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Grammatikundervisning på gymnasiet 

En undersökning om och i så fall hur lärares inställning till, och erfarenheter av grammatik 

påverkar grammatikundervisningen. 

Antal sidor: 29 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur undervisningen i grammatik bedrivs hos 

verksamma gymnasielärare och om den påverkas av lärarnas inställning till, och erfarenheter av 

grammatik. Vi har valt en kvalitativ metod där vi har intervjuat sju gymnasielärare i svenska. 

Undersökningen visar att lärarna anser att grammatik är viktigt och intressant samt kan också 

konstatera att arbetssättet i grammatik varierar. En del väljer att integrera grammatikundervis-

ningen i andra moment, ex. skrivträning, medan andra har enskilda grammatikmoment. Under-

sökningen visar också att lärarnas erfarenheter av grammatik påverkar det egna intresset för 

grammatik, och därmed också inställningen till grammatikundervisning, som i sin tur i olika 

utsträckning också påverkar undervisningssättet. En intressant avvikande iakttagelse är att en av 

lärarna som brann för högskolegrammatiken och har ett stort personligt intresse för grammatik, 

väljer att inte undervisa i det idag. 
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ABSTRACT 

Anna Ider & Diyana Jidah  

Grammar teaching in upper secondary school 

A study about if and how teachers’ attitude towards, and experience of grammar affect their 

grammar teaching. 

Pages: 29 

The purpose of this essay is to examine how grammar teaching is conducted by teachers in up-

per secondary school and if it is affected by their attitude towards, and experience of grammar. 

We have chosen in-depth interviews as our method of investigation in which we have inter-

viewed seven upper secondary school teachers. The investigation shows that the teachers find 

grammar important and interesting, and also that their teaching methods vary. Some chose to 

integrate the grammar teaching, for example in the writing process while others prefer teaching 

grammar separately. Furthermore the investigation shows that teachers’ experience of grammar 

affects their interest in grammar, and therefore also in various extents has an effect on the way 

they conduct their teaching. An interesting deviation is that one of the teachers who really was 

excited about the university grammar during the teacher education, and has a great personal 

interest in it, chooses not to teach grammar at all. 
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1 Inledning 

Grammatik har länge varit ett diskussionsämne bland svensklärare. Det har diskuterats om 

grammatik är ett viktigt moment i svenska och i så fall varför det är viktigt. Alla svensklärare 

upplever grammatik olika. En del tycker att det är viktigt och undervisar mycket i grammatik 

andra tycker att det är mindre viktigt och nuddar endast vid det i undervisningen. Det är enligt 

vår mening rimligt att anta att lärarnas uppfattningar av ämnet grammatik kan ha påverkats av 

deras egna upplevelser av ämnet under den egna skoltiden eller under lärarutbildningen. 

I kursplanen för svenska finns inga tydliga beskrivningar av vad grammatik innebär och hur 

det skall behandlas i undervisningen. Detta tror vi är ännu en anledning till lärarnas varierade 

inställning till grammatik. Det framgår i kursplanen för Svenska A i Skolverkets författnings-

samling (SKOLFS, 2000):  

 Eleven skall kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 

om skillnader mellan talat och skrivet språk (mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs).  

 Eleven […] använder sig i skrift av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och 

skrivet språk (Kriterier för betyget G).  

 Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där tankegången klart framgår 

(Kriterier för betyget VG).  

 Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till (Kriterier för betyget VG).  

 Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om språk och 

litteratur (Kriterier för betyget MVG). 

Eftersom kursplanen överlämnar tolkningen åt lärarna kan det bli deras egna inställningar som 

bestämmer om grammatiken är viktig samt hur mycket de bör undervisa i ämnet. Om lärarna 

anser att grammatik inte är viktigt kan det momentet hamna i skymundan och varken lärare 

eller elever blir då motiverade eller intresserade av grammatikundervisningen. Detta hävdar 

även Teleman (1991, s. 123). Grammatik är vidare ett omstritt ämne redan på lärarutbildning-

en eftersom många blivande lärare redan där upplever att grammatiken är svår och blir därför 

inte motiverade inför grammatikundervisningen i sin framtida yrkesutövning. 
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Mot bakgrund av dessa problem kring grammatiken i ämnet svenska vill vi undersöka hur 

undervisningen i grammatik bedrivs av gymnasielärare och om deras inställning till och erfa-

renheter av grammatik påverkar utformningen av undervisningen. Det finns få studier i frågan 

om hur lärares erfarenheter och inställning påverkar deras grammatikundervisning på gymna-

siet. Under 1990-talet gjorde dock Brodow en undersökning om detta och nu vill vi utöka med 

ytterligare en undersökning som behandlar frågan i dagsläget. Det finns även senare forsk-

ning, i form av studentuppsatser, men dessa anser vi inte vara tillräckligt uttömmande, då de 

betonar andra faktorer än de vi har valt. Vidare är grammatikundervisning ett intressant områ-

de att utforska också av det skälet att vi själva kommer att undervisa i svenska på gymnasiet 

och kommer att möta denna problematik. Vi vill få erfarenhet om detta omstridda moment så 

att vi kan angripa grammatikundervisningen med öppna ögon. Dessutom kan eventuellt andra 

lärarstudenter ta lärdom av vår undersökning. 

2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att genom en kvalitativ undersökning bland gymnasielärare i 

svenska, ta reda på följande: 

 Vilken inställning till och erfarenhet av grammatik har svensklärare på gymnasiet?  

 Hur bedrivs grammatikundervisningen och påverkas den av lärarnas inställning och 

erfarenheter? 

Vårt antagande är att lärares inställning till och erfarenhet av grammatik påverkar deras un-

dervisning i ämnet. Vi tror nämligen att negativa upplevelser av grammatik kan ge negativa 

konsekvenser i undervisningen och tvärtom bör positiva upplevelser generera en positiv in-

ställning till den framtida grammatikundervisningen och leda till att den blir motiverande och 

inspirerande för både lärare och elever. Med lärares inställning menar vi hur de uppfattar äm-

net grammatik i fråga om intresse för grammatik, hur svårt de anser grammatik vara, och hur 

viktigt de anser det vara som undervisningsmoment. Vi antar att dessa faktorer har ett sam-

band då den uppfattade svårighetsgraden kan påverka det egna intresset och således också 

uppfattningen om hur viktigt det är med grammatik. Vi tror också att dessa faktorer påverkar 

undervisningen.  
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Vi har avgränsat undersökningen till gymnasielärare i ämnet svenska eftersom tidigare forsk-

ning på området har främst utförts på grundskolenivå och forskningen på gymnasienivån är 

mycket tunn.  

3 Teoretisk bakgrund 

Vi ger i detta kapitel en bakgrund till vårt valda forskningsområde genom att dels belysa be-

greppet grammatik enligt olika språkvetares och språkforskares definitioner, dels redogöra för 

argument för grammatik. Vi ger också en översikt över dagens resonemang och forskning 

kring grammatik och grammatikundervisning.  

3.1  Grammatikbegreppet   

Att definiera begreppet grammatik är inte helt lätt. Det är ett mångtydigt begrepp som kan 

innefatta olika aspekter av ett språk och dess användning. När man talar om grammatik brukar 

man tala om morfologi, det vill säga hur man sätter samman ord, och syntaxen, hur man kom-

binerar ord till fraser och satser. Det innefattar också semantiken, hur komplexa betydelser 

byggs upp vid textkonstruktion, men det kan även innefatta hur vi kommunicerar med var-

andra i tal och skrift i olika situationer (Kroksmark m.fl., 1993, s. 23 f.).  

I boken Fem uppsatser om grammatik (1993) gör Strömqvist följande specificeringar av 

grammatikbegreppet:        

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

kombinerar dessa till fraser och satser samt de motsvarande reglerna och principerna för hur 

man konstruerar betydelse. 

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

(c) grammatik är råd, föreskrifter, förbud o. dyl. rörande hur man bör konstruera ordformer, 

fraser och satser, samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda. (1993, s. 24) 

Nilsson förklarar att traditionell grammatik i huvudsak bygger på grekisk och romersk ling-

vistik både när det gäller terminologi och analysmetoder. ”Med traditionell grammatik avses 

här den grammatiska analys som innebär att man lär in en begreppsapparat som innefattar 

namn på ordklasser, morfologiska kategorier och satsdelar” (Brodow m.fl., 2000, s. 11). 
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Teleman hävdar i Lära svenska – om språkbruk och modersmålsundervisning (1991), att man 

med grammatik kan mena både ”grammatiken i huvudet och grammatiken som bok” (1991, s. 

