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Abstract/Sammanfattning 

Grammar has a long tradition in educational contexts in many parts of the world. 

Traditionally it has been taught with focus on form rather than its effect on a text. 

Recent studies show that grammar has a possibility of improving the pupils writing if 

it’s taught in a context and linked with the pupil’s own writing. However, lots of 

teachers still teach grammar as a decontexual component. Migration has as effect that 

the classroom of today has a lot more diversity compared to earlier years. Some pupils 

that have immigrated to Sweden have not been given the opportunity to attend school 

earlier in their lives. These pupils need to learn how to read and write in Sweden in 

order to successfully integrate to the society. This report studies the experiences of three 

teachers concerning the teaching of grammar to pupils with no or very little reading and 

writing skills. The study shows that the teachers don’t favour teaching grammatical 

awareness since they reckon that it would be too theoretical for the pupils. Instead they 

focus on helping the pupils to build a vocabulary that will help them communicate with 

those around him or her. The teachers also argue that the words should be taught in their 

different forms, for example the definite and indefinite form of a noun. However the 

pupils can learn the grammatical rules later on in their education. The teachers also 

claim that these pupils need a lot of time to process components learnt in school and 

assert that the teachers who teach these pupils need to be patient. The teachers either 

create a context which the pupils can relate to or use an authentic context. If the pupils 

understand the context they will better understand the components taught in that 

context. However studies also show that in order to understand a text pupils also need 

knowledge in the structures of the language in which the text is written. As a summary 

the teachers in this study argue that pupils with no or little reading and writing skills 

need a lot of time to develop their language and that the teaching should be as concreate 

as possible. Therefore they reckon that it is too early in their education to teach 

grammatical rules. They focus instead on creating a vocabulary that the pupils can use 

while communicating with people around them.  
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1 Inledning 

Grammatik är ett ämne som har lång tradition inom den pedagogiska världen. Med denna 

bakgrund är det också viktigt att vi analyserar den praxis som används för 

grammatikundervisning för att säkerställa att den passar för våra elevers behov. 

Under min studietid på lärarutbildningen har jag timvikarierat som lärare i svenska som 

andraspråk på Språkintroduktionsprogrammet, där nyanlända elever läser in behörighet 

motsvarande årskurs 9 i det svenska skolsystemet. Under två somrar har jag även ansvarat för 

undervisningen av svenska som andraspråk för elever som har gått sommarskola. Jag har 

kommit i kontakt med elever som har hunnit olika långt i utvecklandet av sitt svenska språk 

men många av mina elever har haft begränsade kunskaper i läsning och skrivning. Detta har 

fått mig att reflektera över hur jag som lärare bör arbeta med grammatikundervisning för att 

den ska bli meningsfull när elevgruppen består av elever med inga eller ringa läs- och 

skrivfärdigheter. Det har slagit mig att jag ofta finner att jag undervisar grammatik på det vis 

som jag själv blivit undervisad och på ett sätt som jag tycker är tydligt för mig själv. 

Samtidigt inser jag att jag och mina elever har olika erfarenheter och därför också troligen 

olika styrkor vilket leder till att jag måste reflektera över mitt sätt att undervisa och fundera 

över hur jag ska ta till vara på mina elevers styrkor på bästa sätt och skapa en undervisning 

som är meningsfull för dem.  

Ur dessa erfarenheter och tankegångar har idén till denna C-uppsats vuxit fram. Jag vill i detta 

arbete undersöka hur lärare i svenska som andraspråk som har arbetat med eller arbetar med 

elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter resonerar kring grammatik och motiverar 

sitt eget undervisningssätt. Lärarnas erfarenheter vill jag därefter ställa mot tidigare forskning 

i grammatisk didaktik för att förhoppningsvis kunna bringa klarhet i hur grammatikarbetet 

med elever med de förutsättningar som jag beskrivit här ovan skulle kunna se ut.   
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2 Bakgrund 

2.1 Grammatik – med rötter i latinskolan 

Redan på medeltiden ansåg kyrkans ledare att man genom att förstå latinet även kunde ta del 

av den sanna verkligheten (Nilsson, 2000). Trots latinets stelnade form bidrog dess starka 

ställning till att grammatikundervisning fick en självklar plats i latinskolan där språket behöll 

en given plats fram till mitten av 1800-talet då modersmålsämnet istället vann mark som 

undervisningsspråk. Detta ämne kallas i dagens skola för svenska. När modersmålsämnet 

ersatte latinundervisningen kom det även att överta den praktik som hade använts inom 

latinundervisningen. Det finns tre huvudsakliga argument som genom historien använts för att 

rättfärdiga nödvändigheten av grammatikundervisningen i skolan. Dessa tre argument är 

formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och språkriktighetsargumentet.  

 

En tydlig del i formalbildningsteorin är att innehållet får stå tillbaka för formen som istället 

ska tränas isolerat innan man tar sig an innehållet. Denna teoris rötter kan spåras ändå till 

antiken där vissa lärare lät sina elever pränta in grammatiska former innan de fick ge sig på 

läsning och skrivning där de förväntades tillämpa de inlärda formerna.  

 

Främmandespråksargumentet vilar på idén att alla språk har någon form av allmän grammatik 

och att eleverna genom att först lära sig grammatiken på modersmålet senare kan använda 

dessa kunskaper i inlärningen av ett främmandespråk. Under 1800-talet diskuterade man 

därför i vilket ämne grammatiken borde studeras. Man frågade sig ifall den skulle ingå i 

studiet av skolämnet modersmålet eller i de gamla språken t.ex. latin. Många stödde dock idén 

att eleverna skulle studera grammatiken på sitt modersmål för att man lättare skulle kunna lära 

sig andra språk.  

 

Språkriktighetsargumentet kan spåras till behovet av ett standardiserat skriftspråk. Svenska 

grammatikor är ett resultat av detta behov. När grammatikorna började komma fanns det 

språkvetare som ville beskriva hur språket användes men även språkvetare som istället ville 

normera språket med tydliga skriftspråkliga regler. För de som arbetade inom skolan 

efterfrågade man den senare formen då man ansåg att detta var en nödvändighet för att kunna 

undervisa elever att behärska de korrekta formerna.   

 

Man kan kritisera olika delar i dessa tre historiska argument men den diskussion kring 

grammatiken som förs idag delar många av de slutsatser som dessa tre argument bidrog med.   

2.2 Skriften som kommunikationsmedel 

Vi människor har genom historien i första hand använt oss av talet för att kommunicera med 

varandra. Många människor på vår jord lever fullt acceptabla liv utan att varken lära sig 

skriva eller läsa (Wedin, 2010). I många samhällen idag är dock skriften något som ses som 

en självklarhet. Vi omges av olika typer av text stora delar av dygnet och i takt med 
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elektroniska mediers utveckling använder vi skriften på sätt som man inte hade kunnat tänka 

sig för bara några årtionden sedan. Vuxna människor förväntas kunna läsa och skriva och i 

vissa fall är förväntningarna på dessa färdigheter dessutom höga. De som inte kommer upp i 

tillräckligt hög nivå ses inte som lämpliga för arbeten med högre status. Det är därför 

angeläget att människor som tidigare inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva får göra 

det när de börjar studera i Sverige.  

 

2.3 Elever på Språkintroduktionsprogrammet 

Denna uppsats intresserar sig för de elever som har inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter 

och som läser Språkintroduktionsprogrammet.  

  

Språkintroduktionsprogrammet är ett program inom den svenska gymnasieskolan som 

erbjuder elever i åldrarna 16-20 år att läsa in behörighet motsvarande årskurs 9 i den svenska 

grundskolan (Skolverket). Elevantalet på programmet har ökat de senaste åren och hösten 

2016 var nästan 36 000 elever inskriva på programmet. Denna siffra motsvarar 10 % av alla 

elever i gymnasieskolan (Skolverket, 2017). De elever som kommer har olika erfarenheter 

och skolbakgrunden för eleverna kan skilja sig stort till följd av faktorer som ursprungsland, 

etnisk tillhörighet, kön, ålder och klass (Stretmo och Melander, 2014). Åren 2015 och 2016 

kom det flest nyanlända elever till Språkintroduktionsprogrammet från länderna Afghanistan, 

Syrien, Irak, Somalia och Eritrea (Skolverket, 2017). Detta betyder att 

Språkintroduktionseleverna har skilda behov för sin skolgång. Språkintroduktionsprogrammet 

ska genom att lägga sitt fokus på det svenska språket möjliggöra för dem att läsa vidare på ett 

annat program i gymnasieskolan eller gå vidare till annan utbildning (Skollagen kap. 17, 3§). 

En rapport från Skolverket visade dock att endast en tredjedel av elever som påbörjat sin 

utbildning på Språkintroduktionsprogrammet gått vidare till en utbildning på ett nationellt 

program tre år senare (Skolverket, 2017). I en granskning från Skolinspektionen betonade 

man att elevgruppen på Språkintroduktionsprogrammet är mycket heterogen och att elevernas 

utbildningsbakgrund varierar kraftigt. Dock fastslog granskningen att den utbildning som 

erbjuds eleverna är homogent utformad. Trots att kartläggning förekommer för vissa elever 

finns det organisatoriska förutsättningar på programmet som resulterar i den homogena 

undervisning som erbjuds, vilket i sin tur kan bidra till att utbildningen på programmet tar 

onödigt lång tid (Skolinspektionen, 2017).   
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre lärare i svenska som andraspråk beskriver 

och motiverar sin grammatikundervisning i klasser med elever som har inga eller ringa läs- 

och skrivfärdigheter när de påbörjar sin utbildning i Sverige. För att ta reda på detta kommer 

följande forskningsfrågor att besvaras: 

 

1. Hur beskriver lärarna att de arbetar med grammatik? 

2. På vilket sätt beskriver lärarna att de anpassar undervisningen till elevgruppen? 

3. På vilket sätt reflekteras ett dekontextuellt eller kontextuellt förhållningssätt i lärarnas 

grammatikinslag?  

