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Förord 
Jag har haft en förmån att skaffa mig två olika lärarutbildningar från två olika länder: 

i Ukraina studerade jag romersk-germansk filologi med pedagogisk inriktning samt 

att jag studerar jag till förskollärare/lärare grundskolans tidigare år i Sverige. Under 

hela min skoltid har jag varit intresserad av språkinlärning och språkundervisning 

oavsett om det gäller modersmål-, andraspråk- eller främmandespråksundervisning.  

När jag började lära mig svenska på Folkuniversitet upptäckte jag att många lärare 

som undervisade oss i svenska som andra språk besatt väldigt ringa kunskaper i 

grammatik. Det var bara en lärare av de som jag har haft ca 15 som kunde svara på 

min fråga om varför man kallar predikat1 för verb i de flesta övningsböcker. Många 

av mina lärare förstod inte frågan. Lärarna i svenska som andra språk föredrog att 

undervisa oss i svenska genom att oftast diskutera diskriminering av invandrare. Det 

är därför, nu när min utbildning till lärare i Sverige har nått sista termin, så var det 

inte svårt för mig att bestämma vad mitt examensarbete skulle handla om. 

Nyckelord: grammatik, grammatikundervisning, kursplan, funktionell grammatik, 

SFG 

  

                                                            
1 Predikat är en satsdel och verb är en ordklass. 
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Abstract 
Title: Grammar teaching – to be or not to be, that is the question. The qualitative 

study about the place of teaching grammar at the compulsory school. 

Semester: Winter 2010 

Author: Lilia Noresund 

Supervisor: Jenny Magnusson 

This research traces the trajectory of those methods of teaching grammar that five 

different teachers in Swedish from Stockholm municipality use in their practice. 

Their both constructive and negative attitudes towards grammar were in focus when 

looking after the connection between their own experience of learning/teaching 

native language grammar and the methods that they are actually using in their own 

classes. I was trying to gain knowledge and achieve the purpose of this research by 

means of a qualitative method. My empirical data consists of five interviews with the 

pedagogues who are teaching Swedish. I was also reviewing the scientific research 

related to the topic.  

This study has scratched the surface of the systemic functional grammar (SFG) 

pedagogy. SFG is a model of grammar developed by the British linguist Michael 

Halliday. The meta-language informed by SFG seems to be the keyword of the 

model because of its implicit meaning. Only one of five teachers has been 

incorporating SFG into the teaching of history. When working with the third grade 

pupils the teacher has been using the modeling and deconstruction of the kids own 

texts.  The other four teachers have never heard about SFG before. The methods they 

are using are not updated that much, it is also easy to notice that they stick to the 

teaching of grammar as a separate part of language. 

One more discussion point concerning my research was teacher’s further training in 

language teaching; unfortunately it seemed to be rather problematically for the 

teachers to be updated with the knowledge and methods of teaching grammar. 

Keywords: grammar, teaching grammar, national curricula, functional grammar, 

SFG  
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”Språkundervisningen måste anpassas efter livets krav  

och undervisas som levande organiska helheter 

 och inte anpassas till livlös grammatikundervisning” 

Johan Amos Comenius (Didaktica Magna, 1657)  

1 Inledning 
När mina bekanta frågar mig om vad mitt examensarbete handlar om och jag berättar 

att jag skriver om grammatikundervisning i grundskolans tidigare år möter jag ofta: 

”Pust! Finns det grammatik där?” eller ett lite ironiskt leende med kommentaren 

”Vad roligt!” Under många år av mina studier i Ukraina, Tyskland och i Sverige 

samt under de åren som språklärare i Ukraina har jag observerat olika attityder till 

grammatik och grammatikundervisning i modersmål i skolan. Det var inte sällan jag 

mötte negativa åsikter om grammatikdelen i språkundervisningen. Många ifrågasatte 

vikten av att kunna grammatik överhuvudtaget med förklaringen att det räcker med 

de kompetenserna som vi skaffar oss under våra första livsår. Man behöver bara 

kunna uttrycka sig rätt – dock anser de att det inte är viktigt att veta varför det är rätt. 

Som ett exempel säger vi ”Ska vi läsa en godnattsaga?” för att så sade våra föräldrar, 

vi säger inte ”Ska vi läsar ett godnattsaga?”, men vi vet inte varför vi säger så. 

Behöver vi veta det överhuvudtaget?  

De flesta språklärare som jag har varit i kontakt med har upplevt grammatiken som 

ett mycket tråkigt och verklighetsfrämmande ämne under sin egen skolgång som 

berodde på: 

• många svåra och obegripliga termer    

• många kontextlösa övningar där man var tvungen att välja t.ex. rätt 

preposition för utvalda nominala fraser 

• grammatik tränades isolerad från övrig undervisning i svenska 

I mitt arbete vill jag undersöka om det eventuellt finns samband mellan 

pedagogernas syn på grammatik och metoderna som de har valt att undervisa i 

grammatiken. Enligt läroplanen ansvarar grundskolan för att ge varje elev möjlighet 

att fördjupa sina insikter i grammatiska strukturer i språket genom sitt eget skrivande. 

Redan år 1987 diskuterade Ulf Teleman i sin bok Grammatik på vilovägar 

grammatikens roll i skolan samt olika attityder till ämnet som råder bland 

undervisande lärare (Teleman 1987, ss. 8-10). Han svarar på frågan varför man 
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behöver undervisa i grammatik i grundskolan över huvudtaget genom att lyfta upp 

ämnets betydelse som redskap för mänsklig språkanvändning. Han beskriver 

grammatikens två värden: via grammatik får vi kunskap om oss själva som 

språkvarelser samt grammatik som redskap vid inlärning av främmande språk 

(Teleman 1987, s. 9). Med utgångspunkt i dessa två skäl påstår Teleman att ”ingen 

borde undervisa i grammatik i skolan som inte helhjärtat bekänner sig till de två 

huvudskälen […].”  Författaren är mycket tveksam att eleverna kan lära sig språket i 

sin helhet när de undervisas i språkriktighet (vilket enligt honom förekommer ofta) 

där vanliga grammatiska fel står i fokus (Teleman 1987, s. 9). Bara för att eleven 

skriver meningen ”Hennes mamma är frisör.” rätt betyder inte att han/hon vet att 

verbet ”vara” (här i presens) har subjektiv predikatsfyllnad som bör stå/användas i 

singular då subjektet också är i singular eller för att han/hon vet att det är fel att 

skriva ”Hennes mamma vara frisörer.”  

Vidare vill jag undersöka hur stor roll har en av de icke-traditionella metoderna att 

undervisa i grammatik mot den traditionella synen på grammatik i dagens 

grundskola. Likaså belyser jag metodernas inbördes kontraster nedan. Den 

systemisk-funktionella grammatiken (SFG) med dess icke traditionella synsätt i 

Sverige, praktiseras av några lärare som undervisar i både språk och andra ämnen. 

Det som kännetecknar SFG är att det inte har några klara gränser mellan studier av 

hur språket är uppbyggt, hur språket används och det pedagogiska arbetet med 

språket (Holmberg & Karlsson 2006, s. 9). Med andra ord inkluderar begreppet SFG 

både språkets form, dess bruk och i undervisningen. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få kunskap om vilka metoder som används i 

grammatikundervisningen samt vilka attityder till grammatikundervisningen som 

råder hos lärarna inom grundskolas tidigare år. Undersökningen omfattar metoder i 

grammatikundervisningen i grundskolans tidigare år samt vilka kunskaper 

undervisande lärare har och om de känner till den relativt nya metoden-systemisk-

funktionell grammatik. Dessutom vill jag undersöka i vilken utsträckning SFG har 

slagit igenom. 

För att kunna besvara undersökningens syfte har jag försökt svara på följande 

frågeställningar: 
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• Vilka attityder till grammatikundervisning i grundskolas tidigare år har 

lärarna?  

• Vilka arbetssätt uppger de intervjuade pedagogerna att de använder inom 

grammatikundervisning i grundskolas tidigare år? 

• Vilket arbetssätt upplever de intervjuade lärarna väcker störst intresse och 

fungerar bäst i grammatikinlärning?  

• Hur stor kunskap och erfarenhet har lärarna om SFG? 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av begreppet grammatik 
Själva begreppet grammatik är mycket mångtydigt och därmed finns det många olika 

definitioner av begreppet. Definitioner som är relevanta till mitt examensarbete har 

direkt koppling till grammatikundervisning och används för att höja barnens 

kompetens i deras tal- och skriftspråksutveckling. Grammatiken är bara en del av 

språket och språkbeskrivningen som helhet. Här presenterar jag två olika definitioner 

av grammatik: grammatiken i dess traditionella bemärkelse och den relativt nya 

modellen – systemisk-funktionell grammatik (SFG).   

2.1.1 Grammatik i den traditionella bemärkelsen 
Traditionellt används ordet grammatik som en beteckning för ett moment i skolans 

modersmåls-, andraspråk- eller främmandespråksundervisning. Professorn i 

lingvistik och tillika vicerektor vid Lunds universitet Sven Strömqvist bekräftar 

påståendet om att grammatik är ett flertydigt begrepp som kan redovisas på många 

olika sätt. Det gör han genom att specificera tre olika beskrivningar av begreppet 

(Strömqvist 1993, s.24): 

a) grammatik - de regler och principer som styr hur vi konstruerar ordformer 

och hur vi kombinerar dessa till fraser och satser samt de motsvarande 

reglerna och principerna för hur vi konstruerar betydelsen 

b) grammatik som beskrivning och förklaring av hur olika ordformer, fraser och 

satser konstrueras 

c) grammatik - råd, föreskrifter eller förbud rörande hur vi bör konstruera 

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

betyda 
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När det gäller språk behöver man inte vara en utbildad lingvist för att kunna märka 

att det förändrar sig ständigt: gamla lexikala morfem2 får nya betydelser och de kan 

även sättas samman med andra morfem på nytt sätt i nya sammanhang och därmed 

får nya betydelser. Vi kan även observera tendenser till förenklingar och ”adaption” 

av nya ord i svenska genom t.ex. lån från andra språk. Både förenklingar och 

”adaptioner” kan innebära att man inte kan applicera de traditionella grammatiska 

reglerna på nya begrepp. Märta Fransson och Casper Ljungdahl menar i sin bok Vår 

svenska grammatik att ”[g]rammatiken här kan ge oss en del av förklaringar. 

