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Abstract
This essay aims to generate understanding for todays grammar teaching in the early grades.
Through base in previous research, I intend in this work to seek understanding of what affects
the grammar development and its impact on education. I investigate in this essay teacher's
approach to grammar and how it affects the incidence of grammar teaching.
Work empiricism consists of qualitative research interviews and a survey with the
intention to present a broad picture of grammatical meaning.
Regarding to the informants that are involved in the investigation, I have deliberately chosen
teachers from different generations to find reflections of their own education and how it
influenced their view of grammar.
My study shows that teachers acquire greater part of teaching about language
functional side compared to the form of the language.
The teachers who participated in the survey indicated that the language functional side
priority by reason that the more responds to students' learning needs and promotes a desire to
learn through meaningful for the student.
Teachers' views on grammar and its impact on education was shown by the study to be quite
individual and based on the teacher's own experiences.
Therefore, could not this study present a clear picture of the teacher's definition of grammar.

Keywords : grammar, traditional teaching , writing instruction
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Sammandrag
Mitt arbete syftar till att generera förståelse för dagens grammatikundervisning. Genom att
utgå från tidigare forskning avser jag i detta arbete att söka förståelse för vad som inverkar på
grammatikens utveckling samt dess konsekvenser på undervisningen. Jag undersöker i
föreliggande uppsats lärarens förhållningssätt till grammatik samt hur det påverkar förekomst
av grammatik i undervisningen. Arbetets empiri utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer
samt en enkätundersökning med avsikt att redovisa en bred bild av grammatikens mening.
Beträffande informanter som deltar i undersökningen har jag medvetet valt lärare ur skilda
generationer för att söka efter speglingar av deras egen skolgång samt hur det präglat deras
syn på grammatik.
Min undersökning visar att lärare tillägnar större del av undervisningen åt språkets
funktionella sida jämfört med språkets form. Lärarna som deltog i undersökningen angav att
språkets funktionella sida prioriterades av anledningen att den mer svarar mot elevernas
kunskapsbehov samt främjar en lust att lära via meningsfullhet för eleven. Lärarnas syn på
grammatik samt dess påverkan på undervisningen visade sig genom undersökningen vara
tämligen individuell och grundas på lärarens egna erfarenheter. Med anledning av det kunde
inte denna undersökning presentera en entydig bild av hur lärare definierar grammatik.

Nyckelord: grammatik, traditionell undervisning, skrivundervisning.
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1. Inledning
Språkundervisning har genom historien setts som det mest betydelsefulla skolämnet (Liberg
& Säljö 2011, s. 253). Enligt läroplanens (Skolverket 2011a) övergripande mål fastställs
skolans ansvar att ”varje elev ska ges kunskap att använda det svenska språket i tal och skrift
på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011a, s. 13).

Läs- och skrivkunskaper är

avgörande för kunskapsutvecklingen i samtliga skolämnen och är därmed nyckeln för goda
studieresultat (Liberg & Säljö 2011, s. 233ff.). Kursplanen (Skolverket 2011b) i svenska
betonar i sin syftesbeskrivning vikten av språkkunskaper eftersom att ” ha ett rikt och varierat
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts”(Skolverket 2011a, s. 222).
Skolan och undervisningen präglas starkt av traditioner samt normer som tar ursprung i
skolans historia. Det är med anledning av det väsentligt att skapa förståelse och kunskap om
vår historia för att förstå vad som styr vår undervisning idag (Nilsson & Längsjö 2005, s. 5-7).
Språkundervisningen har starka rötter i den så kallade formaliserade undervisningen där
läraren förmedlade den ”absoluta kunskapen”, vilket eleverna sedan återskapade med
korrekthet (Nilsson & Längsjö 2005, s. 5-7). Särskilt skrivundervisningen präglades av
abstrakta övningar där de grammatiska färdigheterna tränades tills eleverna via automatik
behärskade god handstil, regler för rättstavning samt språkliga strukturer (Liberg 2006, s. 133140). Liknande undervisningsmetoder strider numera mot vår mer relativa kunskapssyn där
funktionaliteten av språket står i fokus (Liberg 2006, s. 133). I linje med den moderna
utvecklingen av skolan förändras undervisningen vilket bland annat resulterat i att
grammatiska kunskaper likställts med den traditionella skolan och därför upplevs av många
som förlegad (Nilsson & Längsjö 2005, s. 99).
Dock kvarstår det faktum att behovet av kunskapen inte är förändrad och att elever
inte uppnår effektiv skrivning utan goda grammatiska kunskaper (Blomqvist & Wood 2006, s.
47ff.). I läroplanen (2011) anges tydligt att grammatiska kunskaper, språkets struktur samt
uppbyggnad skall ingå i svenskundervisningen (Skolverket 2011a, s. 233). I kursplanens
(2011) centrala innehåll tydliggörs grammatikens roll i termer som, handstil, alfabetisk
ordning, stavningsregler samt språkets struktur samt uppbyggnad (Skolverket 2011a, s. 233).
Dock tydliggör kursplanens kommentarsmaterial att kunskapsområdena i det centrala
innehållet ”ej bör behandlas som separata arbetsområden” (Skolverket 2011b, s. 10-11). I
kunskapskraven för årskurs 3 i svenska betonas även grammatikens roll, där eleven via
undervisningen ska utveckla kunskap i att,
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skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt
och frågetecken samt stava ord som eleven ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära
texter (Skolverket 2011a, s. 227).

De grammatiska kunskaperna är grundläggande för att uppnå god skriv- och läsförmåga och
utgör därför en given roll i svenskundervisningen. Som blivande lärare anser jag att det är
viktigt att utveckla förståelse för grammatikens innebörd samt betydelse för elevernas
språkutveckling.

1.1 Syfte samt frågeställning
Jag syftar i mitt arbete att söka samband mellan lärarens syn på grammatik samt förekomsten
av grammatik i undervisningen för årskurs 1-3. Genom att använda kvalitativa
forskningsintervjuer avser jag att undersöka lärares uppfattningar av grammatikens innebörd,
betydelse samt funktion. För att uppnå validitet i mitt resultat syftar jag även till att söka
informanternas definition samt förståelse av grammatik. Med avsikt att teckna en mer
representativ bild av grammatikens roll i dagens undervisning kompletteras den kvalitativa
forskningsintervjun med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod.

Mina frågeställningar är följande:
Hur definierar lärare grammatik?
Vilken syn har lärare på grammatik?
Har lärarens förhållningssätt gentemot grammatik inverkan på dess roll i undervisningen och i
så fall hur?
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1. Teori samt tidigare forskning
I följande kapitel redovisas grammatikens historiska utveckling samt dess roll i
svenskundervisningen. Definition av grammatik samt dess betydelse för övrig språkinlärning
redovisas genom hänvisning till relevanta pedagogiska teoretiker. Genom presentation av
tidigare

forskning

sammanfattas

även

vad

som

påverkar

organiseringen

av

svenskundervisningen där grammatikens roll synliggörs.

2.1 Teoretisk utgångspunkt

Skolans historia samt traditioner speglas i undervisningen samtidigt som moderna influenser
sätter sin prägel. Det är emellertid problematiskt att förutspå hur utvecklingen kommer att ske,
vad som sållas bort eller vad som konserveras. Det vi kan och bör ta lärdom av är vår historia,
dock bör kunskap om dåtida perspektiv samt förhållningsramar vägas in i förståelsen. För att
uppnå arbetets syfte anlägger jag ett pragmatiskt perspektiv. Enligt pragmatismen är
sanningen den kunskap människor praktiserar i sin vardag (Liberg & Säljö 2011, s. 173-184).
Jag utgår från den pragmatiska teorin eftersom den överensstämmer med min tanke om att
lärares synsätt speglas i organisering av undervisningen.
Framträdande pragmatisk teoretiker inom skola och utbildning är John Dewey (18591952) vars teorier influerat den svenska skolan under 1900-talet. Enligt Dewey skall
undervisningen spegla elevernas vardagliga behov samt även deras behov som blivande
demokratiska samhällsmedborgare (Liberg & Säljö 2011, s. 173-184). Med Deweys teorier i
åtanke söker jag i litteraturen stöd för slutsatsen att behovet av grammatiska kunskaper är
nödvändiga för elevens kunskapsutveckling såväl som i vuxenlivet. Genom litteraturen samt
tidigare forskning söker jag för uppsatsen en fruktbar definition av grammatik samt dess
betydelse för undervisningen.

1.2 Definitioner av centrala begrepp

Uttrycket grammatik kommer ifrån det antika Grekland med betydelsen läran om alfabetisk
skrift. Grammatik har under historien utvecklats och fått en allt bredare innebörd (Liberg
2006,s. 27). Den grammatik vi möter i dagens svenskundervisning kan definieras som den
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formella sidan av språkinlärningen, vilket innefattar bland annat stavning, meningsbyggnad,
interpunktion samt ordböjningar. I språkets formella sida ingår vanligtvis även handstil
(Nilsson & Längsjö 2005,s. 99). Uppdelningen i funktionell respektive formell språkinlärning
grundas i skilda föreställningar om hur inlärning effektivast bedrivs (Malmgren 1996, s.
55ff.). Enligt Malmgren (1996 s. 55ff.) kännetecknas funktionell språkinlärning av att man
behandlar ämnet i sin helhet samt där undervisningen syftar till meningsfull inlärning i
autentiska sammanhang. I en formaliserad inlärning bearbetas ämnet uppdelat i olika
fragment som sedan byggs ihop till en helhet (ibid.). Malmgren (1996 s. 55ff) liknar
formaliserad inlärning med simundervisning eftersom man inte kan simma förrän man först
automatiserat alla separata delar.
Enligt Malmgren (1996 s. 55ff.) skiljer sig inte inlärningsprocessen för språk från annan
typ av inlärning utan bör behandlas likadant. Trots att vår tids läroplan Lgr11 (Skolverket
2011a) syftar till en funktionell syn på språk menar Liberg (2006 s. 27) att formaliserade
undervisningsmetoder fortfarande är vanligt förekommande. Med anledning av den antika
Grekiska definitionen av grammatikens betydelse kallar vi idag exempelvis ljudningsmetoder
för grammatiskt läsande och skrivande (Liberg 2006, s. 27). Enligt Liberg (2006 s. 27) utgör
den grammatiska förståelsen ett tekniskt stöd i läsning och skrivning. I skolan talar man om
syftet att förmedla grundläggande färdigheter i språk.
Enligt Liberg & Säljö (2010 s. 236-237) är det väsentligt att reda ut definitionen av
grundläggande färdigheter. Det är enligt Liberg & Säljö (2010 s. 236-237) en politisk samt
ideologisk syn som påverkar vår definition vilket tydliggörs av variationer mellan länder samt
i historiska jämförelser. Skriv- och läsförmåga ses inte i alla delar av världen som en
grundläggande färdighet för befolkningen. Vem som förväntas erövra kunskapen eller har
rättigheter till den utgör även variationer (Liberg & Säljö 2010, s. 236-237). I den svenska
skolan ses rättigheten till läs- och skrivkunnighet som en självklarhet, dock framgår varierade
tolkningar av begreppet grundläggande färdigheter (ibid). I den traditionella skolan
definierades läskunskaper som korrekt avkodning av kristna texter. I skriften utgjorde korrekt
grammatisk användning de grundläggande färdigheterna (ibid). Enligt Liberg & Säljö (2010 s.
237-240) ser vi idag en bredare definition av vad grundläggande färdigheter innebär samt
vilket behov kommande generation har av språkkunskaper.
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1.3 Svenskundervisningens historiska utveckling