  



5 

 

4 Teori och begrepp 

4.1 Sociokulturellt lärande 

Att en människas inlärning påverkas av social gemenskap är en utgångspunkt som blivit 

populär när inlärning diskuteras i pedagogiska sammanhang (Imsen, 2006). En teori som 

lägger stor vikt på denna utgångspunkt är sociokulturell teori. Denna teori brukar till stor del 

tillskrivas den ryske psykologen Lev Vygotskij som menade att ett barns sociala omgivning 

påverkar dess kognitiva utveckling. Vygotskij betonade att vi från och med vår födelse deltar i 

ett socialt sammanhang där språket och kulturen spelar en viktig roll. Han menade också att 

en människas intellektuella utveckling och tänkande alltid har sin utgångspunkt i social 

aktivitet.  I och med att Vygotskijs teori lägger så stor vikt på det sociala samspelet och 

språkets betydelse i inlärnings- och utvecklingsprocessen är det en teori som har kommit att 

inta en dominerande plats i nyare pedagogisk psykologi.   

 

Vygotskij har också introducerat termen ”den proximala utvecklingszonen” som har vunnit 

intresse i den pedagogiska världen. Han insåg att det finns en skillnad mellan vad ett barn 

klarar av att göra på egen hand och vad det klarar av om det får assistans av någon som har 

hunnit längre i sin kognitiva utveckling, t.ex. en vuxen eller ett äldre barn (Gruber, 2011). Det 

är skillnaden mellan dessa två nivåer som kallas för den proximala utvecklingszonen. Den 

pedagogiska tanken bakom denna term är att barnet eller eleven ska stimuleras till att arbeta 

aktivt med andra som kan stödja eleven på dess väg mot att klara uppgiften på egen hand 

(Imsen, 2006).   

 

Vygotskij beskrev även hur hans teori appliceras på främmandespråksundervisning. Han 

menade att elevens språkliga erfarenheter på modersmålet påverkar inlärningen av ett 

främmande språk. En elev som har goda språkliga kunskaper i sitt modersmål kan dra nytta av 

dessa genom överföringar till det nya språket. Dessutom bidrar inlärningen av ett nytt språk 

till ökad medvetenhet om modersmålet eftersom att man jämför och systematiserar de båda 

språken. Vygotskij menade också att det är positivt att utveckla flera ”teckensystem”, t.ex. 

skriftspråk, vetenskaplig begreppsbildning eller främmandespråk, eftersom att dessa olika 

system drar nytta av varandra och främjar tankeprocessernas utveckling. Detta leder till att 

man utvecklar en mer abstrakt förståelse.  

 

4.2 Elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter 

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats intresserar sig för en specifik 

elevgrupp som i uppsatsen beskrivs som elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. 

När lärarna som deltar i denna studie fick information om den elevgrupp som är intressant för 

studien beskrevs dessa elever som ”elever som inte kunde läsa och skriva när de påbörjade sin 

utbildning med dig som lärare”.  
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Det finns dock alltid en svårighet i att försöka placera in många elever under en och samma 

kategori. De elever som lärarna i denna undersökning har arbetat med skiljer sig med säkerhet 

från varandra vad beträffar färdighetsnivå. Åsa Wedin, doktor i lingvistik inom 

andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete, skriver i sin bok att termen analfabet 

är ett problematiskt begrepp då det kan vara svårt att beskriva vad vi menar med termen 

(Wedin, 2010). Hon citerar först UNESCOS definition för analfabetism: ”Oförmåga att med 

förståelse läsa och skriva en enkel redogörelse av betydelse för ens dagliga liv” (UNESCO 

1985). Wedin poängterar att vad som räknas som en enkel redogörelse av betydelse för ens 

dagliga liv kan skilja sig grovt mellan olika samhällen.  

 

Nationalencyklopedins definition för funktionell analfabetism är ”läsförmåga som ligger 

under genomsnittet för en elev vid avslutningen av grundskolans mellanstadium” 

(Nationalencyklopedin). Med denna definition skulle alltså många svenskfödda barn 

kategoriseras som analfabeter innan de har nått mellanstadieåldern, ändå vet vi att vi sällan 

betraktar ett litet barn som analfabet utan att vi helt enkelt ser det som någon som ännu inte 

har lärt sig läsa eller skriva (Wedin, 2010). 

   

Det kan alltså vara av vikt att komma ihåg att elevernas förmåga skiljer sig åt. För det första 

därför att hur noggrant vi än försöker definiera en term har vi en benägenhet att tolka dessa 

termer lite olika. För det andra därför att eleverna är individer som omöjligt kan ha en enhetlig 

färdighetsnivå.  

4.3 Kontextuell undervisning 

Precis som begreppet elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter är innebörden av 

begreppet kontextuell undervisning inte självklar och det är naturligtvis viktigt att klargöra hur 

begreppet definieras i denna undersökning. I detta arbete definieras dekontextuell 

undervisning som en undervisning där grammatiken är en isolerad företeelse när eleverna 

arbetar. Det kan t.ex. vara att man går igenom en grammatisk regel och sedan låter eleverna 

öva på den regeln genom att fylla i luckor i en övning med exempelmeningar. 

 

Med en kontextuell undervisning menas för denna uppsats istället att grammatiken ingår i ett 

sammanhang. Det kan t.ex. vara att man samtalar om grammatiken i en autentisk text.   

 

Redan på 50-talet statuerade pedagogen James Mursell sex principer för framgångsrik 

undervisning där den första av dessa principer är kontextens betydelse (Mursell, 1954). 

Mursell argumenterar att elever har lättare att lära ifall deras lärare tar hänsyn till vilken 

kontext de ska undervisa i och stödjer sitt argument genom att visa på exempel där elever har 

haft lättare för att lära när de har fått applicera något abstrakt i en konkret kontext. Ifall en 

lärare misslyckas med att förmedla den kunskap som denne har tänkt menar Mursell att 

läraren ska fråga sig ifall man kan få ett bättre resultat ifall kontexten ändras. Vidare menar 

Mursell att all undervisning sker i någon form av kontext och att det därför blir viktigt att 

skilja en effektiv undervisningskontext från en ineffektiv. Dessa tre punkter statueras som 

kriterier för en bra undervisningskontext: 
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1. “First and foremost, and above all, a good context for learning must be one with which 

the learner dynamically and strongly interacts.” (Mursell, 1954, s. 71)  

2. “The acquisition of a concept requires a context of actual concrete experience.” 

(Mursell, 1954, s. 72) 

3. “The concrete and dynamically compelling experiences in and through which concepts 

are acquired should be simple, and they should be copious.” (Mursell, 1954, s. 73) 

 

En god undervisningskontext bör alltså uppmuntra eleverna till interaktion. Den bör vara 

konkret och bygga på erfarenheter. Dessa erfarenheter ska vara rikliga och enkla att förstå.  

 

Att använda sig av en kontext är viktigt för att eleven ska se, reflektera över och börja 

upptäcka grammatikens funktion (Sarigöz, 2015). Det är viktigt att inleda lektionen med att 

skapa en kontext. Detta kan ta sitt uttryck i flera olika former som t.ex. en sång, en kort 

uppläsning av en text eller en demonstration. Kontexten syftar till att hjälpa eleverna att 

uppmärksamma den grammatiska funktion som man vill att de ska lära sig. Att undervisa 

grammatik som en isolerad företeelse baserar sig ofta på att läraren börjar med att förklara 

grammatiken. För denna undervisningsform är det grammatiken och läraren som står i 

centrum. Den kontextuella undervisningsformen av grammatik syftar istället till att undervisa 

språkets användning och är till skillnad från den isolerade formen inlärarcentrerad eftersom 

att förhållningssättet baseras sig på att eleverna själva ska upptäcka grammatikens funktion i 

olika texttyper.    
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5 Tidigare forskning 

5.1 Lärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning 

Bengt Brodow, läromedelsförfattare främst inom ämnet svenska, har i en studie intervjuat 32 

svensklärare för att undersöka deras attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning. 

Det ska poängteras att de lärare som intervjuats är lärare i svenska och inte i svenska som 

andraspråk. Men undersökningen kan ändå vara av intresse för denna uppsats eftersom den 

likt Brodows studie baserar sig på lärarintervjuer och deras erfarenheter av 

grammatikundervisning.  

 

Nästan alla intervjuade lärare i Brodows studie värderar kunskaper i grammatik högt 

(Brodow, 2000). Bara någon enstaka lärare var tveksam till grammatikens värde och menade 

att man kan lära sig språk utan kunskaper om grammatiska termer.  De värden som lärarna 

tyckte sig se i grammatikundervisning kategoriserade Brodow in i sex grupper. Dessa var att 

grammatiken: 

 

• har ett värde för främmandespråksundervisning 

• har ett värde som metaspråk där den ger lärare och elever ett gemensamt språk att 

prata om språk 

• är värdefull för elevernas språkutveckling och där särskilt för skrivutveckling 

• är en hjälp i att utveckla logiskt och abstrakt tänkande 

• har ett allmänbildningsvärde 

• har ett underhållningsvärde 

 

I dessa sex värden kan man känna igen delar av de tre historiska argument för 

grammatikundervisning som presenterades i avsnitt 2.1 i denna uppsats, nämligen 

formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och språkriktighetsargumentet.  

 

Brodow skriver att alltsedan antiken ses det som en självklarhet att kunskaper i grammatik 

främjar färdigheter i skrift och tal. Han menar dock att forskning under de senaste årtiondena 

kommit att starkt ifrågasätta detta positiva samband. I intervjuerna tillfrågas därför lärarna 

ifall de kan se ett sådant samband. 28 lärare svarade på frågan och där menar 3 att de kan se 

ett klart positivt samband, 10 att de ser ett visst positivt samband och 15 att de inte ser något 

samband eller är osäkra på om något sådant finns. Kopplingen mellan grammatik och 

skrivförmåga undersöktes ytterligare och lärarna frågades om de låter grammatikundervisning 

vara en del i den processorienterade skrivundervisningen. Många lärare har då svårt att svara 

på frågan eller ger relativt flyktiga svar. Få av de intervjuade lärarna verkar koppla ihop 

grammatiken med autentiska texter eller låta eleverna undersöka grammatiken i sina egna 

texter.    

 

Brodows text syftar enligt författaren själv till att redogöra för utfallet av lärarintervjuerna så 

sakligt som möjligt. Som avslutning ger han dock kortfattat sin personliga syn på hur han 

anser att grammatikundervisningen i skolan bör se ut. Han menar att den traditionella 
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grammatikundervisning som dominerar i skolan där termkännedom och tillrättalagda 

typexempel studeras knappast är till gagn för elevernas praktiska språkförmåga. Han anser att 

eleverna istället ska lära sig att analysera språket genom att arbeta med autentiska texter, helst 

deras egna elevtexter men i andra hand material hämtat ur t.ex. tidningar och skönlitteratur. 