Grammatik är ett hjälpverktyg när vi lär oss använda och förstå språket och nyttja 

dess variation och rikedom” (Ljungdahl & Franson 2002, s. 6). Författarna 

reflekterar även kring vilka kunskaper som grammatiken ger oss, med andra ord 

varför det är så viktigt att kunna grammatik:  

• vi kan välja rätt ordform bland ordformer som innehåller olika betydelser 

• grammatiken bidrar till utveckling av vår språkkänsla och språkmedvetenhet 

• grammatiken stödjer oss i våra kontakter med andra språk 

Som en parallell till detta har även Bengt Brodow försökt precisera vad grammatik 

innehåller: ”Grammatiken är ett försök att beskriva hos ett språk som är så levande 

och mångskiftande att det svårligen kan ledas in i fasta fållor. Och ju noggrannare 

och sannare man beskriver språket, desto mer komplicerad och svårförståelig blir 

beskrivningen.” Med denna definition syftar författaren på att läraren har uppdrag att 

förenkla beskrivningar och anpassa de till den nivån hans/hennes elever har uppnått. 

Ett och samma begrepp inom grammatik definieras på många olika sätt beroende på 

vilket årskurs man undervisar i (Brodow 1996, s. 308). 

Sammanfattningsvis påvisas det att utifrån den traditionella definitionen av 

grammatik är det de regler, beskrivningar och principer som styr hur man formulerar 

ordformer och hur man kombinerar dem till fraser och satser. Ordets, frasens, satsens 

och meningens form är i fokus.  

2.1.2 Funktionell grammatik  
I sin grund är systemisk-funktionell grammatik en ”ren” språkmodell vars syfte är att 

beskriva hur språket fungerar.  Modellen grundlades av den brittiske lingvisten och 

grammatikern Michael Halliday på 1960-talet med hans utgångspunkt i viljan att 

                                                            
2 Morfem är en minsta betydelsebärande enhet i ett språk, ett lexikalt morfem är ett eget ord med 
eget lexikal betydelse, t.ex. för, ditt, dag, etc. 
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förstå mekanismerna bakom språkutveckling hos den enskilda individen. Med sitt 

arbete lyckades Halliday visa hur kommunikationen med andra människor och vårt 

mänskliga behov av att uttrycka betydelse driver fram språkutvecklingen (Holmberg 

& Karlsson 2006, s. 10). Här ser jag en tydlig koppling till Lev Vygotskijs teori om 

den sociokulturella kunskapsöverföring som handlar om att barn lär sig (i det här 

fallet språket) i den ständiga kommunikationen i många olika sociala kontexter t.ex. 

äldre barn eller vuxna som kan mer än barnet själv (Arfwedson 1998, s. 27).  

Funktionell grammatik i jämförelse med formell/traditionell grammatik som 

fokuserar på språkets uppbyggnad utifrån dess olika nivåer (semantiska, 

morfologiska och syntaktiska) beskriver den kontextbundna och praktiska 

användning av grammatiken.   

Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson beskriver i boken Grammatik med betydelse 

(2006) modellen i tre punkter: 

• den funktionella grammatiken3 är en språkmodell där betydelse och funktion 

står i fokus men inte formen 

• som grund för hela grammatiken används kontext och språkbruk/metaspråk  

• grammatik används inte för att förklara avvikelser och fel 

• grammatiken ger inte bara uttryck utan skapar också betydelse 

Britt Johansson (lärare i svenska som bedriver lingvistiska studier i SFG samt 

föreläser nationellt om användning av SFG i undervisningen) tillsammans med 

Anniqa Sandell Ring (läraren i svenska som dessutom bedriver kompetensutveckling 

nationellt inom språkutvecklande ämnesundervisning) beskriver i boken Låt språket 

bära – genrepedagogik i praktiken hur en lärare i svenska kan använda sig av 

funktionell grammatik i sin undervisning (2010). Syftet med boken var att ge 

vägledning in i genrepedagogiken, pedagogiken som vilar på tre pelare: Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärandet, Rotherys och Martins skolgenrer och deras 

cykel för undervisning och lärande samt Hallidays systemisk-funktionella 

grammatik. I sin bok vänder sig författarna till lärarna som undervisar i olika ämnen 

för olika åldrar och som anser språket som ett viktigt verktyg för kunskaps- 

inhämtande.  

                                                            
3 Precis som Holmberg och Karlsson gör lämnar jag också den klumpiga beteckningen ”systemisk-
funktionell” för ”funktionell”. 
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”Från Hallidays har genrepedagogiken bland annat hämtat modellens funktionella 

syn på grammatik” (Johansson & Sandell Ring 2010, s. 32). Enligt författarna och till 

skillnad från den traditionella grammatiken inkluderar SFG fonologi4, 

lexikogrammatik5 och semantik6 vilket innebär att vi har möjlighet att analysera 

kontexten utifrån flera olika perspektiv men inte bara rent grammatiskt.  

Johansson och Sandell Ring presenterar systematiskt bit för bit skillnaderna mellan 

den traditionella och den funktionella grammatiken genom att införa termer som hör 

till den funktionella grammatiken. De funktionella termerna ersätter inte de 

traditionella begreppen, däremot hjälper de läraren att organisera sina lektioner 

utifrån genrepedagogikens specifika språkmodell. Alla funktionellgrammatiska 

begrepp är bundna till den personligt återgivna texten med olika t.ex. processer 

(beskriver händelseförlopp eller vad personer eller ting gör); deltagare (här kan det 

handla om en person eller ting) och omständigheter (uttrycker när, hur eller varför 

processerna pågår), etc. Under processen av dekonstruktion av en text (antingen en 

modelltext eller elevernas egna) kan alla delar plockas isär för att kunna analysera 

textens funktionella grammatiska drag utifrån t.ex. specifika deltagare (Rödluvan, 

hon, han, varg, geväret, etc.), processer (gick, knackade, skuttade, var, etc.), 

tidsbindeord (när, sedan, efter, etc.). I funktionell grammatik är det helt enkelt text 

och tal som står i fokus för språkinlärning samt används för att lära ut grammatik, 

semantik och pragmatik.  

2.2 Lpo 94 och tillhörande kursplan i svenska för grundskolans tidigare 
år 

 

”I första och andra årsklasserna: Särskiljande af satsens huvuddelar, af tingord,  

egenskapsord och händelseord, af ental och flertal; bruket af större skiljetecken. 

 I tredje och fjärde årsklasserna: Satsens hufvuddelar och bidelar;  

ordklasserna; ordens böjning; hufvudsatser och bisatser; skiljetecknens bruk” 

(Normalplan, 1900) 

Grammatikundervisning är en självklar del av lärarens pedagogiska yrkesutövning 

när det gäller språkundervisning i sin helhet. Till att börja med skall jag belysa vad 

kursplanen i svenska för grundskolan utröner om grammatikens roll i ämnet svenska.  

                                                            
4 Fonologi – läran om språkljuden 
5 Lexikogrammatik – består av de ord och den grammatik som realiserar betydelse i språket 
6 Semantik – läran om språklig betydelse 
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Den aktuella läroplanen med tillhörande kursplan i svenska infördes 1994 och därför 

bär den namnet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Från styrdokumenten framgår det tydligt att språket har en 

nyckelställning i skolarbetet. Kursplanen inleds med ett avsnitt i vilket beskrivs 

svenskans syfte och roll i utbildningen som ett ämne. Där framgår också att vikten av 

ett språk för kommunikation och förståelse väger tungt, likaså språkets vikt för 

personlighetsutvecklingen. Efter detta följer strävansmålen, bland vilka det finns en 

punkt där grammatik tas upp. Enligt kursplanen skall skolan se till att eleven ”genom 

eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i 

olika sammanhang” (Skolverket 2008/09). När jag läser och tolkar kursplanen inser 

jag att vägen till grammatisk kunskap skall gå via det egna skrivandet, men vilka 

delar av grammatiken som ingår i dessa grundläggande mönster och strukturer finner 

jag inga ledtrådar till.  

Kursplanen i svenska beskriver även att ett mål för elever är att vara förtrogen med 

regler för stavning och skriftspråk. Under rubriken ”Kriterier för betyget Väl 

godkänd” visar sig att eleven för att uppnå betyget Väl godkänd skall använda och 

behärska vanliga grammatiska termer. När jag söker förklaringen till vilka 

grammatiska termer räknas som ”vanliga” får jag dock ingen vägledning i 

läroplanstexten. 

Enligt nya mål för årskurs 3 ”[har språkförmågan] stor betydelse för allt arbete i 

skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 

viktigaste uppdrag att skapa möjligheter för elevernas språkutveckling” (Skolverket 

2008/09). Precis som jag påpekade ovan: framgår det inte direkt vilka grammatiska 

strukturer eller begrepp eleverna förväntas kunna i slutet av det tredje skolåret 

förutom en kort rad under rubriken ”Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av 

det tredje skolåret” – ”Eleven ska beträffande skrivning kunna använda sig av stor 

bokstav, punkt och frågetecken i egna texter”. Men om barnet ska ”kunna skriva 

enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår” behöver 

han/hon kunna mycket mer än att versalisera rätt samt sätta frågetecken eller punkt i 

interrogativa respektive deklarativa satser.  

Genrepedagogerna Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring däremot gör 

bedömningen att det är lätt att tolka kursplanernas mål utifrån genrepedagogiken när 
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det gäller elevernas språkliga färdigheter inklusive grammatiska: ”Kursplanemål är 

det centrala innehållet som styr vilken genre eleverna arbetar med för att nå målet”. 

Arbetet med genre innebär arbete med språket utifrån dess olika perspektiv. Ett av 

arbetsområde är den funktionella grammatiken där eleverna lär sig instruera (t.ex. 

skriva korta meningar hur man spelar ett spel), beskriva (t.ex. ange egenskaper av en 

blomma: vit, grön, liten, etc), definiera (t.ex. En skog är …, En klasskamrat är…), 

etc. (Johansson & Sandell Ring, 2010, s. 50).  När eleverna tränar på ett funktionellt 

sätt beskriva, instruera, definiera, klassificera och förklara upptäcker de och 

fördjupar sina insikter i både grundläggande mönster och grammatiska strukturer 

därmed utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang 

vilket helt motsvarar kursplanernas mål (Skolverket 2008/09). 

2.2.1 Kursplanernas historia 
Genom att göra en historisk översikt av kursplaner i Sverige mellan 60- och 90-talet 

konstaterar Bengt Brodow i sin bok Perspektiv på svenska ”en utveckling från en 

detaljreglerad till en målstyrd undervisning” (Brodow 1996, s. 28): med Lgr 807 kom 

en stor förändring då undervisningsmetoderna decentraliserades, svenska fick tre 

huvudmål – ”eleverna skall bli medvetna om språkets betydelse, lära sig lyssna och 

läsa samt lära sig skriva klart, regelrätt och uttrycksfullt”. Kursplanen bestod av 

några ”huvudmoment” som inkluderade t.ex. konsten att tala och lyssna, läs- och 

skrivinlärning, språklära, etc. År 1988 infördes även Litteratur till ett särskilt 

huvudmoment i kursplanen.   