Enligt Nilsson & Längsjö (2005 s. 5) är dagens skola starkt påverkad av vår historia samt
undervisningstraditioner. Det är med anledning av det relevant att fördjupa sig i skolans
historia för att öka vår förståelse för nuet (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 7). Genom kunskap
och förståelse för vår historia och tradition kan vi göra medvetna val, om vilka traditioner vi
vill konservera till nästkommande generation eller frigöra oss ifrån (ibid). Det svenska folket
var i jämförelse med andra länder, tidigt ett läsande folk. Redan på 1600-talet talades det om
allmän läskunnighet. Det dröjde dock intill mitten på 1800-talet innan majoriteten av
befolkningen var läskunnig och först till slutet av 1800-talet innan befolkningen generellt var
skrivkunnig (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 27-29). Kyrkans kontroll samt styrning av
undervisningen avspeglades i läsundervisningens syfte, dvs. att förmedla den kristna tron och
den rena läran (Lundgren & Säljö 2011, s. 43-45). Vid införandet av den allmänna skolan
1842 lärde sig eleverna först att läsa, medan skrivundervisningen kom därefter (Nilsson &
Längsjö, 2005, s. 27-29).
Denna ordning i vilken färdigheterna lärs ut präglar enligt Nilsson & Längsjö (2005 s.
27-29) undervisningen än idag. Särskilt fokus låg på läsundervisning där den kristna tron
förmedlades, otolkad samt okritiserad (ibid). Skrivundervisningen ansågs ge eleverna en mer
aktiv roll vilket på den tiden inte var förenligt med synen på eleven och dess behov. Med
anledning av det kom skrivundervisningen att ges mindre utrymme i undervisningen (ibid).
Även under större delen av 1900-talet gavs läsningen större utrymme än skrivningen (ibid).
Enligt Nilsson & Längsjö (2005 s. 46-47, 51) dominerade övningar av tekniska färdigheter,
såsom

välskrivning

med

korrekt

pennfattning

samt

skrivställning

den

tidiga

skrivundervisningen. I undervisningen ingick även övning av rättskrivning samt grammatik.
Fritt skrivande förekom dock inte (ibid). Först när eleverna behärskade god handstil samt
kunde stava korrekt ansågs de vara goda skribenter (ibid).
Den var först vid införandet av läroplanen U19, år 1919 som språkets funktionella sida
uppmärksammades (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 48-49). Förändringar i skolans praktik tar
dock tid och de formella övningarna kom att dominera undervisningen trots läroplanens
betoning på funktionalitet. En prydlig handstil och korrekt stavning fortsatte att gå före vikten
av att förstå (ibid). Även vid 1920-1930-talet förespråkade reformpedagoger att språkets
funktionella sida och behovet av denna kunskap skulle styra undervisningen. Inte heller då
fick det genomslag i praktiken. Kommande läroplaner kom att ha ett stegrande fokus på
språkets funktionella sida i undervisningen och långsamt fick det även genomslag i den
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verkliga undervisningen (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 48-49). Malmgren (1996) var verksam
lärare på 1960-talet och beskriver sin yrkesroll och dess utveckling. Det läromedel som
Malmgren (1996, 92 ff.) använde i sin undervisning var svenskserien vilket innehöll en tydlig
lärarhandledning och anvisningar för organisering av undervisningen. Läromedlet kom som
en respons på det ökade fokus på individualisering som präglade skolan vid denna tid (ibid).
Läromedlet var tydligt och utgjorde stöd och trygghet för läraren i sitt arbete. Det fanns inte
utrymme för lärarens eller elevens egen kreativitet eller inflytande. Först framåt 1970-talet
uppmärksammades betydelsen av elevens intresse, omgivning, förkunskaper och därmed
tilläts eleven få inflytande över sin undervisning (ibid.). Taube (2013, s. 11- 12) beskriver en
förskjutning från det passiva till det aktiva barnet som karaktäristiskt för denna tid. Tidigare
undervisning var präglad av studier av hur vuxna lär sig men vid 1970-talet började man
intressera sig för barnens lärande. Man studerade barns aktiviteter och naturliga inlärning
samt barns kognitiva förmågor (ibid).
Den läroplan som medförde ett verkligt införande av en funktionell syn i praktiken var
Lgr 80. Eleverna skulle även då övas i korrekta stavningsregler och god handstil, dock utgick
man nu ifrån elevernas egna texter. Det meningsfulla skrivandet fick härmed en verklig
betydelse i undervisningen (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 48-49). Den traditionella
språkundervisningen dominerades av isolerade aktiviteter där man saknade vikten av
meningsfullt lärande. Övningarna i skrivundervisningen skedde i abstrakta sammanhang och
saknade mottagare (Liberg 2006, s. 140). Det medförde enligt Liberg (2006 s. 140) emellertid
skrivsvårigheter för många elever. Eleven stod även som ansvarig för inlärningen och vid
eventuella svårigheter lades problemet på eleven själv. Undervisningen anpassades inte till
elevens behov eller förutsättningar utan bedrevs i kollektiva övningar. Då eleven inte via den
ordinarie undervisningen uppnådde godtagbara kunskaper sattes kompensatoriska åtgärder in,
som separat specialundervisning. Ett annat alternativ var att eleven inte ansågs mogen och
undervisningen sköts upp och eleven fick exempelvis gå om en årskurs. Det grundläggande
synsättet var att eleven stod ansvarig och ”ägde problemet” om inlärningssvårigheter uppstod
(ibid).
Generellt sett kan den traditionella språkundervisningen beskrivas handla om inlärning
och inte om lärande (Liberg 2006, s. 133). I undervisningen utgick man främst från
färdigproducerade texter utan meningsfullt innehåll för eleven. Undervisningens huvudsakliga
syfte var att utveckla elevernas läskunskaper, då man ansåg att det var grunden för
språkinlärningen (ibid). Vid studie av tidiga scheman och kursplaner kan man enligt Liberg
(2006 s. 51) utläsa att svenskämnet traditionellt har uppdelats i läsning och skrivning. Det är
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först i modern tid man behandlar ämnet som en helhet (Liberg 2006, s. 133). Dock kan man se
en osäkerhet om hur man ska behandla och organisera språkundervisningen som t.ex.
huruvida handstil, skrivstil är aktuellt i dagens undervisning eller ej (ibid). I 2000 års läroplan
beskrivs god handstil syfta till stöd för skriften, inte ett tekniskt hantverk som ska tyda på god
ordning och stil (Nilsson & Längsjö, 2005, s. 51).

1.4 Varför grammatik?

Att tillägna sig kunskaper i språk och kunna delta i språkliga sammanhang är en förutsättning
för ett aktivt deltagande i samhället. Förmåga att kunna läsa och skriva är en demokratisk
rättighet (Blomqvist & Wood 2006, s. 47-48). Även Liberg & Säljö (2010 s. 233-234)
framhåller den demokratiska rättigheten att vara skriv- och läskunnig. Vi lever i ett
informationssamhälle där bristande språkkunskaper, enligt Liberg & Säljö (2010) hämmar
förmågan att delta. Samhället ställer krav på att vi tar till oss information, tar ställning och
fattar medvetna beslut (ibid).
Genom skriften möter vi andras åsikter, intryck och upplevelser vilket präglar
utvecklingen av vår identitet samt sätt att agera som medmänniskor (Liberg & Säljö 2010, s.
233ff.). Genom att konsumera text byggs vårt kollektiva minne upp där vi tillsammans delar
upplevelser via skriften. Då vi effektivt läser och konsumerar text främjas kunskap samt
förmågan till utveckling. Liberg & Säljö (2010 s. 233 ff.) anser med anledning av det att läsoch

skrivkunnighet

är

gynnsamt

för

den

enskilde

individen

samt

även

för

samhällsutvecklingen. Vår roll i samhället är även beroende av vår utbildning samt yrke och
för att nå framgång krävs då om kanske allra mest vår språkkunskap. Goda läs- och
skrivkunskaper är avgörande för goda resultat i samtliga skolämnen (ibid). Blomqvist &
Wood (2006 s. 47ff.) beskriver grammatiska kunskaper som grundläggande för framgång i
skrivinlärningen. Vidare jämförs skrivförmågan som ett maskineri där helheten är beroende
av att alla delar fungerar (Blomqvist & Wood 2006, s. 47-48). Skrivsvårigheter ger
konsekvenser för elevens kunskapsutveckling men kan även medföra negativa effekter på
självbild samt andras uppfattning av personen (ibid). Då elever inte tillägnat sig kunskap och
förståelse för språkets uppbyggnad samt struktur förekommer stor risk att eleven inte uppnår
ett effektivt läsande samt skrivande (Liberg 2006, s. 29). Enligt Liberg (2006 s. 29) hämmas
elever med svårigheter för stavning, meningsbyggnad samt formning av bokstäver i sin
skrivinlärning. Eleven kan finna stöd av lärare, kamrater eller ordlistor och liknande. Dock
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krävs vid likartad stödstruktur ett avbrott i skrivningen för att söka hjälp och flytet i
skrivningen bromsas (ibid). För att uppnå effektivitet i skrivningen behöver eleven
automatisera språkets grammatik och bokstavsform. Först då kan eleven ostört fokusera på
skriftens innehåll och funktion (ibid). Att uppnå goda formella språkkunskaper bör inte ses
som undervisningens syfte och mål, dock är kunskaperna ett medel för att nå effektivitet och
en förutsättning för funktionellt skrivande (ibid).
God handstil är inräknad i språkets formsida men har enligt Liberg (2006 s. 46) fått för
stor betydelse i pedagogiska debatter. Liberg (2006 s. 46) motsätter sig dock att det läggs så
stor vikt vid övning i god handstil, eftersom det enligt henne inte är avgörande för den övriga
språkinlärningen. Undervisningen bör ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och den
finmotoriska utvecklingen är mycket individuell (ibid). Övning i handstil kan för flera elever
innebära stora svårigheter vilket kan medföra olust till att skriva. Undervisning i god handstil
kan enligt Liberg (2006 s. 46) därför invänta elevens mognad samt intresse och utföras i
individuella övningar.
Det finns flera argument för grammatikens betydelse för god språkutveckling enligt
Josefsson (2009 s. 239) som hänvisar till studieresultat där förhållandet mellan de
grammatiska kunskaperna och generell skrivkunskap. För optimal skrivutveckling bör enligt
Josefsson (2009 s. 239) de grammatiska färdigheterna tränas integrerat med all övrig
skrivundervisning. Med goda kunskaper i skrift skapas ett intresse och en medvetenhet för sin
egen samt andras texter vilket främjar all inlärning (Josefsson 2009, s. 240). Josefsson (2009
s. 240) menar att de grammatiska kunskaperna ger eleverna en känsla för språket och ett sätt
att samtala om språket samt förstå språkliga distinktioner. Grammatiska kunskaper är särskilt
viktiga för språkutvecklingen men gynnar inlärningen i samtliga ämnen där läs- oh skrivning
förekommer (ibid). Särskilt viktig är den grammatiska kunskapen vid inlärning av nya språk.
Förståelsen för det egna språkets uppbyggnad, struktur samt regler får man verktyg att
inhämta kunskaper om främmande språk (ibid).