Arbetssättet bör vara av induktiv karaktär där eleverna på egen hand får iaktta språket, se 

mönster och med försiktig hjälp av läraren göra systematiseringar. Detta för att eleverna ska 

inse språkets komplexitet och flexibilitet.      

5.2 En kontextuell grammatikundervisning 

I England har de tre stora studierna som de senaste femtio åren utförts på engelskundervisning 

alla favoriserat en kontextuell grammatikundervisning framför en som statuerar normer 

(Myhill, 2005). Precis som Brodows forskning är denna forskning gjord utifrån ett 

förstaspråksperspektiv och refereras i denna uppsats för sina slutsatser kring 

grammatikdidaktik och inte för undervisning ur ett andraspråksperspektiv.  

 

Den kontextuella grammatikundervisningen är för många engelsklärare i England en 

självklarhet men Debra Myhill, som är professor vid University of Exeter, menar att trots att 

förhållningssättet fått ett sådant stort genomslag i den pedagogiska världen i England så har 

det varit lite diskussion om vad som egentligen menas med ”grammatik i kontext”. 

 

Frequently, observations of classroom practise indicate that the notion of ”in context” 

means little more than grammar teaching which is slotted into English lessons, where 

the focus is not grammar but some other features of English learning. In other words “in 

context” may simply mean “not decontextualised.” (Myhill, 2005, s. 82) 

 

Konceptet grammatik i kontext kan alltså vara svårt att konkretisera för lärare. Vidare kan 

man även hitta vissa negativa aspekter av den kontextuella grammatikundervisningen. En 

sådan aspekt kan vara att eleven intresserar sig mer för kontexten än 

grammatikundervisningen och därav inte tillägnar sig denna, något som George Keith 

beskriver som att eleven inte längre ser skogen eftersom att vart och ett träd blir intressantare 

än själva skogen (Keith, 1994).    

 

Under de senaste femtio åren finns det en räcka studier utförda i England som visar på att 

undervisning i grammatik inte per automatik leder till att elever utvecklas i sitt skrivande 

(Myhill, Lines, Watson, 2012). Enligt Myhill är det dock en brist att denna forskning endast 

har undersökt resultaten av grammatikundervisning som en isolerad undervisningsform. Man 

har alltså undersökt den dekontextuella grammatikens betydelse för elevers skrivutveckling. 

Myhill håller med om att grammatikundervisning i en dekontextualiserad form är tämligen 

ineffektiv för att utveckla elevers skrivande men menar däremot att den kontextuella 

grammatikundervisningen, en undervisning där grammatiken är inkorporerad i 

skrivundervisningen har stor potential att hjälpa eleverna att utvecklas.  

Många forskare menar idag att skrivandet inte enbart är att sätta ord på tankar på ett papper 

utan att det istället är en social praktik där skrivandet bestäms och påverkas av social, 

kulturell och historisk kontext (Myhill, 2005). Skrivandet sker alltså alltid i en typ av kontext. 
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In this way, writing is not a set of decontextualised skills to be mastered and deployed, 

but a meaning-making activity, rooted in social context, and reflecting power relations 

between different groups. (Myhill, 2005, s. 84)    

 

I samarbete med andra forskare har Myhill genomfört en studie där elevers skrivande i en 

grammatikundervisning med kontextuell undervisningsform jämfördes med en elevgrupp som 

undervisats grammatik som ett isolerat moment. Resultaten visade att gruppen som fått en 

kontextualiserad grammatikundervisning utvecklades mer i sitt skrivande än vad gruppen med 

dekontextualiserad grammatikundervisning gjorde. Intressant nog var det de starka eleverna i 

klassen som bäst favoriserades av den kontextuella undervisningsformen (Myhill, Lines, 

Watson, 2012).  

 

5.3 Att lära elever att läsa och skriva 

Tidigare forskning som har gjorts om att lära elever som inte är barn att läsa och skriva är 

främst gjord inom SFI-undervisningen och gäller vuxnas läs- och skrivinlärning. De elever 

som är intressanta för denna uppsats är mellan 16 och 20 år gamla men den tidigare forskning 

som finns på området kan ändå vara av intresse för denna uppsats eftersom eleverna liksom 

vuxna på SFI-utbildningen kommer till skolan med mycket mer i bagaget än vad ett barn som 

börjar skolan och ska lära sig läsa gör. 

 

De höga förväntningar som finns på läs- och skrivförmåga i det svenska samhället medför att 

nya krav ställs på dagens lärare. Man ska inte längre bara lära sina elever att läsa och skriva 

utan dessutom behöver eleverna kunna behärska olika typer av medier och genrer. I Sverige är 

traditionen att man lär sig läsa och skriva som barn. I den traditionella läs- och 

skrivundervisningen i Sverige har barnen lärt sig läsa och skriva genom av öva olika 

färdigheter separat, t.ex. handstil, stavning och att läsa enskilda ord. Om man som lärare ska 

lära vuxna att läsa och skriva bör man naturligtvis inte göra på samma sätt. För det första 

skulle nog många känna sig kränka över att undervisas på samma sätt som ett barn när man är 

en vuxen med långt mycket mer erfarenheter än barn. För det andra är den traditionella 

undervisningen som beskrivits här ovan en del av ett sammanhang och för vuxna som ska lära 

sig svenska är det av vikt att skriften som används i klassrummet kopplas till elevernas vardag 

och alltså blir en del av en autentisk kommunikation. Det är även viktigt att undervisningen 

kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper (Wedin, 2010). Litteracitetforskare 

är eniga i att läsning består av två komponenter, dels en avkodning av textens tecken dels en 

förståelse för textens innebörd (Franker, 2004). Alltså förstår vi en text först när vi kan koppla 

det vi läser till det vi redan vet. Läsforskningen som tidigare mest har fokuserat på kognitiva 

aspekter av läsning och metoder för läsinlärning har på senare år istället börjat lägga fokus på 

den kulturella och sociala aspekten av läsning. Läsningens kontext spelar alltså roll för 

elevens möjlighet att förstå den. Men det räcker inte bara med en förståelse för läskontexten 

utan även kunskaper i och om språket som texten är skriven på bidrar till en meningsfull 

läsupplevelse.  
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Som barn lär vi oss tala och förstå språket utan någon speciell undervisning. Med något slags 

stöd t.ex. en lärare, en förälder eller äldre syskon kan vi sedan lära oss att läsa och skriva 

(Wedin, 2010). Åsa Wedin belyser denna process i sin bok och menar att i undervisningen av 

personer som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål bör talet vara det primära när de ska 

lära sig ett andraspråk. Talet fungerar senare som ett stöd när man ska utveckla läs- och 

skrivkunskaper. Wedin menar alltså att lärare i andraspråk ska börja sina undervisning i det 

talade för att sedan låta elevernas tal vara ett stöd i läs- och skrivundervisningen. När det 

skriftliga bör introduceras kan man inte ange utan varje lärare måste i samspel med sina elever 

pröva sig fram. Man lär sig bättre att skriva genom att ha en verklig läsare, alltså genom att 

skapa ett sammanhang till uppgiften. Åter igen kan man alltså understryka att den kontext 

som ofta saknas när barn i Sverige lär sig skriva är gynnsam för en andraspråkstalare. För att 

utveckla sina läsfärdigheter kan läraren med fördel låta eleverna läsa om något som de 

intresserar sig för. För att detta ska bli en möjlighet är det alltså vitalt att läraren utgår från 

sina elever när denne planerar sin läs- och skrivundervisning.   
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6 Metod och material 

6.1 Metod 

Då detta arbete ämnar undersöka hur tre lärare i svenska som andraspråk beskriver att de 

arbetar med grammatikundervisning i klasser med elever med inga eller ringa läs- och 

skrivfärdigheter har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som metod. 

Detta för att lärarna med sina egna ord ska kunna berätta om sina erfarenheter och egna 

reflektioner i de frågor som jag intresserar mig för. Intervjuerna utgick från förberedda 

intervjufrågor men alla frågor ställdes inte i samma ordning till lärarna. I slutet av intervjun 

verifierade jag att lärarna hade svarat på frågor gällande deras egen planering och 

undervisning av grammatik, deras anpassning av grammatikundervisning för elever med inga 

eller ringa läs- och skrivfärdigheter och om beskrivningen av undervisningen kunde ge mig 

indikationer på om lärarnas grammatikundervisning reflekterar ett kontextuellt eller 

dekontextuellt förhållningssätt. De frågor som låg till grund för intervjuerna finns i bilagorna i 

denna uppsats. Intervjuerna spelades in på en smartphone för att sedan analyseras enligt de 

forskningsfrågor som angavs under rubriken ”Syfte och frågeställningar” för detta arbete.  

 

6.2 Material 

Tre lärare intervjuades för denna uppsats. Lärarna arbetar eller har arbetat med elever som 

hade inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter när de påbörjade sin utbildning med läraren. De 

elever som lärarna undervisar eller har undervisat är 16-20 år och har läst 

Språkintroduktionsprogrammet, ett program som är utformat för nyanlända elever under 20 år 

som studerar för att få behörighet som motsvarar årskurs 9 i det svenska skolsystemet. De tre 

lärarna arbetar på två olika skolor i två olika kommuner. Urvalet har inte skett helt 

slumpmässigt utan först kontaktades lärare som jag har kommit i kontakt med när jag har 

jobbat och då rekryterades två av de tre lärare som deltar. Därefter utökade jag mitt sökande 

och kontaktade rektorer i andra kommuner. På så vis rekryterades den tredje läraren. I 

uppsatsen har lärarna fingerade namn och skolorna är anonyma. De tre lärarna kallas Emma, 

Martina och Anna. Emma arbetar på skola A medan Martina och Anna arbetar på skola B. I 

följande avsnitt presenteras lärarna närmare. Därefter beskrivs de två skolornas organisation 

av Språkintroduktionsprogrammet. 

6.2.1 Lärarna   

Emma: Emma har en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet med ämnena svenska 

och svenska som andraspråk i sin kombination. Hon har läst 90 hp svenska som andraspråk 

och har arbetat som lärare i sex år. Hon har mestadels undervisat på 

Språkintroduktionsprogrammet men har även arbetat på SFI och Komvux. Nu arbetar Emma 

på Språkintroduktionsprogrammet på Skola A. 

