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 Inledning 
 

Utifrån de erfarenheter vi fått under våra tre år på grundlärarprogrammet 4-6, har vi insett att 

det är viktigt för dagens skolor att undervisa sina elever om svensk grammatik. En del av 

eleverna i grundskolan behöver mycket vägledning och stöttning från sina lärare för att de ska 

kunna bli bättre på exempelvis språkets uppbyggnad, ordklasser, bisatser, huvudsatser och 

böjningsformer. Dessutom står det i läroplanen att grundskolelärare ska undervisa sina elever 

i svensk grammatik, eftersom: 

 

Ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får 

tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det 

innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära.  

(Lgr, 2011, s 247). 

Med detta avses att språket är varje individs främsta redskap till att kunna tänka, 

kommunicera med andra och utvecklas. Genom språket kommer varje individ att kunna 

lära sig att yttra känslor, tankar och att förstå på vilket sätt andra människor känner och 

tänker. Genom att eleverna i grundskolan får ett rikt och varierat språk, påverkas deras 

förmåga att begripa och verka i samhället positivt, eftersom olika företeelser som till 

exempel kulturer, livsåskådningar och generationer kommer att mötas i samhället. 

Möjligheten att förstå och verka i samhället påverkas av hur läraren skapar en 

undervisning som ger eleverna chansen att få lära sig att utöka sina kunskaper om hur 

språket är uppbyggt, dess historia och dess normer (Platzack, 1998).  

Dock är det många grundskolelärare som inte undervisar sina elever i grammatik 

eftersom de känner sig osäkra, och inte har tillräckligt med erfarenhet av hur de kan 

undervisa i grammatik. Att lärare inte har tillräckligt med erfarenhet beror på att de inte 

har god kunskap om hur de kan undervisa eleverna om grammatikregler och därför 

väljer de att inte undervisa om det. Detta kan leda till att eleverna påverkas negativt 

(Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013). I Skollagen, kapitel 10, 2§ finns föreskrifter 

om bland annat hur grammatik ska undervisas i grundskolan därför att ’’utbildningen 

ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet’’ (SFS 2010:800). 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
 

När mellanstadielärare undervisar i svensk grammatik händer det att eleverna tappar intresset 

och engagemanget för undervisningen. Strömqvist (1993) förklarar att det beror på olika 

faktorer, som till exempel att eleverna känner att de jämnt måste sitta och lyssna på sina lärare 

och att eleverna jämnt får anteckna vad läraren skriver på tavlan. 

 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskaperna om hur några grundskolelärare varierar 

sitt undervisningsupplägg i svensk grammatik för att skapa en undervisning som fungerar för 

elevernas språkutveckling. Ett annat syfte med studien är att utreda hur några 

grundskolelärare anpassar grammatikundervisningen till elevernas nivå för att kunna göra den 

mer lärorik. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur elever upplever 

grammatikundervisningen i skolan och på vilket sätt eleverna anser att läraren kan göra den 

mer intressant. I denna studie kommer vi att undersöka följande forskningsfrågor: 

1. Hur kan några mellanstadielärare göra undervisningen mer lärorik och intressant för 

eleverna i svensk grammatik? 

2. Hur brukar några mellanstadielärare planera sin grammatikundervisning? 

3. Vad tycker elever om svensk grammatik och på vilka sätt anser de att lärarna kan göra 

grammatikundervisningen mer intressant? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

I uppsatsens andra kapitel presenterar vi en begreppsdefinition av svensk grammatik. Vi 

behandlar även vikten av att kunna svensk grammatik, lärandemiljön i klassrummet, 

nationella styrdokument, deduktivt och induktivt arbetssätt och teoretiskt perspektiv. I tredje 

kapitlet redogörs det för metoder, urval, etiska överväganden, beskrivningar av 

genomföranden och reliabilitet/validitet. I det fjärde kapitlet introduceras uppsatsens resultat 

som är uppdelat i två kategorier: kvalitativ (intervjuer) och kvantitativ (enkäter). I det första 

avsnittet (intervjuer) presenterar vi grundskolelärarnas redogörelser som anknyter till våra 

forskningsfrågor samt studiens syfte, i det andra avsnittet presenterar vi elevernas enkätsvar i 

relation till studiens syfte. I det femte kapitlet förs en diskussion om våra metoder och vi gör 

en analys av våra resultat. I det sjätte kapitlet avslutas studien med en kort sammanfattning av 

temat och framåtblickar för yrkeslivet. 
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 Bakgrund 
 

I detta kapitel ger vi en begreppsdefinition av svensk grammatik. Vi redogör också för 

forskning av relevans för vår studie. 

 

2.1 Svensk grammatik- begreppsdefinition 

 

Enligt Brodow, Nilsson och Ullström (2000) innebär grammatik att man iakttar regler för hur 

både ord och tecken används i ett språk. Grammatik används för att individer ska kunna förstå 

skriftlig och muntlig kommunikation, vilket ger möjligheten att skapa meningsfulla samtal 

med andra människor. I språk är det enligt Dahl (2003) viktigt med två förkunskaper:  

Dels måste man känna till vilka ord det finns i språket och vad de betyder- det vill säga 

ordförrådet, dels måste den som översätter från ett språk till ett annat känna till de skillnader 

mellan språken som vi kallar grammatik  

(Dahl, 2003, s 9).  

Det är viktigt att man känner till skillnaderna mellan två språk, för att kunna översätta 

meningar korrekt. En text kan exempelvis vara en översättning från engelska till svenska. 

Utan förkunskaper om ordförråd och grammatik, kan en felaktig översättning mellan två 

meningar enligt Dahl (2003, s 9) bli på följande sätt: 

 

 

 

 

 

          

Figur 1: Hur språket kan se ut om man bokstavligen översätter en mening från engelska till 

svenska (Dahl, 2003, s. 9).  

 

Anledningen till att översättningen av meningen inte blev lyckad, är att individen inte har 

tillräcklig kunskap om grammatik eller ordförråd. Boström och Josefsson (2006, s. 10) 
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förklarar att grammatik handlar om ”språk och språkförmåga, om språkljud och hur man 

bildar ord och sätter samman dessa till fraser, satser och meningar”. Utifrån grammatiken 

kommer människorna att kunna förbättra sin språkförmåga och kunna bilda rätt 

meningsbyggnad. Med hjälp av ordklasserna blir det möjligt för människor att tala och skriva 

sina texter grammatiskt korrekt för att det ska underlätta förståelsen (Boström och Josefsson, 

2006). Strömqvist (1993) skriver att:  

a) Grammatik är de regler och principer som styr hur man konstruerar ordformer och hur man 

kombinerar dessa till fraser och satser samt de motsvarade reglerna och principer för hur man 

konstruerar betydelse. 

b) Grammatik är beskrivning och eventuellt förklaring av (delar av) (a). 

c) Grammatik är råd, föreskrifter, förbud o. dyl rörande hur man bör konstruera ordformer, fraser och 

satser, samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda.  

(Strömqvist, 1993, s. 24) 

 

2.2 Varför är grammatik viktigt? 

 

Grammatikundervisningen får konsekvenser av stor betydelse för eleverna genom hela livet. 

Det beror på att världen byggs av ord som sätts samman till meningar, vilket underlättar och 

ger möjligheten för människor att kunna kommunicera information till varandra genom att 

använda sig av tal och skrift. Med hjälp av grammatik kan människor få tillgång till nyckeln 

som öppnar språkliga världar, eftersom människor annars inte hade kunnat öppna nya dörrar 

utan grammatiken, vilket hade begränsat förståelsen man har för språkets uppbyggnad 

(Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013). Bolander (2012) fäster uppmärksamheten på att 

elever som går i mellanstadiet måste inse att grammatikundervisningen i skolan är viktig 

därför att eleverna kommer ha stor nytta av grammatiken i sina liv och att språket har en 

avgörande betydelse för vad man förmedlar. Även Brodow, Nilsson och Ullström (2000) 

skriver att genom grammatikundervisningen kommer eleverna lära sig att:  

Grammatiken beskriver språket, den behövs för att förstå vad som är rätt och fel i språket, den 

behövs för att man ska skriva medvetet, den behövs för att man ska diskutera språk och stil i 

litteraturen och den underlättar inlärningen av främmande språk.  

                                                                                    (Brodow, Nilsson & Ullström, 2000, s 38). 
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För eleverna i skolan är det viktigt att kunna använda sig av de kunskaper de får från 

grammatikundervisningarna. Det är viktigt att eleverna kan läsa, skriva och 

kommunicera bra, därför att elevernas framtid avgörs av hur väl man kan kommunicera 

och dessutom hantera språket (Hydén & Rundqvist, 2005). Boström och Josefsson 

(2006, s. 27) hänvisar till Teleman (1991, s. 31) som förklarar att grammatikkunskaper 

är viktiga för eleverna, eftersom det: 

Ibland sammanfattas som ’’det humanistiska argumentet’’. Humanism handlar om människan 

och det som är centralt för oss som människor. Om vi ska förstå oss själva, våra tankar, känslor 

och handlingar måste man nog erkänna att människans språkförmåga och språkanvändning är 

det mänskligas kärna. Eftersom grammatik-språk-systemet-är centralt för språkförmågan är 

grammatikstudier viktiga för den som anser sig vara intresserad av vårt mänskliga varande. 

                                                              (Boström & Josefsson 2006, s. 27 Teleman, 1991, s. 31.) 