1.5 Hur undervisar man i grammatik?
Beroende på vilken föreställning man har om inlärning utformas undervisningen på olika vis
(Malmgren 1996, s.55ff). Wedin (2011 s. 80ff.) kritiserar hur man tidigare behandlade språket
i undervisningen och beskriver den traditionella undervisningens syn på språk som autonom
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vilket innebär att kunskapen lärdes in som separata färdigheter. Då eleverna lärt sig läsa samt
skriva var det momentet avklarat och nya moment tog över, språkundervisningen behandlades
inte som en pågående process (ibid).
En stor brist hos det autonoma synsättet var enligt Wedin (2011 s. 80ff.) att
undervisningen saknade ett naturligt sammanhang. I skrivundervisningen lärdes först de
tekniska färdigheterna ut utan kunskap om hur man använder dem i praktiken (ibid.). Idag
finns enligt Wedin (2011 s. 80ff.) en större förståelse för funktionens roll samt behov.
Eleverna behöver tekniska färdigheter samt förståelse för dess användning. Ytterligare
kunskaper elever behöver är förståelse för språkliga normer samt hur olika språkbruk används
för olika mottagare (ibid.). Wedin (2011 s. 80ff.) kritiserar dock stora delar av grammatisk
undervisning då den upplevs som kravfull samt hämmar elevernas kreativitet vid skrivningen.
Korrektheten kan invänta elevens intresse enligt Wedin (2011 s. 81), läraren kan själv bedöma
när det är lägligt att införa den typen av undervisning. Även handstil kan införas i
undervisningen först när eleven visar intresse samt behov för detta, till dess kan eleverna
skriva på dator (Wedin 2011, s. 95,123).
Språkinlärning är en omdebatterad pedagogisk fråga där åsikter och teorier ofta går
isär. Anser man att inlärning effektivast sker via abstrakta övningar där delarna är isolerade
från innehållet så tenderar undervisningen att bli formaliserad. Färdigheterna tränas först i
tekniska övningar och sätts sedan i naturliga sammanhang när de kan utföras via automatik
(Malmgren 1996, s. 55ff). För att uppnå effektivitet samt anta mer komplicerade uppgifter
krävs goda grammatiska kunskaper (ibid). Därför krävs det enligt Malmgren (1996 s. 55 ff.).
att man i undervisningen kontinuerligt fokuserar på språkets form för att eleverna ständigt ska
utveckla sin språkliga förmåga.
Argument för att undervisa i språkets form grundas även på att skriftspråket har en
abstrakt struktur där inlärning bör bedrivas i dess naturliga form (Malmgren 1996, s. 55ff).
Till skillnad från talspråket kräver skriften korrekt uppbyggnad och struktur, talspråket ställer
inte samma krav på grammatisk korrekthet för att nå sitt syfte (ibid.). De som vänder sig mot
det formaliserade undervisningssättet kritiserar främst det onaturliga samt abstrakta
förhållningssättet som det formaliserade enligt dem förmedlar (Malmgren 1996, s. 58ff).
Språkets funktion och användning bör vara undervisningens mål samt syfte. För att eleverna
ska ha förmåga att använda sin kunskap bör den ske i meningsfulla samt naturliga
sammanhang (ibid). Motståndarna till formaliserad språkinlärning motsäger sig emellertid
inte ljudningsmetodens arbetsgång med analys av bokstäverna isolerat från kontexten. Dock
framhålls vikten av att utgå från ett verkligt och betydelsefullt ord eller ämne som behandlas
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(ibid). I den traditionella undervisningen bildar man ord först när delarna är automatiserade
och motståndare till detta arbetssätt menar istället att arbetet alltid ska utgå från verkliga ord
som motiverar och intresserar eleven. Först efter det kan ordet delas upp och behandlas i
fragment (ibid).
Även Liberg & Säljö (2010 s. 236) poängterar vikten av elevers delaktighet och
medskapande av ny kunskap. Genom skrivandet och produktionen av text skapas engagemang
samt intresse för lärandet (Liberg & Säljö 2010, s. 236ff.). Via tydlig samt effektiv
undervisning av språkets form samt uppbyggnad stärker man elevens förmåga att förmedla sig
i skrift samt utveckla sin identitet och sina tankar (ibid.). Viktigt är att läraren själv besitter
goda skrivkunskaper och grammatisk förståelse (Josefsson 2009, s. 241-242). Då
grammatiken tenderar att vara abstrakt behöver läraren konkretisera kunskapen för att kunna
förmedla den till eleverna på begripligt vis (ibid). De olika förmågorna, skrift, tal, läsning bör
inte behandlas som separata färdigheter i undervisningen enligt Liberg & Säljö (2010 s. 236)
då de samverkar och utvecklar varandra. Det krävs enligt Liberg & Säljö (2010 s. 236ff.)
bredare kunskap om relationen mellan de olika färdigheterna samt dess betydelse för att
uppnå literacy, en engelsk benämning på kunskap i språkliga uttrycksformer och språklig
förmåga.

1.6 Inlärningsteorier som präglat undervisningen förr och idag

De inlärningsteorier som haft störst inverkan på undervisningen i den svenska skolan är
behaviorismen, konstruktivismen samt sociokulturellt lärande. Lite förenklat kan man säga att
dessa tre inlärningsteorier har präglat den svenska skolan under varsin tidsperiod. Den tidiga
skolan som ofta benämns som den traditionella skolan är präglad av den behavioristiska
teorin. Undervisningen under denna tid präglades av styrda läromedel och arbetsformer.
Lärarens arbete var styrt och synen på eleven var att hen var passiv. Typiskt för undervisning
via behavioristiska synsättet är även inslag av memorering av inlärd kunskap,
färdighetsträning samt automatisering av tekniska färdigheter. Ofta är det liknande inslag som
benämns vid definition av den traditionella skolan (Trageton 2014, s. 9-30).
Under 1970-talet kom skolan att präglas av Piagets konstruktivistiska inlärningsteorier.
Typiskt för det konstruktivistiska synsättet är att eleven själv söker och skapar sin kunskap.
Utvecklingen från den behavioristiska synen på eleven som passiv övergick härmed till att se
eleven som aktiv och styrande över sin inlärning. Undervisningen riktade sig härmed även till
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elever som individer och frångick till viss del de dominerande kollektiva arbetsformerna.
Konstruktivismen har främst präglat organiseringen av undervisningen mer än innehållet.
Främst kan man se spår av konstruktivismen i den form vi stadieindelar skolgången (Trageton
2014, s. 9-30).
Under 1980-talet fick de sociokulturella teorierna stort genomslag i den svenska skolan
och än idag präglar de undervisningen och dess utformning. Det som främst kännetecknar den
sociokulturella teorin är interaktionen mellan människor och det kollektiva lärandet som
uppstår i samspel med andra. De roller man tidigare pålagt läraren och eleven suddas nu ut
och relationerna, samspelet mellan de olika aktörerna framhålls istället som det viktiga.
Läraren agerar utifrån det sociokulturella synsättet som vägledare och mentor i
undervisningen istället för som tidigare förmedlare av den rätta kunskapen (Trageton 2014, s.
9-30).

1.7 Tidigare forskning om inställning till grammatik samt dess roll i
svenskundervisningen

Enligt Vetenskapsrådet (2014 s. 4) är skolforskningen splittrad och tämligen svåröverskådad.
Skolforskning bedrivs utifrån skilda intressen vilket medför varierande utföranden samt
metoder. Enligt vetenskapsrådet (2014 s. 23) berikar variationerna forskningens bredd, dock
tenderar forskningen att bli fragmenterad vilket hämmar en samlad bild över skolan situation.
Skolfrågor som i dagsläget står i fokus för forskning är den svenska skolans sjunkande
studieresultat, med särskilt fokus på lärarrekrytering samt lärarutbildning (Vetenskapsrådet
2014, s. 23). I syfte att kartlägga samt utvärdera den svenska skolan nationellt samt
internationell genomförs nationella prov. Nedan presenteras 2014 års resultat av nationella
prov i svenska som genomfördes i årskurs 3. Av resultatet framgår det att eleverna presterar
sämre i skrivmomenten jämfört med läsmomenten (Skolverket 2014).
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Delprov
A Tala: muntlig uppgift
B Läsa: berättande text
C Läsa: faktatext
D Enskild högläsning
E Enskilt textsamtal
F Skriva: berättande text
G Skriva: stavning och interpunktion
H Skriva: faktatext
Flickor A Tala: muntlig uppgift
B Läsa: berättande text
C Läsa: faktatext
D Enskild högläsning
E Enskilt textsamtal
F Skriva: berättande text
G Skriva: stavning och interpunktion
H Skriva: faktatext
Pojkar A Tala: muntlig uppgift
B Läsa: berättande text
C Läsa: faktatext
D Enskild högläsning
E Enskilt textsamtal
F Skriva: berättande text
G Skriva: stavning och interpunktion
H Skriva: faktatext
Totalt

Ej nått kravnivån Nått kravnivån
0,6
97,9
3,9
94,4
6,4
91,8
4,0
94,4
0,9
97,5
8,0
90,3
8,5
89,7
12,0
86,2
0,5
98,3
2,7
96,1
5,1
93,6
2,9
95,8
0,6
98,1
4,7
94,0
4,3
94,4
9,2
89,5
0,8
97,6
5,1
92,9
7,7
90,2
5,0
93,0
1,1
96,8
11,1
86,7
12,4
85,3
14,6
83,0

Ej deltagit
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,7
2,1
2,2
2,1
2,1
2,3
2,3
2,4

Total andel Totalt antal
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
95 579
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
46 572
100
49 007
100
49 007
100
49 007
100
49 007
100
49 007
100
49 007
100
49 007
100
49 007

Tabell 1. Resultatredovisning av nationella prov i svenska för årskurs 3, 2014 (Skolverket 2014).

Inom forskning kring lärandeprocesser dominerar didaktiska frågor där process i relation till
resultat står i fokus, vilket enligt vetenskapsrådet (2014 s. 23) är en direkt spegling av aktuell
skolsituation. Övriga frågor som präglat svensk skolforskning generellt är styrsystemets
funktion samt påverkan, med inriktning på decentralisering vs centralisering. Enligt
Vetenskapsrådet (2014 s. 4) finns i styrsystemen variationer vilket öppnar för analys och
därmed ger underlag för forskning.
Enligt den svenska skollagen (2010:800) skall forskning integreras i skolans praktik
samt organisation (SKL, 2011, s. 6). För att göra forskningen mer åtkomlig har SKL (Sveriges
kommuner och landsting) arbetat fram en förenklad samt översatt version av Hatties (2009)
forskningsöversikt Visible leraning. Forskningen syftar att besvara vad som påverkar elevers
studieresultat, vilket enligt SKL (2011 s. 6,10) möter vårt aktuella behov och motiverar SKLs
(2011) översättning av Synligt lärande.
Hatties (2009) kvantitativa forskningsöversikt Visible leraning, omfattar över 800
metaanalyser och grundas på data från ca 80 miljoner informanter (SKL, 2011, s. 6). Visible
Learning bygger på effektforskning och syftar till att genom matematisk analys beräkna
påverkningsfaktorers effekt på studieresultat (SKL, 2011, s. 8). Enligt Hatties (2009) studier
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av lärarens påverkan är videoanalys av undervisning, förtroendefulla relationer samt
professionell utveckling de faktorer som visats ge störst positiv effekt på elevernas
studieresultat. Lärarens utbildning samt ämneskunskaper visar enligt Hatties (2009) studier,
endast ge försumbara effekter (SKL 2011, s. 30).
Hatties (2009) egen beskrivning av forskningsresultatet är att lärarens engagemang samt
inställning till undervisningen utgör fundamentala skäl till goda studieresultat då det främjar
goda relationer, motiverar samt väcker intresse hos eleverna (SKL 2011, s. 31, ref. Hattie
2009). I Hatties (2009) forskningsöversikt presenteras påverkningskategorin läroplanen/
utvecklingsprogram samt dess påverkan på studieresultat. Effektstorleken på områden inom
läroplan/ utvecklingsprogram presenteras i tabell nedan (SKL, 2011, s. 33, ref. Hattie 2009).

Tabell 2. Resultatbeskrivning av Hatties (2009) effektforskning (SKL 2011, s. 33, ref. Hattie 2009).

