fiktiva namn för att skydda deras 

anonymitet:  

• Anna är klasslärare i en klass 4–6 och har arbetat som lärare i över 40 år. 

• Beata är speciallärare på samma skola som Anna och har varit lärare i ungefär 

35 år.  

• Cecilia arbetar på en större stadsskola och är mentor för en klass 5. Hon har 

arbetat som lärare i cirka 45 år. 

• Doris arbetar på samma skola och i samma kollegium som Cecilia. Hon är 

mentor för en klass 6 och har varit lärare i 18 år.  

Kontakt med lärarna togs personligen eftersom jag kände samtliga sedan tidigare, 

genom arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Efter den första kontakten skickades 

ett informationsbrev (Bilaga A) ut till dem via mail. När informanterna bekräftat sitt 
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deltagande mailades intervjufrågorna (Bilaga B) ut dagen före intervjutillfället, så att de 

skulle ha möjlighet att förbereda sig.  

Intervjuerna skedde under två tillfällen med två intervjuer på vardera skolan. De 

individuella intervjuerna tog ungefär 20 minuter och spelades in med mobiltelefon för 

att inte någon information skulle gå förlorad. Inspelningarna transkriberades därefter för 

att vara underlag till analysen. Transkriberingen är gjord med innehållsfokus, vilket 

betyder att de inte transkriberats ordagrant utan informanternas svar har 

skriftspråksanpassats (jfr Norrby 2014).  

4.2 Analysmetod  

För att undersöka hur lärarna talar om grammatik gjordes en närstudie av 

intervjumaterialet för att avgöra vilka diskurser lärarna positionerar sig inom. Utifrån 

denna närstudie kategoriserades lärarnas attityder i relation till Ivanič (2004) diskurser. 

Ivanič (2004) diskurser gäller skrivande, men hon menar samtidigt att de kan appliceras 

på andra delar av undervisningen, till exempel grammatikundervisning. Eftersom 

studien gäller grammatikundervisning var dock inte alla sex av Ivanič (2004) diskurser 

relevanta. Processdiskursen och genrediskursen är så pass fokuserade på skrivande att 

de inte var tillämpbara i den analys som gjordes här. Nedan presenteras de tre diskurser 

som materialet har analyserats utifrån samt hur dessa diskurser synliggörs i materialet. I 

slutet av avsnittet presenteras en översikt över de språkliga markörer som använts i 

analysen (se tabell XX) 

Färdighetsdiskursen hos Ivanič (2004) beskrivs som att skrivinlärning handlar om 

relationen mellan å ena sidan ljud och symbol och å andra sidan syntaktiska mönster. 

Appliceras Ivanič (2004) modell på grammatikundervisning kan färdighetsdiskursen bli 

synlig till exempel när regler står i fokus. Undervisning om bokstäver och ljud samt 

grammatiska regler sker på ett isolerat sätt och som separata delmoment som sedan kan 

användas i till exempel skrivande. Gemensamt för de markörer som visar på 

positionering inom denna diskurs är att de utgår från en formell språksyn, där kunskap 

om språkregler, samt delmoment och isolerad undervisning blir framträdande. När 

informanterna talar om sådant som struktur, katederundervisning, färdigt material, 

begreppsförståelse och liknande ses det som språkliga markörer som visar på en 

positionering inom färdighetsdiskursen. En översikt över samtliga markörer som 

kategoriserats som formalistiska finns i tabell 2 nedan. 
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Enligt Ivanič (2004) innebär skrivundervisning inom kreativitetsdiskursen att 

”[y]ou learn to write on topics which interest you” (2004). Här tolkar jag detta som att 

grammatikundervisning sker som en integrerad del av undervisningen, och att läraren 

undervisar med grund i elevernas intressen. Undervisningen syftar till kreativitet i 

språkanvändningen genom att undervisning om de grundläggande reglerna sker 

exempelvis utifrån elevers egen textproduktion. Gemensamt för markörer som visar på 

positionering inom kreativitetsdiskursen är att de utgår från en funktionell språksyn, där 

eleven och elevens produktion i klassrummet är i fokus. Personlig utveckling och 

meningsfullhet i undervisningen är betydande inom kreativitetsdiskursen. Exempel på 

språkliga markörer informanterna ger uttryck för som gör att de positionerar sig inom 

kreativitetsdiskursen är till exempel meningsfullhet, elevperspektiv, elevanpassning, flyt, 

sammanhang och personlig utveckling  

Hos Ivanič (2004) görs en skillnad mellan å ena sidan diskurs som social praktik 

och å andra sidan sociopolitisk diskurs. Synen på skrivundervisning inom diskursen om 

sociala praktiker handlar om att de texter som skrivs har faktiska syften och mottagare. 

Den sociopolitiska diskursen handlar istället om skrivinlärning som förståelse av varför 

olika texttyper ser ut som de gör. Inom skrivundervisning finns det ett behov av att 

särskilja den sociala diskurs, som är mer individbaserad, och den sociopolitiska diskurs 

som handlar om samhället i stort och hur det byggs upp. För grammatikundervisning är 

det svårare att se ett behov av att särskilja dessa två sociala aspekter, eftersom de båda 

utgår från ett samhällsfokus och ett makroperspektiv. I denna undersökning har därför 

det som hos Ivanič (2004) utgör två diskurser blivit en, kallad samhällsdiskursen.  

Grammatikundervisning inom samhällsdiskursen innebär att språkets funktion och 

regler behandlas genom det språk och de språkliga krav som finns i samhället, till 

exempel genom autentiska texter och uppgifter med explicita mottagare. Läraren stöttar 

elevernas identitetsutveckling och språkanvändning för att de ska bli redo för samhället 

och bli kritiska medborgare. Gemensamt för markörer som visar på positionering inom 

samhällsdiskursen är att de utgår från en funktionell språksyn och har ett vidare 

perspektiv utanför klassrummet, alltså livet utanför och efter skolan. 

Samhällsperspektivet inkluderas i undervisningen till exempel genom att stimulera 

elever till att bli demokratiska, kritiska samhällsmedborgare, och ett fokus på elevers 

utveckling för att passa in i samhället och kunna anpassa sitt språk i förhållande till 

mottagare. De markörer som ses som uttryck för denna diskurs är till exempel när 
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lärarna talar om demokratisk rättighet, autentiska uppgifter, att göra sig förstådd, 

allmänbildning och samhällsdeltagande. 