Av den anledningen att det finns många ord i ett språk, finns risken att vi får en stor oreda och 

oordning i ordförrådet. Genom att lära sig ordklasser kan eleverna inse att man enklare kan 

förstå sig på ord, få möjlighet att skilja orden åt, sortera orden och även förstå hur orden 

används på rätt sätt. Detta beror på att alla ord i ett språk är verktyg i kommunikation, vilket 

innebär att alla ord fungerar på olika sätt och är namn på olika saker (Eriksson, Grönvall & 

Johansson, 2013). 

Enligt Hydén och Rundqvist (2005) är det genom att eleverna kan få orden i svenska 

kategoriserade och strukturerade, som de förstår att man kan öka sin förståelse av 

språket och förstå hur orden ska användas. Detta leder till att överföringen av muntligt 

tal till andra blir tydlig och förståelig och det kommer dessutom medföra att man förstår 

andra bättre. Grammatik är positivt att kunna ordentligt eftersom det kan leda till att: 

 Eleven kan läsa/skriva bättre. 

 Det går bättre att överföra muntligt tal till andra. 

 Lärare kan enklare kommunicera med eleven. 

 Eleven kan studera/lära sig saker bättre. 
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2.3 Hur planeras grammatikundervisningen?  

 

När lärarna ska undervisa sina elever om svensk grammatik måste de enligt Boström och 

Strzelecka (2012) använda sig av grammatikdidaktik. Med detta påpekade Boström och 

Strzelecka att lärarna måste anpassa sina lektioner till alla elever genom att de tänker på 

följande punkter:  

 Vad är grammatikens innehåll? (Innehållsaspekten). 

 Hur ska innehållet förmedlas till eleverna? (Lärandeaspekten). 

 Varför ska man bedriva grammatikundervisning? (Mål – och syfteaspekten).  

 

När läraren planerar sin grammatikundervisning måste hen ha i åtanke vad i grammatiken 

eleverna ska lära sig, därför att grammatik är ett stort område som innehåller många delar 

såsom exempelvis ordklasser, huvudsatser och bisatser (Boström & Strzelecka, 2012). När 

läraren har bestämt sig för att ha grammatikundervisning om ordklasser kan det bero på att 

eleverna behöver träna på detta moment (”Vad är grammatikens innehåll?”). Boström och 

Josefsson (2006) redogör för den grammatikdidaktiska ”vad-frågan” genom en figur som är 

uppdelad i fyra ringar. Den yttersta ringen består av grammatiska regler som beskriver vad 

språket består av, exempelvis en mening som består av olika ordklasser för att bygga en 

förståelig sats och mening. Cirkeln innanför den yttersta består av nedskriven grammatik och 

det innebär att all grammatikkunskap går att finna i grammatikböcker. Den tredje cirkeln 

består av lärarens grammatiska kunskaper. Den sista och innersta ringen innebär att läraren lär 

eleven om grammatik med hjälp av de grammatikkunskaper läraren själv har. Därefter måste 

läraren tänka på hur innehållet ska kommuniceras till eleverna, vilket kan vara genom att 

läraren först har genomgång om ordklasserna och därefter utför eleverna praktiska övningar 

som till exempel att de ska observera vad som finns i klassrummet och hur olika föremål kan 

relateras till ordklasserna. Detta kan leda till att eleverna kommer att vara aktiva, engagerade 

och intresserade av att vilja lära sig om svensk grammatik (Boström & Strzelecka, 2012). 

Enligt Boström och Josefsson (2006) är det viktigt att läraren tänker på grammatikdidaktikens 

”hur-frågan” genom att tänka på lärostilsteorin. Med detta menar Boström och Josefsson 

(2006) att läraren måste anpassa undervisningen efter elevernas starka sidor samt utifrån deras 

behov. Därför att varje elev har sina egna personliga lärostilar, är det essentiellt att läraren 

begriper hur det på bästa tänkbara sätt går att skapa möjligheter för eleven att kunna 
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koncentrera sig och minnas bättre. Boström och Josefsson (2006) nämner om en lärstilsteori 

som innehåller 20 olika faktorer om hur eleverna stimuleras i sitt grammatiska lärande. Enligt 

Boström och Josefsson (2006) beskrivs dessa lärostilar som:  

 

det sätt som varje individ påverkas av via a) sin direkta omgivning (ljud, ljus, temperatur och 

möbler); b) emotionella faktorer (motivation, uthållighet, ansvar/anpassning och struktur); c) 

sociala faktorer (om man föredrar att lära sig ensam, i par, i grupp, som en del av ett arbetslag, 

med en ledare eller med variation); d) fysiologiska faktorer (intag av föda, tid på dygnet samt 

behov av att röra på sig e) psykologiska faktorer (informationsbearbetning, som kan vara 

analytisk eller holistiskt, samt tankestil, som kan vara impulsiv eller reflekterande) när man lär 

sig nytt och svårt material eller nya färdigheter.   

                                                                                               (Boström & Josefsson, 2006, s. 72) 

Vidare förklarar Boström och Josefsson (2006) att läraren behöver klargöra följande frågor:  

 Var är eleven just nu? 

 Vart ska eleven? 

 Hur ska eleven ta sig dit? 

 

I fasen, ’’var är eleven just nu?’’, måste läraren förklara var eleven befinner sig just nu i 

grammatikområdet. Om en elev till exempel har skrivit en text och blandat ihop plural och 

singular, ska läraren därefter gå vidare till fasen, ’’vart ska eleven?’’, eftersom läraren förstår 

att eleven har svårigheter med singular och plural. Då ska läraren stötta och vägleda eleven att 

arbeta med sina brister, genom att ge eleven övningar på det området eleven behöver 

utveckla, i detta fall att hen blandar singular och plural. I den avslutande fasen, ’’hur ska 

eleven ta sig dit?’’, måste läraren kommunicera med eleven, för att komma fram till hur 

eleven behöver arbeta när hen ska skriva sina texter. Genom att eleven i förhand fått reda på 

vad som behöver förbättras kommer eleven att känna sig motiverad. Utifrån samtalet med 

läraren kommer eleven att förstå hur hen kan undvika att blanda singular och plural. Genom 

att till exempel läsa sin text högt för sin lärare, kan läraren hjälpa eleven att förstå i vilka 

meningar hen har blandat singular och plural.  

 

När läraren kommer till sista fasen, ”varför ska man bedriva grammatikundervisning?”, måste 

läraren övertyga eleverna om hur viktigt det är att lära sig svensk grammatik med hänvisning 

till styrdokumentet (Boström & Strzelecka, 2012).  
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Grammatikdidaktik bidrar till en välplanerad och välstrukturerad undervisning som är 

anpassad för alla elevers behov och förutsättningar, vilket kan resultera i att eleverna blir 

engagerade och delaktiga i undervisningen. Elevernas delaktighet och engagemang ger dem 

en positiv inställning till att vilja lära sig om svensk grammatik (Boström & Strzelecka, 

2012). 

 

2.4 Lärandemiljö i klassrummet 

 

När läraren har grammatikundervisning är det enligt Bhushan (1985) viktigt att ha en god och 

stimulerande lärandemiljö där eleverna både känner sig trygga och bekväma med varandra i 

klassrummet. Detta förklarar Bhushan (1985), kan ske genom att eleverna: visar respekt för 

varandra, att läraren tar hänsyn till elever som har funktionshinder, att eleverna kan ha 

inflytande över lärarens undervisning, att det finns upphängda broschyrer på grammatiken 

såsom till exempel beskrivningar av ordklasserna och att läraren ser till att alla elever är 

delaktiga. När eleverna befinner sig i en sådan stimulerande lärandemiljö där de har 

inflytande över undervisningen och respekterar varandra, vill eleverna lära sig (Bhushan, 

1985). Även Kveli (2014) har betonat att en stimulerande lärandemiljö där eleverna känner 

sig trygga, leder till att eleverna presterar bättre och blir delaktiga i undervisningen. 

Skolinspektionen (2010, s.9) har nämnt att lärandemiljön är en viktig faktor i lärarens 

undervisning, för ”om läraren visar tolerans för elevers skilda åsikter, respekterar och visar 

intresse för elevernas idéer och låter dem vara med och påverka, gynnar det dessutom att 

motsvarande attityd utvecklas hos eleverna.” 

Vikten av att eleverna och lärarna visar respekt och tar hänsyn till varandra och att eleverna 

får inflytande över undervisningen styrks dessutom av Eriksson, Grönvall och Johansson 

(2013, s. 39) som skriver: ’’Tyngdpunkten ligger på tanken att lärande sker i ett socialt 

sampel. Då påverkar också den omgivande miljön och kulturen vad barnet lär sig eller blir 

intresserad av’’. Den ökade kunskapen ska enligt Eriksson, Grönvall och Johansson (2013) 

ske genom interaktion med omgivningen. Hos eleverna finns ett inre behov och även en 

strävan som gör att de får lust till lärandet. Det som sker ihop med läraren eller en erfaren 

klasskamrat, kommer hen småningom kunna göra själv. Detta menar Eriksson, Grönvall och 

Johansson (2013, s. 39) kan ’’innebära att från det sociala lärandet går barnet alltmer mot ett 
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individualiserat och självständigt lärande’’. När eleven interagerar med lärare och andra 

elever i den omgivande lärandemiljön, utvecklas kommunikationen och dessutom 

intelligensen.   

 

2.5 Nationella styrdokument 

 

Styrdokumenten innehåller verksamhetens värdegrund, uppdrag och mål och till sist riktlinjer 

för arbetet som varenda skola måste följa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt 

under sin skolgång. Samtidigt ska skolan vara en trygg plats för alla elever. 