Ytterligare pedagogisk forskning som präglat den svenska skolan är genrepedagogiken vilken
utvecklades i Australien på 1980-talet, i samarbete mellan forskare samt lärare (Skolverket,
2012, s. 82-84). Via genreforskning definierades samt framtogs de basgenrer som kom att
utgöra genrepedagogikens undervisningsmodell (Skolverket, b, 2012, s. 82-84). Varje genre
representerar ett syfte, i skrivundervisningen utformas text utifrån genrens specifika karaktär
samt uppbyggnad. Genrepedagogiken utgår från teorin att språket primärt grundas på
systemisk funktionell grammatik (SFG), vilket utgör verktyg för vidare språklig utveckling
(Skolverket, 2012, s. 82-84). Svenska andraspråksforskaren Axelsson (2000) har anammat
genrepedagogikens synsätt och utvecklat en undervisningsmodell anpassat för den svenska
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skolan (Skolverket, 2012, s. 82-84).
Även Norska språkforskaren Dysthe (2008) framhåller vikten av meningsfullt skrivande
som gynnsamt för inlärningen och främst poängteras vikten av mottagare samt det fria
tänkandet (Skolverket 2012, s. 81-82). Dysthe (2008) menar dock med stöd i sin forskning att
språkinlärningen inte är beroende av den formella strukturen på det vis som
genrepedagogiksforskningen framhåller (Skolverket, 2012, s. 82-84). Enligt Dysthe (2008)
syftar skrivande till tankeutveckling där språkformella krav ej bör ställas (Skolverket, 2012, s.
82-84). Dock visar forskning enligt Skolverket (2012 s. 82) att kreativa övningar utan formell
struktur hämmar svaga elever då de är beroende av stödet i strukturen. Först när eleven
utvecklat grundläggande färdigheter i språket kan de utveckla mer avancerade kunskaper
(Skolverket 2012, s. 81-82).
Enligt NU03 (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003) visar studier att
förekomsten av skrivmoment i undervisningen har minskat betydligt i mätningar 2003 jämfört
med 1992 (MSU, 2007, s. 18-20). Mätningarna visar särskilt reduktion av formell
skrivundervisning, vilket här definieras som grammatik, rättstavning samt handstil. Via
studieresultat från 2003 (NU03) framkommer bland verksamma lärare en högre prioritering
för de funktionella momenten i språkundervisningen (MSU 2007, s. 18-20).

19

Diagram 1. Förekomst av språkliga moment i undervisning (MSU, 2007, s. 16).

Enligt MSU, Myndigheten för skolutveckling (2007 s. 16-17) kan man enligt diagrammet (se
diagram 1) utläsa en tydlig dominans av funktionella moment i undervisningen. I NU03s
(2003) rapport framkommer det att lärarna värderar funktionella språkkunskaper högre än de
formella vilket kan förklara hur undervisningen organiseras (MSU 2007, s. 25). Enligt MSU
(2007 s. 45) tydliggörs även värderingen av aktuell kunskap i lärarnas betygssättning. NU03s
(2003) studier visar att endast 15 % av lärarna anser att eleverna behöver grundläggande
kunskaper i stavning samt grammatik för att uppnå betyget godkänt (MSU 2007, s. 45-46).
Enligt MSU (2007) avspeglas lärarnas kunskapssyn samt inställning till ämnet på eleverna. I
NU03 (2003) uppger endast 20 % av eleverna att de kan skriva utan grammatiska fel eller
stavfel, vilket enligt MSU (2007 s. 17) är bekymmersamt.
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Det innehåll lärarna prioriterar avspeglar sig delvis i elevernas syn på de egna kunskaperna. Ämnets
omfattande innehåll leder till att varje lärare måste prioritera bland kursplanernas mål. Att den starka
betoningen på läsförmåga och muntlighet sätts i fokus för undervisningen, kan innebära att den formella
sidan blir lidande (MSU 2007, s. 17).

Uppdelningen av formell och funktionell språkinlärning som präglat den traditionella
undervisningen lever som diskuterats ovan kvar i dagens skola vilket medför en osäkerhet
över hur de ska behandlas i undervisningen (Nilsson & Längsjö 2005, s. 99). Nilsson &
Längsjö (2005 s. 99) har vid intervjuer med verksamma lärare försökt skapa en bild av lärares
definitioner av språkets olika delar. De lärare som de intervjuat säger sig i förenlighet med
läroplanen arbeta utefter en funktionell syn på språkinlärning (ibid). Lärarnas definition av
formell språkinlärning inbegriper grammatik och rättstavning via stavningsregler. Nilsson &
Längsjö (2005 s. 99) drar efter sina intervjuer slutsatsen att synen på funktionellt och formellt
står som varandras motsatser vilket de ser som problematiskt. Eftersom det funktionella
skrivandet är beroende av de formella verktygen och undervisning av dessa bör ej enligt dem
uteslutas ur undervisningen (ibid).
Trageton (2014 s. 40- 42) presenterar IKT- forskning som genomfördes 1990 i Norge,
Danmark, Finland och Estland. Forskningen behandlade skolans förhållningsätt till eleven
som konsument respektive producent. Utifrån forskningens resultat kunde man utläsa att 99,9
% av befolkningen är konsumenter av skrift via tidningar, media, internet samt övrig litteratur
(ibid). Trageton (2014 s. 40- 42) ser det låga antal (0,1 %) producenter som oroväckande och
alarmerande i ett demokratiskt samhälle. Genom konsumtion av skrift blir man påverkad av
andras åsikter, tankar samt kunskap det är då av vikt att det inte är bara ett fåtal människor
som står för produktionen och därmed blir en styrande enhet (ibid).
Med hänsyn till forskningsresultatet poängterar Trageton (2014 s. 40-42 ) skolans
uppgift att förändra, att verka för fler aktiva producenter i vårt samhälle. Genom att främja
elevernas förmågor att skriva, samtala, argumentera, aktivt delta i språkliga sammanhang
motverkas den passive konsumenten i samhället (ibid). Enligt Skolverkets (2007 s. 24) analys
av NU03s (2003) rapport har läroplanens formuleringar stor del i utformandet av
undervisningen. I tidigare läroplaner var svenskämnet uppdelat i olika kunskapsområden där
de formella färdigheterna tillgavs en förutbestämd roll (ibid). I dagens läroplan (Lgr11) ses
svenskämnet i sin helhet vilket enligt Skolverket (2007 s. 24) främjar en mer funktionell
kunskapssyn samt funktionell undervisning. Enligt läroplansforskning där formuleringar samt
skrivelser studerats framkommer det att stor del av texterna är tolkningsbara samt uppges som
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otydliga för mottagaren (Skolverket 2013, s. 10-11). Skolverkets (2013 s. 10-11) förklaring
till tvetydigheten i läroplaner samt kursplaner är dess tillkomst av flera olika aktörers åsikter
samt intressen, läroplanen är uppbyggd av kompromisser. Konsekvenserna av en otydlig
läroplan är enligt Skolverket (2013 s. 10-11) att dokumentet mister sin styrande effekt. Att
lärare har skilda tolkningar har enligt Skolverket (2013 s. 10-11) visats via forskning. Dock
anser inte Skolverket (2013 s. 10-11) att tolkningsbarheten av läroplanen utgör ensam orsak
till de skilda uppfattningarna av ämnesinnehåll samt kursplaner. Forskning visar att
ämnestraditioner samt skolkulturer har stor inverkan på den verkliga undervisningen (ibid).
Sett över tid kan man se att ett ”äldre” sätt att betrakta ett ämne inte försvinner utan lever kvar som
historiska avlagringar eller traditioner, vilka förkroppsligas och bärs upp av olika lärargrupper i skolan.
Detta gör att ämnet, trots nya läroplaner och kursplaner, hela tiden breddas, vilket i sin tur kan leda till
stoffträngsel och urvalsproblem och därmed också till en ”kamp” mellan ämnesföreträdare med rötter
och utbildning i olika ämnestraditioner (Skolverket 2013, s. 10-11).

Även Berg & Scherp (2003 s. 37) framhåller erfarenhetslärandet som en stor inverkan på
lärares organisering av undervisningen. Enligt kvantitativ forskning styr erfarenheterna
lärarens syn på kunskap samt sättet att leda, då vi präglas av mötet med andra (ibid). Läraren
drar via upplevelser lärdomar och agerar utifrån dem. Berg & Scherp (2003) ser
erfarenhetslärandet som en lärspiral i vilken vi ständigt utvecklas.
Dock anser Berg & Scherp (2003 s. 39) att utvecklingen förutsätter att vi är öppna för
nya föreställningar. Vetenskapsrådet (2014) beskriver skolforskningen som splittrad och
förklarar det med hänvisning till forskningens skilda syften samt intressen. I
forskningsöversikten ovan kan man urskilja bredden av den befintliga forskningen samt dess
skilda utföranden.
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2. Metod

I följande kapitel redogörs för val av metod samt de forskningsetiska principer som styrt
undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en beskrivning av den metodologiska
ansats som legat till grund för val av metod. Vidare diskuteras avgränsningar samt
genomförande av undersökningar.

3.1 Metodologisk ansats samt val av metod

I mitt arbete söker jag med utgångspunkt i pragmatismen förståelse för grammatikens
utveckling. Med influenser av Deweys (1859-1952) pedagogiska teorier om vikten av en
behovsorienterad undervisning undersöker jag samband mellan lärares förståelse av
grammatik och grammatikundervisning. Eftersom pragmatismens kunskapssyn betraktar teori
och praktik som ständigt samspel fokuserar jag i min undersökning på förhållandet mellan
lärares syn på grammatik samt praktiserande av det i sin undervisning. För djupare förståelse
krävs insikt om vad som påverkar lärares syn på grammatik samt hur det speglas i deras
organisering av undervisningen.
Med anledning av intresset för vad som påverkar lärares synsätt samt vidare deras
handlingar utgår jag i min undersökning från ett hermeneutiskt perspektiv (Kvale 1997, s. 49).
Det hermeneutiska perspektivet kännetecknas traditionellt av sökandet efter gemensam
mening, förståelse av text och då vanligen religiösa texter. Idag har det hermeneutiska
perspektivet en bredare innebörd där det även innefattar gemensam mening av ett fenomen
eller en händelse (Kvale 1997, s. 49).
En bruklig undersökningsmetod som är förenlig med det hermeneutiska perspektivet
är kvalitativa forskningsintervjuer så som Kvale (1997) uttrycker det: ”Om man vill veta hur
människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (s. 9). Med hjälp av
kvalitativa forskningsintervjuer synliggörs verkligheten utifrån informantens perspektiv,
beskrivet med hens egna ord vilket gynnar mitt syfte att finna lärares definition samt synsätt
på grammatik (ibid). Samtalet mellan människor gör att man får ta del av varandras känslor,
erfarenheter och synsätt. Intervju är en form av samspel men skiljer sig från det vardagliga i
den meningen att det finns en förutbestämd struktur och syfte (Kvale 1997, s. 13ff.). Det är
intervjuaren som bestämmer vilket ämne som skall samtalas om, samt styr samtalet framåt
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(ibid). Med influenser från Vygotskijs (1896-1934) teori om att människan agerar utifrån sin
förståelse av omvärlden anser jag att insikt i mina informanters tankar samt egna
beskrivningar är värdefulla för mitt resultat (Liberg & Säljö 2010, s. 183-187). Det
hermeneutiska perspektivet kännetecknas, av en cirkulär forskningsgång där man ständigt
pendlar mellan delar och helheten (Kvale 1997, s. 51). I min undersökning avser jag att
studera skilda faktorer som påverkar lärares syn på grammatik. Undersökningen inbegriper
dock inte en analys av de påverkande faktorernas enskilda betydelse eller uppkomst.
Vygotskij (2001) beskriver i sin bok Tänkande och språk vikten av att ej separera delarna från
helheten.
Den som delar upp det språkliga tänkandet i enskilda element när han söker förklaring till det mest
väsentliga egenskaperna hos detta – de som just är typiska för helheten – sedan att förgäves söka efter
dessa sammanhållande element, som fanns hos helheten (citat, Vygotskij, 2001, s. 33).