Martina: Martina har en grundlärarexamen för årskurs 1-7 med ämnena svenska och SO och 

har därutöver idrott och svenska som andraspråk som tillval. Hon har läst 60 hp svenska som 

andraspråk. Innan hon läste till ämnet svenska som andraspråk jobbade hon 14 år i låg- och 
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mellanstadieklasser. Efter att ha läst till svenska som andraspråk arbetade hon i två år med att 

kartlägga och planera för elever som skulle integreras från förberedelseklass till reguljär klass. 

Därefter arbetade hon fyra år som klasslärare i förberedelseklass där hon undervisade i 

svenska som andraspråk och SO. De senaste 2 ½ åren har hon jobbat på Språkintroduktion på 

Skola B där hon undervisar i svenska som andraspråk och SO och har arbetat både med 

klasser där eleverna inte har kunnat läsa och skriva när de har börjat sin utbildning och klasser 

där elevernas språkliga nivå har varit högre.  

Anna: Anna håller på och färdigställer en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. 

Hennes ämneskombination är svenska och svenska som andraspråk. Hon har läst 90 hp 

svenska som andraspråk och har varit verksam som lärare i tre år. Hon har undervisat 

grundkurser i svenska som andraspråk på Komvux som är de kurser man läser när man har 

klarat SFI. Därefter arbetade hon med svenska som andraspråk på gymnasiet och undervisade 

i årskurs 2 och 3. Hon har även hållit kvällskurser i svenska som andraspråk hos ett 

studieförbund. Hon har jobbat på skola B i drygt ett år och har då arbetat fyra månader i den 

introduktionsklass som alla elever deltar i när de först kommer till skolan. Denna 

introduktionsklass är beskriven närmare i avsnitt 6.2.2 Skolorna. På skola B har hon också 

arbetat tre månader med pedagogisk kartläggning och arbetar nu med en klass där eleverna 

har inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. 

  

6.2.2 Skolorna 

I intervjuerna har lärarna ombetts beskriva organisationen för Språkintroduktionsprogrammet 

på deras skola. I detta avsnitt presenteras lärarnas version av programmets struktur.  

 

Skola A: Skola A ligger i en liten kommun där det finns en skola som erbjuder 

Språkintroduktionsprogram. Emma berättar att programmets organisation kan ändras från år 

till år och påverkas av elevantalet för det aktuella året. En period när det var få elever som 

läste på Språkintroduktionsprogrammet så hade man alla elever i en och samma grupp. Nu på 

sistone har elevantalet varit större vilket har lett till att skolan kan dela in eleverna i flera 

grupper och då också nivågruppera dessa grupper så att elevernas svenskkunskaper i gruppen 

är mer heterogen. Organisationen just nu ser ut så att eleverna börjar i en introduktionsklass 

på några veckor. Därefter går eleverna vidare till en nivå som skolan kallar Steg 2 och där 

finns det två grupper. En grupp läser i ett långsammare tempo och en grupp har ett lite högre 

tempo. Emma berättar att gruppen med långsammare tempo framförallt är till för elever med 

ingen eller väldigt kort skolbakgrund men hon säger också att även eleverna i gruppen som 

har ett lite snabbare tempo är elever med kort skolbakgrund. Enligt Emma är det sedan läraren 

som avgör när eleven är redo att gå vidare till nästa grupp som kallas Steg 3. Även där finns 

det två spår. En grupp läser för att få betyg i årskurs 9. Den andra gruppen utgörs av en liten 

skara elever som har ett särskilt snabbt tempo i tillägnandet av skolämnen. Dessa elever läser 

även de för att få betyg i årskurs 9 men eftersom att de eleverna har en snabbare 

språkutvecklingstakt än den andra är denna grupp samordnad med Komvux och erbjuder 

eleverna att läsa vissa gymnasiekurser. Emma poängterar att detta är så som strukturen ser ut 

just nu men att den ständigt förändras och bearbetas.  
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Skola B: Skola B ligger i en mellanstor kommun där det finns fyra skolor som erbjuder 

Språkintroduktionsprogram. När eleverna börjar på skolan går de först i en introduktionsklass 

i sex veckor. I slutet av den perioden görs ett test som främst fokuserar på läs- och 

skrivförmåga och utifrån det testet placeras eleven i en annan klass. Man kan då placeras i en 

klass som är till för elever som inte kan läsa och skriva eller har mycket knappa kunskaper 

inom dessa färdigheter. Om man istället behärskar läsning och skrivning placeras man i en 

klass efter sin språkliga nivå i svenska. När denna uppsats skrivs finns det två klasser för 

elever med ringa eller inga läs- och skrivfärdigheter på skolan eftersom elevantalet kräver 

detta. I en av klasserna har eleverna ingen skolbakgrund och i den andra har eleverna upp till 

fem års skolbakgrund.   

 

6.3 Etiska överväganden 

Alla lärare och deras skolor skyddas enligt Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). De lärare som visade intresse för att delta i undersökningen skickades ett 

informationsbrev där planen för undersökningen beskrevs. De fick även i det brevet 

information om de rättigheter de som deltagare har. Dessa rättigheter var att de har rätt att 

informeras om arbetet innan de deltar, att de själva får bestämma om de ska delta eller inte 

samt att de när de behagar kan välja att avbryta samarbetet, att de och deras skolor är 

anonyma i uppsatsen och att de uppgifter som de delar med sig av endast kommer att 

användas för forskningssyfte. Brevet med denna information finns bifogat i bilagorna.  

 

6.4 Analysmetod 

Intervjumaterialet har genomlyssnats 4 gånger i sin helhet. Därtill har delar av intervjuerna 

specialgranskats. Exempel som visas i resultatredovisningen transkriberades men materialet är 

alltså inte transkriberat i sin helhet utan de övriga delarna har nertecknats i en beskrivande 

form. Exempel 1 visar hur denna nedteckning kan se ut: 

 

Exempel 1 

Jag frågar vad det kan vara som triggar att grammatiken kommer upp spontant och Emma 

berättar då att det finns ju vissa elever som är duktiga att se system och så vidare och kanske 

ser att något bryter mot en regel. T.ex. går – gick istället för gådde. 

 

Först plockade jag ut information som lärarna hade berättat om strukturen för 

Språkintoduktionsprogrammet på deras skola. Detta för att kunna använda den informationen 

i beskrivningen av skolorna i materialdelen i denna uppsats. Utifrån forskningsfrågorna 1 och 

2 ställde jag därefter upp de två kategorierna ”Grammatikundervisning” och ”Anpassning till 

elevgrupp”.  
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Det mesta som har sagts i intervjuerna har nedtecknats i beskrivande form under dessa två 

kategorier. Det är alltså bara en liten del av intervjuerna som har klassats som ointressant för 

undersökningen och därför inte finns med i analysmaterialet. 

 

Utifrån det inspelade materialet har jag även till sist analyserat på vilket sätt lärarnas utsagor 

av sin egen undervisning reflekterar ett kontextuellt eller dekontextuellt förhållningssätt.  

 

Transkriberingarna som är gjorda följer inte reglerna för transkribering till fullo. Pauser, skratt 

och så vidare är bortplockade och transkriberingen ges inte ljudenligt utan har nedtecknats 

skriftspråkligt. Ett exempel som ”De ä svårt” har då nedtecknats som ”Det är svårt”. Detta 

beslut har tagits eftersom att fokus i intervjuerna ligger på den information som lärarna 

förmedlar snarare än hur samtalet ter sig. Däremot förekommer talspråkliga former i skriften 

som t.ex. dom, liksom och typ. Detta för att den information som lärarna förmedlas ska 

återges så troget som möjligt. 
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7 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt kommer de tre lärarintervjuerna att presenteras utifrån de tre huvudkategorierna 

som intervjumaterialet är inordnat i, nämligen lärarnas beskrivning av deras 

grammatikundervisning, de anpassningar som de gör för elevgruppen samt om deras 

undervisning reflekterar ett kontextuellt eller dekontextuellt förhållningssätt. Först redovisas 

hur lärarna beskriver att de undervisar i grammatik. Lärarnas utsagor redovisas en i taget. 

Därefter redovisas hur de tre lärarna beskriver att de anpassar sin grammatik till elevgruppen 

och slutligen ger jag min analys av huruvida lärarnas undervisning reflekterar en kontextuell 

eller dekontextuell undervisning. 

7.1 Grammatikundervisning 

I intervjuerna ombads lärarna att beskriva hur de undervisar i grammatik. I detta avsnitt 

återges dessa berättelser. Lärarna berättar också vilket material de använder sig av i sin 

undervisning. 

7.1.1 Emma på Skola A 

Enligt Emma fokuserar hennes undervisning mycket på vokabulärträning vilket hon anser är 

en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna kommunicera på sitt nya språk. Hon 

presenterar grammatiska komponenter men menar inte att det är viktigt att eleverna förstår de 

grammatiska reglerna på denna nivå. Ett exempel kan vara att eleverna ska lära sig ordet 

”stol”. De får då samtidigt veta att man säger ”en stol” och ”två stolar”. Däremot går inte 

Emma igenom vilka substantivgrupper som finns och vilka regler som gäller för dessa. Emma 

har samma strategi när det kommer till andra ordklasser. Om eleverna ska lära sig verbet ”gå” 

så får de samtidigt lära sig hur man ska säga för att signalera nutid och dåtid men de får dock 

inte lära sig vilka grammatiska regler som är kopplade till detta avsnitt. Emma anser att det är 

viktigt att eleverna får lära sig att använda de olika formerna av orden redan tidigt i sin 

språkutveckling eftersom dessa behövs för att eleverna ska kunna kommunicera med sin 

omgivning på ett framgångsrikt sätt. Till en början är målet att eleverna ska lära sig läsa och 

använda det svenska alfabetet när de skriver. Emma resonerar därför att fokus bör ligga på att 

kunna använda ord medan den grammatiska medvetenheten kan komma lite längre fram i 

elevernas språkliga utveckling.  

 

Emma planerar in grammatikinslag i sin undervisning men låter inte grammatiken utgöra 

fokus. Istället kan hon låta ett speciellt tema eller en text vara i fokus. Hur detta kan se ut ser 

vi i exempel 1 där Emma berättar att temat fritid kan generera att klassen kan arbeta med verb 

och hur man använder dessa i svenskan.  

 

Exempel 1 

Emma: … så då tittar jag mer liksom på vilken grammatik man behöver i just det här temat 

och så tar jag upp lite olika saker. Inte för mycket utan ganska små bitar per gång. 

Intervjuaren: Kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut? 