112). Med det förstnämnda menar han att den egentliga grammatiken finns i våra hjärnor och 

innefattar de regler och normer som vi använder för att kombinera ord och meningar på näst-

intill oräkneliga sätt för att kommunicera med omvärlden. Denna inre grammatik, som ger oss 

en otrolig frihet i vår språkfärdighet, har vi undermedvetet lärt oss redan innan vi börjar sko-

lan, genom att vi som barn utsatts för vårt modersmål och tidigt anammat mängder av gram-

matiska regler. Det sistnämnda, grammatiken som bok, menar Teleman, är den grammatik 

som vi människor skapat och som vi hittar bland annat i grammatikor i skolundervisningen. 

Skolgrammatikorna kan ha olika funktioner. Dels kan de innehålla intressant information om 

”grammatiken i huvudet” som vi människor har, vilket man forskar mycket omkring men fort-

farande saknar många svar på, dels kan grammatikorna tjäna ett pedagogiskt syfte, till exem-

pel som redskap när man ska tillägna sig sitt eget eller ett främmande språk (Teleman, 1991, 

s.112 ff.). 

I likhet med Teleman beskriver Bolander (2001) grammatik som en tidigt inlärd inre förmåga 

att känna till en massa ”inomspråkliga regler” som gör att människor som talar ett visst språk 

har en språkkänsla vilket automatiskt gör att de behärskar ordföljden, kan tolka språkets nyan-

ser och behärskar språkliga konventioner. Men Bolander menar också att vårt sätt att utrycka 

oss beror mycket på den språkliga situationen vi befinner oss och att vi därför till viss del är 

styrda av utomspråkliga faktorer (s. 13f.). Det forskas mycket kring språktillägnande men vi 

vet inte hur hjärnan hanterar språket och den inre grammatiken. Det vi vet är att den omgi-

vande språkmiljön avgör vilket språk ett barn lär sig (s. 21).  

Termen grammatik kan även innefatta en beskrivning av språkets struktur, det som brukar 

betecknas som deskriptiv grammatik och som handlar om hur vi sätter samman ord och fraser 

i mer eller mindre komplexa system. 

Olika uttryck (ordformer) motsvarar ett visst innehåll (betydelse), och fyller ett speciellt be-

hov vilket bildar språkmönster som vi människor använder oss av när vi kommunicerar i olika 

situationer. Det som de flesta av oss förknippar med grammatik, och som för många klingar 

negativt, är skolgrammatiken som man ofta tragglat sig igenom och som anger vad som är rätt 

och fel. Denna form kallas normativ grammatik (Bolander, 2001, s. 25). 
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3.2 Argument för grammatikundervisning genom tiderna 

Det som tidigare kallades modersmålsundervisningen och numera svenskämnet har genom-

gått stora förändringar under årens lopp och därmed också grammatikundervisningen. 

Svenskämnet som sådant fick inte en självständig ställning förrän i mitten av 1800-talet och 

dessförinnan kunde man eventuellt inom högre utbildning få undervisning i svensk grammatik 

och uppsatsskrivning på svenska i samband med latinundervisningen. Under senare delen av 

1800-talet var svenska framförallt ett språkämne och läste man litteratur så var det för att ana-

lysera språket både vad det gällde grammatik och logik. Grammatikundervisningen var myck-

et formell, med regler först och i bästa fall efterföljande exempel. Antiken var idealet med 

latinet som förebild, och enligt språkprofessorn Esaias Tegnér var bildning omöjligt utan la-

tinstudier. Han menade att grammatikstudierna var formellt bildande och lärde eleverna att 

reda ut sina begrepp samt tränade dem i logiskt tänkande, övade omdömesförmågan och 

skärpte tanken. Denna ledande tanke, att grammatikstudierna övade elevernas tankeförmåga 

och fostrade deras karaktär tillsammans med det formella drillandet gjorde grammatikplug-

gandet till ett självklart inslag, vilket till stor del har påverkat den starka ställning som gram-

matiken har i svenskämnet (Thavenius, 1999, s.21f.). 

Modersmålsämnet fick en starkare ställning från mitten av 1800-talet då det kom att ersätta 

latinet som undervisningsspråk och också övertog latinundervisningens praktik. Därför byg-

ger argumentet för grammatikundervisningen på samma argument som för den i latinskolan, 

och domineras av tre huvudargument genom historien. Det första av dessa, det så kallade 

formalbildningsargumentet innebär att man sätter innehållet åt sidan till förmån för formen. 

De grammatiska formerna och reglerna lärs in isolerat innan man arbetar med ett innehåll, 

dvs. tillämpar sina färdigheter i den egna språkproduktionen. Denna metod tillämpades med 

latinskolan som modell och man menade att denna metod stimulerade tänkandet och utveck-

lade förståndet (Brodow m.fl., 2000, s. 13ff.).  
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Det andra argumentet är det som kallas främmandespråksargumentet och som bygger på före-

ställningen om att grammatikundervisning underlättar vid tillägnandet av ett främmande 

språk. Det som underbyggde detta argument var föreställningen om att alla språk har en 

gemensam allmän grammatik, en djupstruktur, som man först borde lära in i modersmålet. 

Båda dessa argument har dock kritiserats starkt alltsedan 1900-talets början. Det tredje argu-

mentet som har dominerat är språkriktighetsargumentet som förespråkar behovet av ett stan-

dardiserat språk med normerande grammatik. Detta ansågs nödvändigt för att man skulle 

kunna bedriva en undervisning som hade som mål att eleverna lärde sig behärska de korrekta 

formerna. Grammatikor började skrivas liksom metodiska läromedel som framhöll språkrik-

tighet som grammatikundervisningens främsta mål (Brodow m.fl., 2000, s. 13ff.).  

Teleman tar upp några moderna argument i den offentliga debatten för grammatikundervis-

ning och resonerar kring dem i Lära svenska (1991). Det första argumentet som han berör kan 

jämföras med det ovan nämnda språkriktighetsargumentet. Folk vill gärna påstå att kunna 

grammatik medför att man skriver korrekt, men Teleman menar att grammatiken som sådan 

inte har någon direkt koppling till språkriktighet. Enligt hans mening kan man lära sig undvi-

ka traditionella språkfel utan egentliga grammatikkunskaper. Man kan inte veta vilken avgö-

rande roll dessa kunskaper har vid funktionell produktion av texter, menar han, men det kan 

indirekt vara en tillgång vid skrivning genom att eleverna ökar sin medvetenhet om språket 

och dess variationer. Ett annat argument han resonerar kring är främmandespråksargumentet, 

som utgår från att grammatik är ett redskap för att lära sig ett främmande språk. Teleman 

framhåller att grammatik fortfarande är nödvändigt i detta syfte då erfarenheterna har visat att 

elever har behov av att förklara skillnader mellan det egna och det främmande språket och av 

ett begreppssystem för att kunna tala om dessa skillnader. Teleman berör också en form av 

metaspråksargument, att man skaffar sig en insikt om språket som är så viktigt för människan. 

Att skaffa sig kunskaper om sig själv menar han är viktigt även om man inte vet hur denna 

kunskap ska användas. Teleman hävdar att det sistnämnda argumentet tillsammans med 

främmandespråksargumentet utgör huvudfunktionerna till varför grammatikundervisning bör 

bedrivas och understryker att en anständig motivering av grammatiken är ett måste för att det 

ska bli meningsfullt för elever och lärare (1991, s. 122f.).  
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I det inledande kapitlet i Grammatik på villovägar (1987) skriver Teleman: 

Det är med grammatisk insikt som historisk kunskap egentligen. Lika litet som den historiska 

kunskapen är den grammatiska underlagd tvånget att vara direkt nyttig (dvs. att höja varupro-

duktionen och öka exporten). Det viktiga är att det som sägs om människans grammatik är sant 

och intressant. Detta är kvalitetskriterierna för grammatisk såväl som historisk kunskap, i skolan 

och utanför den (s. 8). 