I läroplanen tas begreppet grammatik inte upp, men däremot är den starka betoningen på 

grammatikkunskaper ändå tydliga. I kursplanen står det att ”undervisningen ska också bidra 

till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för 

andra människor” (Lgr 11, s.247). Även Skollagen nämner att ” utbildningen ska utformas så 

att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger 

till grund för fortsatt utbildning. (SFS 2010:800, kap 10, § 2). Detta innebär att läraren måste 

genom undervisningen förklara för sina elever hur viktigt det är att kunna svensk grammatik, 

för att eleverna ska kunna inse vikten av att kunna tala korrekt med andra och för att det inte 

ska ske några missuppfattningar mellan varandra. Därför står det i läroplanen att eleverna 

måste kunna ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Lgr 11, s.248). 

Anledningen till detta är att olika språk har varierande struktur och normer och utifrån 

språkets struktur kommer eleverna att kunna lära sig att skapa en korrekt meningsbyggnad 

som underlättar kommunikationen med andra människor.  

Dessutom står det i läroplanen att eleverna som går i mellanstadiet måste lära sig ”språkets 

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

böjningsformer och ordklasser” (Lgr 11, s.249). Detta innebär att det är lärarens skyldighet att 

lära eleverna om exempelvis ordföljd i svensk grammatik, för att de ska kunna inhämta 

kunskaper så att de kan använda rätt meningsbyggnad i både huvudsatser och bisatser.  
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2.6 Deduktivt och induktivt arbetssätt i 

grammatikundervisningen  

 

Deduktivt arbetssätt innebär att läraren går igenom ett område, exempelvis grammatik och 

förklarar reglerna i exempelvis singular/plural och hur eleverna ska tillämpa reglerna. 

Motsatsen till deduktivt arbetssätt är induktivt arbetssätt, som till exempel innebär att läraren 

visar några exempel. Därefter får eleverna själva komma fram till hur reglerna ska tillämpas i 

exemplen som delats ut. Här nedan redovisas några exempel på deduktivt och induktivt 

arbetssätt. 

Boström och Josefsson (2006) har nämnt att det är viktigt att lärarna använder sig av IT i sin 

undervisning om grammatik för att bevara elevernas motivation. Lärarna kan använda sig av 

IT som redskap i sin undervisning som hjälpmedel i sin genomgång. Detta kan ske genom att 

lärarna utnyttjar sig av olika IT-funktioner såsom PowerPoint och visar till exempel olika 

filmer om språkregler. Detta deduktiva arbetssätt menar Boström och Josefsson (2006) hjälper 

eleverna att förstå lärarens genomgång och få en översiktlig bild över området som läraren går 

igenom. Även Tornberg (1997, s. 112-113) menar att, när läraren använder sig av deduktivt 

arbetssätt i sin undervisning, innebär det att läraren går igenom grammatiken direkt och 

exempelvis använder sig av tavlan och digitala verktyg som hjälpmedel för att förklara hur 

vissa regler fungerar för sina elever.   

När läraren använder ett deduktivt arbetssätt kan läraren därefter fortsätta med ett induktivt 

arbetssätt. Detta induktiva arbetssätt innebär, enligt Boström och Josefsson (2006, s. 97) att 

det är ’’en upptäckandeväg för eleverna. De upptäcker själva generaliseringar och 

grammatiska regler med utgångspunkt i t.ex. texter, meningar och konstruktioner.’’ På så vis 

förklarar Boström och Josefsson (2006) att eleverna kommer att få chansen att bli mer aktiva i 

sitt arbete och mer ansvarstagande för sin egen utveckling och inlärning. Dessutom nämner 

Tornberg (1997, s. 112-113) att när läraren använder sig av ett induktivt arbetssätt i sin 

undervisning innebär det exempelvis att läraren efter sin genomgång kan skriva några frågor 

på tavlan. När läraren gör detta får eleverna en bra möjlighet att kunna berätta om hur de tror 

reglerna fungerar i en viss mening, och samtidigt får läraren en bättre bild av elevernas 

förståelse. Tornberg (1997) anser att det är viktigt att läraren använder sig av båda 

arbetssätten i sina lektioner, för att eleverna ska lära sig att kunna reflektera och samtidigt bli 



 15 

bättre på att analysera och resonera. Samtidigt hävdar Boström och Josefsson (2006) att 

läraren kommer att få sina elever intresserade, motiverade och engagerade till att vilja lära sig 

svensk grammatik med hjälp av lärarens vägledning och stöttning i sin undervisning när 

läraren använder sig av IT. 

 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

 

Utvecklingspsykologen Vygotskij visade stort intresse för utvecklingen av skolbarns tänkande 

och språk. Lundgren, Säljö och Liberg (2010, s.187) förklarar att, ’’för Vygotskij- och den 

sociokulturella traditionen (liksom för pragmatismen)- har det mänskliga språket en 

särställning som medierande redskap. Vygotskij refererar till språket som redskapens 

redskap’’. Med detta syftar Vygotskij på att, när människor kommunicerar med varandra är 

det positivt, eftersom de kan organisera sin omvärld med hjälp av språkliga begrepp. Enligt 

Eriksson, Grönvall och Johansson (2013), bygger elevernas växande kunskaper på att det sker 

genom socialt samspel, vilket innebär att läraren bör utnyttja det i sin grammatikundervisning. 

Eleverna ska få genomföra grammatikuppgifter tillsammans, få kommunicera verbalt och 

dessutom ha ett socialt samspel med läraren både verbalt och skriftligt. I det sociokulturella 

perspektivet förklarar Vygotskij (i Rieber och Robinson 2004) att kommunikationen med 

andra skapar oss tänkande människor. De unga eleverna i skolan blir, enligt Rieber och 

Robinson (2004), en del av kulturens och landets sätt att se och få en uppfattning om den 

värld som är omkring dem, eftersom det är i barndomen som språket bemästras och utvecklas 

starkt med stöd av kommunikationen och interaktionen de har med dem i sin närhet. 

Vygotskij nämner (i Rieber och Robinson 2004) dessutom att barnet måste få utvecklas på två 

nivåer: 

 Den sociala nivån (interpsykologi: Mellan människor). 

 Den individuella nivån (intrapsykologi: I eleven). 

För eleverna i skolan ska kommunikationen först ske med läraren och klasskamraterna 

(interpsykologi) och sedan bearbetas, bevaras och utvecklas i barnets tänkande 

(intrapsykologi) för att, enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2010), kunna utveckla sitt språk 

och därmed förbättra sin grammatik. När människor tänker och kommunicerar, används 
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kulturella redskap för att få en förståelse och för att dessutom kunna analysera omvärlden. Det 

kulturella redskapet kan förklaras i Vygotskijs triangel (se figur 2). 

 

Figur 2: Vygotskijs triangel i sociokulturella perspektivet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010, 

s. 186). 

I Vygotskijs tringel finner vi ett förhållande mellan stimulus och respons. Detta innebär att 

andra levande varelser reagerar omedelbart på något. Detta kan exempelvis iakttas hos en 

hund som i sin reaktion på att se mat (stimuli) frigör saliv i munnen (respons). För människor 

är det annorlunda. Det är med det kulturella redskapet människor får en förståelse för och kan 

analysera omvärlden. Detta innebär enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2010) att människor 

inte upplever världen direkt (stimuli), däremot i omvägar, med stöd utav det medierande 

redskapet. När det gäller lärande och utveckling i Vygotskijs sociokulturella perspektiv, ligger 

vikten på att eleverna förbättrar sina kunskaper. Kunskaper är enligt Rieber och Robinson 

(2004) hur eleverna tar till sig förmågor (medierande redskap) som att läsa, skriva, räkna, 

resonera abstrakt och lösa problem. Mediering innebär att folk använder sig av redskap eller 

verktyg för att kunna begripa sig på omvärlden och utföra handlingar i den. Det språkliga 

redskapet kan dessutom förklaras vara intellektuellt/mentalt, vilket är viktigt att tydliggöra 

och inte istället missförstå det som att vara något fysiskt. I ett språkligt redskap ligger vikten, 

enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2010), på att eleverna blir kunniga i svenska språket, och 

kan utveckla det genom exempelvis grammatiken som läraren undervisar om för att kunna 

vara en del av samhället. Eleverna får genom det medierande redskapet möjlighet att utveckla 

grammatikkunskaperna, genom den kommunikation och samverkan som förekommer mellan 

läraren och eleverna.  
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 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för planeringen av våra kvalitativa och kvantitativa metoder. I detta 

kapitel redogör vi för våra metodval och hur vi insamlat och analyserat vårt material. Vi 

behandlar även studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

3.1 Metodval 

 

När kvalitativa metoder används, kan det enligt Holme och Solvang (1997) ge den som gör en 

studie exempelvis av skolans verksamhet bättre förutsättningar att sätta sig in i den 

professionella lärarens uppfattningar och undervisningssituationer. För att få djupare 

förståelse för hur läraren kan få elevernas intresse och engagemang valde vi därför en 

kvalitativ metod, nämligen intervjun. Enligt Bryman (2011) kan kvalitativa metoder ge 

undersökarna svar på frågorna hur, vad och varför. Detta gav oss motivet till hur vi kunde få 

våra frågor besvarade, som till exempel hur den professionella läraren kan göra för att ge alla 

elever tillräcklig stöttning. När läraren är professionell och har många års erfarenhet i yrket, 

betonar Holme och Solvang (1997) att det ger undersökaren bättre möjligheter att förstå det 

som ska undersökas. Det gav oss inspirationen till att reda ut hur den professionella och 

erfarna lärarens undervisningsupplägg ser ut i dennes grammatiska lektioner i svenskan. Det 

går enligt Holme & Solvang (1997) att med kvalitativa metoder reda ut varför ett visst 

beteende kan iakttas när eleverna undervisas under en lektion. Vi resonerade exempelvis om 

varför eleverna tråkas ut och deltar i undervisningen med lågt intresse, och om detta påverkar 

lärarens sätt att planera sin grammatikundervisning. Vi blev genom detta intresserade av att ta 

reda på hur läraren planerar sin grammatikundervisning.  