Med ödmjukhet inför Vygotskijs (2001) verk gör jag ej anspråk på så omfattande filosofiska
slutsatser. Dock finner jag det inspirerande att ta del av tankegångar om hur kunskap kan
erövras. I min undersökning finner jag det väsentligt att söka förståelse för vad som påverkar
synen på grammatik, samt praktiserandet av det i undervisningen. Jag riktar mig dock inte till
analys av påverkningsfaktorernas enskilda betydelse eller uppkomst.
Med anledning av att den kvalitativa forskningsintervjun utgör en subjektiv
beskrivning av verkligheten anser jag att den cirkulära forskningsgången är nödvändig i syftet
att låta nya insikter leda undersökningen framåt. Det är för mig okänt vilka faktorer mina
informanter beskriver sig vara påverkade av vilket kräver utrymme för oplanerade följdfrågor.
Med hänsyn till det syftar jag till att genomför intervjuerna i semi-strukturerad form, vilket
innebär förutbestämda kategorier för intervjun med möjlighet till justering under intervjuns
gång (Kvale 1997 s. 13ff.). Bell (2000 s. 119) ser möjligheten till direkt justering som en av
intervjuundersökningens stora vinster. Som komplement till intervjuerna samt möjlighet till
triangulering avser jag att genomföra enkätundersökningar. Via triangulering nås generellt
högre validitet samt reliabilitet, dock krävs i regel mer omfattande undersökningar för att till
fullo uppnå det.
Triangulering innebär att man kontrollerar existensen av vissa företeelser och sanningshalten i vad olika
människor säger genom att samla in information från många olika informanter och använda många
olika källor för att därefter jämföra och kontrastera en redogörelse med andra beskrivningar- allt i syfte
att få en så fullständig och balanserad undersökning som möjligt (Citat: Bell 2000, s. 88).
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Kvale (1997) menar att intervju som forskningsmetod når en djupare inblick då den riktar till
subjektiva beskrivningar ur informantens perspektiv. Dock ser Kvale (1997 s. 19) fördelar
med enkätundersökningar då de i regel är enklare att tolka i objektiva uträkningar. I syfte att
nå enkel tolkning via enkätundersökning krävs dock välformulerade samt tydliga
frågeställningar enligt Bell (2000, s. 103). Min förhoppning är att komplettera de kvalitativa
intervjuerna med en enkätundersökning i syfte att inhämta samt hantera större mängd data. Då
enkätundersökningen genomförs innan de kvalitativa forskningsintervjuerna får de även tjäna
syftet att ge mig en bild av hur lärarna svarat vilket ökar förmågan att ställa valida frågor i
intervjuerna.

2.2 Avgränsningar, urval och representativet

Jag har i min undersökning avgränsat informanterna till att endast omfatta verksamma lärare i
årskurs 1-3. Då min undersökning riktar sig mot undervisning i de årskurserna blir lärarna
därmed representativa informanter för min undersökning. Enkätundersökningen genomfördes
genom webb-enkät som slumpmässigt skickades ut via mejl till ca 65 rektorer i samtliga län
för vidarebefordran till verksamma lärare. Därmed föll sannolikheten på att samtliga lärare
kunde delta som stor (Bell, 2000, s. 110-111). Då jag ej syftar till att redovisa svar där
könstillhörighet är relevant har heller ingen avgränsning av manliga eller kvinnliga deltagare
gjorts. I min hantering av litteratur samt tidigare forskning berör jag grammatikundervisning i
nationellt perspektiv, därav har heller inga geografiska avgränsningar gjorts.
Deltagare för intervjuundersökningen har avgränsats till lärare i min närhet av
praktiska skäl då det underlättar kontakt samt minskar tidsaspekten. Urvalet av
intervjudeltagare har därför en lokal avgränsning vilket kan hämma resultatets
generaliserbarhet. Intervjudeltagarna är dock medvetet valda utifrån kriteriet att de är
verksamma lärare på skilda skolor för att undgå en alltför homogen bild.

2.3 Beskrivning av metod och dess genomförande

I syfte att underlätta hantering samt analys av insamlad data har jag i mina undersökningar
utgått från likartade frågor i enkätundersökningen som i intervjuundersökningen.
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Intervjuundersökningen inleddes med frågor om lärares definition av grammatik. I syfte att
öka validiteten för kommande frågor kompletterade jag lärarnas svar med min egen definition.
Den grammatik vi möter i dagens svenskundervisning kan definieras som den formella sidan
av språkinlärningen, vilket innefattar bland annat stavning, meningsbyggnad, interpunktion
samt ordböjningar. I språkets formella sida ingår vanligtvis även handstil (Nilsson & Längsjö
2005, s. 99). Då mitt primära syfte är att kartlägga förekomst av samt attityd till grammatik i
svenskundervisning för årskurs 1-3 har följande frågekategorier använts.


Hur stor del av svenskundervisningen tillägnar du grammatik?



Vad påverkas du av i organiseringen av svenskundervisningen?



Syn på grammatiska kunskaper kontra övriga språkkunskaper?



Erfarenheter av samt syn på grammatikens utveckling?

Sekundärt har frågeställningar om deltagares ålder samt antal verksamma år som lärare
berörts i syfte att undersöka generationtillhörighetens betydelse för syn på grammatik samt
organisering av undervisningen. I syfte att underlätta för läsare presenteras genomförande av
underökningarna separat, de behandlas dock gemensamt i resultatredovisningen samt
resultatanalysen.

2.3.1 Genomförande av enkätundersökning

Antal deltagare i enkätundersökningen var 132 st verksamma lärare i årkurs 1-3. Jag skapade
mina webb-enkäter via internetsidan www.webbenkäter.com där även matematisk hantering
av resultat skedde automatiskt via internetsidan. Jag vidarebefordrade länk till webb-enkäten
via mejl vilken sändes ut till ca 65 rektorer fördelat i landets samtliga län. Rektorerna
kontaktades via kommuners hemsidor. I mejlet skrevs i anslutning till länken en kort
presentation om undersökningen, dess syfte samt målgrupp för deltagare. Utformandet av
informationsbrevet gjordes utifrån Bells (2000 s.114) beskrivningar av brukligt innehåll. I
syfte att underlätta analysen av resultatet användes främst alternativfrågor samt kategorifrågor
enligt

rekommendationer från Bell (2000, s. 104-105).

Frågor som ställdes i

enkätundersökningen redovisas i bilaga 1.
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2.3.2 Genomförande av intervjuundersökning

Jag använde kontakter från tidigare arbete inom skola samt från VFU-perioder för förfrågan
om deltagande i min intervjuundersökning. Vid medgivande för intervjudeltagande skickades
via mejl ut en kort presentation om intervjuns syfte, konsekvenser av deltagande samt hur
resultatet kommer att redovisas i mitt examensarbete. Medverkande lärare i min
intervjuundersökning var sex stycken verksamma lärare i årskurs 1-3. Med avsikt att intervjua
lärare ur skilda generationer medverkade lärare i åldrarna 26, 30, 45, 43, 57 samt 63 i min
undersökning. Intervjuerna skedde via fysiska möten där jag använde mig av semistrukturerad intervjuform vilket innebär förutbestämda kategorier med öppna frågeställningar
samt utrymme för oplanerade följdfrågor.
Intervjusvaren antecknades under intervjuns gång, jag återupprepade vid ett par
tillfällen mina anteckningar för att gardera att jag uppfattat svaren korrekt. Efter varje intervju
transkriberades svaren omedelbart i syfte att snabbt upptäcka eventuella luckor i materialet
och därmed snabbt återkomma till intervjudeltagaren. Den direkta transkriberingen syftade
även till att säkerställa att intervjusvaren återgavs i färskt minne.

2.4 Validitet samt reliabilitet

Enkät- samt intervjuundersökning som metod faller under skilda kriterier i frågan om validitet
samt reliabilitet. Validiteten utgör resultatets äkthet mot undersökningens syfte samt
frågeställning medan reliabiliteten avgör resultatets tillförlitlighet (Kvale 1997, s. 213 ff.). Vid
undersökningar gällande människors åsikter bör alltid hänsyn tas till att aktuella
omständigheter påverkar (Bell 2000, s. 89). För att öka reliabiliteten vid enkätundersökningar
kan frågor upprepas och på så vis säkerställa att svaret är tillförlitligt (Bell 2000, s. 89). Jag
har därför i enkätundersökningen valt att använda alternativa formuleringar.
Även vid kvalitativ forskningsintervju används kontrollfrågor i syfte att höja
resultatens reliabilitet (Kvale 1997, s. 258). Resultat från kvalitativ forskningsintervju grundas
på forskarens subjektiva tolkning, där tolkningen kan skilja från forskare till forskare. Dock
anser Kvale (1997 s. 259) att den professionella forskaren låter forskningsfrågan styra
tolkningen och sker skilda tolkningar fördjupar det endast kunskapen kring ämnet.
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Kriterium för validitet inom kvalitativ forskningsintervju riktar sig snarare mot att framföra en
giltig tolkning än presentation av sanning (Kvale 1997, s. 165).
Med anledning av att jag anslutit mig till en pragmatisk utgångspunkt i tolkningen av
teori samt forskningsöversikten ser jag det rimligt att värdera undersökningsresultatets
pragmatiska validitet.
Det pragmatiska validitets begreppet går längre än det kommunikativa; det representerar ett starkare
kunskapsanspråk än den enighet som uppnås genom dialog. Pragmatisk validering bygger på
observationer och tolkningar, och är förenad med en förpliktelse att handla i enighet med tolkningarnagärningar säger mer än ord (citat Kvale 1997, s. 224).

Enligt den pragmatiska teorin behöver validiteten bekräftas av en samstämmighet mellan
tanke och handling (Kvale 1997, s. 224). Jag stärker därmed validiteten genom triangulering i
vilken jag syftar till att via flera undersökningsmetoder tolka sambandet mellan lärares syn på
grammatik i relation till förekomsten i undervisningen. I syfte att säkerställa enkätfrågornas
validitet har frågorna först ställts till mina studentkamrater där jag fått en uppfattning om de
tolkats på önskvärt vis (Bell, 2000, s. 90).

2.5 Metoddiskussion

Vid enkätundersökningen sändes webb-enkäten ut till ett relativt stort antal rektorer där jag
bad om vidarebefordran till verksamma lärare. Min förhoppning var att få 200 deltagare i
undersökningen, dock blev antalet endast 132 stycken. Med insikt om svårigheter att få
deltagare till liknande undersökningar är jag ändå positiv till utfallet.
Då mitt arbete till viss del syftar till att söka verksamma lärares egen definition av
grammatik konstruerade jag enkätfrågor där jag eftersökte det. Inledningsvis använde jag
frågeställningen: - vilka av följande kunskaper skulle du definiera som grammatiska? Vilket
resulterade i svaret som redovisas i tabell 3 i resultatkapitlet.
Eftersom lärarnas definition till viss del avviker från den definition jag via litteraturen
presenterat samt använt i mitt arbete valde jag i intervjun att definiera grammatik som
språkets formsida. Enligt vedertagen definition innefattar grammatik handstil, stavning,
interpunktion, ordböjning, meningsbyggnad. För att frambringa svarsresultat i det området jag
avsett att beröra valde jag i stället ordvalet språkets formsida vid intervjuundersökningen i
kombination med bruk av termen grammatik.
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Av förekommen anledning valde jag även bort att söka lärares definition av
grammatik i enkätundersökningen. Då begreppet grammatik användes konsekvent i samtliga
frågor i denna enkät samt med insikt om oklarheterna kring definitionen beslöt jag mig även
för att göra en ny enkät. Enkätundersökningens huvudsakliga funktion fick således bli
kartläggning av grammatik i svenskundervisningen med anledning att resterande svarsresultat
blev missvisande då definitionen var oklar. I nästa utformande av enkäten utgick jag från den
definition av grammatik som presenterats i kapitel 2.1 ovan.
På grund av att intervjuerna genomfördes i direkta personliga möten möjliggjordes
justering av eventuella brister i materialet då jag i stunden kunde förtydliga frågorna. Vid
enkätundersökningen upptäcktes brister i frågorna först efter inväntat resultat vilket medförde
en stor tidsaspekt vilket resulterade i att jag istället för att skapa en ny fick använda de resultat
jag ansåg uppfyllt mitt syfte. Generellt ser jag intervju som en enklare undersökningsmetod
att genomföra, främst med hänvisning till dess anpassningsmöjligheter. Det finns dock ett
flertal aspekter även där som bör tas hänsyn till, som faktorn att jag som intervjuare påverkar i
mitt sätt att samtala samt min relation till deltagaren. Jag upplevde viss problematik med att
vara bekant med de jag intervjuade eftersom jag påverkades av min förkunskap om deras
undervisning i fråga om objektivitet. Vid ett flertal tillfällen utelämnades vissa svar som
intervjudeltagaren ansåg att jag i förväg hade kännedom om och deltagarna upplevde det
konstlat att redogöra för dem. Jag borde med denna erfarenhet använt mina kontakter inom
skolan för förmedling till andra, för mig okända lärare istället. Valet att omedelbart
transkribera intervjuresultaten anser jag var korrekt då jag i efterhand inser att detaljer glöms
bort. Jag upptäckte även brister i materialet vid transkriberingen vilket jag snabbt kunde
åtgärda genom återkontakt med intervjudeltagarna.
På grund av att jag i den teoretiska utgångspunkten valt att hänföra mig till den
pragmatiska kunskapsteorin ser jag i efterhand brister i min undersökning. För att tillgodose
pragmatismens sanningskriterier bör min undersökning kompletterats med observation av
grammatikundervisning där jag möjliggjorde en jämförelse mellan det lärarna sa sig göra och
det de faktiskt gör. Min undersökning riktar sig i nuläget endast till lärarnas egna utsagor. Min
undersökning syftade även till jämförelse mellan lärarens ålder samt förhållningssätt till
grammatik. Jag upplever inte att något tydligt mönster i det förekom, rimligen var prioritet för
den frågan i min undersökning undermålig för att finna resultat. Jag borde i via litteratur
skapat djupare förståelse för detta samband alternativt mer kunskap om undervisning för
respektive generation. Jag använder mig dock av sambandet mellan lärarens egen upplevelse
av sin skolgång i relation till synsätt på grammatik som verksam lärare.
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2.6 Forskningsetiska principer