Författarens syfte med jämförelsen mellan de fem kursplanerna var att påvisa en 

jämn utveckling från mer styrd och mycket detaljerad kursplan med val av material 

och arbetsmetoder till den nuvarande där läraren fick stor frihet av val av eget 

undervisningsmaterial och metod inte minst i grammatikundervisningen. Som ett 

resultat menar Brodow ”följer utveckling från konkretion till abstraktion” (Brodow 

1996, s. 30). För att praktiskt kunna använda Lpo 94 med tillhörande kurplan i sin 

undervisning är grundskolan ”tvungen” att konkretisera och utarbeta sina lokala 

kursplaner i alla ämnen. 

Bengt Brodow skrev ett helt kapitel om ”Konsten att tolka kursplan” där han gör sin 

egen tolkning av den rådande kursplanen. Kritiskt drar han parallell mellan en 

kursplan och en lagtext: ”Båda är preskriptiva, kortfattade och utformade på en hög 

                                                            
7 Lgr 80 - Läroplan för grundskolan 1980 
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abstraktionsnivå. Båda kan vara svåra att tolka vid konfrontation med en 

komplicerad verklighet” (Brodow 1996, s. 33). 

Professor i pedagogik Tomas Kroksmark analyserar i sitt forskningsarbete ”Om 

språklära i skolan – en tillbakablick” tidigare kursplaner utifrån grammatikens 

perspektiv (Kroksmark 1993, ss. 45-56): Enligt Lgr 628 skulle ”grammatiska begrepp 

införas med stor försiktighet”. Författaren kopplar ”försiktighet” med Jean Piagets 

tankar om barns kognitiva utveckling: ”När eleverna möter de grammatiska 

termerna, nämligen ordklasserna och deras indelning och böjningsformer, måste 

begreppen redan vara förberedda”. Enligt Piaget behöver barn som befinner sig på 

det konkret operationella stadiet (d.v.s i åldern mellan 7 och 12 år) en konkret 

bakgrund för att kunna förstå abstrakta termer. Generell användning av grammatiska 

termer skulle begränsas under hela skoltiden till vad som är nödvändigt (enligt 

kursplanen) för att eleverna skall kunna lära sig sitt modersmål. Med Lgr 699 fick 

läraren större möjlighet att kunna anpassa sin undervisning till klassens behov. I Lgr 

80 i svenska fick grammatik sin plats under rubriken Språklära. Språkläran har fått 

eget huvudmoment vars mål var att utveckla elevens språksäkerhet: ”Mellanstadiet. I 

arbetet ingår därutöver att eleverna lär sig ordklasserna, i första hand de vanligaste 

formerna av substantiv, verb och adjektiv”, här ser vi att syntaxläran flyttades till s.k. 

högstadiet. De undervisningsmetodiska anvisningarna för ”lågstadiet” är mindre 

preciserad och skulle vara anpassade till varje skolans behov. År 1988 ändrades Lgr 

80s kursplan i svenska. I Lgr 88 fick grammatik sin plats under en ny rubrik, 

Språkorientering. Det grammatiska stoffet delades upp i tre delar: ”1. ordbildning, 

uttal och stavning, 2. ordklasser, satser och satsdelar, 3. Skriftspråkets normer”. 

Under sina första skolår skulle eleverna ” lära sig grammatiska begrepp som hör ihop 

med läs- och skrivundervisningen: ord, bokstav, ljud, vokal, konsonant, stavelse, 

ändelse, mening”. Grammatik i sin helhet ansågs vara stöd för inlärning av 

främmande språk med grunden att ”jämföra svenskan med andra språk”. Kroksmark 

beskriver Lgr 92s10 kursplan som en skriftelse i sin utveckling. Han förutser att 

”grammatiska moment skall […] göras i ett större språkligt sammanhang, bl a utifrån 

elevernas eget språk”. Redan 1992 tog lärarna inte upp grammatiska frågor 

systematiskt i sin undervisning på ”låg- och mellanstadierna”.  

                                                            
8 Lgr 62 – Läroplan för grundskolan 1962 
9 Lgr 69 – Läroplan för grundskolan 1969 
10 Lgr 92 – Läroplan för grundskolan 1992 
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Krokmarks analys påvisar än en gång att grammatiken alltid har haft sin plats i 

kursplanen oavsett läroplan, även om det var olika tydligt med vilka mål bör skolan 

sträva efter. 

För att kort sammanfatta allt ovanstående ser jag att ämnet svenska i grundskolans 

tidigare år alltid har innehållit och skall innehålla grammatik: språkets regler skall 

ingå för att nå en god språklig förmåga i både tal och skrift. Vägen till dessa 

kunskaper skall gå via elevers egna skriftliga erfarenheter samt eget kreativt 

skrivande. Något mer exakt om innehåll och form får vi inte reda på. Tolkningen och 

värderingar av kursplanen ställer höga krav på läraren och skolan för att kunna 

precisera och konkretisera kursplanen.   

3 Tidigare forskning 

3.1 Olika metoder i grammatikundervisning 
Det finns flera språkforskare som reflekterar över grammatikens plats i 

språkundervisningen, metoder inom grammatikundervisning i grundskolan samt hur 

en lärare kan stödja sina elever i språkutvecklingen. Bengt Brodow tar upp i sin bok 

Perspektiv på svenska del II Momenten frågor kring grammatikens vara eller icke 

vara i skolvärlden (Brodow 1996, ss. 299-313). Han bygger sitt resonemang på 

pedagogernas och språkforskarens tvivel om grammatikkunskapers nytta för 

språkfärdigheter. På 1980-talet i Sverige fanns det en empirisk grund för påståendet 

att grammatikkunskaper inte förbättrar språkfärdigheter dessutom var 

språkorienteringen (inkl. grammatik) redan då ett kunskapsmoment separerat från 

tala-läsa-skriva som färdighetsmoment. Vilket i sin tur ledde till att grammatik fick 

sin separata och avgränsade plats inom språkundervisning. Även i Storbrittanien och 

USA har man fastslagit att kunskaper i grammatik inte har någon positiv effekt på 

den praktiska språkfärdigheten, t.ex. korrekthet och uttrycksfullhet i skrift. Genom 

att reflektera över sådana kritiska frågor får författaren misstanken att 

grammatikkunskaper inte har så mycket med praktisk språkfärdighet att göra.  

Samtidigt ”erkänner” Brodow brist på empirisk forskning som jämför olika 

inlärningsmetoder inom grammatikundervisning och vill undersöka frågan om 

kunskaper i grammatik kan vara ett stöd för språkfärdigheten om eleverna själva 

kunde ha kommit på de grammatiska reglerna som har direkt anknytning till deras 

egna texter. För att eleverna skulle kunna upptäcka regeln och verbalisera den 
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behöver de grammatik som metaspråk. Därför hänvisar Brodow till läroplanernas 

diskussion som gick ut på att eleverna och läraren behöver gemensamma kunskaper i 

grammatik för att kunna diskutera språkriktighet och därmed grammatik i t.ex. 

elevernas egna texter.  

3.1.1 Den traditionella grammatikundervisningen i grundskolan 
Den vanligaste metoden att undervisa i grammatik är den deduktiva metoden, d.v.s. 

när läraren presenterar en ny grammatisk struktur eller regel erbjuder han/hon sina 

elever ett mönster att lösa exemplar av problemgrammatik med (Shaffer 1989, s. 

395). Enligt språkforskaren Ulrika Tornberg kan orsaken till att den är vanlig 

grundas i ”traditionens makt” (Tornberg 2000, s. 28). Traditionellt undervisas 

grammatik som en egen del av språkundervisningen.   

Sven Strömqvist reflekterar kring mål med grammatikundervisningen (Strömqvist 

1993, s. 28):  

• eleverna har möjlighet att höja sin medvetenhet om vikten av att använda 

regler och principer som styr hur vi formar ordformer samt konstruerar de i 

fraser, satser och meningar 

• eleverna övar på att analysera enkla grammatiska konstruktioner 

• eleverna övar på att använda grammatisk terminologi i sitt språk  

3.1.2 Funktionell grammatik i grundskolan 
Ursprungligen användes systemisk-funktionell lingvistik (SFL) som utgångspunkt 

för undervisning av engelska som andra språk. Enligt professor i lingvistik vid 

Södertörns högskola Anna-Malin Karlsson utvecklades den funktionella 

grammatiken vidare bland annat utifrån forskning om barns språkutveckling i skolan. 

En viktig del inom den större systemisk-funktionella lingvistiken (SFL) är inriktad på 

språkundervisning i skolan - och då inte bara grammatiken som sådan utan elevernas 

eget skrivande. Grammatikmodellen verkar fungera särskilt bra i språkdidaktiska 

sammanhang, kanske just för att den utgår från betydelse (Holmberg och Karlsson 

2006, s. 204). 

Per Holmberg är gymnasielärare i svenska och lektor vid Institutionen för svenska 

språket vid Göteborgs universitet. Han har bl.a. författat (tillsammans med 

Anna-Malin Karlsson) Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell 

grammatik (2006) som är den första svenska presentationen av den språkteori som 

används av genrepedagoger. 
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I ett annat arbete menar Holmberg att funktionell grammatik grundas i hur vi som 

talare och skribenter utnyttjar språket för att skapa betydelse i våra egna texter samt 

hur vi tolkar andra texter. Denna grammatik ger både läraren och eleverna ett 

metaspråk som de kan se och samtala om texters betydelse (Holmberg 2006, s. 9).  

 

Mary J Schleppegrell är professor i pedagogik vid Georgetown University, hon 

forskar kring relationer mellan språk och lärandeprocess. I sin forskning använder 

hon systemisk-funktionell lingvistik (SFL) för att belysa de utmaningar som 

flerspråkiga elever ställs inför i skolans ämnesundervisning. Schleppegrell har 

medverkat i flera forskningsprojekt inriktade på att göra funktionell grammatik 

tillgänglig för ämneslärare på olika stadier. Hösten 2009 deltog hon i Symposium 

2009 vid Nationellt centrum för svenska som andra språk där hon föreläste om 

användning av funktionell grammatik i klassrummet när det gäller elevers förståelse 

av texter de läser. Hennes presentation11 handlade om hur lärare i engelska/engelska 

som andra språk genom att använda sig av konstruktioner av SFG lär sina elever se 

textens mening men inte bara dess form.   