Vi har även valt att göra enkätundersökningar och i dessa ville vi reda ut hur eleverna tycker 

att lärarna bör göra för att grammatikundervisningen ska bli mer intressant och levande än till 

exempel att göra övningar i grammatikböcker. Enligt Bryman (2011) kan den kvalitativa 

metoden inte helt ersätta den kvantitativa metoden, eftersom det endast går att intervjua ett 

fåtal personer, medan enkätundersökningar ger möjlighet att fråga många fler. Om man inte 

får informationen från alla tillfrågade, blir kvalitativa metoder enligt Bryman (2011) icke 

representativa/lämpliga för stora populationer. Fler blir inblandade i de frågor vi vill få 
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besvarade i vår studie, genom att vi även utnyttjar oss av kvantitativa metoder. I 

enkätundersökningen har vi formulerat tre öppna frågor och två fasta svarsalternativ som 

eleverna ska besvara. Bryman (2011) har påpekat att det är viktigt att ha med öppna frågor när 

man utformar en enkätundersökning, därför att det ger mer uttömmande svar och olika 

synvinklar från elevernas perspektiv.  

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en kvantitativ metod vara mycket effektiv tidsmässigt 

vilket hänger samman med möjligheten att samla in en stor mängd information på kort tid. 

Dessutom går det att få frågorna besvarade av en stor population genom att enkelt dela ut 

enkätformuläret online. Istället för att få frågorna besvarade av ett fåtal elever genom 

intervjuer, går det istället att få information av ett stort antal elever digitalt genom 

webbenkäter. Vidare nämner Holme och Solvang (1997) att enkäter upplevs mycket mindre 

upprörande och oroväckande för eleven, därför att intervjuer med en eller flera vuxna kan 

upplevas nervöst. Istället får eleverna verkligen möjligheter att besvara frågorna bekvämt, och 

ofta är enkäter dessutom inte svåra att analysera. Dessa beskrivningar gav oss tillräcklig 

medvetenhet om att vi kunde skapa en enkätundersökning som är anpassad till elevernas nivå 

och som skulle ge oss positiva resultat från många deltagare. 

 

3.2 Urval 
 

Vi har valt att utföra denna studie i årskurs 6 och har, som nämnt i avsnitt 3.1, använt oss av 

både kvalitativa (intervjuer) och kvantitativa metoder (enkäter). Valet av mellanstadielärare 

för intervju och valet av våra klasser i enkätundersökning gjordes av rektorn. Dessa två 

mellanstadielärare arbetade och samarbetade på samma skola, hade svenska som sitt ämne 

och hade tagit sin lärarexamen år 2012. Rektorn ville även se vilka klasser som var 

tillgängliga och hade möjlighet att besvara vår enkätundersökning. Patel och Davidson (2011) 

skriver att det är viktigt att informanterna som man intervjuar blir utvalda av skolans rektor 

och utifrån tillgänglighet, vilket kan leda till bekvämlighetsurval. I vår studie har vi kallat 

mellanstadielärarna för lärare 1 och 2, för att kunna urskilja svaren de gav oss under intervjun 

och även kunna skydda deras identiteter.  

 

Det var 74 elever som besvarade vår enkätundersökning. Anledningen till att vi genomförde 

vår enkätundersökning i årskurs 6 var att eleverna i den årskursen blir undervisade mycket om 
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grammatik. I läroplanen anges det att dessa elever måste kunna böjningsformer och 

huvudsatser/bisatser när de har gått ut årskurs 6, för att eleverna ska kunna bygga upp en 

mening som går att förstå och undvika missuppfattningar. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

De intervjufrågor som vi ställde till mellanstadielärarna gällde hur grammatikundervisningen 

bedrivs och planeras av läraren för att undervisningen ska vara meningsfull. Med hjälp av 

våra forskningsfrågor som var utgångspunkten för vår intervju blev det möjligt för oss att få 

kunskap om lärarnas tankesätt och perspektiv kring vår uppsats. De anpassningar som vi 

gjorde när vi formulerade intervjufrågorna utgick från studiens syften, kring lärarens 

planering och genomförande av undervisningen samt framåtblickar. 

Vi anpassade enkätundersökningen till elevernas nivå och formulerade frågorna på ett sådant 

sätt att de skulle förstå. Vi ville dessutom att enkätfrågorna skulle handla om deras 

förkunskaper och vad som ligger i deras intresse i exempelvis fråga 3 (se bilaga 2). Vi ville 

exempelvis på fråga fyra få svar på frågan på vilket sätt eleverna lär sig bäst om svensk 

grammatik och där svarsalternativen var: konkreta material, skapa en broschyr, stimulerande 

miljö och samarbeta med varandra. Anledningen till att vi valde att ha konkreta material som 

svarsalternativ var att grammatiklektioner för det mesta brukar ligga på en abstrakt eller 

teoretisk nivå. När lektionerna är abstrakta kan det leda till att en del av eleverna får 

svårigheter att förstå lärarens genomgång. Genom att läraren använder sig av konkreta 

material som exempelvis att eleverna ska samla in föremål som tillhör ordklassen substantiv, 

kommer eleverna att bli engagerade och öka nyfikenheten på lärarens övningar. När läraren 

använder sig av konkreta material kommer hen att få möjligheten att ge sina förklaringar 

kring genomgången en konkret grund.  

 

Genom att eleverna får skapa exempelvis en broschyr, kan de bli intresserade av att diskutera 

med varandra om vad broschyren ska innehålla vad gäller grammatik. Om eleverna 

exempelvis tillsammans har valt att ha med ordklasserna i broschyren, är det positivt att de 

kan beskriva ordklasserna i den. Broschyren kan sättas upp på väggen, vilket ger eleverna 

möjligheten att återvända till det som de är osäkra på vad gäller ordklasserna.  
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Syftet med att skapa en stimulerande miljö för att främja elevernas lärande kring 

grammatiken, bygger på att läraren får möjligheten att behålla viss kontroll över 

undervisningen genom att läraren exempelvis tillsammans med sina elever kommer överens 

om klassregler för att det ska motverka störande beteenden i klassrummet. När läraren har en 

stimulerande lärandemiljö kommer eleverna att bli inspirerade till att genomföra sina 

uppgifter. 

 

Anledningen till att vi valde att ha ’’samarbeta med varandra’’ som svarsalternativ är att 

samarbete ger eleverna möjligheter att kommunicera och diskutera med varandra. Eleverna 

kommer att dela med sig av sina kunskaper till varandra, och detta är ett bra arbetssätt för dem 

att kunna komplettera varandra och tillsammans uppnå målen.  

När vi hade formulerat både intervjufrågorna och enkätfrågorna skrev vi ett informationsbrev 

som riktades till elevernas vårdnadshavare. Vi presenterade vilka vi var och förklarade vårt 

syfte med vår uppsats. Därefter skickade vi informationsbrevet till lärarna via mejl så att de 

kunde skriva ut det till elevernas vårdnadshavare.  

 

3.4 Genomförande och insamlat material 

 

Intervjusamtalet genomfördes samtidigt med två mellanstadielärare och tog upp till 60 

minuter. Anledningen till att intervjusamtalet gjordes samtidigt med båda lärarna var att de 

kunde förklara sina uppfattningar bättre kring sina grammatikundervisningar för att skapa mer 

av ett samtal. I intervjun deltog vi båda två eftersom det gav oss bättre möjlighet att kunna 

stötta varandra, som exempelvis att ställa följdfrågor. I intervjun förklarade lärarna hur man 

lägger upp undervisningen och vad de har för inställning till grammatik. Intervjun spelades in 

via röstinspelare. 

 

Vårt insamlade material bearbetades på olika sätt, eftersom vi satte in enkätsvaren som vi 

hade fått i pappersform i en digital webbenkät, för att det skulle bli enklare för oss att 

generalisera elevernas svar. När vi fick svar från båda lärarna om vilka dagar och tider vi 

skulle kunna genomföra både intervjun och enkäterna (se bilaga 1 och 2), skrev vi ut 

enkätfrågorna som eleverna fick svara på i pappersform. Anledningen till detta var att slippa 

besvären med teknologin som till exempel nätverks- och inloggningsproblem för att komma 
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in på datorn. Vi delade ut 80 enkäter som besvarades utav 74 elever och vi var båda 

närvarande när enkäten besvarades. De resterande sex eleverna ville inte besvara vår 

enkätundersökning av olika skäl.  

 

3.5 Analysmetod 

 

För att analysera intervjun lyssnade vi på den ett antal gånger för att kunna förstå hur lärarna 

tänker och tycker angående intervjufrågorna. Under uppspelningen antecknade vi ner de 

viktiga aspekterna kring våra intervjufrågor, vilket medförde att det inte fanns behov av en 

fullständig transkribering av intervjumaterialet.  Intervjufrågorna utgjorde grunden för 

kategoriseringen av svaren för att vi ska kunna uppnå studiens mål och få våra 

forskningsfrågor besvarade. Lärarna hade inte alltid en tydlig struktur i det de sade vilket 

medförde att vi icke fick relevanta svar kring våra frågor. När vi intervjuade 

mellanstadielärarna utgick vi från frågorna i nummerordning 1-4 (se bilaga 1).  