Emma: Jamen vad skulle vi kunna ta då?  Jamen till exempel temat fritid. Då kommer det ju 

genast många verb så då kanske vi pratar om det och går igenom jamen lite tempus och så får 
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man kanske lära sig att spela, åka och leka är olika saker. Att man t.ex. åker skidor men 

spelar fotboll. För det tycker jag att många gör fel på. Att de till exempel säger ”spela 

skidor”. Vad det gäller tempus så kanske man då börjar med presensformerna men ganska 

fort tycker jag att man kan ta in dåtidformen och även infinitivformen så att man kan säga att 

man ”ska åka”. För även om dom kanske inte skriver så bra på den här nivån så är det ju 

jättebra om dom kan berätta rätt så att dom till exempel använder preteritum om dom ska 

berätta vad dom gjorde igår.  

 

I exempel 1 kan man se att Emma försöker koppla ett tema till grammatik när hon undervisar. 

I tolkningen av hennes utsaga verkar det vara hon själv som bestämmer vilken grammatik 

som ska kopplas till detta tema. Vi kan också se att Emma förespråkar att lära elever att 

använda nya ord grammatiskt korrekt. Fokus ligger på en korrekt användning men det finns 

däremot inga krav på grammatisk medvetenhet hos eleverna. I diskussionen av detta upplägg 

berättar Emma också att hon värdesätter att eleverna får tillfälle att öva orden och deras olika 

former muntligt i klassrummet. Enligt hennes erfarenhet kan elever bemästra grammatiken i 

övningar där de ska fylla i rätt form men sedan misslyckas när de själva ska tala. I exemplet 

ovan kan man vidare se att Emma inte vill ta upp för mycket grammatik på samma gång. 

Detta är något som hon utvecklar under andra delar av intervjun. Ett misstag som hon anser 

att hon gjorde när hon började arbeta som lärare var att gå igenom mycket grammatik i taget 

och sedan tro att eleverna skulle kunna det som de hade arbetat med. Idag sprider hon istället 

ut grammatiken och låter den komma tillbaka som repetition vid flertalet tillfällen.  

 

Grammatikinslag kan även komma som ett spontant icke inplanerat inslag i Emmas 

undervisning. Ofta är det en fråga från en elev som genererar dessa grammatikinslag men det 

kan också vara så att Emma visar exempel i texter på grammatik som de tidigare har arbetat 

med. När eleverna kommer med frågor om grammatiken kan det handla om något som de har 

arbetat med i skolan tidigare men också om mönster som eleven själv har upptäckt. Emma ger 

som exempel att en elev kan uppmärksamma att det heter ”Jag går” och ”Jag gick” trots att 

eleven tycker att det borde heta ”Jag gådde”. Enligt Emma är det viktigt att bemöta frågor om 

grammatiken även om hon inte tycker att eleverna befinner sig på en nivå där denna kunskap 

bör krävas. För att bemöta dessa frågor svarar hon ibland på frågan i helklass men hon kan 

också samla vissa elever där språkutvecklingen går lite fortare och ha en genomgång med 

dem.  

 

Emma använder sig inte av ett särskilt läromedel utan plockar delar ur olika material. Hon gör 

även eget material eller omarbetar uppgifter som hon har sett i en lärobok. Detta för att hon 

ofta upplever att grammatikövningar i läroböcker kan bli för avancerade för hennes elever. Ett 

annat material som hon använder sig av är bilder eller rent konkreta saker när hon ska lära 

eleverna nya ord. Hon använder dessa för att förklara orden men även senare när eleverna ska 

träna orden. Ett exempel kan vara att eleverna arbetar i par och att en elev håller upp ett kort 

så att den andra eleven får säga vad bilden föreställer. I ett sådant arbete kan man enligt 

Emma även ha grammatik som inslag genom att eleverna får berätta hur man säger ordet i 

bestämd form eller i plural.  
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7.1.2 Martina på Skola B 

Martina jobbar inte i nuläget med en klass där eleverna har ringa eller inga läs- och 

skrivfärdigheter. Men hon har tidigare jobbat med en sådan elevgrupp och beskriver i detta 

avsnitt sina erfarenheter från den tiden.  

 

Martinas undervisning fokuserade främst på att arbeta med vokaler och konsonanter. Något 

som hon själv beskriver som grammatikundervisning trots att den undervisning som hon 

beskriver kanske mer karaktäriseras som fonetik. De exempel hon ger över denna typ av 

undervisning är att eleverna tränar att förstå skillnaden mellan konsonanter och vokaler samt 

att kunna härleda ljuden till rätt grafem. De tränade också att förstå skillnaden mellan 

vokalljudens kvantitet. Martina försökte konkretisera detta genom att låta eleverna göra ett 

streck under de långa vokalljuden och sätta en prick under de kortare vokalljuden. Hennes 

erfarenhet från denna tid är att eleverna hade väldigt svårt att förstå skillnaden mellan vokaler 

och konsonanter samt kvantiteten i fonemen. Samtidigt anser hon att kunskaper i detta är 

viktigt för att man ska lära sig läsa och skriva och därför spenderade hon mycket lektionstid 

till att öva på detta.  

 

Förutom arbetet med att lära sig svenskans olika fonem arbetade Martina med att skriva korta 

meningar kopplade till elevernas egen vardag. Ett exempel som hon ger är att eleverna fick 

skriva om vad de hade gjort i helgen. Detta blev då alltså meningar i preteritum, men ingen 

explicit förklaring av detta tempus gjordes utan fokus var att förmedla information om 

elevernas helg. Detta arbete gav även klassen tillfälle att tillsammans ljuda de meningar som 

de skrev. Jag ber Martina beskriva hur hon introducerar ett arbete med fraser så att eleverna 

förstår vad och hur de ska skriva. Martina förklarar då att så länge man utgår ifrån något som 

är konkret för eleverna så brukar det inte vara något problem att förstå uppgiften.  

 

Exempel 2 

Martina: Jag tror att man måste utgå från något väldigt konkret och nånting vardagsnära och 

att skriva om sig själv är ju väldigt konkret. I duktigare grupper sen har jag fortsatt att 

diktera men då kan vi ju diktera om helt andra saker. Vi kan diktera om vad vi ska göra i 

framtiden eller vad som hände i hemlandet och då kan man koppla bort det här jag och nu. 

Men så länge man håller sig i deras värld så upplever jag att det inte är något större problem 

att hänga med på en sån grej. 

 

I exempel 2 kan man se att Martina vill att temat för arbetet med fraser ska vara något konkret 

som också är en del av elevens egen värld. Arbetet med att skriva egna meningar på detta vis 

kan säkert vara utvecklande och meningsfullt för elever eftersom att de får möjlighet att 

använda sig av sina egna erfarenheter i skolarbetet. Dock kan jag inte hjälpa att tycka att man 

missar ett givet tillfälle att prata om grammatik med eleverna.  

I några följdfrågor som Martina får angående arbetet med fraser får hon tydliggöra vilka 

svårigheter som kan finnas med arbetet med fraser när elevgruppen knappt arbetar med 

grammatisk medvetenhet. Som ett exempel frågar jag om det är svårt för eleverna att förstå 

skillnaden mellan olika personliga pronomen. Martina upplever emellertid inte att det brukar 
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vara något problem utan menar att eleverna brukar förstå av kontexten vad de olika 

pronomenen motsvaras av.  

 

Martina hävdar att det är viktigt att arbeta med konkreta uppgifter med elever med ringa eller 

inga läs- och skrivfärdigheter och att man ska akta sig för att inte komplicera skolarbetet för 

mycket. I exempel 3 kan vi se att Martina inte lär ut de korrekta termerna för grammatik 

eftersom att hon inte vill göra skolarbetet mer komplicerat än det behöver vara.  

 

Exempel 3 

Intervjuaren: Men du upplever, om jag förstår dig rätt också, att grammatiken kanske inte har 

jättemycket fokus i en klass med elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter, eller? 

Martina: Nej inte så att man sätter ord på alla grammatiska termer. Jag tror att jag har varit 

rädd för att göra det för svårt. Det är så mycket som är svårt för dom här eleverna ändå, att 

läsa till exempel och att då komplicera det ytterligare det undviker man ju lite grann.  

 

I exempel 3 kan vi se att intervjuaren ställer en ledande fråga för att få Martina att förtydliga 

sina upplevelser vilket kan ses som en svaghet i undersökningen. I det svar som Martina ger 

kan vi trots allt se att hon inte arbetar med ett grammatiskt metaspråk när hon arbetar med 

elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. Detta beslut har hon tagit eftersom hon 

upplever att eleverna redan kämpar med språket och att det skulle innebära onödiga 

komplikationer att introducera de grammatiska termerna för olika ord. Som en följd av detta 

uttalande får Martina förklara hur man som lärare pratar om grammatiken om man inte vill 

använda de grammatiska termerna. Martina berättar då att de på deras skola har tillgång till 

studiehandledare på lektionerna ibland. Studiehandledare beskrivs av Martina som lärare som 

talar elevernas modersmål. Deras uppgift beskrivs i första hand som att förklara för eleverna 

på deras modersmål. Så ifall man känner att man måste förklara något som är mer komplicerat 

kan man göra detta med hjälp av en studiehandledare.  

 

Martina plockar ihop material från olika källor och gör även en del material själv. Hon tycker 

även om att använda sig av så konkreta saker som möjligt t.ex. bilder och spelkort. Hon 

berättar att en övning kan vara att lägga fram tio olika saker och sedan be en elev titta bort och 

plocka bort en sak. Sedan får eleven försöka komma ihåg vad föremålet hette på svenska. En 

sådan övning var populär hos eleverna. Martina berättar också att eleverna tyckte om att spela 

spel men att det var viktigt att lära dem hur man skulle göra först.  

 

7.1.3 Anna på Skola B 

Anna undervisar i två klasser med elever som har inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. De 

två klasserna kallas i denna uppsats A och B och är nivågrupperade efter hur långt eleverna 

har kommit i sin språkutveckling. Klass B har kommit längre i språkutvecklingen än klass A.  