 

Med särskilt fokus på grundskolas tidigare år presenterar hon i ”Functional grammar 

in the classroom” med hjälp av konkreta exemplar från egen forskning och 

undervisning och interaktion i klassrummet hur textens mening/betydelse stöttar 

språklig utveckling (Scheppegrell 2010, ss. 79-95). Enligt Scheppegrell kan läraren 

som använder sig av metaspråket och binder samma ords grammatiska form med 

dess betydelse lyckas att lära ut språket i sin helhet. Ett konkret exempel på detta 

belyser hur yngre elever kan lära sig skillnad mellan ”three grammatical mood in 

english” där hela meningens betydelse är i fokus: 

Declarative mood:  She is painting a picture 

Interrogative mood: Does she want to paint a picture? 

Imperative mood: Paint a picture! 

Eleverna behöver metaspråk för att kunna förklara skillnaden mellan t.ex. den första 

och den andra meningen: ”declarative mood” funktionellt uttrycker påståendet och 

”interrogative mood” – olika typer av frågor.  

  

                                                            
11 Här följer min översättning från engelska. 
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Enligt Johansson & Sandell Ring erbjuder funktionellgrammatiska termer mer 

explicit språkbruk samt första steg till det gemensamma metaspråk – språk som både 

lärare och elever använder när de beskriver och sedan analyserar sitt eget språk i 

klassrummet. Genrepedagogiska modellen bygger på att eleverna lär sig växla mellan 

sina språkliga val alltefter den sociala kontexten som deras egna skrivna texter 

kommer att passa in (Johansson & Sandell Ring 2010, ss. 27, 28). 

4 Metod och material 
I min undersökning utgår jag från ett hermeneutisk synsätt. Med det hermeneutiska 

synsättet menar Magdalene Thomassen att jag som undersökare (samt en del av det 

jag studerar) inte bara kommer förstå varför varje informant tänker eller gör på ett 

eller annat vis utan även begripa meningen bakom det. Mina tolkningar och 

förklaringar av mitt empiriska material är centrala i studiet av människor och deras 

handlingar samt är nära förbundna med den hermeneutiska strömningen (Thomassen 

2008, s. 62).  

Det är inte viktigt för mig att generalisera däremot är målet att uppnå största möjliga 

kunskap inom mitt valda område utan att detta nödvändigtvis gäller andra än de som 

deltog i undersökningen. Mina empiriska data har jag samlat genom att genomföra 

fem kvalitativa forskningsintervjuer på fyra olika grundskolor i Stockholms stad. 

Denna typ av intervju gav mig möjlighet att ”producera kunskap socialt” i ett 

samspel mellan mig som intervjuare och lärarna som informanter (Kvalle & 

Brinkmann 2009, s. 98). Samlade data består delvis av material som vi inte kan 

observera på samma sätt som ett fysiskt fenomen: pedagogernas tankar och 

funderingar kring undervisningen i grammatik. Det som jag studerar i mitt insamlade 

data är andemeningen den som mina informanter förmedlar. Enligt Thomassen 

klassificeras även denna typ av material som empiri och grundlägger vetenskaplig 

kunskap (Thomassen 2008, s. 44). 

4.1 Urval 
I den här undersökningen gör jag ett icke-sannolikhetsurval av enheter d.v.s. 

informanter. Informanter i examensarbetet blev fem grundskollärare vid fyra olika 

grundskolor i stockholmsområde. Det var tillgänglighet som styrde mitt urval av 

skolorna då det bara var personal från fyra grundskolor (av totalt 11 kontaktade) som 

visade intresse till mitt examensarbete, trots min upprepade förfrågan. Två av 
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informanterna arbetar i samma grundskola (den grundskola som jag tidigare hade 

min verksamhetsförlagda utbildning) men i olika arbetslag. 

Den typen av urval som jag använde mig av kallas för: slumpmässigt urval, där enligt 

sociologen Ann Kristin Larsen: ”Ett sådant urval bestäms inte helt av vare sig 

forskare eller informant” (Larsen 2007, s. 78).  Jag tog kontakt med rektorer från 11 

grundskolor med anledningen att jag genomförde mitt examensarbete och behövde 

intervjua några lärare som hade erfarenhet av undervisning i svenska, grundskolas 

tidigare år. Tyvärr kan jag inte redovisa för hur många av de 11 rektorer som tog 

kontakt med sitt lärarkollegium slutligen fick jag svar från fem lärare som var villiga 

att låta sig intervjuas av mig.  

4.2 Intervjuer 
För att kunna besvara mina frågeställningar och därmed uppfylla examensarbetets 

syfte har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av fem 

forskningsintervjuer som rör sig inom det samhällsvetenskapliga området.  Enligt 

Kvale och Brinkmann söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel samt utveckla mening ur deras erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Därför ger intervjuerna mig en fördjupad insyn 

om lärarnas attityd till grammatikundervisning i grundskolas tidigare år samt vilka 

metoder de använder i klassrummet.  

Totalt intervjuades fem grundskollärare som har erfarenhet av att undervisa i 

grammatik i årskurs tre. Varje lärare intervjuades på sin arbetsplats när det passade 

den enskilde läraren. Det tog ca två veckor från min första kontakt med skolan till 

intervjuerna var bokade (inklusive min upprepade förfrågan till de rektorer som inte 

hade svarat).   

Vid min kvalitativa metod använde jag fem s.k. ostrukturerade intervjuer som 

kännetecknas av att i god tid förberedde jag en intervjuguide. ”En intervjuguide är en 

lista med frågor eller stödord som används som hjälp under intervjun”, skriver 

Larsen (2007, s. 84). Till skillnad från en strukturerad intervju som intervjuare 

använde jag inte någon fastställt intervjuschema, där både ordningsföljden för 

frågorna och deras formulering är bestämda (Stukát 2007, s. 38). Min intervjuguide 

bestod av 9 frågor, se bilaga 1. Jag försökte att inte styra intervjuerna för mycket och 

därför fick mina informanter prata fritt om ämnet. Jag ställde också några 

uppföljningsfrågor när situationen inbjöd till detta och såg till att samtalet följde 
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intervjuguiden för de områden jag ville att informanterna skulle prata om. För att få 

så fyllig information som möjligt utnyttjade jag Staffan Stukáts råd om att skapa 

samspelet mellan mig som frågar och den som tillfrågas. Stukát påstår att ”den fria 

interaktionen lämpar sig väl för att avslöja och därmed kompensera språkliga 

svårigheter” (Stukát 2007, s. 39). I samspelet med mina informanter kunde jag 

komma längre och även nå djupare än mina frågor från intervjuguiden förespeglade. 

För att säkerställa kvaliteten i mitt empiriska material från de genomförda 

intervjuerna valde jag (jämfört med handskrivna anteckningar) med samtycke från 

informanterna att ljudinspela dessa digitalt vid varje enskild intervju. Direkt efter 

varje intervju transkriberade jag svaren för att omedelbart kunna radera ljudfilerna.  

4.3 Metoddiskussion och forskningsetik 

Jag är mycket medveten om att personerna som är med i min undersökning inte 

nödvändigtvis är representativa för hela lärarkåren i hela landet eller även för varje 

enskild grundskola. När jag kontaktade rektorerna vid skolorna med frågan om vilka 

lärare som undervisar i svenska i årskurs tre som jag önskade intervjua, fick jag svar 

bara från lärarna som hade intresse av att bli intervjuade eller de som hade tid och 

möjlighet. Det är stor sannolikhet att de som visade intresse för min undersökning 

skiljer sig från de övriga lärarna. Det kan också vara så att de som visade intresse att 

medverka i min forskning har ett stort intresse för området d.v.s. grammatik- 

undervisning i grundskolans tidigare år.  

Precis som jag påpekade innan – var syftet med mitt metodval inte att kunna 

generalisera mitt datamaterial, utan att jag skulle utgå från den hermeneutiska 

forskningsmetoden där tolkningen av materialet är central (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 30). En god förutsättning för hermeneutisk forskning är insamlandet av 

tillräckligt stort empiriskt material som kan ge mig möjlighet att kunna dra slutsatser 

utan att generalisera. 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att ”Kvaliteten på de data som 

produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter 

och ämneskunskaper. Det krävs omfattande träning för att bli en högt kvalificerad 

intervjuare” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 98).  Frågorna till intervjuguiden var 

förberedda utifrån mina tidigare kunskaper inom språkundervisning samt studier av 

tidigare forskning inom området innan själva intervjun. 
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Man kan alltid ifrågasätta kvaliteten på frågornas innehåll och hur rätt de är 

utformade. När det gäller mina färdigheter att kunna genomföra en högt kvalificerad 

intervju försökte jag genom att göra detta genom en s.k. ”pilotintervju” för att kunna 

hitta alla brister som hindrade mig från att kunna besvara mina frågeställningar. 

Dessutom avslutade jag varje intervju genom att fråga informanterna om det var 

möjligt att återkomma via e-post eller telefon om det skulle visa sig att jag hade 

ytterligare frågor. Under arbetets gång visades det sig att jag behövde kontakta mina 

informanter en gång till med en ytterligare fråga, vilket jag gjorde via e-post.  

Mina tidigare kunskaper inom området vill jag beskriva med Hans-Georg Gadamers 

begrepp fördomar som Magdalene Thomassen beskriver i sin bok Vetenskap, 

kunskap och praxis (Thomassen 2008, s. 96). Det som gör det möjligt för mig att 

kunna förstå, tolka och förklara informanternas uppgiftslämnade och deras 

grundvärderingar är självklart mina fördomar och utifrån min förståelsehorisont. Min 

förförståelse kommer mer eller mindre påverka det empiriska materialet och slutligen 

själva resultatet vilket kan vara ett etiskt dilemma.  

Under hela arbetet följde jag alla fyra principer av forskningsetiken inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning hämtade från Vetenskapsrådets hemsida 

(www.vr.se): 

• Princip 1 Informationskravet Jag informerade alla berörda (inklusive 

skolledningen på varje berörd grundskola) forskningsuppgiftslämnare om det 

enda aktuella examensarbetets syfte. De upplystes om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan. 

• Princip 2 Samtyckeskravet I och med att mina undersökningsdeltagare är 

äldre än 15 år gamla behövde jag inte något samtycke från vårdnadshavaren. 

Deltagarna i min undersökning hade rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Min undersökning innefattar inga frågor av privat eller känslig 

natur, därmed behövde jag inte hämta något samtycke från skolledningen som 

arbetsgivare för mina informanter.   

•  Princip 3 Konfidentialitetskravet För att ge mina informanter största möjliga 

konfidentialitet valde jag att inte nämna varken deras namn eller namn på 

skolorna de arbetar. Dessutom förvaras alla deras personuppgifter på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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• Princip 4 Nyttjandekravet Uppgifterna som jag samlade till mitt empiriska 

material skall bara användas till mitt examensarbete och kommer aldrig 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

5 Resultat och analys av intervjuundersökning 
Här följer analysen av mina fältstudieresultat som jag vill redovisa i form av 

temabaserad disposition. Varje tema baseras på mina frågeställningar för att slutligen 

kunna besvara arbetets syfte. 