Enkätsvaren bearbetades genom att vi satte in elevernas enkätsvar i den digitala webbenkäten 

för att få fram olika diagram och kunna få en helhetsbild, som till exempel om man tittar i 

fråga 1: ’’Jag identifierar mig som’’, där eleverna kunde välja mellan svarsalternativen 

man/pojke och kvinna/flicka. I fråga 4: ’’På vilket sätt tycker du att du lär dig bäst om svensk 

grammatik?’’ hade vi svarsalternativ som eleverna kunde välja mellan konkreta material, 

skapa en broschyr, stimulerande miljö och samarbeta med varandra. Dessutom hade vi även i 

fråga 6 ett svarsalternativ som gav oss ett resultat i stapeldiagram, där frågan var ’’Välj en 

siffra om vad du anser om svensk grammatik’’. De resterande enkätfrågorna var i löpande text 

och dessa var i fråga 2: ”Vilka tankar får du när din lärare eller en bekant till dig säger ordet 

grammatik?”, fråga 3: ”Varför är det viktigt att lära sig om svensk grammatik?” och fråga 5: 

”Vad anser du att din lärare kan göra för att grammatikundervisningen ska bli mer intressant 

och levande i klassrummet?”. Anledningen till att vi hade dessa frågor är att de är breda och 

vi ville få fram hur eleverna tänker och tycker om grammatik, eftersom alla elever tänker och 

tycker olika sätt. Enkätfrågorna utgjorde alltså grunden för kategoriseringen av svaren. 
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3.6 Reliabilitet och validitet  
 

I en studie finns ett stort fokus kring om arbetet genomförs på ett tillförlitligt och pålitligt sätt, 

vilket i så fall skulle betyda hög reliabilitet och validitet.  

 

Reliabilitet, som enligt Bryman (2011) är ett annat ord för tillförlitlighet, utnyttjas mest i 

kvantitativa metoder. Genom kvantitativa och kvalitativa metoder i forskningen, används 

olika sorters alternativ av datainsamlingar. Enligt Bryman (2011) är det i alla de olika 

alternativen av datainsamlingarna, som man vill få en förståelse för hur väl det man vill mäta 

blir mätt. Det är då reliabiliteten används för att förklara hur väl datainsamlingen fungerat, 

eftersom det är viktigt att rätt sorts data samlas in på ett tillförlitligt sätt. För att vi skulle få en 

tillförlitlig datainsamling av våra enkäter, satte vi in elevernas svar digitalt vilket resulterade i 

exakta diagram- och stapelsvar. För att tillförlitligheten skulle bli korrekt i intervjuerna, valde 

vi att spela in dem (Bryman, 2011). 

 

Validitet betyder enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 76) att ’’ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som ska mätas (att mäta rätt sak)’’. Vi anser att vår studie har hög validitet, av den 

anledningen att svaren vi fått från vår kvantitativa undersökning säger något om det som 

utredningen avser att svara på. Validiteten i vår intervjuundersökning är mera osäker än 

enkäten, men trots att det är svårt att mäta validitet i intervjuundersökningar kunde vi ändå 

uppfylla syftet. För att höja både validitet och reliabilitet hade det varit önskvärt med en större 

studie.   

 

3.7 Etiska överväganden  

 

I vårt arbete har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer 

vilka är:  

 Informationskravet. 

 Samtyckeskravet. 

 Konfidentialitetskravet. 

 Nyttjandekravet.  
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I Vetenskapsrådets (2011)  etiska principer innebär informationskravet och samtyckeskravet 

att en undersökning ska genomföras frivilligt och om någon är minderårig ska 

vårdnadshavarnas godkännande krävas. Vetenskapsrådet (2011) betonar dessutom att det i 

informationskravet ingår att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.”. Därför skrev vi ett informationsbrev till 

vårdnadshavarna som skickades en vecka innan. Vi skulle besöka skolan för att genomföra 

både intervjun och enkäterna. I informationsbrevet presenterade vi oss själva kort och 

förklarade syftet med vår studie för att vårdnadshavarna skulle vara medvetna om vad för 

slags enkät deras barn skulle besvara. Därför krävde vi ett godkännande från föräldrarna för 

att deras barn skulle kunna medverka i vår enkätundersökning i grammatik. Innan vi delade ut 

enkätfrågorna i pappersform presenterade vi oss själva kort och vad syftet med vår 

undersökning var. Därefter nämnde vi även om vilka villkor som gällde för deras deltagande: 

 Att eleverna svarar på enkätfrågorna individuellt.  

 Att deras deltagande är frivilligt.  

 Att deras namn anonymiseras.  

 Att deras svar används i lärandesyfte till vårt arbete.  

 Att alla svar rivs när arbetet är avslutat. 

 

Vi utgick utifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska princip konfidentialitetskravet, som innebär 

att ”personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

Utifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska princip förklarade vi för grundskolelärarna och 

eleverna om deras rättigheter, och därefter fick vi deras medgivande till att delta i 

undersökningen. Dessa rättigheter var att både grundskolelärarnas- och elevernas namn samt 

även namnet på verksamheten skulle vara anonyma i vårt arbete. Dessutom fick ingen lyssna 

på samtalet som vi spelade in via röstinspelaren och svaren som eleverna skrev på enkäterna 

förutom vi själva. För att uppfylla konfidentialitetskravet låste vi in enkätsvaren i ett skåp för 

att ingen obehörig ska komma åt det. 

 

I Vetenskapsrådets (2011)  etiska princip innebär nyttjandekravet att ”uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.’’, därför nämnde vi för 

grundskolelärarna att inspelningen används i lärandesyfte i vår studie och därefter raderas.  
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 Resultat 
 

I detta kapitel redogör vi för resultaten från både intervjuerna och enkäten. 

 

4.1 Intervju 

    

Vid intervjun med mellanstadielärarna ställde vi följande fråga: ”Hur ser ditt 

undervisningsupplägg ut i dina lektioner i svensk grammatik?”. Lärare 1 förklarade att hens 

undervisningsupplägg brukar innehålla både praktiska och teoretiska uppgifter. I teoridelen 

brukar hen använda sig av en bok som heter ”Språklära” där läraren väljer ut några övningar 

till eleverna som till exempel ordklasser och bestämd/obestämdform, för att eleverna ska 

utvecklas och bli bättre på grammatik. I praktikdelen nämnde läraren att eleverna får säga ett 

substantiv som börjar på bokstaven s. Exempelvis, om en elev säger ”sudd”, ska nästa elev ta 

över med den bokstav ordet sudd slutar på. På det här viset ansåg läraren att eleverna lär sig 

grammatik på ett lustfyllt sätt där eleverna kommer att vara engagerade och kreativa i 

undervisningen. 

 

Lärare 2 nämnde att hans/hennes undervisningsupplägg i grammatiklektioner brukar bestå av 

teori- och samarbetsövningar. Först brukar hen ha en genomgång om exempelvis 

singular/plural och därefter brukar hen låta eleverna samarbeta med varandra. Anledningen 

till detta var att eleverna lär sig bäst genom att samarbeta och diskutera med varandra. När 

eleverna lär sig att samarbeta förbättrar de sina kognitiva förmågor. Lärare 2 förklarade under 

intervjun att hen även brukar ha ett minitest för sina elever i slutet av lektionen. Läraren 

påstod att anledningen till detta är att hen vill kontrollera hur mycket av kunskaperna eleverna 

har fått med sig från genomgången. Lärare 2 poängterade att hen behöver uttrycka sig på flera 

olika sätt om eleven ska hänga med i genomgången och speciellt om eleven utifrån ett 

minitest visar att hen inte har fått tillräcklig förståelse från genomgången. 

 

Den andra frågan som vi ställde till mellanstadielärarna var följande: ”Hur brukar du planera 

din grammatikundervisning?”. Lärare 1 och 2 brukar planera sin grammatikundervisning 

utifrån elevernas behov genom att de tänker på de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

När man utgår från elevernas behov blir det enklare för lärarna att kunna ge ett bra motiv till 
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varför eleverna behöver bli bättre på grammatik när de ska skriva sina svenska texter. Lärare 

1 och 2 förklarade även att de brukar planera sina grammatiklektioner utifrån vad som står i 

kursplanen i svenska, eftersom båda lärarna samarbetar och arbetar på ett likartat sätt. 

 

Vår tredje fråga till mellanstadielärarna var: ”Hur kan du göra så att 

grammatikundervisningen blir mer intressant och lärorik för eleverna?”. Lärare 1 nämnde 

under intervjun att man som lärare måste ha en positiv inställning till området, därför att det 

återspeglar sig i elevernas inställning. Lärare 1 nämnde att hen ibland själv kan ge en negativ 

syn på grammatiken. I intervjun förklarade lärare 1 att en grammatiklektion ska innehålla 

praktiska saker som till exempel att eleverna ska observera vad som finns i skolan som kan 

relateras till ordklasserna. Genom att eleverna gör uppgiften i par ges de möjlighet att 

utveckla sitt kognitiva tänkande och de kommer också att förbättra sina grammatikkunskaper. 

Dessutom påpekade lärare 1 under intervjun att hen använder sig av en bok som heter 

’’Veckans ord’’. Lärare 1 nämnde att ’’Veckans ord’’ är en bok som är användbar för att 

eleverna ska lära sig på ett lustfyllt sätt och samtidigt lära sig att stava rätt, bli bättre på 

bindeord, utöka sina kommunikativa förmågor och bli bättre på att rimma ord. 