 

I klass A har Anna ett förhållningssätt som liknar Emmas nämligen att ordinlärning är det 

centrala och att grammatiska begrepp inte behandlas under lektionerna. Precis som Emma kan 

Anna låta eleverna arbeta med ett tema och de ord som Anna kopplar till detta tema. När 
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intervjun gjordes berättade Anna att de arbetar med temat skolan. I klass B använder Anna 

grammatiska termer ibland. Vid intervjutillfället arbetar klassen med en text där de ska plocka 

ut verben i texten. Däremot använder inte Anna begreppen presens och preteritum utan säger 

istället nutid och dåtid. De grammatiska begreppen tycker Anna kan introduceras längre fram 

i elevernas språkutveckling. Fokus i arbetet ligger inte på grammatiken utan snarare på att 

hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd samt att träna på att ljuda och bokstavera. I klass B 

har Anna låtit eleverna läsa en bok på tio sidor där det är korta meningar och bilder på varje 

sida. Hon har använt den boken för att arbeta med substantiv och planerar även att arbeta med 

verben i boken. I exempel 4 berättar Anna på vilket sätt eleverna arbetar med substantiven i 

boken som de har läst. 

 

Exempel 4 

Intervjuaren: Och när man pratar om substantiv vad gör du då med klassen? 

Anna: Då får dom försöka hitta alla substantiv dom kan till att börja med och sen provar vi 

att sätta in dom i bestämd och obestämd form om det går. Och det har gått ganska bra 

faktiskt så där dom har en tydligare där ser man en progression nästan från vecka till vecka 

tycker jag.  

 

I exemplet kan vi se att Anna använder autentiska exempel från en lättläst skönlitterär bok för 

att träna eleverna känna igen substantiv. Vi kan även se att hon låter dem träna att använda 

substantiven i olika former. I exempel 5 kan man se att Anna använder boken till att jobba 

med grammatik, läsförståelse, ordförståelse och uttal. Hon jobbar med ett tema eller en text 

och berättar uttryckligen att hon arbetar på detta vis för att ge eleverna en kontext.  

 

Exempel 5 

Anna: Och då tänker jag mer temainriktat att nu håller vi på med den här boken, vi håller i 

och för sig också på med temat skolan men nu har vi gått till den här boken som handlar om 

en pojke som börjar skolan och då är ju min tanke att vi ska jobba så mycket som möjligt med 

den här texten för att man kan både jobba med grammatik vi jobbar med läsförståelse vi 

jobbar med ordförståelse och vi jobbar med uttal. Och det är också för att visa dom hur 

mycket.. att ge dom en kontext på något sätt att jamen det är man ser här att det fanns 

jättemycket substantiv och det fanns jättemycket verb alltså har dom en funktion för att den 

här texten över huvud taget ska bli av.” 

 

Som man kan se i exempel 5 försöker Anna att bygga sin undervisning utifrån ett specifikt 

tema eller en specifik text. Hennes pedagogiska tanke är sedan att hon ska låta eleverna träna 

olika förmågor i denna kontext. Hon förklarar att genom att i boken se att det finns många 

substantiv och verb så ska eleverna förstå att substantiv och verb är viktiga komponenter för 

att den text som de har läst överhuvudtaget ska bli till.  

 

Jag frågar om de samtalar om grammatiken i texten på något vis och Anna berättar då att när 

det gäller substantiv så har de sagt att det är namn på ord och att man kan säga en och ett 

innan. De har även pratat om att det är skillnad på om man säger en penna och den pennan. 

När hon ska arbeta med verben i boken planerar hon att förklara att ”jag går” är nu och ”jag 
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gick” används för dåtid, till exempel igår. Men hon planerar inte att förklara några 

grammatiska regler.  

 

Jag frågar om Anna upplever att det är svårt att förklara varför orden kan se ut på olika sätt 

när man inte har ett gemensamt grammatiskt språk. Till exempel att det kan heta ”ett bord” i 

en fras men ”bordet” i en annan. Anna säger att klass A inte brukar uppmärksamma sådana 

skillnader eller fråga varför det är så. I klass B däremot kan hon få en sådan fråga och i den 

klassen kan man också arbeta lite mer med att förklara grammatiken. Men Anna försöker ändå 

att undvika att använda grammatiska termer. Hon menar att grammatik är ytterst teoretiskt 

och kräver en typ av abstraktionsförmåga hos eleverna, en förmåga som hon menar att de 

elever som inte har så lång skolerfarenhet inte har. Att vara konkret är det viktigaste i arbetet 

med dessa elever och att göra saker mer abstrakta än vad de behöver vara skulle inte ge ett bra 

resultat. Vidare resonerar hon att hon skulle distansera sig från eleverna om hon använde ett 

grammatiskt metaspråk. Hon tycker också att man ska ställa sig frågan vad syftet med 

undervisningen är. Är syftet att de ska lära sig grammatiska termer eller att de ska bygga upp 

ett ordförråd? Som lärare måste man sänka ambitionsnivån och inse att inlärningen går 

långsamt i dessa grupper.   

 

Anna använder inte ett läromedel i bokform vilket hon tycker är skönt eftersom det inte blir 

någon stress att hinna med en viss bok under en termin och hon kan dessutom plocka in de 

delar som hon ser att klassen behöver. Hon berättar också att det är svårt att hitta rätt nivå i 

dessa grupper och att det krävs att läraren har en ständig fingertoppskänsla och kan anpassa 

undervisningen till gruppen. I klass A måste hon ofta omarbeta sin planering för att 

undervisningen inte ska bli för svår för eleverna. Detta gör att det blir svårt att planera för 

progression i gruppen. I klass B är det lättare att planera för progression och Anna berättar 

också att hon har lättare att se en tydlig progression hos eleverna i den klassen.  

7.2 Anpassning till elevgrupp 

Under intervjuerna ombads lärarna att beskriva de styrkor och svagheter som de har upptäckt 

som utmärkande för en elevgrupp som har inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. I detta 

avsnitt redogörs för de observationer som lärarna har gjort gällande elevernas styrkor och 

svagheter. Lärarna har i intervjuerna fått svara på frågan om de undervisar grammatik på ett 

annorlunda sätt i klasser där eleverna har inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter. De har 

också ombetts beskriva detta samt berätta om sådant som de anser är viktigt att betänka när 

man undervisar dessa elever. Dessa anpassningar som lärarna har berättat om presenteras i 

följande text.   

 

7.2.1 Elevernas styrkor och svagheter 

Anna berättar att hon har överraskats av vilket otroligt bra arbetsminne många av hennes 

elever har. Hon berättar om en lektion där klassen lyssnade på en nyhet och fick i uppgift att 

skriva ner de ord som de uppfattade och kände igen. Denna skriftliga uppgift blev för svår 

men däremot upptäckte Anna att när de pratade om nyheten så kunde eleverna återberätta 
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vissa delar av nyhetsinslaget ordagrant. Eleverna har alltså en kapacitet att lyssna och lagra 

information på ett framgångsrikt sätt men att försöka skriva samtidigt som man lyssnar är 

svårt. Anna berättar också att en annan svårighet för eleverna i hennes klass är att konceptet 

skola är nytt för de flesta av dem. Därför är det viktigt att hjälpa dem med sådant som lärare 

kanske tar för givet att elever förstår, till exempel att förstå sitt schema, ta med sig kläder till 

idrottslektionen och liknande.  

 

I Martinas klass upptäckte hon efter en tid med eleverna att det fanns några elever med 

arbetslivserfarenhet. Det fanns t.ex. några elever som hade arbetat som busschaufför. Martina 

berättar att hon tror att lärare ofta missar dessa styrkor eftersom man är så fokuserad på 

skolkunskaper. Vad det gäller elevernas svagheter säger Martina att många elever i den här 

typen av klass saknar skolbakgrund och att några elever även har svårt att se poängen med 

skolan. Detta kan leda till att frånvaron för dessa elever blir hög vilket i sin tur resulterar i att 

språkutvecklingen går långsamt framåt och att eleverna tappar motivationen.   

 

Emma har noterat liknande styrkor och svagheter som Anna och Martina. Hon berättar till 

exempel att arbetserfarenhet och ett bra minne är något som hon har observerat. Det är även 

många av hennes elever som har bott i olika länder och lärt sig fler språk än modersmålet. 

Hon berättar också att hon har upptäckt att de elever som har levt i berättande kulturer klarar 

sig bra i skolan. Emma har alltså sett att det finns elever som inte har gått i skolan och lärt sig 

skriva och läsa men någon har berättat historier, dikter och sagor för dem. Dessa elever kan 

många gånger anpassa sig bättre till svensk skola där man förväntas analysera och tolka än 

elever som har gått i skola där man förväntas lära sig texter ordagrant utantill. Precis som 

Anna har Emma märkt att konceptet skola kan vara svårt för vissa elever och att dessa elever 

måste få hjälp med att läsa sitt schema och liknande. Utöver det berättar Emma att konceptet 

att läsa är svårt och då inte bara att härleda en bokstav till ett ljud utan också att förstå att det 

finns information att hämta i en text. Detta kan även gälla informationen som finns i bilder. 

Om en elev ser en tecknad bild av ett äpple är det inte självklart att eleven förstår att bilden 

symboliserar ett riktigt äpple.   

7.2.2 Lärarnas anpassningar till elevgruppen 

När Emma talar om skillnader mellan att undervisa en klass med elever med inga eller ringa 

läs- och skrivfärdigheter och en klass där eleverna har kommit längre i sin språkliga 

utveckling framhåller hon konkretisering som den största skillnaden. När hon undervisar 

elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter måste all undervisning vara så konkret 

som möjligt. Enligt henne leder detta till att hon står mindre framför tavlan jämfört med 

klasser där eleverna har kommit längre i sin språkliga utveckling. Istället visar hon bilder, 

foton eller fysiska föremål som kan kopplas till det som hon pratar om. Emma anser också att 

det är viktigt att prata mycket i klassrummet eftersom hon då tror att eleverna lär sig att 

använda grammatiken korrekt även om man kanske inte kan de grammatiska reglerna bakom.  

 

När Anna och Mikaela beskriver hur de anpassar sin undervisning ger de en del exempel som 

liknar Emmas utsagor. Både Anna och Mikaela talar om vikten av att vara konkret i sin 

undervisning. Precis som Emma använder även de bilder och konkreta saker när de ska lära 
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sina elever ord. Mikaela och Anna framhäver också struktur och tid som viktiga anpassningar 

i undervisning av elever med ringa eller inga läs- och skrivfärdigheter. Mikaela berättar att 

man t.ex. kan starta och avsluta lektionerna på samma sätt och hon säger att man inte ska vara 

spontan. Både Anna och Mikaela berättar att progressionen är väldigt långsam i dessa klasser 

och att det är viktigt att läraren har tålamod och ger eleverna tid att utvecklas.  