I sin bok Reflekterande läsning och skrivning (1996), knyter Molloy an till de argument som 

Teleman håller som viktigast. Dels talar hon om vikten att kunna sitt eget språks grammatik 

och den relevanta terminologin för att lättare förstå grammatikundervisning i främmande 

språk. Dels menar hon att eleverna behöver ett metaspråk för att förstå det egna språket och 

kunna sätta ord på det som de redan känner till, dvs. den inre grammatiken (s. 113ff.). Samma 

argument tar Nilsson upp till diskussion och menar att dessa är de dominerande argumenten 

inom språkforskningen. Det argument man är mest kritisk emot är att grammatikundervis-

ningen skulle kunna förbättra elevers språkfärdighet (Brodow m.fl., 2000, s. 23f.). Ovanstå-

ende två dominerande argument, främmandespråks- och metaspråksargumentet, är också de 

främsta argumenten som framförts i Brodows undersökning om grammatik bland 32 svensk-

lärare på gymnasiet och grundskolans senare år (Brodow m.fl., 2000, s. 98). 

3.3 Resonemang kring grammatiken 

Teleman (1991) menar att grammatiken har en svag ställning i undervisningen idag och ana-

lyserar detta. En anledning menar han är att svensklärare är ganska dåliga på grammatik och 

att de flesta inte har en klar bild av och motivering till vad det är bra för. Ett annat problem är 

att det är mycket som ska rymmas inom svenskämnet och att det inte finns tid för allt. Många 

svensklärare menar dessutom att de inte vill vara ”hjälpgummor” åt andra språkämnen (s. 

122f.). 
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Molloy (1996) anser att varje lärare behöver fundera på, dvs. sin egen grammatikhistoria vil-

ken utbildning i grammatik hon själv har fått, hur och i vilka sammanhang det har skett och 

om det påverkar dennes eget sätt att undervisa. Vidare bör hon fundera över sina motiv att 

undervisa i grammatik och hur det överensstämmer med kursplanen samt vilka metoder som 

ska användas. Detta för att förbereda sig på den didaktiska frågan: Varför ska vi läsa gramma-

tik (s.113)?  

Vidare hävdar Molloy (Ejeman & Molloy, 1997) att de lärare som har en öppen attityd till 

grammatik och samtidigt integrerar grammatikstudierna i andra moment i undervisningen 

tycks få flest intresserade elever medan de lärare som undervisar i grammatik som ett enskilt 

moment får elever med minst intresse (s. 173). Man bör komma ihåg att den dominerande 

åsikten inom språkforskningen är att språkutveckling sker genom att använda språket i me-

ningsfulla sammanhang och att eleverna först då får förståelse för språket, hävdar Molloy (s. 

190). 

Strömquist menar att en förutsättning för att en lärare ska kunna förmedla grammatikkunska-

per till sina elever är att läraren själv behärskar dessa. Dessutom är sättet för hur man undervi-

sar i momentet avgörande för hur eleverna tar till sig kunskaperna. Ytterligare en aspekt som 

han framhåller är att man som lärare närmar sig eleverna och uppmärksammar talspråket mer 

eftersom det är det språk som eleverna identifierar sig med (Kroksmark m.fl., 1993, s. 22).  

Brodows syn på grammatikundervisning är liksom, Nilsson och Ullström (2000, s. 135) att 

det formella grammatikstudium som är dominerande inom skolan inte tillför elevernas språk-

förmåga något i praktiken. Eleverna har nytta av att känna till termer och kunna analysera 

språket vid inlärning av främmande språk men han tycker ändå att det effektivaste sättet att 

erövra språkfärdighet är att utgå från sina egna texter (muntliga som skriftliga) och annat au-

tentiskt material. Vidare menar Brodow att eleverna måste få upp ögonen för språkets kom-

plexitet och flexibilitet och upptäcka vilket fantastiskt instrument det är. Liksom Strömquist 

(1993, s. 20) menar han att man för att engagera eleverna med fördel även kan analysera talsi-

tuationer. Den traditionella grammatiken utgör, menar han, en liten del av den språkkunskap 

som eleverna bör känna till. Han avrundar med att hävda att arbetssättet måste vara induktivt, 

detta för att eleverna själva ska, med viss hjälp från läraren, göra systematiseringar utifrån 

sina iakttagelser (Brodow m.fl., 2000, s. 130). 
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Det finns ingen universalmetod för hur man bör arbeta med grammatik vilket innebär att det 

är upp till varje lärare att hitta en lösning. Att arbeta induktivt med grammatik innebär att lä-

raren ger exempel och eleverna får dra en slutsats om en regel som de själva formulerar och 

som sedan kopplas ihop med de grammatiska begreppen. Motsatsen till detta är den deduktiva 

metoden, då läraren presenterar en regel som eleverna sedan får tillämpa i efterföljande ex-

empel, dvs. ett formellt sätt att arbeta med grammatik (Ejeman & Molloy, 1997, s. 175). 

 

3.4 Tidigare undersökningar 

I en tidigare undersökning av Brodow från 1996, berör lärares inställning till och erfarenheter 

av grammatik, finns det likheter och skillnader med vår undersökning. Han utförde en kvalita-

tiv intervjuundersökning om grammatik bland 32 svensklärare på gymnasiet och grundskolans 

senare år (Brodow m.fl., 2000, s. 98). Här presenteras Brodows resultat i korthet.  

När det gäller värdet av grammatikkunskaper visade sig majoriteten av de intervjuade lärarna 

ha hög eller mycket hög uppskattning av detta. Intresset för grammatik var högt bland lärarna, 

främst bland de äldre (s. 132). Brodows undersökning visar att flera av lärarna på gymnasiet 

har sänkt sina krav betydligt när det gäller grammatikundervisningen eftersom nästan alla 

ungdomar idag genomgår treåriga gymnasiestudier. Dessutom skiljer sig kraven på gramma-

tikkunskaper starkt mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Vidare visar 

undersökningen att grammatikundervisningen integreras allt mer med skrivundervisningen i 

stället för att lärarna arbetar formellt med grammatiken (s. 82). Detta resultat framkommer 

även i Brunebys studentuppsats, Hur ser grammatikundervisningen ut? En studie över gym-

nasielärares undervisning i och attityder till, grammatikundervisning (2006). När det gäller 

tolkningen av kursplanen gällande grammatik visar resultatet i Brodows undersökning att 

några lärare beklagar att målen är så vagt formulerade, medan någon menar att det är bra med 

allmänt hållna mål för att man ändå alltid måste anpassa sig till elevernas förutsättningar och 

intressen ( Brodow, 2000, s. 114f.).  
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4 Metod och data 

I detta kapitel presenterar vi valet av forskningsmetod samt ger en kort beskrivning av urvalet 

av intervjupersoner. Vi ger även i detta kapitel en kortfattad beskrivning av genomförandet av 

intervjuerna, samt en redogörelse av vår intervjuguide som är baserad på Trosts modell för 

kvalitativa intervjuer (2005).  

4.1 Kvalitativ intervjumetod 

Vi har valt att undersöka syftesfrågorna genom en kvalitativ undersökning i form av intervju-

er eftersom det handlar om att förstå människors inställning till ämnet och att få en djupare 

förståelse för människors upplevelser och handlande. Enligt Trost är syftet med kvalitativa 

undersökningsmetoder att kunna urskilja egenskaper eller åsikter hos informanterna som kan 

vara av betydelse för undersökningen. I en kvalitativ undersökning är både intervjuaren och 

informanten samtalets huvudpersoner. Därför är det viktigt att intervjuaren skapar en trygg 

plats där informanten kan känna sig lugn och delge sina svar utan att känna sig osäker. Det är 

lika viktigt att intervjuaren visar ett engagemang och intresse för informantens åsikter. Det är 

även en fördel att intervjuaren är väl inläst på ämnet och beredd på att kunna ställa följdfrågor 

till informanten för att få tillräckligt med information till undersökningen (Trost, 2005, s. 

7ff.). Vi anser att den kvalitativa metoden passar vår undersökning bäst då vi vill veta hur 

våra informanter ser på grammatiken och hur de bedriver undervisningen utifrån sina perspek-

tiv på grammatik.  

4.2 Urvalsbeskrivning  

Vi har intervjuat lärare med varierad arbetslivserfarenhet för att vi tror att det kan finnas skill-

nader i inställningen till, och själva undervisningsmetoderna i grammatik beroende på hur 

länge man har undervisat och vilka erfarenheter man har från den egna grammatikinlärningen. 