 

Lärare 2 nämnde att man kan använda sig av IT i sin undervisning och exempelvis visa olika 

filmer som handlar om grammatik, för att göra grammatikundervisningen intressant och 

lärorik. Detta kan exempelvis vara Grammatikbolaget, som läraren tycker är ett positivt 

företag som gjort att man kan arbeta med ordklasserna på ett lekfullt och intressant sätt, för att 

fånga elevernas intresse att vilja lära sig om svensk grammatik. Hen ansåg även att 

lärandemiljön i grammatikundervisningen är viktig för att eleverna ska förstå att det är tillåtet 

att svara fel utan att man behöver skämmas för det, eftersom man lär och utvecklar sig hela 

tiden. 

  

Den fjärde och sista frågan till mellanstadielärarna var: ”Elever som inte uppnår 

kunskapskraven i detta område, hur brukar du göra för att hen ska kunna uppnå det?”. 

Lärare 1 och 2 nämnde att eleverna inte får ett betyg på detta område utan att man måste titta 

på helheten, eftersom eleverna bland annat skriver mycket, exempelvis noveller. Lärarna 

nämnde att man ser hur eleverna ligger till i grammatiken utifrån elevernas texter. Samtidigt 

är det även viktigt att ge sina elever formativ återkoppling för att de ska bli medvetna om 

vilka grammatiska fel de gör och som de ska åtgärda och inte upprepa, vilket kan ske genom 

att eleverna till exempel samarbetar med varandra. Detta samarbete menade lärare 1 och 2 
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sker genom att eleverna som har gjort grammatiska fel vad gäller exempelvis singular/plural 

och bestämd/obestämd form, ska sitta med varandra i mindre grupper och åtgärda sina brister. 

Samtidigt sitter elever som exempelvis blandar tempus i sina texter i en egen grupp och 

åtgärdar sina brister tillsammans. Lärare 1 och 2 tog upp att läraren går omkring till 

smågrupperna för att hjälpa till och stötta dem medan eleverna samarbetar med sina och 

åtgärdar varandras brister. Båda lärarna samarbetar och arbetar på ett likartat sätt. 

 

4.2 Enkät 

 

När vi utformade vår enkätundersökning till eleverna löd vår första fråga på följande sätt: 

”Jag identifierar mig som”. Denna fråga innehöll två svarsalternativ som eleverna kunde välja 

mellan: kvinna/flicka och man/pojke. Det var 74 elever som deltog och besvarade vår 

enkätundersökning (se diagram 1), men det var tyvärr sex elever av dem som inte var 

intresserade av att svara på vår enkätundersökning. Det man dessutom kan se i diagram 1 är 

att det var mest kvinnor/flickor som deltog i undersökningen. Av diagrammet framgår att 73 

procent av informanterna var kvinnor/flickor. 

 

Diagram 1: Identifiering av kön. I diagrammet ser man deltagarna i procentform och vilket 

kön de tillhörde. 

  

Vår andra fråga löd på följande sätt: ”Vilka tankar får du när din lärare eller en bekant till dig 

säger ordet grammatik?”. Svaren på denna öppna fråga visade att tjugo elever skrev att de 

brukar få positiva tankar som till exempel att det är roligt och spännande när de hör ordet 

grammatik. Fyrtiofem av eleverna skrev att de brukar få negativa tankar som till exempel att 
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det är ett tråkigt och ointressant område när de hör ordet grammatik, medan nio av eleverna 

skrev att de brukar tänka på olika ordklasser, böjningsformer, huvudsatser och bisatser när de 

hör ordet grammatik. 

 

Tredje frågan i vår enkätundersökning till eleverna löd på följande sätt: ”Varför är det viktigt 

att lära sig om svensk grammatik?”. När vi sammanställde elevernas enkätsvar märkte vi att 

40 av eleverna svarade att det är viktigt att lära sig om svensk grammatik, för att kunna 

språkets uppbyggnad och att sätta ihop ord korrekt till en mening, så att det blir grammatiskt 

korrekt och så att det inte ska uppstå missförstånd när man talar eller skriver sina texter. 34 av 

eleverna svarade negativt om grammatiken. Dessa elever angav att grammatiklektionerna 

bestod av ändlösa skrivuppgifter och att de upplevde det som tråkigt.  

 

Vår fjärde fråga löd: ”På vilket sätt tycker du att du lär dig bäst om svensk grammatik?”. På 

denna fråga hade vi olika svarsalternativ där eleverna fick välja ett av svaren: konkreta 

material, skapa en broschyr, stimulerande miljö och samarbeta med varandra. Utifrån 

elevernas svar på vår enkät visade det sig att det var 48,6 % som tyckte att de lär sig bäst när 

eleverna samarbetar med varandra. 33,8 % av eleverna tyckte att de lär sig bäst när de 

använder sig av konkreta material. 16,2 % valde att de lär sig bäst genom att de har en 

stimulerande miljö. 1,4 % av eleverna valde att de lär sig bäst när de skapar broschyrer. Det 

som är viktigt med tolkningen av diagram 2 är att eleverna valde: ’’samarbeta med varandra’’ 

och ’’konkreta material’’ som svar på frågan om hur de lär sig bäst om svensk grammatik. 

 

 

Diagram 2: Elevernas svar på frågan hur de lär sig bäst om svensk grammatik.  
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Den femte frågan var ställd på följande sätt: ”Vad anser du att din lärare kan göra för att 

grammatikundervisningen ska bli mer intressant och levande i klassrummet?”. När vi 

sammanställde elevernas enkätsvar visade det sig att 39 av eleverna tyckte att läraren borde 

använda sig av IT i sin undervisning, i form av olika filmer som handlar om grammatik. 28 av 

eleverna ansåg att läraren borde ha en positiv inställning till grammatik när hen ska undervisa 

sina elever och berätta syftet och målet med att lära sig svensk grammatik. 10 av eleverna 

tyckte att läraren ska använda sig av samarbetsövningar där eleverna rättar varandras texter, 

för att de tycker att de på det viset kommer att få en stor möjlighet att kunna reflektera och 

samtidigt dela med sig av sina egna erfarenheter till varandra och därigenom bli bättre på 

grammatik. 

 

Vår sjätte och sista fråga var: ”Välj en siffra om vad du anser om svensk grammatik?”. Denna 

fråga kunde eleverna besvara genom att välja en siffra från 1-5, där alternativ 1 var att svensk 

grammatik är viktigt/roligt/lätt medan det i alternativ 5 är oviktigt/tråkigt/svårt. Sex av 

eleverna valde alternativ 1 (se diagram 3) och tyckte att svensk grammatik är 

viktigt/roligt/lätt. Fjorton av eleverna valde alternativ 2 och tyckte att svensk grammatik är 

ganska viktigt/roligt/lätt. 16 av eleverna valde alternativ 3 och tyckte att svensk grammatik 

varken är viktigt/roligt/lätt eller oviktigt/tråkigt/svårt. Tre av eleverna valde alternativ 4 och 

tyckte att svensk grammatik är ganska oviktigt/tråkigt/svårt. De resterande 35 eleverna valde 

alternativ 5 och ansåg att svensk grammatik är oviktigt/tråkigt/svårt. Det som är viktigt med 

diagrammet är att det var många elever med 47,3% som ansåg att grammatik är 

oviktigt/tråkigt/svårt. 

 

Diagram 3: Elevernas syn på grammatiken angivet i procentform. 
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4.3 Sammanfattning av resultaten 
 

Under intervjun med mellanstadielärarna nämndes det att de gör sitt yttersta för att eleverna 

ska ändra sin syn på grammatiken och samtidigt kunna utveckla sitt svenska språk. Detta kan 

ske genom att lärarna väljer ut några övningar som eleverna behöver träna på för att kunna 

förbättra sina grammatikkunskaper. Lärarna tyckte även att det har lett till att eleverna har 

mött många komplicerade grammatiska begrepp som är svåra att begripa när de har 

genomgång av grammatik. När eleverna möter ord som är komplicerade tappar de 

koncentrationen och motivationen till att vilja lära sig svensk grammatik. Men lärarna ansåg 

att eleverna kommer att ha stor nytta av orden de möter, när eleverna kommer upp i högre 

nivåer och får kommentarer av sina lärare om vad eleverna behöver åtgärda i sina texter.  

 

En sammanfattning av enkätsvaren visar att det var många elever som ansåg att svensk 

grammatik var ett tråkigt, svårt, ointressant och komplicerat område att lära sig, vilket har lett 

till att eleverna har tappat engagemang och motivation till att vilja lära sig svensk grammatik.  

 

 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi våra metoder och resultat. I slutet av kapitlet sammanfattar vi våra 

metod- och resultatdiskussioner. 

 

5.1 Metoddiskussion: Intervju  
 

Vi intervjuade två mellanstadielärare som hade svenska som sitt ämne och hade tagit sin 

lärarexamen år 2012. Vi intervjuade dem samtidigt och de svarade ungefär med likadana 

förklaringar på våra intervjufrågor. Om vi hade fått möjligheten att göra om intervjun skulle 

vi samtala med lärarna enskilt för att ge dem chansen att få tala utifrån sitt perspektiv. När två 

lärare sitter tillsammans och blir intervjuade finns risken att man ger liknande svar som 

kollegan bredvid. Vi märkte att det fanns några frågor vi skulle ha formulerat annorlunda, för 

att vi skulle kunna få ett bättre svar utifrån deras perspektiv. Vi kunde exempelvis på fråga 3: 

’’Hur kan du göra så att grammatikundervisningen blir mer intressant och lärorik för 

eleverna?’’, ha formulerat frågan på ett annorlunda sätt: ’’Hur kan du stimulera dina elever 
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under en grammatiklektion, för att kunna skapa nyfikenhet och koncentration sig under 

lektionen?’’, för på det viset skulle vi antagligen ha fått bättre svar från lärarnas synvinkel. 