 

7.3 Kontextualiserad undervisning 

I detta avsnitt kommer jag att analysera om lärarnas beskrivna undervisningssätt reflekterar ett 

kontextuellt eller dekontektuellt förhållningssätt. I analysen har jag i grunden förhållit mig till 

Mursells tre kriterier för en framgångsrik kontext. Dessa är att kontexten skulle låta inlärarna 

interagera med varandra, att kontexten skulle bygga på konkreta och autentiska erfarenheter 

samt att eleverna skulle kunna ta del av kopiösa exempel.  

 

Emma beskriver att hon försöker knyta undervisningen till något konkret som ofta är ett tema 

eller en text. I skapandet av ett tema tolkar jag att hon försöker skapa en kontext för eleverna 

som ska hjälpa dem att koppla ihop nya ord med ett övergripande tema. Hon beskriver också 

att hon använder sig av texter när hon undervisar om ord och grammatik, men berättar att hon 

själv brukar omarbeta texterna och motiverar det valet med att de autentiska texterna skulle 

vara för svåra för eleverna att förstå. Min analys av Emmas utsagor är att hon vill försöka 

kontextualisera sin undervisning. Detta kan man se i hennes beslut att bygga upp ett tema i 

undervisningen som hon kopplar grammatiken till. Hennes observationer av problematiken 

med isolerade grammatikövningar utan koppling till kontext är också en indikation på ett 

medvetet val gällande kontextualiserad undervisning. Om man ser till Mursells kriterier för en 

framgångsrik undervisningskontext kan man se att Emma lyckas med att få inlärarna att 

interagera med varandra. Hennes beskrivning av vikten av att eleverna pratar i klassrummet är 

ett bevis på detta. Däremot misslyckas Emma med att arbeta med en kontext baserad på 

autentiska erfarenheter. Emma skapar istället konstruerade kontexter. Istället för att använda 

en autentisk text som den är ändrar hon texten med motiveringen att göra texten mer 

lättförståelig för eleverna. Ett annat exempel där Emma styr utformningen av kontexten är när 

hon själv bestämmer vilka ord och grammatiska komponenter som ska kopplas till ett visst 

tema. Mursells tredje kriterium för en framgångsrik undervisningskontext talar om vikten av 

många exempel. Då Mursell menar att exemplen ska vara av en autentisk karaktär kan man 

hävda att Emma inte uppfyller detta kriterium. Å andra sidan ger hon eleverna mycket tid för 

repetition av de icke autentiska exempel som hon väljer att arbeta med.   

 

Martina använder sig av elevernas egna upplevelser från helgen i skolarbetet. I linje med 

Mursells andra kriterium om autentiska texter skapar en kontext baserad på elevernas egna 

erfarenheter och är sålunda också en kontext som eleverna borde kunna relatera till på ett bra 

sätt. Enligt Franker är det viktigt att koppla undervisningen till elevernas egna erfarenheter för 

att eleverna lättare ska förstå texten de läser. Franker menar dock även att kunskaper i och om 

språket som man läser på är viktiga för att förstå texten men Martina kopplar inte ihop arbetet 

med att skriva fraser om helgen med grammatik. Martina använder sig alltså av en elevnära 
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kontext i denna arbetsuppgift. Upplägget skapar gynnsamma förhållanden för förståelsen av 

läskontexten men det finns en utvecklingspotential i att även arbeta med den språkliga 

förståelsen för texten. Arbetet med frasskrivning ger också utrymme för eleverna att träna att 

ljuda tillsammans. Detta kan visa på att Martina arbetar i en kontext där eleverna får chans att 

interagera med varandra. För att undervisningstillfället ska erbjuda en bra interaktion krävs att 

eleverna får chans att samverka med varandra. Undervisningsupplägget är enligt Martina ett 

återkommande inslag varje måndag morgon. Detta ger en indikation på att eleverna får många 

exempel att arbeta med vilket också är en viktig del av det kontextuella förhållningssättet. 

Dock är det alltid elevtexter de får som exempel och som en utvecklingspotential hade man 

kunnat se att eleverna kunde få ta del av exempel från flera olika kontexter. Det ska även 

påpekas att frasskrivningen är den del av Martinas undervisning som jag ser som kontextuell 

medan hennes arbeta med de olika vokalljuden inte kopplas till en framgångsrik kontext.  

 

Annas undervisningssätt har en del liknelser med Emmas upplägg. Precis som Emma skapar 

Anna en konstruerad kontext som ska hjälpa eleverna i deras ordinlärning. Däremot använder 

sig Anna dessutom av autentiska texter i form av en bok och låter då eleverna arbeta med 

vissa grammatiska element i denna kontext. Utifrån Musells kriterier kan man se att Anna 

använder sig av autentiska exempel när hon använder en skönlitterär bok. Dock vet vi att detta 

är en bok som är speciellt utformad för att vara lättläst och då kan man jämföra den texten 

med Emmas omarbetade texter och fundera över om de skiljer sig väsentligt. I arbetet med 

boken fick eleverna tillsammans hitta grammatiska komponenter som verb och substantiv 

vilket skulle kunna vara en indikation på att Anna låter eleverna interagera i kontexten. Det 

kontextuella förhållningssättet som beskrivs i Annas undervisningsdel här ovan gäller endast 

en av hennes klasser, nämligen klassen i uppsatsen kallas för klass B. Enligt hennes egen 

utsaga arbetar hon inte med grammatik i klass A.      

 

Om man sammanfattningsvis jämför lärarnas utsagor med Mursells tre kriterier för en bra 

kontext kan man se att lärarnas arbete uppfyller någon eller några av kriterierna men sällan 

alla tre på samma gång. 

 

7.4 Sammanfattning 

Något som man kan se som en förenande punkt mellan de tre lärarna är att alla tre tycker att 

det är för tidigt att undervisa eleverna om grammatiska termer på denna nivå. Alla tre 

resonerar att det viktigaste för eleverna nu är att skolarbetet blir så konkret som möjligt och 

att man kan vänta med mer abstrakta komponenter i skolarbetet tills eleverna har kommit 

längre i sin språkliga utveckling. Emma betonar att det är viktigt att eleverna pratar mycket 

svenska i klassrummet, något som kan kopplas till Wedins erfarenheter om att talet är primärt 

för undervisning med människor som inte kan läsa och skriva.  

 

Vi ser också att Emma och Anna främst pratar om ordinlärning när de ska beskriva både sin 

grammatikundervisning och de anpassningar som de gör till elevgruppen. Den grammatik 

som de anser sig arbeta med är kopplad till deras arbete med vokabulärinlärning men de 
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undervisar inte i grammatisk medvetenhet utan fokus ligger istället på att eleverna ska lära sig 

att använda orden på rätt sätt. Martina arbetar också med ordinlärning men anser inte att det är 

där som hon arbetar med grammatik. Den grammatik som hon främst finner att hon arbetar 

med är vokalerna och konsonanternas egenskaper, vilket dock snarare bör ses som fonetik.    

 

När de tre lärarna pratar om anpassning av undervisningen till elevgruppen är de överens om 

att det är viktigt att konkretisera undervisningen och att eleverna behöver mycket tid för att 

utveckla sitt språk.  
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8 Diskussion 

När de tre lärare som har deltagit i den här studien beskriver sin grammatikundervisning 

kopplar två av den grammatiken nästan uteslutande till vokabulärinlärning. Ingen av lärarna 

förespråkar heller att undervisa grammatisk medvetenhet till elever med inga eller ringa läs- 

och skrivfärdigheter utan menar att undervisning i sådan kunskap kan planeras in i 

undervisningen längre fram i elevernas språkliga utveckling. Om man jämför detta 

förhållningssätt till grammatiken med den inställning som lärarna i Brodows studie 

förmedlade så kan man se att fokus för vad grammatiken ska användas till skiljer sig i de två 

studierna. I Brodows studie talar lärarna om grammatiken med ett enligt mig mer abstrakt 

förhållningssätt. De vill t.ex. att deras elever ska tillägna sig grammatik för att använda det 

som ett metaspråk. Detta resonemang förutsätter att eleverna kan tänka mer abstrakt och 

analysera. Lärarna i min studie försöker istället konkretisera grammatiken eftersom de menar 

att det är vitalt att vara så konkret som möjligt i undervisning med elever med inga eller ringa 

läs- och skrivfärdigheter En fundamental aspekt av undervisningen verkar vara att hjälpa 

eleverna att bygga upp ett ordförråd och hjälpa dem att använda orden på rätt sätt. Enligt min 

åsikt är det inte konstigt att lärarna i min studie betonar andra aspekter än lärarna i Brodows 

studie. De undervisar elever med mycket skilda utbildningserfarenheter jämfört med de elever 

som lärarna i Brodows studie undervisar. Lärarna i Brodows studie undervisar dessutom 

elever som har svenska som modersmål.  

 

Även det vokabulärfokus som lärarna i min studie har är enligt mig ett relativt logiskt 

förhållningssätt. Alla tre lärare beskriver nämligen sina elever som nybörjare i språket och 

enligt processbarhetsteorin, som försöker beskriva olika steg i språkinlärning, är ord den 

komponent som är i centrum för nivå 1 (Håkansson, 2004). Eftersom språkutveckling sker i 

olika faser är det naturligt att man ska bemästra fas ett innan man går vidare till fas två. I min 

tolkning av lärarnas utsagor anser de inte att det är nödvändigt att eleverna förstår 

grammatiken bakom orden och fraserna i denna fas i språkutvecklingen, och om lärarna 

förklarar grammatiken så gör de det relativt ytligt.  

 

Något annat som framkommer när man lyssnar till lärarnas erfarenheter av elever med inga 

eller ringa läs- och skrivfärdigheter är att språkutvecklingen går mycket långsamt. Jag tolkar 

detta som att lärarna anser att språkutvecklingen går långsammare för dessa elever än för 

elever som har längre skolbakgrund. Jag finner detta intressant. Givetvis har elever som redan 

har gått i skolan i sitt hemland många erfarenheter som de kan dra nytta av i skolan i Sverige. 