Med anledning av att forskning samt undersökningar bedrivs på mycket skilda vis är ett snävt
regelverk problematiskt att upprätta då det skulle behöva innefatta en mängd avvikelser och
undantagsregler. Till följd av det används istället rekommendationer samt riktlinjer i form av
etiska principer som avser att säkerställa att forskning, undersökningar bedrivs på ett etiskt
korrekt vis (Vetenskapsrådet s. 6). Jag har i min undersökning tagit del av samt följt
Vetenskapsrådets rekommendationer gällande de insamlingsmetoder jag använt.
I min undersökning har jag använt mig av enkäter samt intervjuer som metod för
insamling av data. Intervjuerna har genomförts med 6 verksamma lärare i årskurs 1-3.
Inledningsvis informeras deltagarna om undersökningens syfte samt i vilken aktivitet de
förväntas medverka. Forskningens syfte ges i generell beskrivning då en alltför ingående
information kan komma att påverka resultatet (Kvale 1997, s. 107). Intervju innefattar ett
samspel mellan människor och händelseförlopp kan vara svåra att förutse. Enligt Kvale (1997
s. 105) så ansvarar forskaren för att de etiska principerna efterföljs under intervjusituationen.
Deltagarna ges även information enligt informationskravet om sin medverkans bidrag till
forskningsresultatet.
Mitt namn är Emelie Forsman, jag är lärarstudent på Karlstad universitet och skriver nu mitt
examensarbete i vilket jag syftar till att kartlägga attityd till samt förekomst av grammatik i
svenskundervisning i årskurs 1-3. All medverkan sker frivilligt, deltagaren har rätt att avbryta sitt
deltagande under intervjun. Resultatet från intervjun kommer att presenteras anonymt i mitt
examensarbete (utdrag från informationsbrev till informanter).

Eftersom deltagarna aktivt deltar i undersökningen tilldelas de i enlighet med
Vetenskapsrådets (2014 s. 7) rekommendation kontaktuppgifter till mig (projektansvarigs)
namn, samt Karlstad universitet (forskningsinstitut) i syfte att ge möjlighet till frågor eller
upplysningar. Jag ansvarar även för att lämna information om att de medverkandes
bidragande material inte används för annat syfte än för berörd forskning samt hur och vart
forskningsresultatet kommer att redovisas (ibid). Jag som utför undersökningen ansvarar
enligt nyttjandekravet att materialet inte används i annat syfte än berörd undersökning
(Vetenskapsrådet 2014 s. 14).
Deltagarna informeras vidare om frivilligt deltagande samt rättighet att avbryta sin
medverkan, vilket rekommenderas av Vetenskapsrådet (2014 s. 7). Vid analysen av
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intervjusvaren bör forskaren även överväga om deltagaren bör ha inflytande över
resultatredovisningen, särskilt berörs denna etiska fråga när forskaren kritiskt analyserat
deltagarens svar (Kvale 1997, s. 105). Då min undersökning ej berör känsliga uppgifter eller
anger deltagarnas identitet väljer jag i min undersökning att ej låta deltagarna ha inflytande
över analysredovisningen. Dock har jag i planeringen etiskt värderat frågornas eventuella
konsekvenser för deltagarna i enlighet med Kvales (1997 s. 107) rekommendationer för att ta
det beslutet. Undersökaren ska enligt konfidentialitetskravet säkerställa att deltagarnas
identitet eller insamlat material inte utlämnas till obehörig, detta är särskilt viktigt vid
hantering av känslig information. All hantering av material som kan identifiera deltagaren bör
ske utan risk för utomstående insyn. I aktuellt fall bör deltagare som såväl skola avidentifieras
enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet s. 12). Samband mellan skola, antal elever,
årskurs kan relativt enkelt identifieras av utomstående. För att tillgodose Vetenskapsrådets
rekommendationer avidentifieras samtliga intervjudeltagare i resultatredovisningen via
figurerade namn i form av person A- F.
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3. Resultat

I följande avsnitt redovisas resultatet för intervjuundersökningen samt enkätundersökningen.
Resultatredovisningen

presenteras

i

sammanfattad

form

där

både

de

kvalitativa

forskningsintervjuerna samt enkätundersökningen behandlas gemensamt. Deltagare i
intervjuundersökningen avidentifieras via figurerade namn, A- F. De fyra underrubriker som
används i följande avsnitt representerar de frågekategorier som använts i undersökningen. De
som deltagit i enkätundersökningen är verksamma lärare i åldrarna 25- 63 och har arbetat i
skolan i 1- 42 år.
Intervjudeltagare är följande personer:
Lärare A: 43 år, 12 år som verksam lärare.
Lärare B: 57 år, 27 år som verksam lärare.
Lärare C: 26 år, 1 år som verksam lärare.
Lärare D: 30 år, 4 år som verksam lärare.
Lärare E: 43 år, 17 år som verksam lärare.
Lärare F: 63år, 34 år som verksam lärare.

Inledningsvis efterfrågade jag i enkätundersökningen lärares definition av grammatik genom
frågan: vilka av följande områden anser du tillhör begreppet grammatik? Resultat av
enkätfrågan redovisas nedan i tabell 3. Majoriteten av lärarna ansåg att meningsbyggnad samt
stavning ingår i begreppet grammatik. Lärarna var även relativt eniga om att källkritik,
ordavkodning samt resonera/ diskutera och ordförråd ej ingick i begreppet grammatik.
Huruvida övriga områden såsom alfabetisk ordning samt muntlig presentation och
berättelsers uppbyggnad ingick i definitionen av grammatik visade på stor spridning av
lärarnas svar. Att handstil ej ingick i definitionen av grammatik gav dock ett mer entydigt svar
där samtliga lärare ansåg att det ej ingår i deras definition av grammatik. Sammanfattningsvis
gav enkätfrågan en tämligen diffus bild över lärares definition av grammatik. Resultatet visar
exempelvis att 9,62 % av lärarna svarat vet ej på frågan om muntlig presentation ingår i
begreppet grammatik.

32

Vilka av följande områden anser du tillhör begreppet grammatik?

Tabell 3. Lärares definition av grammatik
I intervjuundersökningarna användes termen grammatik i kombination med språkets formsida
därför eftersöktes inte primärt lärares definition av begreppet i den undersökningen. Dock
framkom genom intervjuernas gång spontana definitioner av lärarna själva när de diskuterade
kring ämnet som vid exemplet nedan.
Lärare D: Hur jag arbetar med språkets form? Hm, jo vi arbetar just nu med vokaler och
konsonanter. Eller ingår det i språkets form? Nej, eller jo.
Vid intervjusvaret ovan synliggörs problematiken för lärarna att besvara intervjufrågorna när
definitionen av grammatik är oklar.

4.1 Hur stor del av svenskundervisningen tillägnar du grammatik?

I resultatet från enkätundersökningen vilken presenteras i tabell 7.3 nedan kan man utläsa att
läsning samt stavning och även ordförståelse och berättelsestruktur tilldelas något högre del i
undervisningen jämfört med övriga arbetsområden. Särskilt läsning tilldelades utmärkande
större del i undervisningen än de övriga arbetsområdena. Arbetsområden som handstil,
meningsbyggnad, alfabetet samt fri skrivning tilldelades generellt mellan 10- 20 % av
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undervisningstiden enligt enkätundersökningen. Ordklasser var det arbetsområde lärarna i
enkätundersökningen angav som det de ägnade minst tid för i undervisningen.

Hur stor del av svenskundervisningen tillägnar du följande arbetsområden?

Tabell 4. Andel grammatik i svenskundervisningen i årskurs 1-3

Lärarna som deltog i intervjuundersökningen ansåg att det var svårt att urskilja hur stor del de
tillgav grammatiken i svenskundervisningen. Lärarna menade att grammatiken var integrerad
i all undervisning och inte arbetades med i enskilda grammatikövningar.
Lärare F: Grammatiken finns inbakad hela tiden i både läsning och skrivning som jag ser det.
Jag har inte särskilda lektioner där vi tränar exempelvis stavning eller meningsbyggnad.
De andra lärarna som deltog i intervjuundersökningen angav liknande svar som Lärare F där
de menade att man inte längre arbetade med varje arbetsområde för sig. Lärarna menade att de
stöttade elevernas läs- och skrivförmåga kontinuerligt i all undervisning även i andra ämnen
än svenska och på så vis blir enligt lärarna undervisningen mer individuellt anpassad. Lärarna
syftade där till att enskilda grammatikövningar ofta tenderar att bli generella och därmed inte
riktar sig till den enskilde elevens behov.
Lärare E: Jag tror inte på lösryckta ämneslektioner utan man behöver se hur man kan använda
sig av det man lär sig i "verkligheten". Jag tror inte elever ser och kopplar hur de kan använda
sig av språkets grammatik om man inte sätter in det i ett verkligt sammanhang.
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Därefter ställdes följdfrågan om övriga arbetsområden såsom läsning behandlades i isolerade
övningar eller om de arbetades med så som de arbetar med grammatik. I den frågan framkom
en relativt stor skillnad mellan förhållningssätt till grammatik och övriga språkkunskaper i
detta fall bl.a. läsförståelse.
Lärare E: Ja, vi arbetar till exempel med läsförståelse via metoden En läsande klass, då
arbetar vi endast med läsförståelse och bortser från stavning, handstil och liknande.
Lärare C: Ja, just nu arbetar vi med faktatexter.
Flera av lärarna menade även att de fokuserade olika mycket på grammatik beroende på om
de undervisade i årskurs 1, 2 eller 3. Enligt lärarna arbetade de mer med alfabetet samt
bokstävers form i första klass jämfört med andra och tredje klass. De prioriterade dock inte
då välskrivning av bokstäverna utan fokuserade mer på igenkänning samt ljudning av
bokstäver för läsningens syfte. Först i tredje klass angav lärarna att de introducerade
ordklasser samt meningsbyggnad med satsdelar.
Intervjudeltagarna svarade att meningsbyggnad, handstil, alfabetet samt ordklasser är
de arbetsområden som ges minst utrymme i undervisningen vilket överensstämmer i stort med
resultatet från enkätundersökningen.