Vi har intervjuat sju lärare som undervisar på, och har erfarenheter från, både yrkesförbere-

dande och studieförberedande program för att få ytterligare bredd i undersökningen.  
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Våra informanter har vi valt utifrån ett bekvämlighetsurval då vi från tidigare perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning skapat kontakter på olika gymnasieskolor. Genom dessa kon-

takter har vi även fått rekommendationer på lärare på andra skolor som vi sedan har kontaktat 

för en intervju. Urvalet har också styrts av praktiska skäl. Eftersom vi bor i olika kommuner 

har vi valt informanter som arbetar på skolor som geografiskt sett ligger nära vår bostad 

(Trost, 2005, s. 120) . Vi har valt att avidentifiera informanterna genom att istället för namn 

ge dem bokstavsbeteckningar, A-G. Detta för att försäkra dem anonymitet och integritet. In-

formanternas arbetslivserfarenhet sträcker sig från 2,5 år upp till 24 år (A och B har arbetat i 

2,5 år, C i 5 år, D i 10 år, E i 14 år, F i 18 år och G i 24 år). 

Vid citat kommer informanternas bokstavsbeteckning att redovisas inom parentes. Vi har 

återgett redigerade citat till mer skriftspråkliga.  

4.3 Genomförande    

I inledningsskedet av undersökningen utförde vi en pilotundersökning. Vid pilotundersök-

ningen provade vi vår undersökningsmetod, innefattande intervjuguiden (se avsnitt 4.4), in-

tervjuteknik och diktafon. Detta resulterade i att vi fick en uppfattning om frågorna var rätt 

konstruerade, hur lång tid intervjun uppskattningsvis skulle kunna ta samt möjlighet till att 

utveckla intervjutekniken om det skulle behövas. Vi upplevde dock att vår intervjumetod var 

tillfredställande och att frågorna uppfattades korrekt.  

Vi tog kontakt med tio personer, via e-post och telefon. Sju av dessa tackade ja och vi avtala-

de en tid för intervjun samt förklarade att vi hade för avsikt att anpassa oss till informanternas 

tillgänglighet. Vi tillhandahöll intervjuguiden (se bilaga 1) i förväg då vi tyckte att det var 

viktigt att informanterna skulle få chansen att förbereda sig och känna sig trygga och lugna i 

intervjusituationen. Vi förklarade för informanterna att vi skriver ett examensarbete i svenska 

och vilket uppsatsämne vi har valt. Bemötandet var positivt och samtliga som tackade ja ut-

tryckte ett intresse för att delta i vår undersökning. Informanterna fick välja plats för intervju-

erna vilket innebar att det blev i både skol- och hemmiljöer. Vi upplevde att informanterna 

uppskattade att vi anpassade oss till dem eftersom de då själva inte behövde förflytta sig till 

andra lokaler. Intervjuerna tog cirka 40 minuter vardera och vi upplevde det som om infor-

manterna fick tillräckligt med tid att utveckla sina tankar om grammatik och grammatikun-

dervisning.  
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Vi delade upp informanterna oss emellan och intervjuade dem på tu man hand. Eftersom in-

formanterna tidigare hade tillgång till intervjuguiden blev intervjuerna relativt styrda på så 

sätt att frågorna ställdes i samma ordning och alla fick samma frågor. Att de fick en chans att 

sätta sig in i situationen och förbereda sig till intervjun upplevde de som positivt. Genom detta 

tillvägagångssätt försäkrade vi oss också om att vi skulle få de svar vi var intresserade av. Vi 

informerade först om de forskningsetiska regler som gäller angående bland annat konfidentia-

litet samt hur material och personuppgifter ska behandlas på ett etiskt riktigt sätt (Vetenskaps-

rådet, 2002, passim).  

Vid intervjuerna använde vi diktafon för att spela in samtalen, vilket var bra eftersom vi då 

kunde koncentrera oss på de svar informanterna gav, följa med i deras resonemang och vara 

uppmärksamma. Att anteckna svar kan vara både svårt och tidskrävande och kan resultera i att 

viktig information går förlorad. Det var även praktiskt att ha materialet inspelat då vi har kun-

nat lyssna till svaren upprepade gånger och lyssna till tonfall och ordval som kanske kan vara 

av betydelse för resultatet i vår undersökning. Inspelningarna underlättade mycket för oss 

senare, vid sammanställningen av intervjuerna.  

Eftersom intervjuerna delades upp och utfördes på olika håll var det nödvändigt att samman-

ställa dem tillsammans. Vi började med att grovt transkribera varje intervju genom upprepade 

lyssningar av ursprungsmaterialet för att undvika oklarheter eller missförstånd. Sedan läste vi 

varandras transkriptioner, resonerade, diskuterade och sammanställde dem slutligen tillsam-

mans (Trost, 2007, passim). 

4.4 Intervjuguide 

Enligt Trosts modell har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som vi utgått ifrån när 

vi ställt våra frågor till informanterna. I den har vi ringat in ett antal relevanta frågeområden 

för att uppfylla vårt syfte med uppsatsen. I följande variant av vår intervjuguide har vi förtyd-

ligat vad frågeområdena handlar om. 
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1. Lärarens inställning till grammatik 

Här frågade vi om hur de uppfattar ämnet grammatik i fråga om deras eget intresse för gram-

matik, hur svårt de uppfattar grammatik vara utifrån sitt eget lärande och hur viktigt inslag i 

undervisningen de anser att det är. För att undersöka lärarnas inställning till grammatik valde 

vi att låta lärarna gradera tre faktorer utifrån en skala där ett är lägst och fem är högst. De tre 

faktorerna är intresse, relevans (hur viktigt det är) och svårighetsgrad på en skala från ett till 

fem.  

Det som också eventuellt kan visa på lärares inställning är hur de tolkar kursplanen som läm-

nar valet av grammatikundervisning öppet (se frågeområde två). Ytterligare en aspekt som 

kan spegla lärarnas inställning är om de påverkas av sina kollegors syn på grammatik (se frå-

geområde fyra). 

2. Lärarens tolkning av kursplanen gällande grammatik 

Här ville vi veta hur lärare tolkar kursplanen och vad de anser bör ingå i grammatikundervis-

ningen samt under vilken kurs det faller i.  

3. Grammatikundervisningens innehåll och utformning 

Frågorna på detta område handlade om lärarens undervisningsmetoder och användandet av 

material. Vi frågade även hur ämnet grammatik motiveras för eleverna.  

4. Samarbete kring grammatikundervisningen 

Inom detta frågeområde ville vi veta om det förekommer samarbete med andra svensklärare 

kring grammatikundervisningen och om läraren påverkas av kollegornas inställning och/eller 

arbetssätt.  

5. Utveckling och förändring 

Här ville vi veta om läraren har förändrat eller utvecklat något i sin grammatikundervisning 

genom åren. Vi ville även veta om de nya grammatiska begreppen har anammats, till exempel 

används direkt- och indirektobjekt istället för ackusativ- och dativobjekt. Varför/varför inte? 
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6. Egna erfarenheter och upplevelser av grammatik 

Slutligen ville vi veta vilka erfarenheter av grammatik lärarna hade från den egna skolgången 

på alla nivåer inklusive lärarutbildningen. Hur upplevdes grammatiken då? Har upplevelserna 

påverkat deras egen undervisning i grammatik?  

5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna som presenterar lärarnas inställning till 

grammatik, lärarnas erfarenheter av grammatik samt grammatikundervisningens innehåll och 

utformning.  Vi har valt att redovisa resultatet under sammanfattande avsnitt som relaterar till 

syftesfrågorna.  

5.1 Lärarnas inställning till grammatik 

I tabell 1 har vi sammanställt lärarnas svar på frågorna om hur viktig del i undervisningen de 

anser att grammatik är, vi har valt att kalla denna variabel relevans. Vi frågade även om lärar-

nas upplevelse av svårighetsgrad när det gäller deras egen inlärning och hur pass intressant de 

anser att grammatiken är. 
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Bedömning

Informanterna

Tabell 1. Lärarnas (A-G) inställning till grammatik bedömt på en skala från 
lågt till högt där fem motsvarar högsta graden 

Relevans

Svårighetsgrad

Intresse

Skala ett till fem där ett är lägst och 
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Av tabellen framgår att två av informanterna anser att grammatik är mycket viktigt. De moti-

verar sin åsikt med att eleverna behöver förstå sitt språks struktur (A, E). A anser även att 

grammatik har en viktig funktion vid andraspråksinlärning. Denna uppfattning delas av C och 

G som också anser att grammatik är viktigt. Som framgår av tabellen har de bedömt relevan-

sen som en fyra på skalan. B, D och F tycker inte att grammatik är särskilt viktigt som mo-

ment i undervisningen och bedömer därför relevansen som två och en halv till tre på skalan. 

När det gäller svårighetsgraden kan vi i tabellen utläsa att ingen av informanterna upplever 

grammatik som speciellt svårt. B, C och D bedömer svårighetsgraden som medelsvårt med en 

trea på skalan. 