De tre diskurserna skiljer sig åt vad gäller språksyn. Färdighetsdiskursen präglas 

av en formell språksyn medan de andra två har en funktionell språksyn. Skillnaden 

mellan å ena sidan kreativitetsdiskursen och å andra sidan samhällsdiskursen är att den 

förstnämnda präglas av ett mikroperspektiv, medan samhällsdiskursen präglas av ett 

makroperspektiv. Mikroperspektivet i kreativitetsdiskursen innebär att eleven och 

elevens produktion är i fokus. Makroperspektivet i samhällsdiskursen däremot innebär 

att fokus i undervisningen riktas mot omvärlden och hur eleven ska använda sina 

kunskaper senare. I likhet med Ivanič (2004) görs därför en skillnad mellan diskurser, 

beroende på om de är individ- eller samhällsinriktade. Diskurserna kommer till uttryck 

genom sättet som informanterna talar om grammatik och grammatikundervisning, och 

tabellen nedan redovisar samtliga språkliga markörer som ingår i analysen:  
 

Färdighetsdiskursen Kreativitetsdiskursen Samhällsdiskursen 

Regler 

Ordning och reda 

Dela in’ 

Språkets delar  

Språkets sammansättning 

Struktur  

Orddelar och meningar  

 

Elevers intressen 

Textflyt 

Skrivglädje 

Textskapande 

 

 

Autentiska uppgifter 

Göra sig förstådd 

Sammanhang 

Samhällsdeltagande 

 

Katederundervisning 
Färdigt material 
Isolerad grammatik 
Delmoment  
Isolerad 
grammatikundervisning 
Grammatiska brister 
 

Eget arbete 
Elevanpassning 
Integrerad 
grammatikundervisning 
Elevtexter 
Kreativ språkanvändning 
Muntliga elevtexter 
 

Autentiska uppgifter 
Samhällsdeltagande 
Mottagaranpassning 
 
 

Nya språk 
Begreppsförståelse  
Grammatisk terminologi 
 

Personlig utveckling 
Flyt 
Meningsfullhet 
Språkanvändning 
Skrivglädje 
 

Demokratisk rättighet 
Allmänbildning 
Samhällsdeltagande 
Bemötande i samhället 
 

Tabell 2. Översikt över språkliga markörer i analysen 

 
 
I analysen av intervjuerna fanns en viss komplexitet i att ett enskilt yttrande kan ses som 

tillhörande flera diskurser. En informant som till exempel talar om ”regler” i ett 

sammanhang, som enligt tabellen ovan skulle visa på en positionering inom 
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färdighetsdiskursen, kan trots det positionera sig inom kreativitetsdiskursen beroende på 

hur läraren talar om ämnet i stort. Det gick alltså inte att enbart fokusera på enskilda 

yttranden som markörer inom en speciell diskurs, utan hela kontexten behövde 

analyseras för att få en bild av hur informanten positionerade sig i de olika frågorna i 

intervjun. 

4.3 Etiska aspekter 

I denna studie har jag utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. De två första 

kraven uppfylldes genom att informations- och samtyckesbrev skickades till 

informanterna, där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de alltså kunde välja 

att avbryta deltagandet närhelst de ville. De informerades också om att deltagarna i 

studien är helt anonyma. Nyttjandekravet uppfylldes genom att lärarna blev informerade 

om att intervjuerna genomfördes i studiesyfte och att samtliga intervjuer raderas efter 

genomförd undersökning. 

4.4 Metod- och materialkritik 

En risk med en kvalitativ undersökning som denna är att den inte ger ett större 

perspektiv, eftersom det är få deltagare och att det därför inte går att generalisera 

resultatet (Denscombe 2009). Enligt Kvale (1997) är intervjuer dock att föredra då man 

vill undersöka attityder. Eftersom syftet med studien var att undersöka informanternas 

åsikter ansågs därför intervjuer vara lämpliga. En komplexitet med intervjuerna var att 

de första två lärare som intervjuades fick färre följdfrågor, eftersom jag då kände mig 

tillfredsställd med deras svar. Vid de två senare intervjuerna gavs mer tid för eftertanke 

eftersom jag då visste vilka sorts svar jag kunde förvänta mig och hur följdfrågorna 

kunde konstrueras. Detta kan ha bidragit till att de två lärare som intervjuades sist fick 

utrymme att ge mer djupgående och genomtänkta svar.  

Denscombe (2009) beskriver även komplexiteten med att spela in intervjuer. Han 

menar att informanterna kan känna sig manade att svara på ett speciellt sätt som kanske 

inte är helt sanningsenligt, eftersom de kan tro att den som intervjuar vill ha speciella 

svar. Analysen av lärarnas svar visar endast lärarnas åsikter och upplevelser om 

grammatik och grammatikundervisning, men säger inget om hur de faktiskt gör, vilket 

en observation hade kunnat bidra med. En observationsstudie hade därför kunnat ge en 

ökad förståelse för hur lärares tankar om grammatik omsätts i den praktiska 
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klassrumssituationen. Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka attityder är 

det dock inte självklart att observationer hade givit tillfredsställande information. 

Observationer förutsätter även samtycke från elever och målsman, samt kräver helt 

andra analysredskap. Just intresset för lärarnas attityder är även en anledning till att 

enkätundersökning valdes bort som metod. En enkätundersökning hade givit en mer 

generell bild av lärares syn på grammatik, eftersom en enkät hade gjort det möjligt att 

ha fler informanter. Däremot hade en enkät inte givit samma möjlighet att fånga upp 

och analysera attityderna mer djupgående, på det sätt som kvalitativa intervjuer 

möjliggör (Trost 2005). Kvalitativa intervjuer ansågs därför mer fördelaktigt, eftersom 

det ger en bättre förutsättning att studera åsikter och känslor (Trost 2005; Denscombe 

2009). 

5 Resultat och analys 
Resultatet presenteras genom de tre diskurser som är inspirerade av Ivaničs (2004) 

modell: färdighetsdiskursen med ett formellt perspektiv och kreativitetsdiskursen och 

samhällsdiskursen med ett funktionellt perspektiv. Resultatavsnittet är disponerat så att 

varje diskurs presenteras separat under ubrikerna Definition av grammatikbegreppet 

(vad), Hur ska grammatik undervisas? (hur) och Varför ska grammatik undervisas 

(varför).  

5.1 Lärarnas definition av grammatikbegreppet  

I detta avsnitt presenteras analysen av intervjusvaren som rör lärarnas utsagor om 

grammatikbegreppet. Den första delen presenterar en analys av informanternas svar där 

de ger uttryck som visar på en positionering inom färdighetsdiskursen. Den andra delen 

innehåller utsagor från lärarna där de visar på en positionering inom 

kreativitetsdiskursen och i den tredje delen finns de delar där lärarnas svar ger uttryck 

som kan kopplas till samhällsdiskursen. 

5.1.1 Färdighetsdiskursen  
Markörer som ger uttryck för färdighetsdiskursen inom begreppsdefinitionen av 

grammatik är till exempel regler och ordning och reda. Samtliga fyra lärare talade om 

grammatik på ett sätt som positionerade dem inom färdighetsdiskursen när de skulle 

förklara begreppet grammatik. Anna menar att grammatik för henne innebär ordning 

och reda och ett sätt att dela in språket: 
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Jag tycker ju att grammatik är ett sätt att strukturera upp språket, dela in det, ordna det, lite 

som Linné gjorde med blommorna och som man gör med geografin när man delar in 

världen i världsdelar. Få lite ordning och reda på det så. (Anna) 

Färdighetsdiskursen blir synlig i detta resonemang genom att det primära i svaret är 

regler och ordning. Malmgren (1996) menar att grammatikundervisningen kan bidra till 

en struktur där ordning och organisation är i fokus. Anna talar även om att grammatik 

innebär att ”dela in språket”, vilket här tolkas som markörer som tyder på positionering 

inom färdighetsdiskursen eftersom grammatik utifrån en formell språksyn innebär att 

man ser den som mindre enheter och delsystem som utgörs av ett större regelverk 

(Teleman 1991).  

Även Cecilia och Doris positionerar sig inom färdighetsdiskursen när de talar om 

språkets delar, sammansättning och regler: 

När jag tänker grammatik tänker jag hur man utifrån regler bildar meningar. (Cecilia) 
 
Jag tänker mig att det är regler för hur man sätter ihop orddelar och ord så att de sen blir 

meningar. (Doris) 

Cecilia positionerar sig inom denna diskurs med uttrycket ”utifrån regler bildar 

meningar”, då jag tolkar det som att hon utgår från delar till det hela. Även Doris 

svarade med markörer som kan kopplas till färdighetsdiskursen då hon dels nämner 

regler och dels anser att grammatiken innebär delar som följs av en sammanhängande 

helhet.  