3.2 Vad påverkas du av i organiseringen av din undervisning?

Vidare ställdes frågan vad lärarna ansåg sig påverkas av i organiseringen av undervisningen.
Jag vill här tydliggöra att svarsalternativen på frågan var, läroplan, elev, utbildning, egen
skolgång samt kollegor då endast de svarsalternativ som deltagarna markerat syns i
diagrammet.
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Vad påverkas du av i organiseringen av din svenskundervisning?

Diagram 2. Påverkningsfaktorer på organiseringen av svenskundervisning i årskurs 1-3

I diagrammet 8.2 ovan redovisas hur lärarna svarade i enkätundersökningen. Av diagrammet
8.2 framgår det att de flesta lärarna, 62 % anser att läroplanen är det som påverkar dem mest.
Även en relativt stor del av lärarna ca 30 % svarade i enkätundersökningen att de påverkas av
eleven

då

de

organiserar

sin

undervisning.

Sammanfattningsvis

svarade

även

intervjudeltagarna att den främsta faktorn som påverkar deras organisering av undervisningen
är läroplanen.
Lärare E: Främst påverkas jag av läroplanen då jag organiserar undervisningen. Dock har jag
under mina år som lärare sett vilka språkliga behov mina elever har vilket har påverkat vad
jag fokuserat på. Jag har sett att elever behöver öva sig i att kommunicera både i skrift och tal
för att göra sig förstådda samt förstå andra.
Lärare C: Jag påverkas mest av läroplanen och min egen skolgång.
Lärare B: Jag planerar min undervisning utifrån läroplanens centrala innehåll. Sen har vi även
ämnesgrupper där vi gör en grovplanering för varje stadie, tanken är att främja progression i
lärandet.
Läroplanen är enligt resultatet från intervjuundersökningarna och enkätundersökningen den
allra främsta påverkningsfaktorn på organiseringen av svenskundervisningen.
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3.3 Syn på grammatiska kunskaper kontra övriga språkkunskaper?

I följande enkätfråga efterfrågades lärarnas syn på elevers behov av olika språkkunskaper.

Hur stort behov anser du att dina elever har av följande kunskaper?

Tabell 5. Lärares uppfattning av behov av språkliga kunskaper i årskurs 1-3

I intervjuundersökningen efterfrågades hur lärarna förhöll sig till de grammatiska
kunskaperna jämfört med övriga språkkunskaper. I enkätfrågan som presenteras ovan i tabell
5 ombads lärarna att ange hur stort behov de anser att elever har av i frågan berörda
språkkunskaper. Generellt visar resultatet att lärarna anser att eleverna är i stort behov av
samtliga språkkunskaper. Man kan dock utläsa enligt tabellen att lärarna tycker att det finns
ett något mindre behov av kunskap i handstil samt ordklasser och även stavning. Tabellen 5
ovan visar även att kunskap i läsning var den språkkunskap som flest lärare var eniga om var
den kunskapen eleverna har störst behov av.
Generellt ansåg intervjudeltagarna att språkets funktionella kunskaper liknande
läsförståelse är viktigare än de grammatiska. Främst ansåg intervjudeltagarna att elever har
större behov av funktionella kunskaper i vardagen samt för generell kunskapsinlärning.
Intervjudeltagarna ansåg exempelvis att funktionella språkkunskaper främjade meningsfullhet
för eleven, vilket gynnar motivationen. Dock avvek intervjudeltagare Lärare F från denna
ståndpunkt, då hen ansåg att de grammatiska kunskaperna var grunden för språkets
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uppbyggnad och därför inte kunde nedprioriteras. Intervjudeltagare Lärare F menade att utan
de grammatiska kunskaperna utvecklades ej läsförståelse samt förmåga att analysera texter
m.m. då eleven hämmas av bristande läs- och skrivförmåga.
Lärare A: Jag anser att läsförståelse, ordförråd och liknande är viktigare än stavning och
liknande. Det är viktigare att de känner självförtroende och lust att skriva och läsa än att det är
korrekt.
Lärare F: Jag kan inte särskilja olika språkkunskaper på det viset. Jag anser att språkets alla
delar utgör en helhet där alla delar behövs.
Intervjusvaren ovan synliggör olika lärares skilda uppfattning av elevens behov av
grammatiska kunskaper.

3.4 Erfarenheter samt syn på grammatikens utveckling?

I följande enkätfråga efterfrågades hur lärare såg på utvecklingen för arbetsområden inom
svenskundervisningen i tidsrymden av 20 år tillbaka.
Anser du att förekomst av följande arbetsområden har förändrats under de senaste 20 åren?

Tabell 6. Lärares syn på grammatikens utveckling

I tabellen 6 ovan presenteras enkätundersökningens resultat där lärares erfarenheter av
grammatikens utveckling efterfrågades. Enligt lärarnas svar på enkätfrågan kan man utläsa att
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främst arbete med handstil, ordklasser samt stavning har minskat i undervisningen.
Arbetsområden som fri skrivning, ordförståelse, läsning och berättelsestruktur har däremot
enligt lärarna ökat i undervisningen.
Även lärarna i intervjuundersökningen frågades om deras syn samt erfarenheter av
grammatikens

utveckling.

Inledningsvis

efterfrågades

lärarnas

erfarenheter

av

grammatikundervisning från deras egen skolgång.
Lärare C: Jag tyckte att skrivning var väldigt svårt i skolan. Jag förstod inte vad jag skulle ha
kunskapen till och blev därmed omotiverad.
Lärare E: Jag minns att det var tråkigt. Vi fick stenciler där vi skulle skriva prydliga
bokstäver på långa rader. En snygg handstil var mycket viktigt. När vi tränade ordklasser och
liknande lärde vi oss ramsor som vi repeterade tills vi kunde dem utantill, det var kanske
tjatigt men dem minns jag än idag.
Lärare F: Man hade mer respekt för läraren på den tiden, man ifrågasatte inte skolan så som
man gör idag. Vår lärare var mycket sträng och noga med att vi skrev och stavade korrekt.
Om någon var vänsterhänt skulle detta avvänjas då det inte var acceptabelt.
Lärare A: Vi skrev mycket texter där vi tränade grammatik, ofta skrev vi om något vi upplevt
eller om vårt drömjobb. Läraren markerade alla skrivfel, då fick man redigera tills allt blev
rätt.
Vidare ställdes frågan om lärarna ansåg att deras erfarenheter från sin skolgång påverkar deras
sätt att undervisa. Intervjudeltagarna ansåg att den främsta påverkningsfaktorn på sättet de
organiserar undervisningen är läroplanen. Dock svarade lärarna i intervjuerna att deras
inställning till grammatik påverkas av hur de själva upplevde grammatikundervisningen när
de själva gick i skolan och att det inverkat på deras sätt att undervisa på.
Lärare E: Mina erfarenheter är att ordet grammatik ger lite rysningar för de flesta! Man
tänker nog då på fantastiskt svåra ord som till exempel pluskvamperfekt och utantillinlärning.
Det påverkar säkert mig i undervisningen och jag är nog rädd för att göra det svårt, tråkigt
och/eller meningslöst.
Lärare D: Ja. När jag gick i skolan använde man mycket rim och ramsor även mycket bilder.
Jag minns att jag tyckte det var roligt och upplever att det är givande för mina elever idag,
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både för inlärning samt motivation. Vi ritar till exempel bilder på hårda och mjuka vokaler för
att minnas dem.
En av lärarna svarade avvikande från de övriga intervjudeltagarna och sa sig inte vara
påverkad av sin egen skolgång i hens sätt att undervisa.
Lärare F: Nej, att vara lärare i dag är något helt annat än när jag växte upp. Idag har inte
eleverna tålamod att sitta länge med en uppgift, det ska hända nya spännande saker hela tiden.
Idag kan man inte kräva att eleverna sitter en hel lektion och tränar handstil.
Hur tycker du grammatikundervisningen har utvecklats?
Lärare E: När det kommer till skrivning är dagens elever slarvigare och har mer brått.
Eleverna skriver i regel väldigt korta texter, snabba dialoger där det ibland är svårt att utläsa
ett sammanhang i texten. Jag tror att det har med vad de möter i sin vardag, facebook, sms och
liknande. Det är få som läser längre böcker idag. De skriver även mestadels på telefon eller
dator idag, så det är få som behärskar god handstil.
Lärare B: Idag är undervisningen mer kopplad till verkligheten. Eleverna väljer mer själva
vad de vill skriva om eller vilka böcker de vill läsa. Som lärare får man vara med och stötta
och försöka hjälpa dem välja böcker på rätt svårighetsgrad. Förr valde läraren material och det
tror jag fick många elever att tycka att det var tråkigt med svenskan.
Lärare F: Undervisningens innehåll har inte förändrats särskilt. Men man ställer lägre krav på
elever idag, de har inte tålamod att skriva eller läsa lägre texter. Idag använder man även mer
fri skrivning där man bortser från eventuella misstag, som stavfel och liknande för att inte
hämma skrivlusten. Förr, då jag började arbeta i skolan förekom inte fri skrivning på det viset.
Lärare D: Idag skriver eleverna mest på dator eller Ipads, där det finns stavning- och
grammatikprogram som stöd, därför minskar behovet av de kunskaperna.
Sammanfattningsvis ansåg inte intervjudeltagarna att det är grammatiken som ”ämne” som
har förändrats, utan snarare klimatet i skolan. Lärarna idag har mindre status och elevernas
inflytande över undervisningen har ökat vilket intervjudeltagarna delvis ser som positivt.
Dock medför det ökade elevinflytandet enligt intervjudeltagarna en attityd bland elever att de
” vill välja bort det tråkiga” där grammatik ofta drabbas.
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3.5 Resultatdiskussion