5.1 Informanternas attityder till grammatikundervisning  
Efter det att jag har sammanställt mitt empiriska material från alla intervjuer visades 

det sig att det skiljer kraftigt mellan informanternas attityder till 

grammatikundervisning. En av de intervjuade lärarna med en lång 

arbetslivserfarenhet av undervisning inom grundskolans tidigare år, som jag kallar 

Carina var kategoriskt emot grammatikundervisning på ”lågstadiet” med 

argumentationen: ”dem är för små”. Vidare diskuterar hon: ”Jo, om man jobbar som 

språklärare är man automatiskt tvungen att lära eleverna grammatik” Hon menade att 

ungefär från årskurs fyra ”kanske, börjar jag introducera grammatik mer formellt”. 

Med orden ”mer formellt” menade pedagogen att hon började introducera några 

vanliga grammatiska termer. Som vanliga termer anser hon ordklasser och nämnde 

adjektiv som hon ”kanske arbetar med”.  Hennes negativa attityd till grammatiken 

tolkar jag som att hon inte ansåg ämnets betydelse för elevernas språkutveckling eller 

det som Teleman kallar för redskap för mänsklig språkanvändning (Teleman 1987, s. 

9).  

Hon utgår från sina många år i grundskolan som ett bevis att det inte är viktigt med 

grammatikundervisning för varken läs- eller skriftspråkutveckling. Enligt 

informanten består den största delen av hennes lektioner i svenska av läs- och 

skrivinlärning. Här märker jag en tydlig koppling till Telemans tre synvinklar på 

språkutveckling: den strukturella (hur barnet erövrar ord, grammatik, textmönster), 

den funktionella (fokus ligger på språkbruket: läsande, skrivande, lyssnande, talande, 

verbalt tänkande) och den pedagogiska (språkutvecklingen i ett sociologiskt-

pedagogiskt perspektiv), som var gjorda i slutet på 1980-talet (Teleman 1989, s. 8). I 

sin språkundervisning sätter Carina en skarp gräns mellan den strukturella 

synvinkeln på språkutveckling och den funktionella synvinkeln, d.v.s. elevernas 
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grammatiska kunskaper har inget med skriftspråkinlärning att göra, exakt som Ulf 

Teleman påstod i slutet på 1980-talet.    

Nästa två lärare (jag kallar dem Stina och Martin) hade en mer positiv syn på 

grammatiken i undervisningen för elever i årskurs tre. Deras positiva attityd 

avspeglas i hur entusiastiskt informanterna resonerar kring vikten för eleverna att ha 

grundläggande kunskaper i sitt bagage, lärarna kommer fram med sina 

argumentationer: när eleverna börjar skriva lite längre texter och brister i grammatik 

kan påverka textförståelse (Martin, 2010-10-12) eller ”på mellanstadiet” när eleverna 

börjar lära sig andra språk underlättar det att kunna operera med grundläggande 

grammatiska begrepp som t.ex. substantiv, adjektiv, verb, subjekt, predikat etc. samt 

ha kännedom kring hur en mening är uppbyggd (Stina, 2010-10-15). Stina tror starkt 

på introducering av grammatiska begrepp så tidigt som möjligt. Båda pedagogerna är 

relativt nyexaminerade och kontaktar ofta sina äldre kollegor för att få tips och råd 

om vad exakt deras elever behöver kunna innan de slutar årskurs tre. Själv upplevde 

pedagogerna grammatik som ett trist ämne under sin egen skolgång: varje år en ny 

arbetsbok med många långa stenciler där man skulle fylla in rätt tempus, rätt 

superlativ/komparativ för några utvalda adjektiv eller göra en enkel syntaxanalys av 

en mening. Som elev kunde inte de förstå meningen med alla dessa övningar då det 

fanns varken lust eller motivation till inlärningen. Jag ser direkt att pedagogerna 

reflekterar över sin egen språksocialisation genom den förståelsehorisont som dem 

har skapat under både deras egen skolgång, genomförd lärarutbildning samt egen 

skolundervisning. De anser att lust och motivation till lärandet är en drivkraft oavsett 

vilket ämne de undervisar i. Läroplanens (Lpo94) klarläggande att skolan ska sträva 

mot att eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära är enligt Stina och Martin 

centrala nyckelord i lärarens uppdrag.    

Min nästa informant som jag kallar Melissa har också en positiv inställning till 

grammatikundervisning då hon själv tycker att det är roligt att inspirera sina elever 

att ”leka med grammatik”. Leken inser hon som ett verktyg att höja barnens lust att 

lära sig i det här fallet grammatik. Hon påstår att hon hade tur med egen skolgång när 

hennes lärare lyckades ”plantera” intresset till ämnet svenska inklusive 

grammatikdelen. Dock observerade hon tydligt tendensen hos sina kamrater från 

andra klasser eller skolor att betrakta grammatiken som ”ett tråkigt, oftast onödigt 

ämne”. Hon menar också att det är viktigt att förbereda sina elever till 

nästkommande inlärning av moderna språk: ”Nästa år när eleverna förutom engelska 
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kommer ha t.ex. tyska eller spanska som främmande språk kommer de behöva ha 

grundläggande kunskaper i grammatik”. Med grundläggande kunskaper menar 

pedagogen både kunskaper kring hur själva meningen är uppbyggd samt kännedom 

om sådana ordklasser som substantiv, adjektiv, verb, pronomen, adverb och 

preposition. Inom fonetiska delen av grammatik lär hon ut skillnaden mellan vokaler 

och konsonanter etc. Melissas inställning till grammatikundervisning känner jag igen 

i en av Telemans orsaker till varför det behövs undervisning i modersmålsgrammatik 

– grammatik som redskap vid inlärning av främmande språk (Teleman 1987, s. 4). 

Min sista informant kallar jag Kajsa och hon arbetar som genrepedagog, hon 

undervisar i NO och SO ämnena i årskurs 3 och uppåt. Efter många år av arbete som 

en ”vanlig lärare” i en grundskola där hon undervisade i sina ämnen upptäckte hon 

att elevernas språkliga kunskaper (inkl. grammatiska kunskaper) inte räcker till för 

att själva kunna återberätta/skriva en kort faktatext eller en historisk berättelse. Hon 

kom fram till att språket som eleverna använde i vardagslivet inte motsvarar det 

språket som används i klassrummet på en lektion t.ex. i biologi. Därmed kände hon 

ett starkt behov av att kunna stärka barnens språkliga förmågor under NO- och SO- 

undervisningen. Genrepedagogens erfarenhet av undervisning exemplifierar 

professor Schleppegrells beskrivning av ”the challenges that all children face in 

developing new ways of using language as they learn school subjects” (Schleppegrell 

2010, s. 79). Genrepedagogen kom fram till att det är hennes uppdrag som lärare att 

stärka barnens språk för deras vidare kunskapsinhämtande. Hennes uppdrag är 

jämförbart med Schleppegrells begrepp: teaching language, teaching through 

language, teaching about language.  

Sitt första möte med genrepedagogiken fick hon genom skolverkets hemsida.  

Därefter blev text, genre och funktionell grammatik nyckelord i hennes undervisning, 

hon introducerade grammatiska samt funktionell grammatiska begrepp redan från 

årskurs ett, som ett exempel nämnde hon att: ” Redan då i deras enkla och korta 

texter kan barnen hitta t.ex. deltagare och processer när det läser sina första 

historiska texter”. Även om genrepedagogen inte är utbildad språklärare i botten ser 

jag tydligt hennes medvetenhet om behovet att integrera ämnesundervisning med 

språkundervisning. Resultatet visar att genrepedagogen ”avviker” från den bilden 

som jag har fått i mina empiriska data. Hon har valt att prova på en helt ny metod att 

integrera språkundervisning därmed grammatikundervisning i kunskapsförmedling 

av andra skolämnen. Hennes ställning till grammatik återspeglar Ljungdals och 
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Franssons definition av grammatik som ett verktyg att förstå och använda språket. 

Den entusiasmen som hon försökte förmedla under sin intervju påvisar hennes 

positiva attityd till funktionell grammatikundervisning i skolan. 

5.2 Metoderna som lärarna använder i sin undervisning 
När det gäller metoder av grammatikundervisning i grundskolans tidigare år visade 

det sig att den traditionella grammatiken fortfarande är rådande i klassrummet. 

Tornbergs påstående om ”traditionens makt” bekräftades: fyra av fem verksamma 

lärare använder sig på det eller annat sätt av den deduktiva metoden av 

grammatikundervisning. Tre av fem av ”mina” lärare applicerar de metoderna som 

han eller hon blev undervisad i skolan eller på högskolan under sina studier på 

lärarprogrammet. Och bara en verksam forskande pedagog i skolan som efter några 

år av undervisning i skola samt några vetenskapliga forskningar kring språkets roll i 

grundskolan insåg behov av radikala förändringar när det gäller metoder och 

arbetssätt att lära ut språket i sin helhet inklusive grammatik. Här talas det om 

genrepedagogiken. 

Stina och Melissa arbetar på samma grundskola men som jag nämnde tidigare i olika 

arbetslag, båda pedagogerna började arbeta tidigt med grammatiska termer redan när 

Stina hade barnen i årskurs 2 och Melissa i årskurs 1. I sin intervju drog Melissa 

paralleller mellan matematik och språkundervisning: ”Ju tidigare vi börjar använda 

rätta termer i undervisningen desto lättare anpassar barnen matematiska och 

grammatiska termer till sin vokabulär”. Melissa känner behov att göra sin 

grammatikundervisning lustfylld då hon ser tendensen i sitt klassrum till att 

grammatik ”håller på att förvandlas” till ett tråkigt ämne, hon menar dessutom att 

tendensen inte bara gäller hennes egen klass men också i kollegornas klasser. Hon 

vill gärna projicera sina egna positiva erfarenheter av grammatikinlärning på sina 

elever. Varje gång hon planerar och förbereder sina lektioner tänker hon extra på hur 

hon skall presentera grammatiska strukturer så det blir tydligt och intressant för 

hennes elever. Grammatiska övningar väljer hon ut utifrån flera olika aspekter: 

lättillgänglig, enkelt och elevnära språk och att den skall väcka intresse till 

inlärningen.  

Både Melissa och Stina följer upplägget i läromedlet Kom och läs 3 Djurspanarna 

och tillhörande övningsbok Popcorn när det gäller grammatikundervisningen. Stina 

arbetar med grammatik ”i perioder, ibland mer intensivt och ibland bara två eller tre 

lektioner per vecka”. Båda pedagogerna övar med eleverna de grundläggande 
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språklärmomenten som ingår i boken, det är bl.a. fonetik (vokalerna), stavning, 

ordbildning (sammansatta ord), ordklasser (verb, substantiv och adjektiv) samt 

meningsbyggnad. Deras grammatikundervisning kan jag beskriva som läromedels- 

styrd då de utgår från materialet och begrepp som finns i övningsboken som används 

av hela klassen.  