 

5.2 Metoddiskussion: Enkät 

 

Anledningen till att vi använt oss av kvantitativ datainsamlingsmetod som enkäter är att vi vill 

få en tydlig bild av vad eleverna tycker om svensk grammatik. Enkätsvaren kunde delvis 

redovisas i form av diagram och staplar, vilket var positivt för vår studie då det stärkte 

validiteten. När vi utformade vår enkätundersökning var frågorna formulerade på ett sätt som 

vi antog var anpassat till elevernas nivå. Eleverna som medverkade i vår enkätundersökning, 

kunde välja mellan fyra svarsalternativ på fråga 4: konkreta material, skapa en broschyr, 

stimulerande miljö och samarbete med varandra. Det visade sig att våra svarsalternativ var 

svåra för eleverna att förstå. Anledningen till detta var att svarsalternativen inte var anpassade 

till elevernas nivå, vilket ledde till att de inte kunde förstå svarsalternativen på grund av sina 

brister i ordförråd. Vi kunde observera att eleverna ofta räckte upp händerna för att ställa 

frågor till oss om vad vissa ord och begrepp betydde, och ville få dem förklarade mer 

förenklat än hur de var skrivna. I läroplanen står det att eleverna i årskurs 6 måste ha ett gott 

ordförråd för att kunna förstå skrivna texter och även kunna kommunicera för att göra sig 

förstådda i tal/skrift. Trots svårigheterna att förstå alternativen fick vi ändå många bra svar, 

men däremot kunde vi inte ställa några följdfrågor till eleverna genom en skriftlig enkät.  

 

I sista frågan i enkätundersökningen använde vi siffrorna 1-5 som eleverna kunde välja 

mellan. Siffran 1 representerade viktigt/roligt/lätt, medan siffra 5 var oviktigt/tråkigt/svårt. 

Men vi anser att eleverna blev vilseledda i den frågan. Det blir ett dilemma för den elev som 

tycker att grammatik är viktigt (men samtidigt svårt), eftersom det inte fanns några alternativ 

däremellan i svarsalternativen 1-5. Därför skulle vi ha gjort om frågan och haft med flera 

svarsalternativ. Vi upplevde att vi hade fått in mer information från elevernas perspektiv med 

fler frågor i enkätundersökningen. Om vi skulle göra om undersökningen skulle vi kontakta 

olika skolor i regionen för att kunna dela ut våra enkäter digitalt till lärarna för att därigenom 

öka möjligheten att få flera svar från eleverna angående vad de tycker om grammatiken. 
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5.3 Resultatdiskussion: Intervju 
 

Genom att vi ställde första frågan: ”Hur ser ditt undervisningsupplägg ut i dina lektioner i 

svensk grammatik?”, visade det sig att lärare 1 använder sig av både teoretiska och praktiska 

genomgångar. Lärare 2 använder sig av teori- och samarbetsövningar och en minitest innan 

lektionen tar slut. Genom att läraren använder sig av samarbetsövningar kommer eleverna att 

utvecklas och bli bättre på svensk grammatik som till exempel att eleverna kommer att utöka 

sitt ordförråd genom att lära sig betydelsen av grammatikens specifika begrepp. Det sociala 

samspelet eleverna emellan, gynnas av att de utvecklar grammatikkunskaperna. Enligt 

Boström och Josefsson (2006) tycker 13 procent av eleverna i deras undersökning om att 

prestera bäst genom att arbeta ensamma om de tillåts att få göra det. Resten av eleverna 

behöver däremot samarbetsövningar för att nå positiva resultat och för att kunna förbättra 

grammatikkunskaperna. Vidare förklarar Boström och Josefsson (2006) att 

samarbetsövningarna låter eleverna prestera bäst, när de vet att de har likadana intressen och 

dessutom är jämlika. Detta går att underlätta med olika sorters samarbetsövningar för 

eleverna, genom att läraren till exempel skriver en text som innehåller ordklasserna verb, 

substantiv och adjektiv. Därefter kan eleverna sitta ner två-och-två för att samarbeta och 

stryka under orden som tillhör respektive ordklass. På så vis anser vi att eleverna kommer att 

stärka sin förståelse kring ordklasserna, genom att lära sig vilka regler som finns om 

ordklasserna i svensk grammatiken. Eleverna ska dessutom få möjligheten till att få arbeta 

med sina egna skrivna texter, därför att det ett utmärkt sätt att ha grammatikundervisning som 

är baserad på elevernas texter. När eleverna samarbetar med varandra får de större möjlighet 

att kunna lösa sina skoluppgifter, de kan dela med sig av sina egna erfarenheter och samtidigt 

komplettera varandra.  

Motivet till varför läraren använder sig av ett minitest innan lektionen avslutas är att det ger 

läraren en bra översikt över elevernas förståelse av genomgången, och läraren blir medveten 

om vilka områden som vållar problem. Med den informationen kan läraren gå igenom 

området ytterligare med eleverna, där hen uttrycker sig på ett varierande sätt för att eleverna 

ska kunna hänga med och förstå detta område. 

Vår andra fråga i intervjun var: ”Hur brukar du planera din grammatikundervisning?”. Lärare 

1 och 2 svarade att de brukar utgå från elevernas behov och använda sig av de tre didaktiska 

frågorna som är: vad, hur och varför med hänvisning till kursplanen/styrdokumenten när de 
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planerar sin grammatikundervisning. Vi anser att det är viktigt att lärarna utgår från elevernas 

behov och startar på den nivå där eleverna befinner sig. Exempelvis, om majoriteten av 

eleverna har svårt med bestämd- och obestämd form, ska läraren undervisa sina elever om 

detta för att eleverna ska kunna utvecklas. Undervisningen ska planeras så att man utgår från 

elevernas starkaste sidor och anpassar metoderna efter dessa. Enligt Boström och Josefsson 

(2006) är det utifrån lärstilsteorin som eleverna mest kan utveckla sina grammatiska 

kunskaper, eftersom de får möjligheten att dra nytta av sina lärstilspreferenser genom den. 

Med detta menas det att läraren drar nytta av elevernas individuella styrkor och behov, vilket 

läraren i sin tur kan använda sig av i sin grammatikundervisning och planera utifrån.  

Vi finner även att lärarna behöver strukturera sin undervisning på ett välplanerat sätt som är 

anpassat för alla elever, när lärarna använder sig av de tre didaktiska frågorna. Detta för att 

eleverna ska få en känsla av att de duger eller att de inte ska känna sig utanför, eftersom det är 

lärarnas skyldighet att undervisa sina elever i grammatik och göra dem delaktiga i 

grammatikundervisningen. Anledningen till detta nämnde Boström och Strzelecka (2012) är 

att alla elever är annorlunda och lär sig grammatik på olika sätt, och dessutom måste läraren 

anpassa undervisningen till elevernas nivå. En del elever lär sig bäst genom att de samarbetar 

med andra i teoretiska övningar, medan andra elever gör det genom att titta på filmer eller 

göra praktiska moment. Läroplanen nämner att läraren ska hitta uppgifter till eleverna, som 

till exempel ’’olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar’’ (Lgr, 2011, s. 249). Även 

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) förklarar att det inte kommer att finnas en metod som 

passar alla elever, utan läraren är tvungen att planera metoderna så att de är anpassade 

individuellt.  

Vår tredje fråga i intervjun var: ”Hur kan läraren göra så att grammatikundervisningen blir 

mer intressant och lärorik för eleverna?”. Lärare 1 förklarade att hen använder sig av en bok 

som heter ’’Veckans ord’’. Lärare 2 nämnde att man måste använda sig av IT i sin 

undervisning och att lärandemiljön i klassrummet ska vara trivsam och trygg för alla elever. 

Vi anser att lärare 2 hade ett svar som är intressant att ta upp i resultatdiskussionen därför att 

grammatik måste sättas i ett sammanhang, genom att läraren först har en genomgång kring ett 

område i grammatik. Läraren kan därefter använda övningar om det området som hen haft 

genomgång i och därpå använda sig av IT som redskap för att visa olika filmer som handlar 

om det området som läraren haft undervisning i. När läraren visar filmer leder det till att det 

blir mer lustfyllt att lära sig svensk grammatik. När eleverna använder sig av IT får de en 
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större möjlighet att använda sig av stimulerande program som till exempel ClaroRead & Stava 

Rex1, och dessutom inläsningstjänster där eleverna kan lyssna på texter istället för att läsa 

själva. Boström och Josefsson (2006) har förklarat att läraren kan sätta igång lektionen, 

genom ett deduktivt och därefter induktivt arbetssätt. Detta innebär att läraren i början har 

genomgång och analyserar grammatikområdet verbalt med eleverna, och där läraren förklarar 

vilka grammatiska regler som gäller för det aktuella området i (deduktivt). Läraren kan 

därefter skapa några meningar som eleverna får lösa på egen hand, för att eleverna ska kunna 

finna regeln i det området som läraren haft genomgång i början (induktivt). Dessutom anser vi 

även att lärandemiljön i klassrummet ska vara stimulerande där eleverna känner sig trygga 

med varandra, respekterar varandra och vågar säga fel. När eleverna har en sådan 

lärandemiljö medför det att de trivs och samtidigt får vara delaktiga i undervisningen. 

Bhushan (1985) har betonat att lärandemiljön i klassrummet måste vara stimulerande, för att 

den ska kunna ge eleverna en bra känsla och för att de ska känna sig hörda och respekterade 

av sina klasskamrater. 