Även Beata gav uttryck som kunde kopplas till färdighetsdiskursen: ”man ger 

regler för hur språket är uppbyggt”. Detta uttalande från Beata visar på en traditionell 

och formell språksyn då hon, genom att använda ”man ger” verkar ställa läraren i 

undervisningens fokus och att lärande, enligt henne, blir något läraren ger sina elever 

istället för något man åstadkommer tillsammans i klassrummet. Teleman (1991) och 

Malmgren (1996) menar att den formalistiska språksynen är typisk för traditionell 

skolgrammatik där begrepp, regler och struktur står i fokus. 

Anna och Beata uttryckte den starkaste positioneringen inom färdighetsdiskursen 

eftersom båda talade om regler, struktur och överlag utifrån en formell språksyn. Cecilia 

och Doris positionerade sig till viss del inom färdighetsdiskursen, men överlag 

positionerade de sig tydligare inom kreativitets- respektive samhällsdiskursen.  
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5.1.2 Kreativitetsdiskursen  
Markörer som ger uttryck för kreativitetsdiskursen är till exempel elevers intressen och 

textflyt. När lärarna definierade grammatikbegreppet var det endast Cecilia som 

positionerade sig inom kreativitetsdiskursen. Cecilia ger uttryck för att elever ska skriva 

fritt och känna lust i sitt skrivande, vilket tolkas som att de inte nödvändigtvis behöver 

fokusera på att skriva grammatiskt korrekt:  

Jag tänker att grammatik är att kunna skriva texter med flyt. Det är viktigare att de känner 

att det är kul att skriva än att de ska tänka för mycket på att skriva rätt rent grammatiskt. 

(Cecilia) 

För att elever på ett lättare sätt ska känna lust att skriva och få ett flyt i skrivandet är det 

en fördel att de skriver om sådant de själva tycker om (Boström 2004; Ivanič 2004). 

Kreativitetsdiskursen kan därmed kopplas till Cecilias språksyn om att eleverna får 

skriva fritt och med flyt. Får elever möjligheten att skriva fritt bidrar det till att de får 

bearbeta sina känslor och tankar (Bolander 2001). Detta kan vara en omöjlig uppgift om 

elever inte själva får uttrycka sig genom skrivande, utan endast utgår från färdigt 

material som inte speglar deras eget språk (2001). Boström (2004) menar att det är 

viktigt att elever känner en meningsfullhet när de lär sig grammatik, vilket kan vara en 

utmaning för lärare. För att elever ska känna en meningsfullhet behöver språket i 

undervisningen vara elevanpassat till exempel genom att elevers intressen blir en central 

del (Malmgren 1996).  

5.1.3 Samhällsdiskursen  
Markörer som ger uttryck för samhällsdiskursen är till exempel autentiska uppgifter och 

göra sig förstådd. Doris var den enda lärare som positionerade sig inom denna diskurs. 

Förutom en svag positionering inom färdighetsdiskursen kan Doris fortsatta resonemang 

om begreppsdefinitionen nästan genomgående positionera henne inom 

samhällsdiskursen. Doris betoning på att ”göra sig förstådd” kopplar henne till denna 

diskurs eftersom jag tolkar det som att Doris eftersträvar en bredd på kunskap som även 

sträcker sig utanför klassrummet: 

Jag tänker mig att man kan göra sig förstådd och att man förstår sammanhanget. 

Jag tänker också att grammatik är viktigt för att man ska kunna föra sig i 

samhället. (Doris) 
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Utsagor som ”göra sig förstådd” och ”förstå sammanhanget” kan ses som att Doris 

definierar grammatik utifrån ett kommunikativt och bredare samhällsperspektiv. 

Eftersom vi lever i ett informationssamhälle är det viktigt att elever kan förstå olika 

språkuttryck och kan använda språket funktionellt (Boström 2004). Eftersom grammatik 

är en förutsättning för språket, bidrar den till att vi kan kommunicera med andra och bli 

delaktiga i samhället.  

5.1.4 Sammanfattning 
När lärarna talar om hur de definierar grammatik använder samtliga fyra lärare vid 

något tillfälle i samtalet uttryck som positionerar dem inom färdighetsdiskursen. Anna 

och Beata gjorde dock endast utsagor som kan kopplas till färdighetsdiskursen. Cecilia 

gav uttryck för ett formellt synsätt när hon nämnde ”ordning och reda” som en del av 

grammatikbegreppet, men hennes fortsatta resonemang innehöll markörer som 

positionerade henne starkt inom kreativitetsdiskursen. Doris hävdade att grammatik 

kunde definieras som ”orddelar och meningar”, vilket visade på en svag positionering 

inom färdighetsdiskursen, medan hennes fortsatta definition av grammatikbegreppet 

visade på stark positionering inom samhällsdiskursen.  

5.2 Hur ska grammatik undervisas?  

I detta avsnitt analyseras lärarnas intervjusvar om hur de säger sig undervisa om 

grammatik. Den första delen visar de delar av intervjuerna där lärarna talar om hur de 

undervisar om grammatik på ett formalistiskt sätt och därmed en positionering inom 

färdighetsdiskursen, den andra delen visar lärarnas positionering inom 

kreativitetsdiskursen och den tredje delen inom samhällsdiskursen. 

5.2.1 Färdighetsdiskursen  
Markörer som ger uttryck för färdighetsdiskursen i relation till hur grammatik ska 

undervisas enligt de intervjuade lärarna är till exempel katederundervisning och färdigt 

material. Samtliga fyra lärare gav uttryck för att de någon gång på något sätt undervisar 

formellt utifrån traditionell skolgrammatik, vilket positionerar dem inom denna diskurs. 

Anna och Beata talade genomgående om sin undervisning på ett sätt som positionerade 

dem inom färdighetsdiskursen, medan Cecilia och Doris endast vid enstaka tillfällen 

uttryckte sig inom den diskursen. 

Anna arbetar mycket med arbetsschema i svenska, vilket betyder att eleverna i de 

olika årskurserna får ett schema på vad de ska göra under veckan. De har fyra olika 
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böcker de arbetar i som innefattar läsförståelse, rättstavning, ordkunskap och läromedel 

som behandlar grammatik i form av ordklasser och satslära. Anna talar om läromedel i 

relation till hur hon undervisar i grammatik:  

Jag tänker ju på de läromedel jag använder mig av. Jag har några läromedel där det är 

isolerad grammatik, alltså ordklasser, olika ljud, stavningsregler med mera. Där krävs en 

självständighet av eleverna och att de får arbeta bara med grammatik genom 

färdighetsträning. (Anna) 

Anna nämner markörer som kan kopplas till färdighetsdiskursen då hon talar om färdigt 

material som består av flera olika delmoment i språkanvändning, såsom ljud, regler och 

satslära. Genom att nämna sättet de arbetar med materialet tolkar jag Annas sätt att tala 

om sin undervisning som formalistisk, eftersom eleverna får färdighetsträna grammatik 

taget ur ett färdigt material. Grammatikböcker, enligt Boström (2004), är ofta inte 

anpassade efter elevers språk och kan därför vara svårtolkade och svåra för elever att 

arbeta i. I intervjun med Anna menar hon dock att formella läromedel med regler och 

struktur är nödvändiga eftersom hon undervisar i en åldersintegrerad klass. Det kräver 

en självständighet hos eleverna, vilket gör att de enligt Anna behöver ett färdigt material 

att arbeta i när hon behöver fokusera på en av de andra klasserna. Hon nämner att 

många elever i dag har svårt med verbens böjningsformer och att komparera adjektiv, 

vilket hon anser är något de ska behärska och därför menar hon att det är nödvändigt 

med läroböcker med renodlade grammatikavsnitt. Anna talar för både läromedel med 

grammatikuppgifter och till viss del isolerade grammatiklektioner, eftersom hon anser 

att eleverna då lär sig grammatiken på ett bättre sätt än om den endast hade fått ingå i 

övrig undervisning. 