Resten av informanterna anser det vara relativt lätt och bedömer svårighetsgraden som ett till 

två på skalan. Alla informanterna har ett intresse för grammatik som varierar allt från över 

medel till högt. B och G bedömer intresset för grammatik som en tre på skalan. C och D be-

dömer intresset som en fyra och A, E och F bedömer intresset från fyra och en halv till fem på 

skalan.  

Lärarnas inställning till grammatik kan också visa sig i hur de tolkar kursplanen. Informanter-

na anser att kursplanen lämnar ett stort utrymme för egna tolkningar när det gäller grammatik-

innehållet i undervisningen och uttrycker att det både finns fördelar och nackdelar med detta. 

Alla utom en av informanterna tycker att det är positivt att det lämnar åt varje lärare att göra 

som de anser vara bäst. Den avvikande åsikten är att kursplanen borde vara tydligare och in-

nefatta begreppet grammatik för att undvika tolkningsmöjligheter (A).  

Alla informanter förutom F undervisar i grammatik i större eller mindre utsträckning och tol-

kar det som att grammatik ska förekomma i Svenska A-kursen. De kan även tänka sig att re-

petera grammatik om behov uppstår i B-kursen. F däremot undervisar inte alls i grammatik 

eftersom F tolkar kursplanen som att grammatikundervisning inte behöver förekomma på 

gymnasiet.  
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Ytterligare en aspekt av lärarnas inställning är om de påverkas av sina kollegors syn på 

grammatik. Här är resultatet någorlunda samstämmigt bland informanterna. De anser att de 

inte påverkas nämnvärt av sina kollegor men flera menar att de är öppna för råd och tips gäl-

lande material och dylikt. Informant D berättar att man på dennes tidigare arbetsplats gemen-

samt tolkade kursplanen som att den traditionella grammatikundervisningen inte var nödvän-

dig. Informant D anammade detta arbetssätt och arbetar fortfarande på detta behovsbaserade 

sätt, det vill säga att grammatiken är integrerad i övriga undervisningsmoment. Informant F 

som i nuläget inte arbetar med grammatik säger sig mycket väl kunna påverkas av kollegorna 

och menar att om alla svensklärare i arbetslaget har grammatikmoment skulle F säkert också 

ha det. 

5.2 Lärarnas erfarenheter av grammatik 

I detta avsnitt redovisas svaren på frågorna om informanternas erfarenheter (frågeområde 

sex). Vi har delat upp detta frågeområde i två delar då vi frågade om olika typer av erfarenhe-

ter. Å ena sidan erfarenheten som berör informanternas egen grammatikinlärningssituation. 

Här ville vi att de skulle berätta hur de upplevde grammatikundervisningen då de själva gick i 

skolan samt under lärarutbildningen. Å andra sidan erfarenheten som de har tillägnat sig un-

der sitt yrkesutövande. Här fick de berätta om och i så fall hur undervisningen i grammatik 

har utvecklats och förändrats. Denna del av undersökningen behandlar delvis frågeområde 

fem. 

5.2.1 Utbildningsrelaterad erfarenhet 

Med några få undantag har ingen av informanterna något direkt erfarenhet av grammatikun-

dervisningen på grundskola och gymnasium utöver att det faktiskt förekom. Däremot har un-

dervisningen på lärarutbildningen påverkat informanterna på olika sätt. Nedan presenteras 

informanternas upplevelser och erfarenheter från deras egen skolgång.  

Informant A:s eget intresse för grammatik startade på högskolan där A hade en mycket duktig 

lärare som var entusiastisk och säker. A har påverkats mycket av sin lärare och vill kunna 

förmedla samma entusiasm till sina elever. Nämligen att grammatik inte alls är tråkigt utan är 

”riktigt häftiga grejer, att det är någonting viktigt och att man växer genom att kunna det och 

att det är roligt” (A).  
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Informant B:s erfarenheter från högskolan har inte avskräckt trots upplevelsen av en ganska 

hög svårighetsgrad tre av fem på skalan (se tabell 1) och B understryker att det kan vara väl-

digt kul med grammatik i många fall. Informant C tror att grammatikundervisningen under 

lärarutbildningen påverkade men kan inte säga med säkerhet att den gjorde det eller på vilket 

sätt. Undervisningen då, menar C, såg ut ungefär som C:s egen, med genomgångar, och påföl-

jande individuella övningar som sedan gicks igenom i helklass. ”Det finns ju inte så många 

olika sätt att lära ut grammatik på” (C). Vidare hävdar informant C att på grund av en mycket 

kunnig och inspirerande lärare på högskolan fick C med sig positiva upplevelser ”Jag fick 

börja från scratch men tyckte att det var väldigt roligt” (C).  

Informant D tror med bestämdhet att tidigare upplevelser av grammatikundervisning har på-

verkat men är lite osäker på hur. D antar att eftersom den egna upplevelsen av att grammati-

ken i gymnasiet var ganska tråkig så försöker D göra det roligare för sina elever nu. D hävdar 

att, ”När undervisningen inte är verklighetsförankrad så blir det som ett lösryckt moment och 

då blir det meningslöst för många”. 

”När man tycker att grammatik är roligt vill man gärna undervisa i det” säger informant E. 

Dennes erfarenhet av egen grammatikinlärning har varit varierande. E har alltid tyckt att 

grammatik är roligt, ända sedan mellanstadiet. Grammatiken på högskolan var en utmaning 

men fortfarande väldigt rolig enligt E. 

Informant F menar att det var under den egna lärarutbildningen som grammatikintresset ”vak-

nade med besked”. ”Jag fick en fascination för det här systemet men den förståelsen tror jag 

inte att det är rimligt att tro att gymnasieelever ska uppnå […] och det finns det inte stöd för 

heller i kursplanen”, menar F. Under utbildningen valdes språkinriktning på grund av det sto-

ra intresset och F hjälpte en professor att göra felanalyser i nationella prov som underlag för 

ett forskningsprojekt och tyckte att det var genuint roligt.  

Informant G minns att det på högskolan lades ganska stor vikt vid grammatikmomentet med 

en efterföljande stor tenta. G hävdar dock att det ”inte avskräckt” och ser inget problem att 

undervisa i grammatik. G anser att den stärkt upplevelsen av den allmänna språkförståelsen 

som G menar att ”man behöver ha lite koll på så därför tycker jag att det är viktigt att det är 

med, men jag är inte jätteintresserad av det”. 
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5.2.2 Yrkesrelaterad erfarenhet   

Informanternas utveckling och förändring av sin grammatikundervisning varierar också 

mycket. De har genom åren i arbetet fått erfarenheter från olika skolor och kollegor, erfaren-

heter som de har tagit till sig och utvecklat. Genom dessa erfarenheter kan de idag se skillna-

der och förändringar i sitt arbetssätt med grammatikundervisning. Informant B ser inte några 

större förändringar i sitt sätt att arbeta med grammatiken, men har fått erfara att elevernas 

intresse för grammatik inte är stort. Undervisningen har därför anpassats till eleverna genom 

att minska omfånget av grammatikmomentet. B har inte arbetat så länge som lärare och häv-

dar att arbetssättet nu fungerar. B vill inte ändra på något för tillfället, men menar att det i 

framiden kan komma att behövas.   

Informanterna A och C har heller inte ändrat så mycket i sin undervisning mer än att de lagt 

till nya övningar då de märkt att materialet de har inte fungerar i alla grupper. Dessutom ut-

trycker de en vilja att använda aktuella texter och att variera undervisningen. A understryker 

att man bör vara öppen och anpassningsbenägen och ändra på både material och metoder efter 

behovet i gruppen. C har ändrat sitt sätt att undervisa i grammatik från ett mer traditionellt, 

deduktivt sätt i början av sin karriär till ett induktivt sätt. C menar att det tog många år att hitta 

sin roll som lärare och ifrågasatte under de första åren sitt arbetssätt.  

Erfarenheterna och viss påverkan från tidigare kollegor gjorde att C valde att ändra sitt arbets-

sätt, ”Det är klart att man skulle vilja hitta något slags knep där man kunde få lite mer varak-

tiga effekter, för det är oftast samma återkommande problem, lite mer aha- upplevelser lik-

som. Men man kanske aldrig kommer till det stadiet då det nog är själva nötandet som ger 

effekten”, tillägger C. Avslutningsvis anser C att det ofta beror på elevernas mognad och före-

språkar att de skriver och läser mycket för att uppnå språkutveckling.  