Detta kan man koppla till Vygotskijs teori om att kunskaper i ett språk är värdefulla för 

utvecklandet av ett annat språk. Men trots allt är alla elever nybörjare i det svenska språket 

när de kommer hit och jag undrar hur väl vår undervisningsmetod är anpassad till dessa 

elever. Jag tror att det är oundvikligt att vi lärare påverkats av vår egen uppväxt och 

skolerfarenhet när vi undervisar. Vad händer då när vi möter elever som har en helt annan 

uppväxt och erfarenhet av inlärning än vi själva? Skulle vi kunna öka den språkliga 

inlärningstakten ifall vi ändrade vår metod att undervisa? Som jag ser det är utmaningen för 

lärare som undervisar dessa elever att försöka hitta inlärningsmetoder som passar elever som 

har växt upp med inga eller ringa färdigheter i skriftspråk samtidigt som man ska hjälpa dem 
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att acklimatisera sig till ett samhälle där skriftspråket är en förutsättning för att man ska kunna 

integreras.  

   

Även lärarnas strävanden att kontextualisera undervisningen är intressanta att diskutera. De 

tre lärarna är helt klart medvetna om att kontexten har en betydelse för inlärningen och 

försöker på olika sätt förhålla sig till detta i sin undervisning. Att undervisning kopplat till 

kontext är svårt är något man kan se i tidigare forskning. Myhill berättar att lärare ofta är 

ytterst medvetna om att kontexten är viktig men att få diskussioner om vad som menas med 

kontextuell undervisning egentligen äger rum på skolor. Även i Brodows forskning kan man 

se att detta är ett svårt område för lärare. När de intervjuade lärarna i hans studie fick svara på 

frågan om de använder grammatikundervisning i den processorienterade skrivundervisningen 

blev svaren flyktiga. Även detta anser jag kan vara en indikation på att lärare har svårt att veta 

vad som egentligen menas med att inkorporera grammatiken i den övriga undervisningen. 

Martina som arbetar med att eleverna får skriva fraser om sin helg låter eleverna arbeta med 

en reell text som de kan relatera till, något som enligt Franker är en viktig del för att stödja 

läsförståelsen. Martina kopplar dock inte ihop arbetet med grammatikarbete. Att prata om 

grammatiken i arbetet med frasskrivningen hade kunnat vara ett gynnsamt tillfälle att prata 

om grammatik eftersom att det sker i en kontext som utgår från eleverna själva. Kunskaper i 

och om språket är nämligen också viktiga för läsförståelsen menar Franker. 

 

Hur en fungerande kontextuell undervisning ser ut är något som jag anser att vi som lärare 

måste reflektera över. Kontexten är en viktig komponent för att elever lättare ska kunna ta till 

sig undervisningen. Efter att ha genomfört denna studie inser jag att jag skulle ha behövt be 

lärarna förklara bättre hur de arbetar i klassrummet för att kunna dra bättre slutsatser om 

undervisningens kontextuella förhållningssätt. I nuläget är min analys att lärarnas 

undervisning speglar ett kontextuellt förhållningssätt men om man sedan ska diskutera 

huruvida de förser eleverna med en effektiv undervisningskontext är det svårare att göra en 

djupare analys. Anna berättar t.ex. att de diskuterar grammatiken i en bok som de läser men 

jag hade behövt be henne förklara mer för att kunna veta om man använder diskussionerna 

kring de grammatiska komponenterna i boken för att tydliggöra hur eleverna kan använda 

grammatiken i deras egna texter. Myhill menar att en inkorporerad grammatikundervisning 

främjar elevernas skriftliga utveckling och det hade såklart varit intressant att veta om även 

elever med ingen eller mycket kort skolbakgrund gynnas av ett sådant undervisningsupplägg. 

Ett annat exempel på där analysen hade behövt mer information om undervisningssituationen 

är när lärarna pratar om hur eleverna interagerar med varandra. Enligt Mursell är detta ett av 

tre kriterier för en bra undervisningskontext. Men jag hade behövt ställa fler frågor om hur 

interaktionen ser ut för att kunna göra en djupare analys.   

 

Jag tror även att de lärare som har läst om kontextuell undervisning ibland undervisar 

grammatik på ett isolerat dekontextuellt vis med till exempel ”fyll i-uppgifter”. Å andra sidan 

skulle man kunna ställa sig frågan om detta förhållningssätt per automatik ska ses som dåligt. 

I Myhills forskning fann hon att det främst var de elever som presterade på en hög nivå i 

skolan vars skrivande gynnades av en kontextualiserad grammatikundervisning. Lärarna i min 

studie poängterar att elever med inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter kräver en konkret 
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undervisning i ett långsamt tempo. Det skulle vara intressant att undersöka hur denna 

elevgrupp svarar på den typ av grammatikundervisning som Myhills forskning har 

koncentrarat sig på. Är detta en undervisning som kan gynna elevers skrivande oavsett 

språklig nivå eller kräver den en viss del av analysförmåga och abstraktionsnivå?  

 

Min analys av lärarnas utsagor i denna uppsats är att de anser att eleverna inte kan 

tillgodogöra sig en grammatisk medvetenhet så tidigt i sin språkutveckling. Frågan blir då när 

det är dags att undervisa i grammatik eftersom att vi vet att grammatik i kontext kan stärka 

elevens skrivande och även hjälpa dem i sin läsförståelse.  
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Bilagor 

 

Frågor till lärare 

 

Introduktion: För att komma in i samtalet och få en klar bild av hur 

Språkintroduktionen är organiserad på lärarens skola samt få en klarare bild av vilka 

förutsättningar eleverna som är intressanta för studien har. 

    

1. Hur ser språkintroduktionen ut på er skola?  – Struktur, klasser, elever 

2. Kan du beskriva om du har märkt att det finns några speciella styrkor och 

svagheter hos elever som har ringa eller inga läs- och skrivfärdigheter när de 

påbörjar sin utbildning i Sverige?  

Lärarens planering: För att få en bild av hur läraren planerar grammatikinslagen i 

undervisningen. Är grammatiken inkorporerad i andra delar av undervisningen eller 

ligger den separat? Även för att få en bild av på vilket sätt läraren anpassar 

undervisningen till eleverna som studien omfattar.  

 

3. Hur undervisar du i grammatik?/Kan du beskriva hur din 

grammatikundervisning kan se ut? 

4. Undervisar du grammatik på ett annorlunda sätt med elever som har ringa eller 

inga läs- och skrivfärdigheter när de påbörjar sin utbildning i Sverige än elever 

som är mer vana vid det skrivna ordet? 

Om ja: på vilket sätt? 

Om nej: har du märkt någon skillnad i elevernas resultat? 

 Om ja: på vilket sätt? 

5. Använder du någon typ av läromedel när du undervisar grammatik? 

Om ja: Kan du beskriva det? 

Har du själv valt ut det läromedlet? 

Om ja: Varför, just det läromedlet?   

Om nej: Har någon annan bestämt att läromedlet ska 

användas och i så fall varför? 

6. Finns det något som du tycker är extra viktigt att tänka på när man undervisar 

grammatik i läs- och skrivklass?  

Om ja: Kan du beskriva? 

Om nej: Varför inte?   

7. När undervisar du grammatik? (Specifika lektioner, som ett stående inslag i 

varje lektion, lite nu och då..) 

 

 

 



 

Inställning till grammatikens nytta: För att få reda på hur läraren ser på nyttan av att 

undervisa grammatik samt vilka fördelar en sådan undervisning kan ge eleverna men 

även läraren själv. 

 

8. Tycker du att det är viktigt att undervisa grammatik för elever som har ringa 

eller inga läs- och skrivfärdigheter när de påbörjar sin utbildning i Sverige? 

Om ja: Varför? 

Om nej: Varför inte? 

9. Är det viktigt att eleverna känner till namnen på de olika grammatiska 

funktionerna? T.ex. att de vet att ett adjektiv heter just adjektiv?  

Om ja: Varför? På vilket sätt använder man den kunskapen?  

Om nej: Varför inte?  

10. Vad kan eleverna använda grammatiken till? 

11. Vad kan du som lärare ha för nytta av att eleverna undervisas i grammatik? 

 

 

När samtalet är klart ska jag ha en klar bild över: 

• Hur planeringen och arbetet med grammatik ser ut 

• Hur läraren tänker kring att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor 

• Om undervisningen i grammatik sker på ett dekontexuellt eller kontextuellt vis 

 

Informationsbrev till lärarna 

 

Hej lärare i SvA, 

Tack för att du har visat intresse av att delta i min undersökning som ska mynna i en C-

uppsats i Svenska som andraspråk. I det här brevet kommer mer information om min 

undersökning samt vilka rättigheter du har som deltagare.  

 

Kriterier för uppsatsen: Jag letar efter dig som är lärare i SvA och arbetar eller har 

arbetat med elever i åldrarna 16-20 år. De elever som undersökningen intresserar sig för 

är de som hade inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter när de påbörjade sin utbildning 

i Sverige med dig. Jag vill genomföra en intervju med dig som lärare för att ta del av de 

erfarenheter som du har inom detta område. 

 

Bakgrund: Under min studietid har jag i kortare perioder undervisat elever som faller in 

under de kriterier som uppsatsen ställer upp. Jag har då kommit att intressera mig för 

hur grammatikundervisning kan se ut för dessa elever då jag själv har tyckt att det är ett 

svårt område. Fokus för denna uppsats är därför grammatikundervisning för elever med 

inga eller ringa läs- och skrivfärdigheter som specifika förutsättningar. Målet är 

självklart inte att ”sätta dit” eller ”rangordna” någon av er lärare som ställer upp för 

intervju utan istället är det ett tillfälle till att lära sig av er som har erfarenhet av att 



 

undervisa elever med dessa förutsättningar och försöka resonera kring hur 

grammatikundervisningen kan se ut.     

 

Undersökningen: För att jag lättare ska kunna minnas vad du sagt och kunna analysera 

mitt material skulle jag vilja spela in vårt samtal. Denna inspelning kommer endast av 

avlyssnas av mig som skribent och kommer även att förstöras efter att uppsatsen är 

färdigskriven.  

Du som deltagare skyddas även av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

betyder i korta drag:  

• att du har rätt att informeras om mitt arbete innan du deltar  

• att du själv har rätt att bestämma om du vill delta och även kan välja att avbryta 

samarbetet om du vill 

• att du och din skola är anonyma i uppsatsen samt att uppgifter som du lämnar till 

mig förvaras på ett konfidentiellt vis 

• att de uppgifter som du delar med dig av endast används till forskningsändamål 

och alltså inte lånas ut till exempelvis kommersiellt syfte 

 

Om du är intresserad kan du läsa mera om dessa etiska principer här: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor! 

Mvh 

Karin Sandström Cole 

 

 

 

 

 

To do: 

Vad ska vi ta med oss från vissa avsnitt – tydliggör 

Innehållsförteckningen ska börja på sidan 1 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