Beata undervisar inte mycket i grammatik på mellanstadiet, men anser att 

undervisningen bör utgå från delmoment där man fokuserar på en del i taget:  

Först har läraren en gemensam genomgång där man tar upp den aktuella delen. Sen blir det 

ju oftast att man har ett färdigt grammatikmaterial som barnen jobbar vidare i. (Beata) 

Beatas svar innehåller markörer som kan kopplas till färdighetsdiskursen, eftersom hon 

talar om hur hennes undervisning styr eleverna att arbeta med ett färdigt material som 

behandlar den lärarledda del som har undervisats om. Traditionell skolgrammatik utgår 

från en lärarledd undervisning med fokus på delmoment och regler och syftar till att 

elever ska bli medvetna om regler i språket för att sedan kunna formulera sig korrekt i 

tal och skrift (Teleman 1991).  
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Doris har någon period om året, i ungefär fem veckor, då hon undervisar om 

grammatik med fokus på begreppsförståelse och för att eleverna ska lära sig 

grammatiska regler: 

Jag har nog ändå någon period under ett läsår där jag lyfter ut grammatiken särskilt och 

tränar begreppen och orden och vi jobbar med det. (Doris) 

Hon anser dock att det inte finns tid till mer grammatikundervisning, så i övrigt 

undervisar hon grammatik på ett integrerat sätt tillsammans med andra delar av 

svenskundervisningen. Jag tolkar trots det hennes svar som formalistiskt, eftersom hon 

nämner ”lyfter ut grammatiken särskilt” i betydelsen att hon undervisar grammatik på 

ett isolerat sätt.  

Cecilia undervisar oftast inte i grammatik isolerat, men säger att hon kan 

uppmärksamma vissa grammatiska brister och fel eleverna gör och sedan ha 

gemensamma genomgångar utifrån dem och då undervisa på ett mer formellt sätt med 

ett strukturerat innehåll där grammatiken får fokus.  

De lärare som återigen visade på stark positionering inom färdighetsdiskursen var 

Anna och Beata som talade om grammatikundervisning på ett isolerat vis. Doris 

resonemang om hur hon periodvis undervisade grammatik isolerat och intensivt 

positionerade henne till viss del inom färdighetsdiskursen, men i den fortsatta intervjun 

talade hon för en funktionell undervisningsmetod. Cecilia uttryckte endast någon 

enstaka gång att hon undervisar i grammatik på ett isolerat sätt men menar att 

grammatiken oftast blir en del av den övriga undervisningen. Sammantaget visar Cecilia 

och Doris därmed på svag positionering inom färdighetsdiskursen vad gäller hur 

grammatik ska undervisas. 

5.2.2 Kreativitetsdiskursen  
Markörer som kopplas till kreativitetsdiskursens synsätt är till exempel eget arbete och 

elevanpassning. Anna, Cecilia och Doris kategoriserade sig inom denna diskurs genom 

att de till exempel lyfte grammatikens relevans och utrymme i andra delar av 

svenskämnet. 

Anna menade att grammatiken genomsyrar flera delar i svenskämnet under 

hennes lektioner och att hon undervisar om grammatik mer än vad hon först trodde 

eftersom undervisningen sker integrerat:  
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Grammatiken kommer ju in i andra moment i undervisningen ändå. Det kommer ju in i 

skrivandet i svenska till exempel, som inte är ren grammatik, men där kommer den ju in. 

Det kommer ju in i den muntliga svenskan också. (Anna).  

 

Anna positionerar sig inom kreativitetsdiskursen eftersom jag tolkar det som att hon i 

sitt uttalande menar att grammatikundervisning sker genom elevers kreativa och 

funktionella användning av språk. Kommunikation är framträdande i den funktionella 

undervisningsmetoden, och blir synlig när elever får uttrycka sig i tal och skrift 

(Malmgren 1996). Även Cecilia talade om grammatikundervisningen som integrerad 

med annan undervisning: ”Grammatikundervisning kan även ske genom till exempel 

elevers egna texter och muntliga framträdanden” (Cecilia). Precis som Anna använde 

Cecilia markörer som kan kopplas till kreativitetsdiskursen genom ”egna texter”. Det 

Anna och Cecilia uttalar sig om angående sin egen undervisning visar att grammatiken 

ingår i mer funktionella undervisningsformer. Att utgå från elevernas texter och 

muntliga framträdanden bidrar till att eleven och elevens språk är utgångspunkten, 

vilket kan ge större motivation för elever i grammatikundervisningen (Malmgren 1996; 

Boström 2004). När lärare ger uttryck för att de utgår från en helhet i undervisningen för 

att sedan, om det behövs, bryta ned det i mindre delar för en djupare förståelse av 

grammatiken tolkas det som en positionering inom kreativitetsdiskursen. Enligt bland 

annat forskare som Boström (2004) och Malmgren (1996) är meningsfullhet av stor vikt 

för att elever ska se nyttan med grammatiken och inte känna olust. Även Doris 

resonemang om grammatikundervisning kunde koppla henne till kreativitetsdiskursen 

då hon nämner elevers produktion som ett verktyg för grammatikundervisning: 
 

När man lyfter ut en text som en elev har skrivit eller någon text som vi jobbar med och 

läser högt eller så, så kanske man påpekar något som lärare. (Doris) 

Som citatet visar har Doris helheten (texten) som utgångspunkt. Hon undervisar alltså 

från helhet till mindre delmoment om det behövs. Doris grammatikundervisning i stort 

sker på ett integrerat sätt genom att hon använder sig av elevers egna texter i 

skrivundervisningen. Att utgå från elevers texter eller att låta elever skriva fritt kan 

bidra till att de känner ett sammanhang och förstår syftet med grammatik på ett bättre 

sätt (Myhill et al 2001; Malmgren 1996). 

Cecilia visade på en tydlig positionering inom kreativitetsdiskursen när hon 

talade om sin grammatikundervisning: 



  
 

 20 

Grammatikundervisning enligt mig sker enbart genom att elever får använda sin kreativa 

förmåga i tal och skrift. Jag har inte undervisat grammatik på ett isolerat sätt på flera år, 

utan tycker grammatiken kommer in som en självklar del när eleverna skriver egna texter 

till exempel. (Cecilia) 

 

I Cecilias uttalande finns en stark funktionell positionering. Då hon nämner ”kreativa 

förmåga” och utgår från elevernas skrivande när hon talar om sin undervisning visar det 

även på en stark positionering inom kreativitetsdiskursen.  