Informant E ser tydliga förändringar i sitt sätt att arbeta med grammatik beroende på vilken 

typ av program som E undervisar på. E har tidigare arbetat på komvux och undervisade där 

mycket i grammatik då eleverna var mer teoretiskt inriktade och hade som mål att vidareut-

bilda sig. Nu undervisar E ytterst lite i grammatik på ett praktiskt gymnasium där eleverna, 

enligt E, inte har något intresse för kärnämnena överhuvudtaget.  
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Enligt F har det skett stora förändringar i F:s undervisningssätt. Även informant F har tidigare 

undervisade på Komvux och hade ganska omfattande grammatikavsnitt i Svenska A ”dels för 

att det var så man gjorde på Komvux, dels för att eleverna efterfrågade det” (F). De ville ta 

igen det som de missat tidigare i skolan och detta resulterade ofta i att eleverna kände sig stol-

ta och självförtroendet stärktes. Nu undervisar inte F i grammatik då informanten anser att 

eleverna inte gagnas av det. F kan tänka sig att anpassa sig beroende på vilket program det 

gäller.  

Informant G menar att undervisningen har förändrats med läromedlen som förr var mer utför-

liga och tog upp mer grammatiska problem och varianter. G tillägger att inte fanns något be-

hov av så ingående undervisning. G tror att förändringarna har skett därför att ämnet var mer 

omfattande förr och kurserna var längre. Idag tycker G att grammatikundervisningen ligger på 

en rimligare nivå. Informanten tror dessutom att undervisningen påverkas av att alla går gym-

nasiet i tre år nu, vilket gör att man inte kan upprätthålla den något svårare nivån nu när det är 

många fler som ”ska igenom”. 

5.3 Grammatikundervisningens innehåll och utformning 

Lärarna A-F:s undervisning i grammatik ser olika ut. Det finns skillnader i lektionsupplägget, 

utformningen samt läromedlen. Det finns även lärare som väljer att inte ha grammatik över-

huvudtaget. Elevgrupperna är ytterligare en faktor som är avgörande för hur undervisningen 

kan se ut. De flesta av informanterna tar hänsyn till elevgruppen när det gäller kunskapsbehov 

och inlärningsstilar. Informant D belyser detta på ett tydligt sätt, ”Man får vara flexibel och 

möta eleven där den är och det är där man får den goda effekten av grammatikundervisningen, 

hur den än ser ut”. Vidare hävdar D att det är lärarens stora utmaning att kunna möta eleven 

och se dess behov och kunskapsnivå.  

Informanterna A, C och G undervisar i grammatik i två separata moment, ordklasser och sats-

delar. Efter varje moment följer ett prov och sammanlagt har de cirka 12 lektioner per mo-

ment men kan variera lektionsantalet och omfattningen beroende på elevernas förkunskaper 

från grundskolan. G har liknande upplägg i sin engelskundervisning. G har samma elever i 

engelska och svenska och har därför nytta av att arbeta komparativt med grammatiken.  
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G önskar även kunna ändra sin grammatikundervisning så att den kan ”återkomma lite mer då 

och då” men har ännu inte hittat något bra sätt för detta. Informant A anser att man bör arbeta 

induktivt med grammatiken, ”det blir mycket roligare och eleverna nappar bättre på det” (A). 

A försöker därför hitta läromedel som också har induktiva övningar. C däremot arbetar främst 

med ett deduktivt läromedel som ibland kompletterar med nya fräscha övningar från Internet. 

Informanterna A, C och G har genomgångar med eleverna och anser att det kan bli svårt att 

undervisa i grammatik utan gemensamma genomgångar. A tycker att det finns tillräckligt med 

stöd från tillgängliga läromedel och kopierar oftast ut övningar till eleverna. Övningarna kan 

till exempel vara en bild som eleverna arbetar utifrån. De plockar till exempel ut alla adverb 

eller adjektiv med mera. En annan övning kan till exempel vara att de får en text där de stry-

ker under vissa ordklasser. A använder även traditionella övningar med längre genomgångar 

och ifyllnadsövningar. A har också ett grammatikspel som kommer till användning ibland. 

Informant C arbetar ibland utifrån ett dataprogram där eleverna kan sitta och träna med typis-

ka ifyllnadsövningar. Både A och C delar uppfattningen av att resursmaterialet inte alltid 

räcker till på skolorna därför har de framställt egna kompendier som de menar att har stor 

användning av.   

G däremot anser att alla läromedel kommer till nytta men kompletterar gärna med eget öv-

ningsmaterial. Informanterna B och D arbetar kontinuerligt med grammatik under både 

svenska A- och svenska B-kursen vid behov. De båda planerar in sina grammatiklektioner då 

de upptäcker språkliga fel i elevernas texter. Även informant E arbetar på detta vis men kan 

av erfarenhet förutspå vissa problem som eleverna kan möta och därför planerar E in enstaka 

lektioner med genomgångar, gemensamma övningar samt även individuella övningar. E 

tillägger att eleverna inte alltid är entusiastiska inför grammatiken och att detta påverkar un-

dervisningen.  

Informanterna B, D och E utgår oftast från elevernas texter för att de anser att de då kan dis-

kutera med eleverna och genom deras texter få dem att bli mer medvetna om sitt språk. De 

kan till exempel påvisa för eleverna vilka fel de gör och förklara varför det blir så och föreslå 

hur de kan göra för att korrigera.  
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B använder sig inte av några speciella läromedel utan söker upp det som kan komma att be-

hövas. Informant D arbetade innan med de läromedel som fanns på skolan men har nu kom-

pletterat dem med egna övningar också, ett eget tillverkat inlärningsspel samt gav eleverna 

möjligheten till att tillverka egna brädspel med frågor som berör grammatiken. Men numera 

utgår D oftast från elevernas texter och bygger upp lektioner utifrån dem. E har som både A 

och C sammanställt ett kompendium med övningar av olika slag.  

Informant F undervisar inte regelrätt grammatik men har ett moment som kallas för ”språkbi-

ten” i svenska A. Där handlar det om att utveckla förmågan att skriva korrekt enligt svenska 

språkets regler och förmågan att anpassa sig efter situationen och mottagaren. Eleverna arbe-

tar därför mycket med ordkunskap, uttryck och ordspråk. F försöker att undvika att prata i 

grammatiska termer med eleverna om deras texter. F anser att eleverna inte är mottagliga för 

det och väljer därför att inte göra det. Däremot försöker F se vad som utmärker deras texter, 

till exempel satsradning, men förklarar det med ord som de förstår. F berättar om en teori som 

handlar om att tonåringars hjärnor inte är mottagliga för de abstrakta begreppen. Detta tycker 

F märks tydligt i undervisningen då eleverna inte ser kopplingen mellan sina egna texter och 

det hon säger på grammatiklektionerna. Det ger inget resultat att bara lära sig ordklasser och 

satsdelar som enskilt moment. Finns det exempelvis elever, som läser språk, som efterfrågar 

grammatik så kan hon tänka sig att ha det men inte som ett obligatoriskt moment, då hon 

tycker att det skulle kännas fel att underkänna någon bara för att de inte klarar ett prov i ord-

klasser och satsdelar.  

Tidigare när F undervisade i grammatik använde informanten sig av ett läromedel med en 

komprimerad grammatikdel men gjorde även egna inlärningsspel för att öva in ordklasser och 

satsdelar. F anser att grammatik är ett abstrakt ämne och vill därför omvandla det till något 

som passar alla lärstilar. 

6 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar, analyserar och diskuterar vi resultatet av vår undersökning med 

anknytning till tidigare forskning. Först inleder vi med resonemang kring hållbarheten i resul-

taten. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning kring ämnet grammatik. 
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6.1 Hållbarheten i resultatet 

Här resonerar vi kring bedömningen av hållbarheten i våra resultat, i vilka avseenden de är 

tillförlitliga eller om det finns brister. När det gäller reliabiliteten, det vill säga mätnoggrann-

heten i vår intervjumetod anser vi att den är hög. Intervjuerna genomfördes på samma sätt 

med stöd av en utförlig intervjuguide och frågeområdena anser vi täcker alla aspekter av vårt 

syfte. Då vi först testade frågorna i en pilotundersökning blev vi försäkrade om att frågorna 

inte skulle missförstås. Faktumet att vi genomförde intervjuerna på var sitt håll kan kanske ha 

lett till att intervjuerna skiljer sig något åt. Men då vi gemensamt noga utformat intervjugui-

den som vi båda utgått ifrån, samt sammanställt materialet tillsammans med högsta nog-

grannhet tycker vi att reliabiliteten ändå får sägas är hög. 