Redan i årskurs 1 använde Stina sig mycket av rim och ramsor om långa och korta 

vokaler ”När vokalen är lång - studsar bollen flera gånger än när vokalen är kort” för 

att senare kunna prata om varför vi skriver ”boll” med två ”l”. Hon tycker inte att 

hennes elever upplever grammatik som ett tråkigt ämne då hon inte har några ”rena 

grammatiklektioner” med bara grammatik därför hinner inte hennes elever tröttnar på 

grammatik. Däremot bakar hon in grammatiska strukturer i hela språklektioner. 

Martin kallar sin grammatikundervisning för traditionell undervisning: ”I början 

använde jag de arbetssätt som mina handledare visade när jag praktiserade i skolan 

och sedan sökte jag hjälp hos mina arbetskollegor som har jobbat länge inom 

grundskolans verksamhet”. Nuförtiden försöker Martin utveckla sina egna 

undervisningsmetoder, han utgår i sin språkundervisning från barnens egna skrivna 

texter: ”Jag tittar igenom dem och försöker hitta typiska grammatiska fel som är 

generella för alla. Därefter söker jag övningar som riktar sig mot problemen.” 

Martins svar tolkar jag som att grammatiska fel står i fokus när han läser/arbetar med 

elevernas texter. Martin planerar in grammatiska biten av lektioner utifrån felen som 

hans elever gör. I detta arbetssätt att undervisa ser jag direkt koppling till de lärarna 

som Teleman beskriver i ”Det skolgrammatiska arvet”: många lärare motiverar 

grammatikkunskaper med att den behövs i språkriktighetsundervisning. Ulf Teleman 

ställer sig kritiskt till felsökningsmetod med två argumentationer: man lär sig inte att 

undvika fel i modersmålet via regler samt det finns mängder av fel som inte kan 

beskrivas med grundskolegrammatikens regler (Teleman 1987, s. 9). Ett konkret 

exempel är när en nioåring lär sig stava ordet jättefin, det är svårt att förstå för en 

nioåring att jätte- används som allmänt förstärkande sammansättningsled och kan 

placeras framför alla graderbara adjektiv och uttrycker då hög grad av den egenskap 

adjektivet avser (Sandqvist & Teleman 1989, s. 21). Hur skall läraren förklara regeln 

eller är det bara säga att jätte- skriver man alltid ihop med andra ord, men inte med 

ordet t.ex. rimlig och stenhård och trekantig och många flera adjektiv?  
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Martins metod att undervisa i grammatik baseras på elevernas egna texter: att kunna 

skriva egna texter grammatiskt rätt är hans motivation att lära sig grammatik. 

Samtidigt märker jag att han återgår till den traditionella metoden att undervisa när 

han letar efter övningar i olika läromedel som lyfter upp regeln och att textens 

riktighet står i fokus för hans undervisning i grammatik. 

Han märker att hans elever tycker mycket om att ”laborera” med grammatiken: 

”Ibland ändrar vi på ordföljden i en mening – Min bror har en hund. Min hund har 

en bror. Har min bror en hund? Har min hund en bror?... Eleverna upptäcker att 

meningarna består av samma ord dock har de helt olika betydelse”. I början av varje 

skolår repeterar han det grammatiska materialet som eleverna hade året innan, minst 

en gång per vecka. Martin delade med sig av att han har planerat att lära sina elever 

skriva ”egna deckarböcker” då han har ”en lärarhandledning som är väldigt bra”. 

Den perioden kommer det inte handla så mycket om ”grammatik som sådan, som 

egen lektion” men de kommer bara ”köra på och skriva egna texter”. Läraren menade 

att han bara vid ”behov” kommer återvända till grammatik. Ordet ”behov” tolkar jag 

som t.ex. återkommande grammatiska fel i deras deckarböcker.    

Eftersom Carina inte tycker att grammatik är en viktig del i språkundervisningen 

presenterar hon grammatiska övningar mycket sällan: ”Jag brukar inte jobba med 

ordklasser och så men, kanske, satslära, kanske, vad meningen skall innehålla för att 

vara en mening”. Hon säger att aktiviteter i läs- och skrivutveckling tar den största 

delen av hennes undervisning i svenska språket, hon är övertygad att undervisning i 

grammatik inte ingår i läs- och skrivinlärning. Hennes ord bekräftar än en gång att 

hon fortfarande använder sig av de kunskaperna kring språkundervisning som rådde i 

slutet på 1980-talet, d.v.s. att grammatik avgränsades från det funktionella 

språkbruket. Grammatik stod för det strukturella perspektivet på språket och konsten 

att kunna läsa och skriva stod för det funktionella perspektivet (Teleman 1989, s. 10). 

Enligt min intervjuade genrepedagog Kajsa, verkar grammatikmodellen fungera 

särskilt bra i språkdidaktiska sammanhang: ”[…] kanske just för att den utgår från 

betydelse”. Just nu undervisar pedagogen i SO-ämnena i årskurs 4 där hon tillämpar 

en genrebaserad modell för arbete med text och grammatik. Enligt läraren arbetar 

klassen mycket med dekonstruktion av både given text d.v.s. modelltext och deras 

egna texter. Hon upplever det som ett bra sätt att stödja elevernas 
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skriftspråkutveckling: barnen lär sig dekonstruera en text för att kunna se och förstå 

hur den är uppbyggd för att senare kunna bygga upp sin egen text eller sitt eget tal.   

Kajsa upplever det som en utmaning att ge sina elever tillgång till skolans språk, 

språk som förutsättning till att alla kan uppnå läroplanens mål. Hon kommenterade 

kursplanens mål som eleverna skall uppnå i slutet av tredjeklassen: när det gäller 

momentet om att eleverna skall kunna läsa elevnära faktatexter samt instruktioner ser 

hon direkt koppling till både genrepedagogiken i sin helhet samt funktionell 

grammatik. Som ett exempel berättade hon att hennes elever brukar uppskatta att 

arbeta med matlagningsrecept. Läraren läser tillsammans med sina elever recepten 

där de analyserar både innehåll (vilka ingredienser man behöver) och textens 

uppbyggnad (meningarna börjas med en händelse: blanda de torra ingredienserna på 

bakbordet; hacka sönder matfettet; arbeta ihop alltsammans; grädda kakorna).  

Genom att successivt börja använda sådana begrepp som händelse, deltagare, 

bindeord, tema etc. skapar läraren ett gemensamt språk i klassrummet för att kunna 

tala om språk, d.v.s. metaspråk i anslutning till ett ämne. Enligt Britt Johansson och 

Anniqa Sandell Ring är elevernas möjlighet att få tillgång till skolans språk målet. 

Funktionell grammatik lyfter elevernas gemensamma metaspråk i klassrummet vilket 

leder till att de blir mer språkmedvetna i deras inlärning av andra ämnen (Johansson 

& Sandell Ring 2010, s. 19). 

Det framgick i intervjun att Kajsa utformar sina lektioner där hon ger alla sina elever 

hjälp och handledning i kombination med alla utmaningar som de stöter på: ”Jag ser 

det som en lärarens skyldighet att aldrig lämna sina elever utan tillräcklig stöttning i 

dess olika former oavsett om det gäller grammatikinlärningsmoment i t.ex. 

dekonstruktion av en modelltext eller undervisning i SO”. Enligt Johansson och 

Sandell Ring är sådan sort av stöttning relaterad till Zone of Proximal Development 

som Vygotskij beskriver i sin sociokulturella teori: ”Den närmaste utvecklingszonen 

syftar på avståndet mellan det som kan åstadkommas utan hjälp och det man kan 

utföra med stöttning från en mer erfaren person. Det är samspel med andra 

människor och med modeller att efterlikna som vi kommer vidare i vår inlärning. I 

situationer med höga krav och mycket stöd lär sig eleverna bäst” (Johansson Sandell 

Ring 2010, s. 1). Även Gerd Arfwedson reflekterar12 om lärarens roll i Vygotskij 

                                                            
12 Gerd Arfwedson är lektor på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. 
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teori: pedagogen spelar en viktig och oersättlig roll i barnets språkutveckling 

(Arfwedson 1998, s. 29).  

5.3 Lärarnas kompetensutveckling inom grammatikundervisning 

Det skildes något i hur mina informanter skapar sig nya kunskaper inom grammatik- 

undervisning. Parallellt med undervisningen driver genrepedagogen med sin kollega 

ett projekt som handlar om att omsätta teoretiska kunskaper kring både funktionell 

grammatik och genrepedagogik i sin helhet i praktiken. Vid några tillfällen 

organiserade genrepedagogen praktisk workshop för alla lärare som vill arbeta med 

den modernare metoden - funktionell grammatik eller genrepedagogik i sin helhet. 

Som hon själv beskriver: ”Mina workshops är en källa av idéer och inspirationer om 

hur man kan arbeta med genrepedagogik, grammatik med betydelse samt metaspråk i 

klassrummet.” Hon är mycket positiv till möjligheten att presentera nya kunskaper 

kring funktionell grammatik och grammatikundervisning för alla intresserade. Vidare 

lägger Kajsa mycket information på webben där barns språkutveckling är fokus. 

Hennes önskan är att lärarna oavsett det ämne de undervisar i skall höja sin 

medvetenhet och börjar arbeta språkutvecklande i klassrummet. Hon är övertygad att 

ämneskunskaper lättare kommer med tillräckliga språkkunskaper.  

Situationen för Melissa, Martin och Stina är likartade: varje lärare i deras skolor har 

ringa medel att använda per termin till deras egen fortbildning. Melissa är ansvarig 

för den matematiska verksamheten i arbetslaget och därför känner att hon är 

”tvungen” att investera snarare i matematiken än i språkutveckling. Det argumenterar 

hon med ansvaret som hon bär: att själv kunna vara uppdaterad i ämnet och kunna 

uppdatera sina kollegor vid ämnesmöten. Andra av hennes kollegor som är ansvariga 

för svenska presenterar i stort sätt bara nya läromedel som finns på marknaden och 

aldrig nya metoder att undervisa i språket. Under hela perioden när hon var verksam i 

grundskolan har hon aldrig gått på några fortbildnings kurser i svenska språket: ”Vi 

får många olika broschyrer och reklam om nya läromedel i svenska. Vi får provläsa 

olika läromedel som vi diskuterar i arbetslaget”. Melissa berättade också att hon själv 

kan leta fram några kurser på nätet (t.ex. www.fortbildning.se) eller via 

skoltidningar. De kurserna som hon upplever som intressanta kan hon gå på. 