Anna positionerade sig till viss del inom kreativitetsdiskursen, eftersom hon 

nämner elevers egenproducerande texter och muntliga presentationer som del av 

grammatikundervisningen. I övrigt talade hon starkt för en formell undervisningsmetod 

och positionerade sig därmed mestadels inom färdighetsdiskursen. Doris positionerade 

sig till viss del inom kreativitetsdiskursen då hon nämnde elevers skrivande av texter, 

men till största delen positionerade sig Doris i samhällsdiskursen. 

5.2.3 Samhällsdiskursen  
Markörer som blir av vikt inom samhällsdiskursen är till exempel autentiska uppgifter 

och samhällsdeltagande. Inom denna diskurs var det endast Doris som positionerade 

sig, då hon talade mycket för autentiska uppgifter och uppgifter som kan bidra till att 

elever utvecklas i språket och lär sig anpassa det beroende på mottagare:  

Grammatiken kan komma fram vid många sorters övningar och det kan till exempel vara 

extra viktigt med ett bra språk när eleverna skriver krönikor, debattinlägg eller annat som 

ska ses av många. (Doris) 

Doris menar att det är viktigt att lära sig skriva olika typer av texter för att förstå att 

språket ser olika ut beroende på vem man skriver till. Visserligen nämner Doris ett 

”bra” språk, vilket hade kunnat kopplas till färdighetsdiskursen, men eftersom 

kontentan i hennes påstående handlar om speciella typer av texter och vikten av att 

kunna skriva till olika mottagare tolkar jag hennes uttryck som ett påstående som kan 

kopplas till samhällsdiskursen med ett makroperspektiv. Texter som används konkret i 

samhället är i större utsträckning sådana texter som håller sig inom ett offentligt 

språkbruk, såsom debattinlägg och artiklar (Boström 2004). Denna typ av texter där 

elever inte ska använda sitt vardagliga språk kan ge en träning som leder till ökad 

grammatisk förmåga och förståelse.  

Doris positionerade sig starkt inom denna diskurs eftersom hon lägger vikt vid 

mottagaranpassning när elever skriver texter och att det är viktigt med en bredd i språket 
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för att på ett bra sätt kunna föra sig och passa in i samhället. Doris talade om 

grammatikundervisning på ett sätt som kan kategorisera henne inom samtliga diskurser, 

men hennes resonemang kan främst kopplas till samhällsdiskursen. 

5.2.4 Sammanfattning 
Beata var den enda lärare som endast positionerade sig inom en diskurs när hon talade 

om hur hon undervisar om grammatik. Hennes tankar om undervisning handlade om 

isolerade grammatiklektioner, lärarfokus och färdigt material vilket visade på en stark 

positionering inom färdighetsdiskursen. Resterande lärares svar visade på en 

positionering inom två eller alla tre diskurser. Annas resonemang handlade mycket om 

lärarledd grammatikundervisning, färdigt material och elevers behov av 

grammatikundervisning. Därmed visade Anna en stark positionering inom 

färdighetsdiskursen, men hon menade samtidigt att grammatiken fyller ett större syfte 

som ingår i många delar, såsom skrivande och muntliga framställningar, vilket även 

placerar henne inom kreativitetsdiskursen. Cecilias svar visade främst på en 

positionering inom kreativitetsdiskursen genom att hon säger sig undervisa i grammatik 

utifrån elevers skrivande, men menade även att grammatiska brister kan vara viktiga att 

lyfta genom fristående grammatikundervisning, och därmed kan hennes resonemang 

även kopplas till färdighetsdiskursen. 

Doris talade mestadels för funktionella undervisningsmetoder. Utsagor om elevers 

egen produktion genom skrivande och muntliga uppgifter positionerar henne inom 

kreativitetsdiskursen, eftersom elevens produktion är i fokus. Doris talade mest om 

betydelsen av att kunna använda språket i en större samhällskontext till exempel genom 

att skriva krönikor som ska läsas av många. Genom flera sådana uttalanden positionerar 

Doris sig starkt inom samhällsdiskursen och uppvisar ett bredare perspektiv som 

sträcker sig utanför klassrummet. Till viss del positionerade sig Doris även inom 

färdighetsdiskursen genom betoning på begreppsförståelse, men överlag hade hon ingen 

stark positionering inom den diskursen.  

5.3 Varför ska grammatik undervisas? 

I detta avsnitt analyseras lärarnas svar på frågan om varför grammatik ska undervisas 

enligt dem. Den första delen behandlar de svar som kopplas till färdighetsdiskursen, den 

andra delen analyserar de utsagor som visar på positionering inom kreativitetsdiskursen 

och den tredje delen redovisar lärarnas positionering inom samhällsdiskursen. Förutom 
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det givna svar från samtliga lärare, att styrdokumenten styr vad undervisningen ska 

innehålla, kunde deras fortsatta svar kopplas till olika diskurser. 

5.3.1 Färdighetsdiskursen  
Markörer som tolkas som utryck för färdighetsdiskursen är till exempel nya språk och 

begreppsförståelse. Precis som när lärarna talar om sin definition av 

grammatikbegreppet och hur de säger sig undervisa om grammatik positionerade 

samtliga lärare sig inom färdighetsdiskursen.  

De intervjuade lärarna uttryckte alla att grammatikundervisning i svenska är en 

förutsättning för att elever ska lära sig ett nytt språk. Grammatiska begrepp är ett 

metaspråk som är gemensamt för alla språk, vilket därför är av betydelse vid inlärning 

och tillägnande av nya språk för att kunna tillägna och inlära det nya språket (Teleman 

1991). Cecilia menade att begreppen är viktiga att kunna för att på ett enklare sätt lära 

sig ett nytt språk:  

Man vet ju att de har nytta av grammatiken i tyskan och så. De behöver veta olika termer, 

såsom infinitiv för att veta vad det är i det nya språket. Det är ju begreppen man använder. 

(Cecilia) 

Cecilia positionerar sig inom färdighetsdiskursen, eftersom hon talar om vikten av 

begreppsförståelse. En gemensam begreppsapparat för språk bidrar till att det är enklare 

att lära sig nya språk (Teleman 1991; Boström 2004). Även Anna uttrycker sig inom 

färdighetsdiskursen då hon talar om betydelsen av att kunna de olika begrepp 

grammatiken förfogar över. Anna menar att det är en förutsättning för elever att veta 

vad ett adjektiv är i svenskan för att sedan kunna förstå innebörden av det i till exempel 

engelskan. För att bli språkligt medvetna behöver elever lära sig de olika begreppen som 

finns för att kunna överföra dem när de lär sig nya språk (Boström 2004). I stället för att 

använda förenklade ord såsom grundform ska man använda de grammatiska termer som 

finns menar Anna: ”Man måste våga tala grammatikens språk, annars kommer elever 

aldrig att lära sig dem”. Beata ansåg också att grammatikundervisning behövs för att 

elever ska bli mer språkligt medvetna och att begreppsförståelsen är viktig för att kunna 

lära sig ett nytt språk. När elever lär sig nya språk är de språkliga reglerna och 

begreppen i fokus, vilket gör att grammatikundervisning kan ses som en möjlighet för 

att elever på bästa sätt ska kunna tillägna sig och använda reglerna i det nya språket 

(Boström 2004; Liberg & Säljö 2012). 
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Anna, Beata och Cecilia positionerar sig alla tre starkt inom färdighetsdiskursen 

när de talar om syftet med grammatikundervisning. De talar om vikten av det 

grammatiska metaspråket, syftet med att kunna regler och begrepp för att lära sig nya 

språk och en språklig medvetenhet. Även Doris positionerade sig vid något enstaka 

tillfälle inom färdighetsdiskursen, men det var ingen framträdande positionering.  