När det kommer till generaliserbarheten, det vill säga vilken grad resultaten kan generaliseras 

och sägas representera fler än bara våra utvalda informanter kan man ifrågasätta om de sju 

intervjuade kan sägas representera hela lärarkåren. Av praktiska skäl har vi varit tvungna att 

begränsa antalet intervjuer. Det är naturligtvis en omöjlighet att intervjua alla men eftersom vi 

har ansträngt oss för att finna informanter med varierad arbetslivserfarenhet och kön tycker vi 

ändå att de intervjuade kan sägas representera lärarkåren i miniatyr. Flertalet informanter är 

kvinnor då flera av de tillfrågade männen avböjde. Men vi anser inte att detta sänker under-

sökningens trovärdighet eftersom läraryrket är kvinnodominerat (SCB).  

När det slutligen gäller validiteten i undersökningen, det vill säga om resultaten ger en sann 

bild av det som undersökts, har vi tidigare i detta avsnitt konstaterat att vår intervjuguide var 

tillfredsställande i det avseendet att vårt syfte med undersökningen uppfyllts. I och med detta 

har vi täckt in hela det område som vi ville undersöka. Vi anser att intervjuernas tillförlitlighet 

är hög eftersom samtliga informanter fick ta del av intervjuguiden i god tid innan intervjuer-

na. Detta gav informanterna möjlighet att studera frågeområdena och ge välgenomtänkta svar 

och vi uppfattade informanterna som ärliga.   
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6.2 Resultatdiskussion med anknytning till tidigare forskning 

Genom vår undersökning har syftet med uppsatsen uppfyllts, som handlar om gymnasielära-

res inställning till och erfarenhet av grammatik och hur det påverkar undervisningen. I detta 

avsnitt följer vi upp uppsatsens syfte och diskuterar resultatet med anknytning till tidigare 

forskning.  

6.2.1 Lärarnas inställning till grammatik 

Här kommer vi att diskutera inställningsfaktorerna i avsnitt 5.1. Genom lärarnas svar på frå-

gorna som redovisas i tabell 1 och tolkningen av kursplanen samt deras kollegors eventuella 

påverkan har vi kunnat uttolka lärarnas inställning till grammatiken. 

Resultatet när det gäller den upplevda svårighetsgraden tyder på att lärarna tycker att gramma-

tik är medelsvårt till lätt, och anser sig behärska den väl. En förutsättning för att lärare ska 

kunna undervisa i grammatik är naturligtvis att de behärskar den anser vi, vilket även Ström-

quist (1993) framhåller, och tillägger att även sättet man förmedlar kunskaperna på är avgö-

rande för hur eleverna tar emot kunskaperna.  

Teleman (1991), antyder dock att grammatiken har en svag ställning i undervisningen idag 

och en anledning menar han, som motsäger våra resultat gällande detta, är att svensklärare är 

ganska dåliga på grammatik och att de flesta inte har en klar bild av och motivering till vad 

det är bra för. Detta tycker vi är oroväckande om det faktiskt ser ut så bland svensklärare. Vi 

kan dock förstå om så är fallet då vi själva vet att många studenter har svårt att klara gramma-

tiktentan på lärarutbildningen och vi misstänker att redan då kan ett motstånd till momentet 

uppstå. 
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Hur relevant grammatik anses vara har varierat något mellan de tillfrågade lärarna. Flera 

tycker att grammatik är viktigt, bland annat eftersom eleverna skall förstå det egna språkets 

struktur för att sedan även kunna lära sig ett andraspråk på ett bra sätt. Tre av de tillfrågade 

anser däremot inte att grammatik är särskilt viktigt. Det senare förvånade oss i ett fall. F som 

inte alls tycker att grammatik är svårt och har ett mycket starkt personligt intresse för det an-

såg det vara av liten vikt. Detta resultat avviker från vårt antagande att om man är intresserad 

och har lätt för grammatik så undervisar man gärna i det. Vi anser det vara en intressant iakt-

tagelse då övriga lärare i stort sett bekräftar vårt antagande, då de har ett relativt högt intresse 

för grammatik som varierar från allt över medel till högt, ingen tycker att det är särskilt svårt 

och övervägande delen tycker att det är ett viktigt moment.  

Lärarnas inställning till grammatik visar sig även i hur de tolkar kursplanen. De anser att 

kursplanen lämnar ett stort tolkningsutrymme när det gäller grammatikens vara eller icke 

vara. Alla utom en (A) tycker att detta är en fördel då det lämnar åt var och en att göra på sitt 

eget sätt. Hur de väljer att tolka kursplanen visar sig i att de faktiskt har olika sätt att angripa 

grammatiken i undervisningen. A tycker att det borde framgå tydligare i kursplanen då A vill 

att det läggs större vikt vid grammatikundervisningen, dels under lärarutbildningen, dels i 

undervisningen för eleverna. Detta pekar på att kursplanens tolkningsbarhet påverkar hur un-

dervisningen ser ut. Vi själva har tagit grammatikmomentet för givet men när vi nu mött lära-

re med andra tolkningar är det inte så självklart längre, om man ser endast till det som står i 

kursplanen.  

I Brodows undersökning från 1995 om svensklärares inställning och attityder till grammatik 

ges tyvärr ingen tydlig bild hur lärarna tolkar kursplanen då han valde att utesluta den delfrå-

gan i större delen av sina intervjuer med motiveringen att han ansåg den svår att besvara. 

Några lärare svarade dock att de beklagar att målen är så vagt formulerade, någon menar att 

det är bra med allmänt hållna mål för att man ändå alltid måste anpassa sig till elevernas för-

utsättningar och intressen. Dessutom framgår att några tolkar målen som att ”de bara är en 

abstraktare skrivning av de traditionella målen att eleverna ska ha kunskaper i formlära och 

syntax” (Brodow m.fl., 2000 s. 114 f.). Det senare hävdar också de informanter i vår under-

sökning som väljer att tolka kursplanen så att man bör ha grammatik i sin undervisning.  
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När det gäller kollegors eventuella påverkan av lärarnas inställning till grammatikundervis-

ning framgår det av resultatet att den övervägande delen av lärarna inte anser sig bli påverka-

de. Två av de tillfrågade är av en annan åsikt, där D menar att tidigare kollegor har påverkat 

inställningen och som följd ändrat arbetssättet från traditionell undervisning i enskilt moment 

till att beröra grammatik vid behov i mycket liten utsträckning. Detta gäller även F som gått 

uteslutit grammatiken helt i sin undervisning men även kan tänka sig återigen bli påverkad åt 

andra hållet. Denna anpassningsbarhet tror vi är en bra egenskap hos lärare då det är viktigt att 

vara öppen för olika arbetssätt för att inte fastna i gamla vanor av ren hävd. Det är en stor för-

del att man som lärare är anpassningsbar till sina elevers kunskapsbehov anser vi, vilket alla 

de tillfrågade också framhåller. Det framgår att förkunskaperna hos eleverna varierar i hög 

grad och då är det bra med individanpassning för att varje elev ska kunna gå vidare i sitt lä-

rande. 

6.2.2 Lärarnas erfarenheter av grammatik 

Vi ville också ta reda på om lärarnas egna erfarenheter har påverkat deras sätt att undervisa i 

grammatik. Vårt antagande är att lärares inställning till och erfarenhet av grammatik påverkar, 

positivt som negativt, deras undervisning i ämnet. Vi inser att det kan vara svårt att bedöma 

hur ens egna upplevelser har påverkats eftersom detta ofta sker undermedvetet, men genom 

att vi i förväg skickat ut intervjuguiden har informanterna kunnat reflektera över frågan och 

förhoppningsvis givit ett genomtänkt svar.  

Vi har belyst två sidor av erfarenhetsaspekten, dels utbildningsrelaterade och dels yrkesrelate-

rade erfarenheter. Resultatet visar att de flesta lärarna främst minns och påverkats av gramma-

tikundervisningen under lärarutbildningen, inte under tidigare skolgång. De lärare som har 

stort intresse av grammatik hävdar att intresset väcktes under lärarutbildningen. Några minns 

det med stor entusiasm medan andra beskriver det som ett nödvändigt moment. I fråga om 

huruvida detta skulle ha någon påverkan på deras egen undervisning kan vi se att två av lärar-

na vill förmedla den positiva upplevelsen av grammatik till sina elever. Här utmärker sig in-

formant F återigen. F har ett stort intresse av grammatik och kallar sig själv för en ”riktig 

grammatiknörd”. F väljer trots detta att inte alls belysa ämnet i sin egen undervisning. 