 

5.4 Resultatdiskussion: Enkät 

 

Vår andra fråga i enkätundersökningen var: ’’Vilka tankar får du när din lärare eller en bekant 

till dig säger ordet grammatik?’’. Det gav oss resultaten att 20 elever tyckte att det var ett 

intressant ämne, men samtidigt var det 45 av eleverna som tyckte att grammatiklektionen gav 

dem en negativ upplevelse. Anledningen till att många elever tyckte att det var ointressant var 

att de upplevde grammatiklektionerna som abstrakta, och det gjorde att lektionerna kändes 

jobbiga och svåra. Enligt Rieber och Robinson (2004) är eleverna svaga i sitt svenska språk i 

ung ålder, vilket leder till att termer och begrepp är svåra att förstå för eleverna i årskurs 4-6. 

Vi tycker att när läraren har haft teoretiska genomgångar kan hen därefter använda sig av 

praktiska övningar, vilket ger eleven möjligheter att träna på det som läraren har gått igenom. 

Josefsson och Boström (2006) nämner att när läraren först har genomgång och därefter 

praktiska moment kommer eleverna att öka sina kunskaper i området som läraren undervisar 

om. Rieber och Robinson (2004) betonar att om grammatiken ska bli intressant är det av vikt 

                                                   
1 ClaroRead är ett talprogram som läser texten till eleverna. Stava Rex är ett stavningsprogram som eleverna kan 

använda sig av för att kontrollera sitt skrivande. 
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att lärarens undervisning innehåller praktiska övningar, och inte bara en skrivbok med en 

massa skrivuppgifter. I de praktiska övningarna kan eleverna få samarbeta med varandra och 

få sina arbetsuppgifter gjorda på ett mer lustfyllt sätt. Det är enligt Rieber och Robinson 

(2004) med praktiska övningar läraren kan skapa en mer lärorik lektion, där 

undervisningsmetoderna är varierade. I den lärarledda undervisningen kan läraren planera 

lektionerna så att eleverna tvingas samarbeta i till exempel praktiska övningar, något som 

läraren också ska uppmuntra. 

Nästa fråga löd på följande sätt: ’’Varför är det viktigt att lära sig om svensk grammatik?’’. 

Det var, enligt enkätsvaren, viktigt för eleverna att ta svensk grammatik på stort allvar, och att 

det är viktigt eftersom varje individ måste kunna skriva ner och sätta ihop orden så att texten 

som produceras går att förstå. Ingen ska behöva missförstå det som en annan person vill 

kommunicera. Genom grammatik lär sig människor att använda språket och använda det för 

att förstå både en skriven text såväl som en muntlig med andra för att felfritt kunna 

kommunicera information med andra personer. Man måste ha gott ordförråd och dessutom få 

hjälp av de grammatiska regler som finns för språket. Genom att läraren tillsammans med sina 

elever läser olika böcker får de en bra möjlighet till att utveckla sig i svenska språket och 

samtidigt kommer eleverna att få möjligheten till att förmedla det som man vill få sagt och 

förstå vad samtalspartnern vill förklara. Hydén och Rundqvist (2005) klargör att 

kommunikation är en enormt viktig grund för varenda individ i ett samhälle, eftersom det går 

att byta både tankar och idéer med varandra.  

 

Vår sista fråga var: ”Välj en siffra om vad du anser om svensk grammatik?”. Majoriteten av 

eleverna som var 47,3% ansåg att grammatiken är ett tråkigt och ointressant område. Vi 

upplevde att detta resultat var överraskande, och detta anser vi kan bero på att elevernas 

attityd till grammatiken var negativ samt att eleverna möter svåra ord som till exempel 

huvudsats och bisats. Detta har medfört att eleverna inte förstått och därför tappat intresset för 

undervisningen. Det är viktigt att eleverna får lära sig specifika benämningar och begrepp, 

och det är genom att läraren förklarar vad de begreppen betyder samt hur de kan användas i 

praktiken. På så vis får eleverna chansen att förstå varför det är bra att kunna begreppen i 

fortsättningen. Josefsson och Boström (2006) har påpekat att eleverna inte ska behöva få en 

dålig uppfattning om grammatikundervisningen, för grammatik är en nyckel som eleverna kan 

använda sig av i det vardagliga livet och göra sig förstådd genom när de pratar med folk i sin 
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omgivning. Många elever har den åsikten att grammatik är tråkigt, meningslöst och oviktigt 

som enligt Eriksson, Grönvall och Johansson (2013) beror på: 

 

att man inte kan se den praktiska tillämpbarheten, att man själv saknar kunskaperna och därmed 

inte heller förstår hur användbar den är, att man har negativa upplevelser själv från 

grammatiklektioner i skolan, eller att grammatiken känns som ett mekaniskt och förelagt sätt att 

kategorisera språket som inte överensstämmer med bilden av språket som levandekreativ och 

föränderligt. Om man som lärare och vuxen har en sådan inställning, är det naturligt att barnen 

tar över det synsättet och blir negativt inställda redan från början.  

                                                                                            (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013, s.15) 

Vi tycker även att det är viktig att lärarna skapar en god arbetsmiljö i 

grammatikundervisningen, därför att eleverna måste uppleva att den är viktig. Detta kan ske 

genom att läraren exempelvis har upphängda broschyrer, praktiska övningar, 

samarbetsövningar och ett strukturerat undervisningsupplägg. På så vis känner eleverna sig 

mer motiverade att lära sig grammatik och förbättra sina grammatikkunskaper. Med god 

grammatik kan eleverna enligt Josefsson och Boström (2006) begripa reglerna och på vilket 

sätt både ord och tecken används i svenska. Viktigast är enligt Josefsson och Boström (2006) 

att eleverna får lära sig förstå både kommunikation i tal och i skrift.  

 

5.5 Sammanfattning av metod- och 

resultatdiskussion  

 

Genom intervjun med mellanstadielärarna fick vi studiens frågeställningar besvarade genom 

att lärarna förklarade att det är viktigt att använda sig av både praktiska moment och 

teoretiska genomgångar, om grammatikundervisningen ska bli mer lärorik. Utifrån detta får 

eleverna en överblick över vad som är tänkt att undervisas om. Lärarna ansåg båda att det är 

viktigt med teorier, samarbetsövningar och dessutom minitest, därför att eleverna lär sig 

samarbeta med varandra, och samtidigt får lärarna en översiktlig bild av elevernas kunskaper. 

Utifrån vår studie har vi fått kunskap om att båda mellanstadielärarna utgår från elevernas 

behov och använder sig av den didaktiska triangelns frågor Vad? Hur? Varför? 

Undervisningen måste planeras så att den utgår från elevernas starkaste sidor och dessutom 

ska metoderna anpassas efter dessa. Lärarna ska även ha en positiv inställning till 
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grammatiken, då den smittar av sig på eleverna. Skulle läraren vara negativ är sannolikheten 

stor att eleverna också blir det. Lärarna beskriver vikten av att använda sig av IT och 

stimulerande lärandemiljö i grammatikundervisningen, för att få eleverna att känna sig 

motiverade och engagerade på lektionerna. 

Det material vi använt oss av har gett oss möjligheten att kunna få våra frågeställningar 

besvarade, genom intervjun med mellanstadielärarna och enkätundersökningen med eleverna i 

årskurs 6. Eleverna ansåg att svensk grammatik måste tas på allvar, därför att det är viktigt att 

kunna språkets uppbyggnad och kommunicera tydligt med andra individer. Vi fick utifrån 

materialet veta att eleverna lär sig bäst genom att de får samarbeta med sina klasskamrater och 

att grammatiklektioner också gärna kan innehålla IT- inslag i undervisningen. Detta ger 

eleverna variation i undervisningen, när de tittar på olika videoklipp som handlar om 

grammatik, vilket leder till att deras inlärning blir mer lustfylld och motiverande. 

 

 Avslutning 
 

Vår studie har gett oss insikten att det är viktigt att man som lärare har goda både 

grammatiska och didaktiska kunskaper. Den inställning som läraren förmedlar i klassrummet 

återspeglar sig ofta hos eleverna. Dessutom behöver lärarna tänka på sin undervisningsform 

för sina elever och göra några förändringar i sin undervisning när något inte fungerar, så att 

eleverna kan öka sin förståelse för hur undervisningen är organiserad. Dessutom vill vi betona 

att lärarna behöver ge eleverna möjligheten att kunna påverka på lärarens undervisning, 

eftersom eleverna kan dra nytta av sina individuella styrkor och behov i val av 

lärostilspreferenser och socialt samspel. Vi ser också att det är viktigt att lärare får 

kompetensutveckling i grammatikområdet, för det skulle ge eleverna en större möjlighet att 

bli motiverade och förbättra sina kunskaper. Avslutningsvis vill vi poängtera att det är 

essentiellt att lära sig svensk grammatik, eftersom det är viktigt att man kan göra sig förstådd 

och även förstå vad andra vill framföra i en diskussion. Därför vill vi poängtera att det vore 

bra med vidare studier av hur grammatikundervisning genomförs i skolan. 
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Bilaga 1: Intervju 

1. Hur ser ditt undervisningsupplägg ut i dina lektioner i svensk grammatik? 

2. Hur kan du göra så att grammatikundervisningen blir mer intressant och lärorik för 

eleverna? 

3. Elever som inte uppnår kunskapskraven i detta område, hur brukar du göra för att hen 

ska kunna uppnå det? 

4. Elever som inte uppnår kunskapskraven i detta område, hur brukar du göra för att hen 

ska kunna uppnå det? 
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Bilaga 2: Enkät 
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Bilaga 3: Informationsbrev 

 