5.3.2 Kreativitetsdiskursen 
Markörer som ger uttryck för en positionering inom kreativitetsdiskursen är till exempel 

personlig utveckling, flyt och meningsfullhet. Inom denna diskurs positionerade sig 

främst Anna och Cecilia. Samtliga fyra lärare svarade dock att den mest betydande 

faktorn för vad som påverkar grammatikundervisningen är elevernas tidigare kunskaper.  

Genom att hon utgår från elevers texter och kunskaper tolkar jag Annas svar som 

en positionering inom kreativitetsdiskursen: 

När eleverna till exempel får skriva en återberättande text nappar jag på de grammatiska 

brister som kan finnas. Hur eleverna använder språket och elevers kunskaper påverkar alltså 

verkligen hur mycket jag undervisar om grammatik. (Anna) 

Eftersom Anna nämner ”hur eleverna använder språket” tolkar jag det som att hon 

fokuserar på individen och gruppen när hon väljer hur hon ska planera sin undervisning. 

Kreativitetsdiskursen synliggörs då eleverna och deras kunskaper är en bidragande 

faktor till hur undervisningen i grammatik ser ut i Annas klassrum.  

Cecilia positionerar sig inom kreativitetsdiskursen eftersom hon till exempel talar 

om ”flyt” och ”meningsfullhet” vid flera tillfällen i intervjun. Hon utgår från eleven och 

elevens kreativitet och menar att begreppen inte är lika viktiga som själva förmågan och 

glädjen att skriva något:  

Att de inte vet vad ett subjekt är gör inte så mycket eftersom de ändå kommer lära sig mer 

om det i senare årskurser. Det viktiga är att de känner meningsfullhet, flyt och kreativitet 

när de skriver. (Cecilia) 

De språkliga reglerna är inte lika viktiga som elevernas glädje inför ämnet och viljan att 

skriva och uttrycka sig menar Cecilia, vilket gör att hon visar på en positionering inom 

kreativitetsdiskursen. Känner elever olust och tvång kan det bidra till sämre 

inlärningsförhållanden, eftersom elever lär sig bäst om de ser samband med andra delar 

och känner glädje i ämnet (Boström 2004). Ett liknande tankesätt har Cecilia då hon 
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menar att glädjen och flytet i skrivandet är viktigare än att fokusera på, och ha kunskap 

om reglerna i språket. 

5.3.3 Samhällsdiskursen  
Markörer som visar på en positionering inom samhällsdiskursen är till exempel 

demokratisk rättighet och allmänbildning. Inom denna diskurs positionerade sig främst 

Doris men delvis även Anna. Utifrån ett samhällsperspektiv ses grammatik som en 

förutsättning för att hitta en roll i samhället och utvecklas som medborgare (jfr Boström 

2004). Doris talar utifrån samhällsdiskursen när hon pratar om varför 

grammatikundervisning behövs:  

Jag tycker att grammatik är väldigt viktigt för att man ska utveckla sitt personliga språk. Du 

kan bli bemött mycket utifrån hur ditt språk fungerar och jag anser att det är en demokratisk 

rättighet att lära sig grammatik (Doris) 

Doris använde sig av uttrycken ”demokratisk rättighet” och ”passa in i samhället” vid 

flera tillfällen när hon talade om grammatik. Ett väl fungerande språk hjälper elever 

senare i utbildningen och i samhällslivet. Genom att kunna förmedla våra tankar och 

åsikter om något med ett utvecklat språk och en förståelse för det kan det bidra till en 

delaktighet i omvärlden (Liberg & Säljö 2012). Doris utvecklar detta då hon menar att 

grammatikkunskaper kan bidra till att elever på ett bättre sätt kan passa in i samhället 

och föra sig i olika situationer och anpassa språket efter olika mottagare. Om elever får 

utveckla och lära sig att anpassa språket till den man talar med kan det bidra till ett 

större samhällsdeltagande. Även Anna anser att grammatik i skolan är en demokratisk 

rättighet och menar att grammatikundervisning är viktigt för elevers utveckling som 

samhällsmedborgare:  

Jag tycker det är en skyldighet som lärare att ge eleverna en chans att kunna delta så bra 

som möjligt i samhället med ett rikt språk, men även ur ett allmänbildande syfte. (Anna) 

Anna positionerar sig inom samhällsdiskursen eftersom hon använder markörer som 

”samhället” och ”allmänbildning” i sitt resonemang. Hon menar att 

grammatikundervisning inte bara fyller ett syfte i skolan utan är även en hjälp för oss i 

samhället, vilket visar på en positionering inom denna diskurs. Grammatik kan ses som 

en viktig del i undervisningen eftersom den bidrar till ett samhällsdeltagande och 

kunskap om världen i stort genom att kunna ge uttryck för känslor och handlingar 

(Teleman 1991). Detta synsätt ger även Anna uttryck för då hon menar att exempel på 
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uppgifter som främjar elevers språkkunskaper för ett allmänbildande syfte och 

samhällsdeltagande kan vara att skriva debatter, krönikor med mera.  

Sammantaget visar analysen att Doris visade en stark positionering inom 

samhällsdiskursen eftersom hennes resonemang nästan enbart handlade om på vilket 

sätt grammatikundervisning fyller ett bredare syfte som sträcker sig utanför skolan, till 

samhället i stort. Anna å sin sida visade på en viss positionering inom 

samhällsdiskursen med markörer som samhällsdeltagande och allmänbildning. Den 

större delen av Annas resonemang visade dock på en positionering inom 

färdighetsdiskursen och till viss del kreativitetsdiskursen. 

5.3.4 Sammanfattning 
Samtliga lärare positionerade sig inom färdighetsdiskursen, eftersom de talade om 

vikten en begreppsförståelse när elever lär sig nya språk. Anna, Beata och Cecilia 

utvecklade resonemanget om att lära sig nya språk och visade på en stark positionering, 

medan Doris endast nämnde det vid något enstaka tillfälle och därmed visade på en svag 

positionering inom färdighetsdiskursen.  

Anna visade också på en positionering inom både kreativitetsdiskursen och 

samhällsdiskursen när hon dels anser att elevernas kunskap är i fokus och att 

grammatikundervisning är en demokratisk rättighet som ska bidra till ett berikat språk, 

allmänbildning och en chans att passa in i samhället. Beata positionerade sig nästan 

endast inom färdighetsdiskursen. Hon uttryckte dock delvis vid något enstaka tillfälle 

att elever ska utvecklas i sin personlighet, men menade fortsättningsvis att 

grammatikundervisning främst handlar om begreppsförmåga för kommande 

språkstudier. Cecilia visade på en stark positionering inom både kreativitetsdiskursen 

och färdighetsdiskursen. Doris resonemang handlade främst om sättet språket används 

och hur mottagaranpassat det är, samt att grammatikundervisning är en demokratisk 

rättighet, vilket visade på en stark positionering inom samhällsdiskursen, men även till 

viss del inom kreativitetsdiskursen. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Nedan följer en visualisering av lärarnas positionering inom respektive diskurs. 