Grammatik är ett problematiskt ämne att undersöka då det framstår som tämligen
svårdefinierat men trots det förekommer starka åsikter kring dess existens samt betydelse.
Min undersökning visar på stora variationer av lärares uppfattning av begreppet grammatik i
relation till den allmänt vedertagna vilket i sig är intressant att resonera kring. Såsom jag i
tidigare kapitel beskrivit är grammatik en omdebatterad språkkunskap både i fråga om dess
betydelse för generell språkkunskap samt hur grammatikundervisningen skall bedrivas. För att
som lärare medvetet ta ställning till grammatikens roll i undervisningen är förståelse för
begreppet väsentligt. Hur tar man annars ta ställning?
I min undersökning genomfördes enkätundersökningen först vilket gav mig en
förförståelse för lärarnas generella ståndpunkt gentemot grammatik. Inledningsvis blev jag
uppmärksam på svårigheten att finna en allmän definition av grammatik hos lärarna.
Jag upplever utifrån resultatet av min undersökning att lärarnas definition av
grammatik främst grundas på individuella erfarenheter vilket kan förklara spridningen av
lärarnas beskrivning av begreppets innebörd. Jag har med anledning av det intresserat mig för
vad som påverkar lärares synsätt till grammatik och därmed riktat fokus på lärarnas
erfarenheter av grammatik. I mina intervjuundersökningar berördes frågan om hur lärarna
påverkas av den grammatikundervisning de hade när de själva gick i skolan.
Sammanfattningsvis presenterade lärarna en tämligen negativ bild av den
grammatikundervisning de själva erfarit från sin egen skolgång. Majoriteten av lärarna i
enkätundersökningen samt intervjuundersökningarna svarade att de inte ansåg sig vara
påverkade av erfarenheterna från sin egen skolgång. Direkta speglingar hur den egna
skolgången påverkat lärarnas undervisning kan inte heller utläsas av resultatet. Dock framgår
av undersökningen att lärarna inte ser de grammatiska kunskaperna som särskilt användbara i
verkligheten eller meningsfulla. Lärarnas syn på grammatikkunskap kan liknas med den
beskrivning lärarna har av grammatikundervisningen från sin egen skolgång vilket öppnar för
viss rimlighet att lärarna i alla fall är påverkade av sina erfarenheter från sin skolgång.
Intervjudeltagare Lärare F avvek från majoritetens negativa bild av grammatik och beskrev i
motsats vikten av grammatiska kunskaper. Hen integrerade grammatiken i all övrig
undervisning i syfte att undervisa i autentiska sammanhang.
Tolkning av läroplanen samt riktlinjer för det pedagogiska uppdraget är självfallet
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väsentligt i förståelsen för vad som påverkar läraren i organiseringen av undervisningen. Dock
finns viss differens mellan läroplaners syftningar samt verkligt genomslag vilket föranleder
bredare perspektiv på lärarens påverkningsfaktorer enligt Nilsson & Längsjö (2005).
Majoriteten av deltagande lärare i intervjuerna samt i enkätundersökningen sa sig främst vara
påverkade av läroplanen då de organiserade svenskundervisningen. I läroplanens (Lgr11)
centrala innehåll beskrivs samtliga språkliga förmågor som skall ingå i svenskundervisningen
för årskurs 1-3. I min undersökning framgår lärares tolkningar av läroplanens centrala
innehåll i redovisningen av hur de organiserar undervisningen. Resultatet av min
undersökning visar att lärarna prioriterar språkets funktionella sida framför språkets formsida.
Främst fokuserar lärarna på de förmågor de ser eleverna har behov av i verkliga situationer
och som för eleven upplevs som meningsfull kunskap.
Behovet av grammatiska kunskaper kan ses ur två skilda perspektiv, behov för
språklig kompetens samt vardagligt behov. Med hänvisning till Libergs (2006) förtydligande
av grammatikkunskapernas effekt på språkinlärning finner man det kanske naturligt att just
dessa pedagogiska argument skulle vara ledande i organisering av undervisningen. Dock
framstår enligt min undersökning lärarens egen upplevelse av grammatik vara mer styrande.
Man skall dock inte misstro de deltagande lärarnas förmågor eller intuitioner eftersom det
finns tydliga tendenser för detta förhållningssätt gentemot grammatik även i tidigare
forskning. Med hänvisning till NU03s (2003) undersökning (se diagram 1) framkommer
denna nedgradering av grammatiska moment i undervisningen vara vedertagen. Den
prioritering för språkligt funktionella moment som framkommer i NU03s (se diagram 1)
undersökning samstämmer med resultat från min undersökning.
De argumenten som framkommer i min undersökning för fokus på språkets funktion i
undervisningen är just dess högre vardagliga användning samt bidragande till meningsfull
undervisning. En naturlig förskjutning mot funktionella moment i undervisning svarar
rimligtvis mot nuvarande läroplans relativa kunskapssyn. Trots tydliga riktlinjer om
grammatikens varande i undervisningen överkoms det av funktionens betydelse. De lärare
som medverkat i min undersökning hänvisar till läroplanens syftningar snarare än centrala
innehåll vilket kan förklara nedprioriteringen av grammatik i undervisningen. Vid
undersökningen som Nilsson & Längsjö (2005) presenterar i kapitel 2.6 framkommer likartat
resultat i den meningen att de funktionella språkkunskaperna prioriteras.
Medverkande lärare i min undersökning menar att grammatiken upplevs abstrakt samt
omotiverade för eleverna. De förlikar grammatik med krav på korrekthet vilket de anser
hämma elevernas lust att lära. Via redovisad historisk överblick på grammatikens historiska
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utveckling (se kapitel 2.2) förliknas just grammatikundervisning med disciplinerande,
mekaniska övningar. Enligt medverkande lärare i min intervjuundersökning kan ej traditionell
undervisning appliceras på dagens elever då det råder ett annat klimat i dagens skola. De
beskriver dagens elever som mindre tålmodiga och att de har ett större inflytande över
undervisningens innehåll.
För att på funktionellt vis undervisa i språkets form integreras därför grammatiken i
övriga moment enligt min undersökning. Det är av förekommen anledning problematiskt att
särskilja grammatikens del i dagens undervisning och på representativt sätt kartlägga
förekomst av grammatik i undervisningen. Enkätundersökningen visar tendens till något
större prioritering för stavning gentemot övriga grammatiska moment som efterfrågades.
Utmärkande resultat från enkätundersökningen var den betydligt högre prioritering för
undervisning i läsning i relation till de skrivmoment som presenterades. Såsom Malmberg
(1996) beskriver det hanterar man grammatik beroende på vilken föreställning man har om
dess betydelse samt syn på behov av grammatiska kunskaper. Resultatet att förekomsten av
grammatiska moment är mindre än för funktionella språkkunskaper kan då rimligen förklaras
av att lärarna inte ser samma behov av grammatiska kunskaper jämfört med övriga
språkkunskaper.
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4. Slutsats
I min undersökning syftade jag att genom enkät- samt intervjuundersökning finna mönster
mellan lärares synsätt och handlande i fråga om grammatik. Min ambition var att skapa insikt
i vad som påverkar lärarens synsätt och hur, eller om det inverkar på lärarens sätt att
undervisa. Viss tendens för reducering av grammatiska moment i undervisningen framgår av
mitt resultat med reservation av att min undersökning har låg generaliserbarhet.
Samstämmigheten mellan NU03s (se diagram 1) resultatredovisning samt den jag
presenterat i min undersökning kan dock visa på fog för påståendet. Främst visar min
undersökning att de funktionella språkkunskaperna prioriteras högre av lärarna samt tillägnas
större del i undervisningen jämfört med formella språkkunskaper. Lärarna som deltagit i min
undersökning menar att de funktionella språkkunskaperna svarar mer mot elevernas
vardagliga behov och därmed upplevs som mer meningsfullt i undervisningen. Jag tolkar dock
att lärarnas relativt negativa attityd till grammatik grundas mer i dess traditionella
undervisningsmetoder än i ämneskunskapen i sig.
Enligt Hatties (2009) effektforskning på vad som påverkar elevers skolresultat visade
det sig att lärarens engagemang samt inställning till ämnet var mer gynnsamt för resultatet än
exempelvis lärarens ämneskunskaper. Det är dock inte bara en fråga om att endast främja lust
till grammatik utan även att utveckla förståelse för vikten av grammatiska kunskaper i
utvecklandet av effektiv läsning samt skrivning. Vi lever i ett informationssamhälle där läsoch skrivförmåga är en förutsättning för aktivt deltagande därför krävs hög kvalitet på skolans
svenskundervisning. Enligt utvärdering av elevers resultat i de nationella proven 2014 (se
tabell 1) framgår det att eleverna presterar sämre i skrivmomenten jämfört med läsmomenten.
Med anledning av att erkända språkforskare samt teoretiker poängterar behovet av
grammatiska kunskaper för generell språklig förmåga föranligger stora brister i allmänhet när
grammatiken prioriteras bort i undervisningen. Möjligen behöver undervisningsmetoder
moderniseras för att återväcka grammatikens givna roll i undervisningen, vilket enligt mig är
ett aktuellt ämne för framtida forskning.

44

6. Litteraturförteckning
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: studentlitteratur AB.

Blomqvist, C, Wood, A. (2006). Läs- och skrivundervisning som fungerar. Stockholm: Natur
& Kultur.

Hattie, J. (2009). Visible Learning. Refererad i: SKL, Sveriges kommuner och landsting,
(2011). Synligt lärande, presentation av en studie om vad som påverkar elevers
studieresultat. Stockholm: Natur & Kultur

Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare- övningar med facit och
kommentarer. Lund: Studentlitteratur AB.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.

Liberg, C, Säljö, R, Lundgren U. (2011). Skola, lärande bildning, grundbok för lärare.
Liberg, C (red.). Stockholm: Natur & Kultur.

Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur AB

Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund: studentlitteratur AB

MSU, Myndigheten för skolutveckling, (2007). Svenska, en samtalsguide om kunskap,
arbetssätt och bedömning. Hämtad 2015-01-03, Tillgänglig: www.skolverket.se/
Publikationer? Id= 1868.

Nilsson, I, Längsjö, E. (2005). Att möta och erövra skriftspråket. Lund: Studentlitteratur AB.

NU03, Nationella utvärderingen av grundskolan (2003). Sammanfattande huvudrapport,
rapport 250.refererad i: MSU, Myndigheten för skolutveckling, (2007). Svenska, en
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. (s.16). Hämtad 2015-01-03,
Tillgänglig: www.skolverket.se/Publikationer?Id= 1868.

45

SKL, Sveriges kommuner och landsting, (2011). Synligt lärande, presentation av en studie
om vad som påverkar elevers studieresultat. Stockholm: Natur & Kultur

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Västerås: Edita.

Skolverket (2011b). Kommentarsmaterial till kursplanen i svenska. (Hämtad 2015-01-03),
Tillgänglig: www.skolverket/ Publikationer?Id= 2567.

Skolverket, (2012). Greppa språket, ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråklighet. (Hämtad
2015-01-03). Tillgänglig: www.skolverket.se/publikationer?id=2573.
Skolverket, (2013). Forskning om skolreformer och deras genomslag. (Hämtad 2015-01-05),
Tillgänglig: www.skolverket.se/ publikationer.

Skolverket (2014). Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014.
(Hämtad 2014-11-25). Tillgänglig: www.skolverket.se/ publikationer? Id=3337

Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska
undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Norstedts akademiska
förlag.

Trageton, A. (2014) Att läsa sig till skrivning. Stockholm: Liber AB.

Vetenskapsrådet (2014). Ämnesdidaktik inom ämnet svenska, inkl. läs- och skrivinlärning.
(Hämtad 2015-01-03). Tillgänglig: www.vetenskapsrådet.se

Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund:
Studentlitteratur AB.
46

Tabell 1, Hämtad från: Skolverket (2014). Resultat från nationella prov i årskurs 3,
vårterminen 2014. (Hämtad 2014-11-25). Tillgänglig: www.skolverket.se/
publikationer? Id=3337

Tabell 2, Hämtad från: SKL, Sveriges kommuner och landsting, (2011). Synligt lärande,
presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. (s. 33).
Stockholm: Natur & Kultur

Diagram 1. Hämtad från: MSU, Myndigheten för skolutveckling, (2007). Svenska, en
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. (s.16). (Hämtad 2015-01-03),
Tillgänglig: www.skolverket.se/Publikationer? Id= 1868.

47

Bilagor
Nedan redovisas aktuella bilagor.
Bilaga 1.
Följande frågor berördes i enkätundersökningen:
1. Ålder?
2. Antal år som verksam lärare?
3. Hur stor del av svenskundervisningen tillägnar du följande områden?
-

Handstil, meningsbyggnad, alfabetet, ordböjning, läsning, fri skrivning,
berättelsestruktur, läsförståelse, interpunktion, stavning?

4. Vad påverkas du främst av i organiseringen av svenskundervisningen?
-

läroplan, kollegor, elev, din utbildning, din egen skolgång, egna erfarenheter?

5. Hur stort behov anser du dina elever ha av följande språkkunskaper?
-

Handstil, meningsbyggnad, alfabetet, ordböjning, läsning, fri skrivning,
berättelsestruktur, läsförståelse, interpunktion, stavning?

6. Anser du att förekomst av följande språkkunskaper har minskat eller ökat i skolan?
-

Handstil, meningsbyggnad, alfabetet, ordböjning, läsning, fri skrivning,
berättelsestruktur, läsförståelse, interpunktion, stavning?

7. Vilka av följande kunskaper anser du viktiga ett dina elever har med sig efter avslutad
skolgång?
-

Handstil, meningsbyggnad, alfabetet, ordböjning, läsning, fri skrivning,
berättelsestruktur, läsförståelse, interpunktion, stavning?
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