Hennes arbetskollega Stina upplever en liknande situation: ”Det beror helt och hållet 

på mig att söka nya kunskaper kring ämnet. Självklart är det alltid intressant med nya 

kunskaper inom olika undervisningsämne”. Stina konsulteras ofta med sina äldre och 



29 
 

mer erfarna kollegor när hon upplever behov av hjälp eller tips om hur hon kan lägga 

upp sina lektioner.  

I Martins skola bestämdes i förväg att lärarna kan ”turas om” när de söker vidare 

utbildning eller fortbildning i olika ämnen. Nästkommande nationella prov i svenska 

för årskurs tre väcker Martins oro över att han inte lägger tillräckligt med tid på rätta 

saker. Eller att hans metodik att undervisa i grammatik inte omfattar allt som 

eleverna behöver för att kunna klara provet.  Eftersom han förra året hade årskurs två 

var det inte aktuellt för honom att förbereda klassen för provet. Självklart fick han ta 

del av provet via hans kollegor som diskuterade mest tiden som inte räckte till för att 

kunna förbereda eleverna.    

Carina berättade att hon ”får kompetensutveckling om hon vill, men då gäller det att 

hitta lämpliga kurser på egen hand samt en annan kollega som vill delta”. Hon menar 

att det är mycket mer givande att gå samma utbildning med några av sina kollegor 

för att kunna diskutera och reflektera över utbildningen efteråt. I början av hennes 

arbetsliv när hon arbetade på andra skolor ”skickades” de på några workshops inom 

grammatikområde där de kunde gå igenom t.ex. grammatiska övningar eller 

genomgångar av nytt material för ”lågstadieelever”. Kunskaperna hon fick under 

sådana utbildningar uppskattades inte av min informant. På min följdfråga om varför 

hon inte hittade någon nytta i dåvarande grammatiska workshop kommenterade hon 

med några exempel på övningar som handledarena föreslog, t.ex. aktiviteter från 

självrättningsmetoden när eleverna skulle hitta fel form av preteritum – gick/gådde, 

kom/komme, sade/sejde; pedagogen är mycket kritisk till sådan typ av aktiviteter för 

elever i årskurs 1, 2 eller 3 med motivation att när barnet ser det felaktiga alternativet 

flera gånger kan det hända att det felaktiga alternativet fastnar i minnet. Hon är också 

kritisk till ”alldeles för teoretiska och abstrakta regelförklaringar för hennes elever”.         

5.4 Informanternas kunskap om funktionell grammatik 
Resultatet av min forskning påvisar att bara en lärare av fem hade kunskaper kring 

den nya systemisk-funktionella grammatiken. Bara den läraren som använde 

genrepedagogiken i sin undervisning hade kunskaper kring funktionell grammatik. 

Läraren har erfarenhet att undervisa i NO och SO ämnena mellan årskurs 2 och 9 där 

funktionell grammatik är i fokus. Faktum är att det bara är en pedagog av de fem 

intervjuade som har hört talas om SFG och dessutom baserar endast Kajsa sin 

undervisning på denna modell. Ingen annan av mina informanter har även hört talas 

om varken genrepedagogiken eller funktionell grammatik. Kajsa bekräftar att det är 
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fortfarande mycket nytt och även obekant att arbeta med funktionell grammatik för 

hennes undervisande kollegor här i Sverige och många av dem har även aldrig hört 

talas om själva begreppet SFG.  

Parallellt med undervisningen engagerar genrepedagogen sig i ett språkprojekt vars 

syfte är att omvandla de teoretiska kunskaperna kring funktionell grammatik till 

praktiska samt att förklara för andra lärare hur man arbetar med SFG i klassrummet. 

Pedagogen menade att all kunskap kring SFG är relativt ny och ”ligger på en annan 

nivå, på forskarens nivå. Mitt uppdrag är att omsätta den i praktiken, att visa andra 

lärare hur man gör praktiskt”. Hon förstår att det kommer ta lång tid innan den 

funktionella grammatiken kommer att slå igenom i flera skolor. Hon påpekade också 

att det varierar från kommun till kommun hur ”öppna” skolorna är för inhämtning av 

ny kunskap: ”SFG kan man gemföra med t.ex. IT i grundskolan: i visa kommuner 

har nästan alla skolor utrustat sina klassrum med SmartBoard, men för vissa är det 

fortfarande främmande”.  

6 Sammanfattande diskussion  
För att besvara mitt examinationsarbetes syfte kommer jag att sammanfattningsvis 

diskutera mina frågeställningar samt försöka hitta kopplingen mellan min samlade 

empiri med den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. Mina frågeställningar 

är:  

• Vilka attityder till grammatikundervisning i grundskolas tidigare år har 

lärarna?  

• Vilka arbetssätt råder inom grammatikundervisning i grundskolas tidigare år? 

• Vilket arbetssätt upplever intervjuade lärare väcker störst intresse till 

grammatikinlärning?  

• Hur stor kunskap har lärarna om SFG? 

Resultatet visar att mina informanter har olika syn på grammatikundervisning: 

formaliserade, polariserade och funktionell syn. Lars-Göran Malmgren (1996) 

definierar alla tre synen på grammatik: 

• Formaliserade syn: läraren koncentrerar sin undervisning på isolerad träning 

av färdigheter, formen är i fokus 

• Funktionell syn: läraren sätter betydelsen av grammatikundervisning i fokus, 

innehåll och kommunikationsaspekten ligger till grund 
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• Polariserade syn: syn där förekommer delarna av både den funktionella och 

den formaliserade synen  

Fyra av fem informanter tycker att det är viktigt med grammatikundervisning och 

reflekterar ofta över hur man kan göra den mer attraktiv. Tre lärare (Martin, Stina 

och Melissa) är öppna för tips och råd från sina äldre kollegor på det sättet behålls 

den traditionella undervisningsmetoden vid liv. Stina och Melissa planerar sin 

undervisning utifrån läromedlet som deras arbetslag har bestämt att ha i hela skolan. 

Isolerad träning av grammatiska färdigheter förekommer under deras lektioner, även 

om det är bara ”i perioder” (Stina 2010-10-15). Stinas och Melissas syn på 

grammatikundervisning beskrivs som formaliserade synen. Samtidigt ser jag en 

pedagog som försöker ifrågasätta sina egna metoder att undervisa på flera olika sätt: 

Martin inser elevernas texter som en möjlighet att utöka grammatikens betydelse, 

med andra ord står texten i fokus för deras skriftspråkinlärning, i samma veva 

fortsätter han arbeta med övningarna baserade på olika stenciler som inte alltid 

hänger ihop med elevernas texter, dock med felen från deras texter.  Därför anser jag 

hans syn på grammatik som en polariserad syn.   

Carinas negativa attityd till grammatikundervisning i grundskolas tidigare år kan 

tolkas som en motsägelse när hon menar att den största delen av hennes undervisning 

i svenska språket tar läs- och skrivinlärning. Det innebär att hon inte anser sambandet 

mellan grammatiken och dess nytta för skriftspråksfärdigheter. Hon avgränsar 

grammatikens del från läs- och skriftspråksinlärning. Hennes attityd till 

grammatikundervisning känner jag igen i Nils-Eriks Nilssons påstående att 

”grammatikavsnittet inte tjänar som en förklaringsmodell för hur eleverna skall 

förbättra sitt eget skriftspråk”. Nilssons motivation är att skolgrammatik inte räcker 

till för att kunna förklara och analysera elevernas egna texter. Även användning av 

skolgrammatikens begrepp ställer han sig kritiskt till då begreppen inte hjälper 

eleverna att analysera egna och andras texter (Nilsson 2000, ss. 44-45).  

Enligt Malmgrens tre olika typer av syn på grammatik kan Kajsas synsätt på 

grammatikundervisning definieras som funktionellt: hon sätter grammatikens 

betydelse i fokus för hela hennes undervisning oavsett ämne dessutom 

kommunikationsaspekten ligger till grunden. Kommunikationsaspekten nås via 

metaspråket som är ett gemensamt språk i klassrummet när det behövs t.ex. diskutera 

och analysera elevernas första enkla texter.     
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Med stöd i mitt empiriska material kan jag påstå att det finns direkt koppling mellan 

lärarnas attityder till grammatikundervisning i grundskolans tidigare år och de 

metoderna som de själva använder i sin egen undervisning. Mina informanters egna 

erfarenheter av grammatikinlärning under deras egen skolgång bekräftade 

grammatikundervisningens rykte om sig att var både trist och tråkig. Därför känner 

de flesta sig mogna att kunna förändra situationen och väcka intresse till 

grammatiken hos sina egna elever.     

Direkt eller indirekt framgår det att varje informant håller med om att undervisningen 

i grammatik inte skall bedrivas som ett fristående moment eller även som en 

fristående lektion, avskilt från språket eftersom då finns risk att eleven får en otydlig 

uppfattning om vad grammatikkunskaperna egentligen skall användas till. Liktidigt 

visar det sig några mottsägelser: i form av separata övningar, grammatisk arbete i 

perioder, grammatisk felsökning etc.   

Kajsas övertygelse att grammatikundervisningen skall utgå från språket i användning 

återspeglas i den metod som hon använder sig av. Dekonstruktion av en modelltext 

och senare elevernas egna texter är ett exempel på hur hon lär ut grammatik i dess 

användning. Dessutom visar undersökningen att den funktionella grammatiken 

skapar ett verktyg – ett gemensamt metaspråk i klassrummet. Metaspråk är något 

som genrepedagogen är mest positiv till – pedagogen kan använda metaspråk när hon 

behöver förklara något. Genrepedagogen upplever SFGs terminologi som mer 

beskrivande och implicit – begreppen beskriver sin egen innebörd, t.ex. händelse – 

något som händer/har hänt/kommer att hända i jämförelse med verb – ?.  

Alla mina informanter är överens om att det arbetssätt som är lustfyllt väcker störst 

intresse till grammatikinlärning: Melissa betonar enkelt och elevnära språk i 

grammatikundervisningen, Stina använder sig av rim och ramsor, Martin 

introducerade skrivandet av egna ”deckarböcker”, Kajsa arbetar med elevnära texter i 

olika genrer. Lev Vygotskij kallar lustfyllt lärande för lärandes motor, den motorn 

som startar lärandeprocesser och elevernas intresse till (i det här fallet) grammatiken 

(Kullberg 2004).    

Språklära inklusive grammatik har länge funnits i människans liv. Redan år 1631 

skrev den mähriske didaktikern Johan Amos Comenius den första läromedel vid 
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språkundervisning i Sverige som hette Janua linguarium reserata13 (Kroksmark 

1993, s. 45). Traditionen behåller sin makt och grammatikundervisning bedrivs 

ungefär på samma sätt idag som den gjorde för flera årtionden sedan. Det som är 

slående är att resultatet av intervjuerna visar tydligt att det bara är en lärare som har 

funktionell syn på grammatikundervisning. 