Tabellen visar lärarnas positionering inom diskurserna. Om stora delar av resonemang 

kan kopplas till en diskurs analyseras det som att lärarna har en stark positionering inom 

diskursen, vilket visas i tabellen genom att de står högre upp. Om lärarna å andra sidan 

endast nämnt enstaka markörer som positionerar dem inom någon diskurs visar de på en 
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svag positionering inom den diskursen, vilket visas i tabellen genom att de står längre 

ner. 
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Tabell1 Visualisering av informanternas svar. 

Av tabellen framgår att vissa lärare positionerar sig mer genomgående inom samma 

diskurs i samtliga tre frågeställningar. Cecilia och Doris är dock de lärare som 

positionerar sig inom flest diskurser. Färdighetsdiskursen är den diskurs som är 

vanligast förekommande, men ingen av lärarna finns endast inom denna diskurs, utan 

samtliga visar en positionering inom mer än en diskurs.  

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som har framkommit i studien i relation till tidigare 

forskning genom att belysa faktorer som påverkar språksynen. Dessutom diskuteras hur 

resultatet av undersökningen ofta visar på en formalistisk språksyn och en placering 

inom färdighetsdiskursen, trots att styrdokumenten har en funktionell språksyn. 
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Lärarnas positionering inom olika diskurser diskuteras utifrån olika förhållningssätt och 

påverkansfaktorer.  

Skolans läroplan är en viktig del för undervisning och en del av kunskapsgrunden 

i skolan. Lgr11 visar i det stora hela på ett funktionellt synsätt om man talar grammatik 

och syftet att kunna hantera språket genom helhetsbeskrivningar och en utgångspunkt i 

ett meningsfullt lärande. I det centrala innehållet ligger fokus främst på att läsa, skriva, 

återberätta och tala (Lgr11). Den funktionella språksynen och metoden återspeglas i 

läroplanen genom att det centrala innehållet fokuserar på helheten och en 

meningsfullhet i till exempel läsning och skrivning. Flera av lärarna i studien visade på 

en funktionell språksyn genom att vid upprepande tillfällen nämna grammatiken som en 

del av något i undervisningen, likt hur det står skrivet i Lgr11. Doris menade att 

undervisningstiden inte räckte till för att grammatiken ska få enskilt fokus genom 

isolerad undervisning. Språkets regler och beståndsdelar lyfts inte heller fram som en 

isolerad del i Lgr11 utan ses som en integrerad del av svenskämnet, som i till exempel 

skrivandet. Trots det visade Anna och Beata på en stark positionering inom 

färdighetsdiskursen och dess formella språksyn, medan Cecilia och Doris å sin sida 

positionerade sig till viss del inom färdighetsdiskursen. Lärarna var ense om att elever 

lär grammatik på ett bättre sätt om grammatiken får enskilt fokus och begrepp och 

regler undervisas separat från andra delar i ämnet, men trots det varierar lärarnas syn på 

grammatikundervisning och studiens resultat visar en blandning av språksyner hos 

samtliga lärare. En förklaring till att en individs språksyn kan skilja sig åt kan till 

exempel vara den diskursiva och sociala praktikens påverkan på den enskilde läraren, 

till exempel skolans förutsättningar, kollegors påverkan, arbetsmaterial etc. (jfr 

Fairclogh 1992). 

Teleman (1991) menar att läroplaner, efter hand de förnyats, ger uttryck för en 

mer funktionell språksyn och att läroplaner innan Lgr80 visade på en mer formalistisk 

syn. Den funktionella språksynen växte fram successivt från Lgr80, och blev än mer 

framträdande i Lpo94 (Dahl 1999). Så framträdande som den funktionella språksynen är 

i Lgr11 har den dock inte varit tidigare (Ask 2012). Trots att läroplanen är en stor del av 

vad som ska undervisas i skolan positionerade sig alltså samtliga lärare i 

undersökningen inom färdighetsdiskursen. Resultatet av lärarnas svar visar att 

läroplansnivån visserligen är en styrande aspekt av innehållet i undervisningen, men 

inte nödvändigtvis hur undervisningen bedrivs eller vilken syn lärarna har på 
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grammatikundervisning utan att det finns andra faktorer som påverkar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). 

Utöver läroplansnivån präglas skolan även av skolkulturen (Längsjö & Nilsson 

2005). Skolkulturen är de normer, värderingar och synsätt som råder på en enskild 

skola, och i vissa fall kan förhållningssätten inom skolkulturen avvika från de som 

uttrycks på läroplansnivån (Bergh-Nestlog & Fristedt 2016). Detta kan vara en 

förklaring till varför studiens resultat innehåller en blandning av både formalistisk och 

funktionell språksyn hos lärarna. Anna och Beata arbetar båda på samma skola och visar 

båda på en starkare formalistisk grundsyn. Cecilia och Doris å sin sida arbetar även de 

på samma skola och visar på en mer funktionell grundsyn. De har alltså varit del av 

samma skolkultur och det är därför inte omöjligt att de delar värderingar inom den 

kulturen. Antal år i yrket ger ingen enskild förklaring till varför man har den ena eller 

andra språksynen. Anna, Beata och Doris har alla varit verksamma i ungefär lika många 

år, men delar ändå inte samma grundsyn på språk. Den diskursiva praktiken med 

faktorer som vilket klimat som råder på skolan, hur mycket tid man lägger ner på att 

analysera och lära sig den nya läroplanen, tid, ekonomi och vilja till förnyelse är några 

av de delar som bidrar till att synen på språk och undervisning kan variera hos lärare 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, Längsjö & Nilsson 2005). Den diskursiva 

praktiken påverkar alltså hur lärare ser på grammatikundervisning och hur de bedriver 

den. Den sociala praktiken kan bidra till att lärare påverkas både av kollegor och av 

elever, vilket leder till att språksyner kan se olika ut. Till exempel kan en förklaring till 

Cecilias funktionella språksyn och placering inom främst kreativitetsdiskursen och 

samhällsdiskursen därmed dels vara hennes egen syn på, och lust till grammatik, men 

även hur hon påverkas av elever och kollegor.  

Medan läroplaner bytts ut och förnyats har inte skolkulturen alltid förändrats i 

samma takt, vilket bidragit till vissa motsättningar, till exempel hur undervisningen 

bedrivs och vilket omfång olika delar i kursplanen får. Den läroplan som vanligen har 

störst påverkan för en individuell lärare är den som var gällande under den egna 

studietiden (Längsjö & Nilsson 2005), eftersom den gett den första förståelsen av 

svenskämnet både vad gäller förutsättningar och innehåll. Läroplaner som har upphört 

att gälla som styrdokument kan därför fortfarande påverka skolkulturen i stor 

utsträckning. Samtliga lärare i undersökningen började grundskolan innan Lgr80 

tillkom, vilket betyder att alla utgick från en läroplan med en mer formalistisk syn. Men 

i takt med läroplaners förnyelse har de blivit mer och mer funktionella. Trots att 
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läroplaner förändras och genomsyras av den ena eller andra språksynen ser lärarnas syn 

olika ut. En annan påverkansfaktor, skolkulturen, spelar också en stor roll för hur lärares 

språksyn och metoder ser ut. En möjlig förklaring skulle kunna vara att för lärarna i 

undersökningen är det tidigare läroplaner, som alltså är mindre funktionellt inriktade än 

Lgr11, som påverkat deras syn på undervisning och skolkultur, men att de senare även 

påverkats av andra yttre faktorer som på olika sätt påverkat språksynen antingen åt det 

formalistiska eller funktionella hållet. Jag tolkar deras placering i färdighetsdiskursen 

inom samtliga frågeställningar som att den formalistiska språksynen är en del av 

lärarnas syn på grammatik, men att synen har förändrats olika mycket hos de olika 

lärarna. I takt med att läroplaner förnyas påverkas den diskursiva praktiken av den 

sociala praktiken genom till exempel hur pass anpassningsbar skolan och lärarna är (jfr 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, Längsjö & Nilsson 2005). Studien visar att lärarnas 

inställningar varierar när de talar om grammatik och grammatikundervisning. 