Detta är ytterligare ett resultat som förvånar oss eftersom vi antagit att goda erfarenheter leder 

till att man väljer att ha grammatik. Det var ingen av informanterna som uttryckte att de haft 

negativa upplevelser från tidigare skolgång.  
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I Brodows undersökning svarar en stor majoritet att de inte kan se någon påverkan av upple-

velserna från skoltiden men några menar att de positiva upplevelserna kan ha bidragit till att 

de kan väcka ett intresse hos eleverna. Liksom i vår undersökning minns många sin egen skol-

tid för dåligt. När det gäller erfarenheterna under lärarutbildningen så är det några, i Brodows 

undersökning, som klagar på för korta kurser, liksom vår informant A gör. Som tidigare 

nämnts hävdar Molloy att lärare bör reflektera kring sin egen ”grammatikhistoria”, dvs. vilken 

utbildning i grammatik de själv har fått, hur och i vilka sammanhang det har skett och om det 

påverkar deras eget sätt att undervisa (1996, s. 113).  

 När det gäller yrkesrelaterade erfarenheter har vi av resultatet kunnat utläsa att lärare med 

mindre yrkeserfarenhet inte kan se några större förändringar i sin undervisning men de efter-

strävar att ständigt uppdatera sitt material för att få variation i undervisningen och texter som 

tilltalar eleverna. Några av dessa framhöll även att med erfarenheten kommer säkert föränd-

ringar att genomföras. 

Detta tycker vi låter rimligt eftersom vi kan se att de lärarna med längre erfarenhet faktiskt har 

förändrat sitt arbetssätt mer eller mindre. Några har gått från att ha haft ganska omfattande 

grammatikmoment till att inte undervisa alls i ämnet, medan andra väljer att integrera gram-

matiken i övrig undervisning, vilket vi utvecklar nedan i diskussionen av hur undervisningen 

ser ut. Liksom några av våra informanter uppgav några av lärarna i Brodows undersökning att 

de inte ändrat sin undervisning särskilt mycket. Några säger att de minskat på omfattningen 

på grund av större motstånd från eleverna, men framför allt för att man betraktar andra mo-

ment i svenskundervisningen som viktigare. Många har likt våra informanter valt att minska 

ner på de långa sammanhängande grammatikpassen och istället integrera undervisningen i 

framförallt elevernas skrivande. Man väljer mer induktiva sätt, att utgå mer från autentiska 

texter (Brodow m.fl.,2000, s. 92f.). 

6.2.3 Grammatikundervisningens innehåll och utformning 

Hur undervisningen ser ut har vi ur vårt resultat kunnat utläsa att det varierar mellan de till-

frågade lärarna. Något förvånande var att en av lärarna (F) inte undervisar alls i grammatik. 

Vi har inte tidigare stött lärare som utesluter grammatik helt ur undervisningen och har inte 

heller tänkt att kursplanen kan tolkas som att grammatik kan uteslutas. 
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Vår föreställning har varit att grammatik är ett naturligt inslag i undervisningen, vilket även 

övriga tillfrågade lärare anser. Bland dem som undervisar i grammatik skiljer sig arbetssätten 

på så sätt att tre lärare (A, C, G) väljer att undervisa i grammatik som enskilt moment och tre 

lärare (B, D, E) integrerar grammatiken i den övriga språkundervisningen. Det övervägande 

undervisningsmaterialet och metoderna inkluderar både ett deduktivt och induktivt arbetssätt i 

varierande omfattning, vilket även sammanfaller med Brodows undersökning från 1996.  

Ett annat intressant resultat är att lärarna lägger stor vikt vid hur elevgruppen ser ut och vilka 

kunskapsbehov eleverna har. Vi har även sett en viss skillnad i hur lärarna anpassar undervis-

ningen till elevernas intresse av grammatik. Flera av lärarna framhåller att elever på yrkesför-

beredande program generellt har större intresse för sina karaktärsämnen, vilket gör att kärn-

ämnet svenska inte prioriteras bland eleverna. Några av lärarna upplever detta som ett pro-

blem och väljer därför att tona ner grammatikmomenten för att framhålla andra moment som 

eleverna kan uppfatta som roligare. Detta fenomen framkommer också i Brodows undersök-

ning där kraven på grammatikkunskaper skiljer sig mycket mellan gymnasieprogrammen och 

lärarna sänker sina ambitioner nu när alla ungdomar går igenom en gymnasieutbildning och 

måste bli godkända. 

 På de studieförberedande programmen går man ganska långt medan man i de yrkesförbere-

dande måste sänka ambitionerna (Brodow m.fl., 2000, s. 80 f.). Detta anser vi kan vara både 

en fördel och en nackdel då fördelen är att man kan hos eleverna bibehålla det lilla intresse 

som finns för svenska språket. Nackdelen med detta är att risken med att tona ner undervis-

ningen i grammatik eller alternativet att inte ha det alls, kan vara farligt då man inte vet vad 

som väntar eleverna i framtiden. De kan mycket väl komma att behöva en gedigen gramma-

tikkunskap i fortsatta studier. Vi får heller inte glömma bort de elever som faktiskt har ett in-

tresse av att lära sig grammatik på gymnasiet oavsett programkaraktär.  

6.3 Avslutande reflektioner 

Enligt våra antaganden kan vi utifrån resultatet dra slutsatsen att det finns en koppling mellan 

hur lärarnas erfarenheter av och inställning till grammatik, och hur de undervisar i ämnet. 

Trots att det finns avvikelser så tycker vi att de faktorer vi har undersökt inverkar på under-

visningen.  
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Eftersom ett av examensarbetets syften är att fördjupa våra egna kunskaper i läraryrket pre-

senterar vi här några reflektioner om hur vi tänker ta till vara och vidareutveckla lärdomarna 

som vår undersökning givit oss. Framförallt har vi genom vår undersökning uppmärksammat 

hur viktigt det är att lärare har en anpassningsförmåga och flexibilitet till elevgruppen. Vi kan 

dra slutsatsen att grammatikundervisningen ser väldigt olika ut eftersom kursplanen är otydlig 

när det kommer till grammatik och lämnar ett tolkningsutrymme. 

Detta visar sig i skillnader i arbetssätt, där vissa lärare väljer att utesluta grammatikundervis-

ning helt, vilket förvånar oss då vi alltid har tagit det för ett självklart inslag. Vi har också sett 

att det inte råder någon enighet i vilka begrepp som ska användas, det som avgör verkar vara 

när man utbildade sig, de ”yngre” lärarna väljer de nya begreppen medan de äldre fortsätter 

med de traditionella.  

Vidare har vi märkt att kollegor och vad som är brukligt på skolan, kan ha viss inverkan på 

hur man arbetar med grammatiken, naturligtvis kan man själv också påverka andra. Vi tycker 

att det är viktigt att man har öppna ögon för sin elevgrupp och att man inte fastnar i gamla 

mönster. Variation av material och flexibilitet i sitt tillvägagångssätt är ett måste för att hålla 

intresset vid liv.  

Som kloka språkforskare säger, sker språkutveckling i meningsfulla sammanhang och därför 

anser vi att man bör arbeta mer på ett induktivt och funktionell sätt med grammatik, och utgå 

ibland från elevernas egna texter för att på så sätt skapa sammanhang. Vi konstaterar att det 

ligger ett stort ansvar på läraren att angripa grammatiken på ett så bra sätt som möjligt för sina 

elever och hoppas att vi, med erfarenhet från denna undersökning kommer att axla detta an-

svar på ett sätt som gynnar våra framtida elever. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat några områden som skulle vara intressanta att 

utforska ytterligare som följer nedan: 

 Hur ser grammatikundervisningen mer ingående ut när det gäller arbetssättet? Används 

deduktiva eller induktiva metoder? Hur ser resultatet av dessa metoder ut? Används de 

gamla eller nya grammatikbegreppen, exempelvis används ackusativ- och dativobjekt 

eller direkt och indirekt objekt.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågeområden: 

 

1. Lärarens inställning till grammatik 

2. Lärarens tolkning av kursplanen gällande grammatik 

3. Grammatikundervisningens innehåll och utformning 

4. Samarbete kring grammatikundervisningen 

5. Utveckling och förändring 

6. Egna erfarenheter och upplevelser av grammatik 

 

 

 

 

 