Från kursplan till kursplan har styrdokumenten blivit magrare och magrare i sina 

konkreta instruktioner angående grammatikundervisning oavsett vilken årskurs det 

gäller. De som ”drabbas” av det är pedagogerna som har formaliserad syn på 

grammatikundervisning och det är precis som mina fyra informanter (Martin, Stina, 

Melissa och Carina). Läraren som koncentrerar sin undervisning på isolerad träning 

av grammatiska färdigheter och det rätta form får inte mycket stöd och information 

från nuvarande kursplan i svenska angående vika grammatiska färdigheter och vilka 

former eleven skall kunna i slutet av det tredje skolåret. Som jag skrev tidigare 

behöver eleverna kunna mycket mer för att kunna skriva ”enkla och elevnära 

faktatexter och instruktioner” än att bara kunna använda sig av stor bokstav, punkt 

och frågetecken i egna texter. Om Martin, Stina, Melissa och Carina har några elever 

som visar språkliga färdigheter värda MVG måste eleverna kunna använda och 

behärska vanliga grammatiska termer. Kännedom om grammatiska termer som anses 

vara vanliga skaffar mina informanter antingen via läromedel de utgår i sin 

undervisning eller frågar om råd hos sina äldre och mer erfarna kollegor som 

eventuellt arbetade när t.ex. läroplanen Lgr 8814 med dess tillhörande kursplaner som 

gällde då i grundskolan. Grammatik hade mycket större plats och det grammatiska 

stoffet indelade i tre delar: ”1. ordbildning, uttal och stavning, 2. ordklasser, satser 

och satsdelar, 3. skriftspråkets normer” kändes mer explicit och konkret. I 

grundskolas tidigare år fick eleverna behärska grammatiska begrepp som hör ihop 

med läs- och skrivundervisningen: ord, bokstav, ljud, vokal, konsonant, stavelse, 

ändelse, mening, verb, adjektiv etc. precis som många av nutida elever gör det nu.  

7 Slutsatser 
Min undersökning om grammatikundervisning i grundskolas tidigare år gav mig 

mycket givande kunskaper om metoderna som används i grammatikundervisningen 

samt vilka attityder till grammatikundervisningen som råder hos lärarna inom 

                                                            
13 Den öppnande gyllene dörren till språket är den svenska titeln. 
14 Lgr 88 – Läroplan för grundskolan från 1988 
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grundskolas tidigare år. Intervjuundersökningen visar att det finns direkt samband 

mellan lärarnas attityd till grammatik och grammatikundervisning i grundskolas 

tidigare år och vilka metoder man använder i sin undervisning. Eleverna som får sin 

första erfarenhet med grammatik separerat från ”verkligheten” d.v.s. genom separata 

uppgifter som inte är kopplade till eget skrivande leder till att eleverna genomför sina 

uppgifter för betygets skull men inte för språkutvecklingens skull.   

Den första och absolut viktigaste slutsatsen är att den funktionella grammatiken inte 

har fått sin plats i just de skolorna som jag genomförde min undersökning. Jag är 

medveten att de fyra skolorna som mina informanter arbetar i är inte representativa 

för alla skolor i Stockholms kommun och som jag skrev under rubriken Metod och 

material var målet med undersökningen är inte att generalisera därför kan jag inte 

påstå att nya systemisk-funktionella grammatiken fortfarande inte har slagit igenom i 

svensk grammatikundervisning. Det traditionella d.v.s. deduktiva arbetssätt är 

fortfarande rådande i de skolorna som ”mina” informanter presenterar. 

Genrepedagogen bevisar att SFG är ett nytt sätt att undervisa grammatik på ett 

mycket integrerat sätt. 

Det visar sig att det är fullt möjligt att med hjälp av funktionell grammatik 

komplettera eller även ersätta den traditionella och tyvärr oftast väldigt ”avgränsade” 

traditionella grammatikundervisningen. Funktionell grammatik beskrivs av 

informanten sådan som sätter undervisningen i meningsfulla sammanhang därmed 

väcker och skapar intresse till inlärningen. Kajsa har en mycket positiv attityd till 

undervisning i funktionell grammatik. Hon ser sin roll som ”stöttare” alla elever i 

hennes klass i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva 

övningar. Hennes intervju bekräftar att det funktionella perspektivet på lärande, d.v.s. 

lärandet med betydelse står i centrum för hela undervisningen oavsett ämnet. Det 

funktionella perspektivet på lärande som är kopplat till verkligheten, interaktion elev-

lärare/elev-elev samt lärarens stöttningsarbete står i centrum för elevers förståelse om 

hur text skapas och byggs upp och därmed utvecklas deras språkmedvetenhet. 

8 Vidare forskning 
Redan idag har jag en tydlig bild vad en vidare forskning inom mitt område skulle 

kunna handla om. För att få bredare och djupare insyn i problematiken kring 

grammatikundervisning i grundskolans tidigare år kan man undersöka ämnet ur 

elevernas perspektiv och därför genomföra systematiska observationer i klassrummet 
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eller intervjua eleverna. Dessutom under hela perioden av arbetet märkte jag tydligt 

att lärarens ålder och erfarenhet avspeglas i deras syn på grammatik, deras attityd till 

grammatik samt de metoderna som de använder i sin undervisning. Carinas (den 

mest erfarna pedagogen som har börjat undervisa i svenska på ”lågstadiet” redan 

1982) attityd till grammatiken – kan man känna igen i Brodows diskussion om att 

”grammatikundervisningen stjäl tid från nyttigare skrivförberedelser”. Tre av mina 

informanter är relativt nyexaminerade och avslutade sin utbildning i början av 2000-

talet. Deras stora engagemang och inspiration till undervisning i grammatik 

avspeglas i materialet jag har samlat. Den femte läraren är en forskande lärare som är 

mycket öppen till nya metoder och nya pedagogiken i sin helhet. Det skulle vara 

intressant att följa deras arbete i praktiken, d.v.s. genom att observera deras klasser 

under längre tidsperiod.  

En komparativ studie av flera icke-traditionella undervisningsmetoder i grammatik 

som används i den moderna grundskolan kan vara ett ytterligare förslag till vidare 

forskning. Bland andra alternativa metoder utmärker sig laborationsmetoden och 

lärstilsanpassad undervisning. Lena Boström motiverar i sin avhandling vikten av att 

forska kring lärstilsanpassad undervisning med den idag ringa grammatikdidaktiken 

på gymnasienivå (Boström 2004, s. 15). Caroline Lindholm påpekar att det inte finns 

”speciellt många nya artiklar och böcker som handlar om grammatik i de första 

skolåren” (Lindholm 2007, s. 2). Brist på forskning inom området är en viktig orsak 

till den oförändliga situationen i skolan. Tidigare forskning inom både 

lärstilsanpassad undervisning och laborationsmetoden vänder sig mot 

gymnasieelever och vuxna elever på komvux nivå vilket medför att det inte är 

applicerbart i mitt examensarbete. 

9 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis vill jag besvara än en gång mitt examensarbetes syfte: jag har 

fått djuplodande kunskaper om de undervisningsmetoder som används i 

grammatikundervisningen samt attityderna till grammatikundervisningen som råder 

hos lärarna inom grundskolas tidigare år. Fyra av mina informanter använder sig 

fortfarande av den traditionella deduktiva metoden att undervisa i grammatik, där en 

av dem är mycket tveksam till grammatikens nytta i elevernas läs- och 

skriftspråksutveckling överhuvudtaget. Min undersökning visade att en av mina 

informanter använder sig av den i Sverige nya modellen att undervisa i grammatik – 
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systemisk-funktionell grammatik, vilket tyder på den utvecklingen som behövs inom 

språkdidaktik. Det som var mindre positivt att fyra av mina informanter har aldrig 

hört talas om SFG. Även om fem lärare från fyra olika grundskolor inte är 

representativa för hela lärarkåren i Stockholms kommun kan jag med stor 

försiktighet påstå att funktionell grammatik inte har slagit igenom i något större 

utsträckning.  

Det som förtjänar mer uppmärksamhet är fortbildning och kompetensutveckling av 

lärare. Det handlar mycket om lärarkårens behov att uppdatera sina kunskaper kring 

ämnet samt att fortbildning skall löpa jämte lärarens hela yrkesverksamma liv för att 

förändring skall kunna äga rum. En annan tolkning av problemet kan vara att varje 

lärare borde ta mer eget ansvar att hålla sig à jour med både kursplaner och nya 

möjliga vägar till måluppfyllelse. Men som praktiken visar att ny kunskap och nya 

idéer inom undervisning i det här fallet i grammatik inte når mina informanter. Vad 

är orsaken? Lärarna själva som inte söker sig ny kunskap eller ny kunskap som 

stannar på forskarens bord. Hur skall man tolka t.ex. Nationellt centrums för svenska 

som andraspråk förhoppning att kunskaper kring genrer och funktionellt språk i teori 

och praktik sammanfattade i Symposium 2009 ” skall fylla ett behov ute på skolor, 

lärarutbildning och kompetensutveckling” (Olofsson 2010, s. 12)? 

Som ett slutord vill jag framhäva att jag känner mig stolt över min kort möjlighet att 

förmedla några små kunskaper kring både funktionell grammatik och inte minst 

metaspråk i skolorna där jag genomförde mina studier. Fyra av mina informanter 

tyckte att det var intressant att höra ”något nytt” kring grammatikundervisning och 

lovade läsa mer om Halliday, SFG och inte minst om genrepedagogik.  
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11 Bilaga 
 

Frågor från intervjuguiden: 

1. Kan du berätta kort om din yrkesbakgrund: var har du utbildat dig till lärare, 

hur länge har du jobbat som lärare, i hur många skolor har du arbetat? 

2. Hur arbetar du med grammatikundervisning i svenska i klassen? 

3. Tycker du att dina elever upplever grammatiken som ett tråkigt eller svårt 

ämne? Hur märker du det? 

4. Upplever du grammatik som den största delen i språkundervisning i svenska? 

5. Har du några kunskaper kring systemisk-funktionell/funktionell grammatik? 

6. Hur får du nya kunskaper inom språkundervisning/grammatikundervisning? 

7. Har du fått chansen att vidareutbilda dig inom grammatikundervisning? Var 

och på vilket sätt? 

8. Hur upplever du kursplanen i svenska för årskurs tre? Upplever du att det är 

lätt att utgå från styrdokumentet i din planering av undervisningen? 

9.  Är det något annat du vill lägga till när det gäller din 

grammatikundervisning? 

 

 
 