Klassammansättning, tidigare kunskaper i grammatik undervisningstid, läromedel och 

följande årskurs är några av de faktorer lärarna menar påverkar deras sätt att planera sin 

undervisning.  

Enligt Liberg & Säljö (2012) kan den formalistiska respektive den funktionella 

språksynen vara mer dominant antingen på samhällsnivå, på läroplansnivå eller på 

lärarnivå. I denna undersökning dominerar den formella språksynen sett till 

undersökningen i sin helhet. Ser man i stället till individnivå dominerar den formella 

språksynen och färdighetsdiskursen för två av lärarna medan den funktionella är mer 

dominant för de andra två. Beata positionerade sig genomgående inom 

färdighetsdiskursen. Anna positionerade sig även hon till större delen inom 

färdighetsdiskursen, men kunde även positionera sig inom de funktionella diskurserna. 

Cecilia talade för meningsfullhet och elevtexter vilket mestadels positionerade henne 

inom kreativitetsdiskursen. Doris resonemang kring de didaktiska frågorna 

positionerade henne ofta inom samhällsdiskursen. Studien visar att lärarnas svar skiljer 

sig åt, troligen eftersom den diskursiva och sociala praktiken har påverkat den enskilda 

läraren. Anna talar exempelvis om att klassammansättningen påverkar hur hon kan 

bedriva sin undervisning. I vissa situationer kan alltså yttre förutsättningar snarare än 

lärarens egen syn styra vad som sker i klassrummet. Den sociala praktiken med till 

exempel styrdokument och skolkultur påverkar vissa lärare mer än andra, medan andra 

lärare påverkas mer av till exempel hur undervisningsmaterial ser ut. Cecilia nämnde att 

hennes undervisning påverkas av det material hon arbetar med, medan Anna menade att 
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klassen och eleverna påverkar i vilket omfång och på vilket sätt hon undervisar i 

grammatik.  

Eftersom den sociala och den diskursiva praktiken är ständigt föränderliga 

varierar lärarnas svar och visar på både formalistiska och funktionella språksyner 

beroende på om de talar om begreppsdefinitionen, undervisningens utformning eller 

grammatikens syfte. En blandning av en formalistisk och funktionell språksyn är i sig 

fördelaktigt för att skapa ett så bra undervisningsunderlag som möjligt menar Liberg & 

Säljö (2012). Vad de inte resonerar om är hur denna blandning bör se ut. Är det så att en 

blandning av språksyner, hur den än ser ut, är något positivt i sig, eller är det avgörande 

på vilket sätt språksynerna kombineras? Ser man till Anna och Beatas resonemang visar 

de båda på en stark formell språksyn och en svagare funktionell språksyn. Cecilia och 

Doris visar tvärtom på en stark funktionell språksyn och en svagare formell språksyn. 

Med läroplanen (Lgr11) som utgångspunkt i undervisningen borde en starkare 

funktionell grundsyn vara att föredra eftersom läroplanens anvisningar utgår från en 

funktionell språksyn. En starkare formell språksyn, likt den Anna och Beata ger uttryck 

för kan göra det svårare att anpassa undervisningen till intentionerna i Lgr11. Diskursiv 

och social praktik är ständigt föränderliga och påverkningsbara, vilket kan bidra till att 

språksyner förändras med tid i samband med nya läroplaner, nya kollegor eller den 

enskilda klassen och läraren. 

6.1 Vidare forskning 

Ett sätt att fördjupa förståelsen för de diskursiva mönster som finns i skolan skulle vara 

att ta del av elevers uppfattning och attityder till grammatik som en kompletterande del 

till denna studie. Även deltagande observation hade varit av intresse för att se hur 

lärarnas utsagor stämmer överens med deras faktiska grammatikundervisning.  
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Bilagor 
Bilaga A Samtyckesbrev 

 
Samtyckesbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Frida Svanberg och jag går sista terminen på 
grundlärarutbildningen 4-6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. För tillfället 
arbetar jag med mitt examensarbete i ämnet Svenska. Syftet med mitt 
arbete är att ta reda på hur lärare i årskurs 4-6 undervisar i grammatik i 
Svenska och varför de gör på ett speciellt sätt. Jag skulle, utöver läst 
litteratur och tidigare forskning, vilja veta mer om dina erfarenheter och 
kunskaper inom området. Detta skulle jag vilja göra genom att intervjua dig 
vid ett tillfälle. Intervjun kommer att ta mellan 15-20 minuter. 
 
Ditt deltagande i kommande intervju är frivillig och du kan närsomhelst 
avbryta. Jag kommer i detta arbete ta hänsyn till de forskningsetiska 
principer som finns. Intervjun kommer att ljudinspelas, men endast för att 
kunna användas i detta forskningsarbete. Ljudinspelningen kommer, efter 
avslutat arbete, att raderas. Intervjun är konfidentiell, vilket betyder att du 
kommer att vara anonym i mitt arbete.  
 
Frågorna till intervjun kommer att mailas till dig någon eller några dagar 
innan intervjutillfället kommer att ske, så att du på bästa sätt kan förbereda 
dig. Jag hör även av mig snarast angående tillfälle för intervju, så att vi 
tillsammans kan boka en tid som passar. Har du några frågor eller 
funderingar är du välkommen att maila mig på adress 
fa222ev@student.lnu.se 
 
Tack för kommande deltagande! 
 
Frida Svanberg  
  

mailto:fa222ev@student.lnu.se
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Bilaga B Intervjufrågor till lärare  

 

Intervjufrågor till lärare i årskurs 4-6 
 
Följande frågor belyser grammatik och grammatikundervisning i ämnet 
svenska. Detta betyder att samtliga frågor belyser svenskundervisning, 
även om det inte står utskrivet i frågorna, och inget annat ämne. Frågorna 
nedan är grundfrågor så under intervjun kan följdfrågor tillkomma vid 
behov och intresse. 
 

1) Hur skulle du definiera begreppen grammatik och 
grammatikundervisning?  
 

- Uppföljningsfråga: vad är din uppfattning om grammatik? 
 

- Uppföljningsfråga: uppskatta hur stor del av svenskämnet som grammatiken 
utgör i din undervisning 
 

2) Hur planerar och genomför du din undervisning i grammatik?  
 

- Arbetar du med grammatik i samband med andra moment i undervisningen (till 
exempel som en del av skrivande, läsning, språkriktighet etc.) eller mer isolerat? 
 
- Har du elever i din klass med annat modersmål än svenska? 

 
 

- Anpassar du i så fall grammatikundervisningen på annorlunda sätt, gentemot om 
du enbart haft elever med svenska som modersmål? 

 
 

3) Vad påverkar hur du undervisar i grammatik? 
 

- Uppföljningsfråga: styrdokument, elevers kunskaper, eget intresse, läromedel etc. 
 

4) Varför ska lärare undervisa i grammatik? 
 

- Uppföljningsfråga: vad, anser du, är det tänkt att grammatikundervisning ska 
tjäna till?  
 

- Varför ska elever lära sig grammatik? 
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